
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Wat krijg je als je een meisje, een vampier, een faun, een 

mummie en een driekoppige hond in een boek tegenkomt? 

Juist! Spannende en enge avonturen! Dit is het vierde deel 

uit ‘De engste serie ooit’. 

In het derde deel is graaf Dracula door Nera en haar 

vrienden weggejaagd. Hij is naar Parijs gevlucht en 

probeert hier een nieuw leger volgelingen te verzamelen. 

Nera en haar vrienden gaan op zoek naar de graaf en 

proberen hem voor eens en altijd te verslaan. Gaat het ze 

lukken? Als je daar achter wil komen moet je het vierde 

deel gaan lezen! 

 

 De lange bleke man betovert met zijn ogen de kapitein. Die neemt de kist daarom nu wel 

mee. Lees bladzijde 7 'Bij het schijnsel…' t/m bladzijde 9 '...de haven uit.' voor. 

Leesvraag: Wordt er iemand in jouw verhaal betoverd? Hoe? Waarom? Lukt het? 

 Graaf Dracula is gevlucht naar een ander land. Hij verstopt zich nu in Parijs, de hoofdstad van 

Frankrijk. Lees bladzijde 12 'Op het zacht...' t/m bladzijde 13 '... groepje zwervers af.' voor. 

Leesvraag: Waar speelt jouw verhaal zich af? In welk land, in welke stad? 

 Dit is een boek vol met magische figuren. Lees bladzijde 18 'Vijf weken voor…' t/m bladzijde 

19 '... naam Hond gegeven.' voor. 

Leesvraag: Zitten er in jouw verhaal sprookjesachtige figuren? 

 Nera en Dragos zijn op elkaar verliefd. Ze hebben dit elkaar nog niet durven vertellen, maar ze 

laten het wel merken. Ook de vrienden van Nera en Dragos valt het op. Lees bladzijde 23 

'Even laten slenteren...' t/m bladzijde 24 '... een luide gil.' voor. 

Leesvraag: Is er in jouw verhaal iemand verliefd? 

 De Graaf is gevlucht naar Parijs. Hij houdt zich schuil in de  

catacomben. Daar werden de oude Parijzenaren begraven. Er  

wordt uitleg gegeven over de geschiedenis van de stad Parijs.  

Lees bladzijde 96 'Natuurlijk! De catacomben!…' t/m  

bladzijde 98 '... zonlicht te zien.' voor. 

Leesvraag: Wordt er in jouw boek iets verteld over geschiedenis? 

 


