
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Simon, Patricia, Evie en Larry zijn 4 kinderen die leven in de oorlogstijd. 

Zij wonen tijdelijk bij een professor tot hun ouders ze weer komen 

halen. De jongste, Larry, ontdekt op de verboden zolder een geheime 

deur naar een bibliotheek. 

'En toen zag hij een boek dat hij wel zou willen lezen. Het kwam bijna tot 

zijn middel en het had een zwaar, leren omslag met gouden versiersels. 

Het was zo mooi en zwaar dat hij zich afvroeg of hij het wel van de plank 

mocht halen. Maar toen las hij de titel weer. DE SCHATKIST VAN 

SPROOKJESLAND Larry wist bijna zeker dat hij dit mocht lezen.' 

Wat Larry nog niet wist, is dat hij via dit boek in de wereld Folio uit 

komt. De wereld van Eens, Toen en Nooit. Daar ontmoet hij Duim, een 

elf, die zijn hulp nodig heeft. Larry keert terug om zijn broers en zussen 

te halen, zodat ze Duim samen kunnen helpen. 

Zal het de Lezers lukken om Duim te helpen? Heeft Duim wel de juiste 

intenties? Zijn de broers en zussen wel geschikt om te helpen of volgen 

ze liever hun eigen plan? 

 
 Larry staat voor de keuze tussen EENS, TOEN en NOOIT. Lees bladzijde 18 'Larry deed een...' 

t/m bladzijde 22 '...van opwinding.' voor. Welke keuze zou jij maken? Lees vervolgens 

bladzijde 27 'Duim stak zijn...' t/m bladzijde 31 '...volledige vernietiging.' voor. 

Leesvraag: Onder welke categorie valt jouw boek? 

 Dit verhaal speelt zich af rondom de WO2. Lees bladzijde 63 'De volgende dag...' t/m bladzijde 

66 '...trilden in hun sponningen.' Iets verderop staat 'het was de zomer van 1945!' 

Leesvraag: Wanneer speelt jouw verhaal zich af? 

 Er wordt geweld gebruikt. In de vorm van getallen en letters. Lees bladzijde 85 'Een vliegende 

auto...' t/m bladzijde 87 '...toen of eens?' voor.  

Leesvraag: Hoe ziet geweld in jouw boek eruit? 

 'Als je het kunt bedenken dan bestaat het. Ergens.'  

Leesvraag: Wat is er in jouw boek dat jij nog niet had bedacht,  

maar de schrijver wel en hierdoor nu dus echt bestaat 

 Geheimzinnigheid. Lees bladzijde 156 'De beren en de kinderen...' 

t/m bladzijde 158 '...de wind uit de bergen.' voor.  

Leesvraag: Wordt er geheimzinnig gedaan in jouw boek? 

 


