
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Het verhaal speelt zich af in de toekomst, wanneer de Smelt heeft plaatsgevonden. 

De ijskap is gesmolten, de zee heeft grote delen van de aarde verzwolgen en het 

geschreven woord is opgeslokt. Bij de start van dit doemscenario bouwt John Noa 

met hulp van de groene strijders Ark. Hij zorgt dat de mensen zeewater kunnen 

zuiveren tot drinkwater en dat er energie opgewekt kan worden uit natuurlijke 

bronnen. Niet alle mensen worden toegelaten tot de Ark, zij wonen in Dumpdorp 

naast Ark. 

In Ark woont de hoofdpersoon van het verhaal, Letta. Zij is de leerling van 

woordsmid Benjamin. Samen zijn ze de beheerders van Lijst. Dit zijn de woorden die 

in het dagelijks leven gebruikt mogen worden. Een garder brengt de boodschap dat 

Lijst van 700 woorden moet worden beperkt tot 500 woorden. Letta en Benjamin zijn 

met stomheid geslagen, maar Benjamin vertrouwt erop dat John Noa weet wat hij 

doet. Benjamin moet op reis buiten Ark om woorden te zoeken en vraagt aan Letta 

om de winkel open te houden. Letta is alleen aan het werk als er jongen binnenkomt 

die zegt ’woorden nodig’. Hij is nerveus en geeft geen antwoord op de vraag waarom 

hij de woorden nodig heeft. Als Letta achterin de winkel woorden gaat halen en 

terugkomt ligt de jongen op de grond met een kogelgat in zijn borst. Hij zegt: 

’Verstoppen. Ze zoeken me.’ Ze brengt hem naar een geheime ruimte in het huis. 

Terwijl ze hier mee bezig is, wordt er hard op de voordeur gebonkt. De garder wijst 

naar het bloed op de grond en grauwt: ‘Jongen! Waar?’Letta antwoordt ‘Weg. Weet 

niet.’ Waarom helpt Letta deze onbekende jongen, de niet-Lijst sprekende ketter 

Marlo? Zal hij zijn schotwond overleven? 

 
 Leg aan de kinderen uit wat een proloog is en lees de proloog voor. Een hulpmiddeltje voor het schrijven van 

een proloog kun je hier vinden. In de proloog wordt verteld dat Smid Vreesval een metalen trommel vindt met 

NICINE. Later in hoofdstuk 18 begrijp je als lezer waarom de schrijver dit in de proloog heeft gezet. 

Leesvraag: Heeft jouw boek een proloog? Wat is voor jou de meerwaarde van een proloog of lees je liever 

boeken zonder proloog. 

 Letta ontmoet Marlo, een ketter. Ze heeft geleerd dat een ketter, een kunstenaar, een dief en moordenaar is, die 

de nieuwe wereld wil vernietigen. Marlo is echter gewoon en aardig. Haar verwachtingen van wat er zal 

gebeuren en hoe iemand is, kloppen niet. Lees op bladzijde 76 ‘Hij was…’ t/m 

 ‘…op te rapen. voor. 

Leesvraag: Vinden er in jouw boek gebeurtenissen plaats die je niet verwacht had?  

of Zijn personages anders dan jij verwacht had? 

 Op de fabriek is een kunstwerk gemaakt. Mensen hebben recht op het maken  

van mooie dingen, wij zijn geen dieren, is de boodschap die hiermee gegeven  

wordt. Lees op bladzijde 116 ‘Ze ging heuvelafwaarts…’ t/m bladzijde 118  

‘…onverbiddelijk daarvandaan.’ voor. 

Leesvraag: Zijn er dieren of mensen in jouw boek? Welke rechten  

hebben zij? 

 Letta luistert een gesprek van John Noa af en schrikt van zijn verhaal. 

Lees bladzijde 154 ‘Ik wil geen…’ t/m bladzijde 155 ‘…beweging komen.’ voor. 

Leesvraag: Schrikt een personage in jouw boek of ben je zelf  

geschrokken van een bijzondere wending in het verhaal? 
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