
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Artemis Fowl is een 12 jarig wonderkind. Hij gebruikt zijn intelligentie om een 

crimineel plan te bedenken om het familiefortuin te herstellen. Zijn bodyguard 

Butler en Butlers zus, Juliette helpen hem hierbij. 

Als Artemis ontdekt dat er een Volk bestaat dat grote hoeveelheden magisch 

goud bezit, besluit hij een advertentie te plaatsen om in contact te komen met 

iemand van het Volk. Wanneer hij een elf van het Volk ontmoet, maakt hij foto's 

van het elfenhandboek. 

Thuis lukt het hem om deze lastige taal te ontcijferen. Hij leest waar elfen 

bovengronds komen en ontvoert elf Holly Short. Zou hij elf Holly Short kunnen 

uitwisselen voor een grote hoeveelheid goud of zou de elfBI hem te slim af zijn? 

 
 Op de kaft van het boek staat de hoofdpersoon afgebeeld. Ik vind de cover er duister en geheimzinnig uitzien, 

doordat zijn gezicht in de schaduw staat en de voorwerpen er omheen niet direct te herkennen zijn als iets uit 

onze wereld. 

Leesvraag: Welke sfeer straalt de cover van jouw boek uit? 

 Dit boek is een fantasyboek. Lees bladzijde 33 'Holly Short lag...' t/m bladzijde 35 '...wat ze waren.' voor. 

Leesvraag: Zijn de personages in jouw boek fantasy figuren of zou jij ze vandaag kunnen ontmoeten? 

 Artemis Fowl is een serieboek en bestaat uit 8 delen. Het voordeel hiervan is dat je hoofdpersonen kent, 

waardoor je het boek makkelijker begrijpt. 

Leesvraag 1: Van welk boek zou jij willen dat er serie bestond? 

Leesvraag 2: Welke boekenserie heb jij weleens gelezen? 

 In het boek wordt verteld vanuit verschillende perspectieven, zoals het perspectief van Artemis Fowl, 

Commandant Root, Holly Short, Turf en Butler. 

Leesvraag: Vanuit welke perspectieven wordt het verhaal in jouw boek verteld? 

 Dit boek begint met een proloog. Lees de proloog voor en bespreek met de kinderen wat een proloog is. 

Waarom zou een schrijver het verhaal starten met een proloog? 

Leesvraag: Bevat jouw boek een proloog? Ja, wat wordt hierin verteld. Nee, stel dat je  

zelf een proloog zou schrijven bij dit boek, wat moet er dan in? 

 Ho CHi Mingh stad in de zomer. Lees bladzijde 7 t/m '... Egypte gereisd.' voor. 

Leesvraag: In welke omgeving speelt jouw boek zich af? Uit welke zin blijkt dat? 

 Butler is de bodyguard van Artemis Fowl. Lees bladzijde 18 'De Butlers  

hadden...' t/m bladzijde 19 '...vleugelelf dan?' voor om te weten waar de  

naam Butler vandaan komt. 

Leesvraag: Welke moeilijke woorden heb jij vandaag geleerd door het  

lezen van jouw boek? 

 In dit boek wordt een situatie regelmatig zo omschreven dat je het voor je  

kan zien als een film. Ze noemen dit zintuiglijke beschrijvingen. Lees op  

bladzijde 168 'Ik vertrouw...' t/m bladzijde 170 '... tegenkwam binnen.' voor. 

Leesvraag: In welk stukje in jouw boek wordt een situatie zo omschreven  

dat je het helemaal voor kan stellen? 

 


