
 MINI LEESLES 

LESKAART 
In dit tweede deel bevindt Cruz zich met docenten en de 

leerlingen van de Explorer Academy op de Orion, een speciaal 

uitgerust schip.  

Cruz gaat op zoek naar een formule die zijn moeder heeft 

ontwikkeld. Nebula wilde dat zijn moeder deze formule 

vernietigde, maar dat heeft ze niet gedaan. Ze heeft hem op 

marmer geëtst en daarna in stukken gebroken. Het eerste 

stuk hebben ze gevonden. Nu gaan ze op zoek naar het 

tweede stuk, maar waar op de wereld heeft zijn moeder dit 

verstopt? Waar moet de Orion heen varen? Zouden ze het 

volgende stukje marmer kunnen vinden? En wie kunnen ze 

vertrouwen? 

 

 Emmet en Sailor zijn de enige leerlingen die van de missie afweten. Lees bladzijde 8 ‘Het 

hoofd van…’ t/m bladzijde 9 ‘…de missie afwisten.’ voor. 

Leesvraag: Gebeurt het in jouw boek ook dat de hoofdpersonen als enige iets weten? 

 Laat in het boek het verschil zien tussen de hoofdstukken op de witte bladzijden en de zwarte 

bladzijden. Lees bijvoorbeeld hoofdstuk 2 op bladzijde 22 t/m 25 en hoofdstuk 8 op bladzijde 

81 t/m 83 voor. Op de zwarte bladzijden lees je over de mensen die achter Cruz aanzitten en 

op de witte bladzijden wat Cruz meemaakt. 

Leesvraag: Komen in jouw boek ook meer verhalen voor? Zo ja, hoe weet of zie je dat? 

 Cruz zijn moeder had gezegd dat je nooit zeker weet wie je vriend of vijand is. Lees bladzijde 

51 ‘Ze hief haar…’ t/m bladzijde 53 ‘…toch gebeurde het.’ voor. 

Leesvraag: Kan jouw hoofdpersoon iedereen vertrouwen? Of moet hij  

ook voorzichtig zijn met wie hij wel of niet kan vertrouwen? 

 Cruz kan door de speciale helm de Noordkaper verstaan en met  

hem praten. Lees bladzijde 112 ‘Cruz en Bryndis…’ t/m bladzijde 

121 ’…Blijdschap. Blijdschap. Blijdschap.’ voor. 

Leesvraag: Is er in jouw boek ook iemand die een vertaalhelm  

zou kunnen gebruiken? 

 


