
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Mei-Lin komt binnenstormen bij Bram, hij moet mee! 

''Je moet nu meteen meekomen. Ik heb iets ontdekt en dat kan niet wachten. Kom je?' 

Ze staat al bij de deur en wenkt. 

'Wat heb je dan ontdekt? Kun je het niet zeggen?' 

'Nee, dat kan niet. Het komt door jou, Bram, door wat je met kerst hebt gedaan. Kom 

nou.' 

Als het stemmetje in Brams oortje klaar is met vertalen, staat Mei-Lin al bij de ladder.' 

Dit is het begin van een geheel nieuw avontuur. Samen met Mei-Lin reist Bram af 

naar Graun. Daar ontdekken ze de bolbliksems, maar zij zijn niet de enige. Lauriël en 

Nodin zijn ook op zoek naar deze bolbliksems, dat betekent niet veel goeds. Ook 

maken Bram en Mei-Lin kennis met de Bliksemjagers. Of is dat toch niet zo'n toeval 

als Bram denkt? 

Bram en Mei-Lin moeten de kwade plannen van Lauriël en Nodin tegen houden. Dit 

wordt al gauw een race tegen de klok. Wie zal er eerder bij de volgende 

bolbliksems zijn? Is wat Bram en Mei-Lin doen om hen te stoppen wel het juiste? Of 

helpen ze Lauriël en Nodin meer dan ze zelf zouden willen? 

Dit derde deel neemt je wederom mee op avontuur via het dozennetwerk, maar 

Lauriël probeert daar een stokje voor te steken. Zal het Bram blijven lukken om met 

dit dozennetwerk te reizen of zal hij een andere manier moeten vinden om zich 

over de wereld te verplaatsen? Lees het allemaal zelf in Bram en de Bliksemjagers. 

  Lees op bladzijde 9 'Eerste kerstdag' en op bladzijde 13 'De eerste dag van de voorjaarsvakantie' voor. 

Je leest dat het verhaal een sprong in de tijd neemt. 

Leesvraag: Hoeveel tijd verloopt er in jouw boek? 

 Sommige situaties zijn erg ongeloofwaardig. Lees bladzijde 14 'Het is voor het eerst...' t/m bladzijde 15 

'...eigen gekke gedachte.' voor. 

Leesvraag: Komen er ongeloofwaardige situaties in jouw boek voor?  

Vertel ons erover! 

 Ken je het plaatsje Graun? Lees bladzijde 25 'Bram trekt aan het...' t/m  

bladzijde 28 '...in Graun,' zegt Mei-Lin.' Bestaat Graun echt volgens jullie? 

 Ja, zie dit verslag over het kerkje in het meer. 

Leesvraag: Waar speelt jouw verhaal zich af? 

 Ken je de Trevifontein? Lees bladzijde 63 'Vlucht via de Trevifontein...'  

t/m bladzijde 67 '...verlost van zijn achtervolgers.' voor. Het verhaal  

speelt zich af op een beroemde plek in Rome. Wie is er wel eens  

geweest? 

 Leesvraag: Komen er beroemde plekken in jouw verhaal voor?  

Lees een stukje voor of vertel erover. 
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