MINI LEESLES
LESKAART
Tiuri is schildknaap in het rijk van Dagonaut. Om ridder te
worden moet hij een nacht in stilte en geknield in de kapel
overnachten met vijf andere schildknapen. Wanneer er midden
in de nacht op de deur wordt geklopt, denken zij dat ze op de
proef gesteld worden. Maar als Tiuri een stem later hoort zeggen
'In Gods naam, doe de deur open!' besluit hij richting de deur te
sluipen. Een onbekende man vraagt om hulp. Tiuri moet zo vlug
mogelijk een belangrijke brief bezorgen bij de Zwarte Ridder
met het Witte Schild. Kan hij op tijd terug zijn om de ridderslag
te ontvangen de volgende ochtend en lukt het hem om de brief
voor de koning te bezorgen?















Introduceer de term 'cliffhanger' en vertel over een boek waarbij je zelf niet wilde stoppen met lezen. Lees daarna
bladzijde 13 'Even later...' t/m bladzijde 14 '...deur open!' voor. Ben je benieuwd hoe het verder gaat?
Leesvraag: Op welk moment in jouw boek was het zo spannend dat je niet wilde stoppen met lezen?
Tiuri moet een geheim bewaren. Lees bladzijde 18 'Ik zal het doen...' t/m '... goed voor' voor.
Leesvraag: Welk geheim hebben de personages van jouw boek?
Tiuri zoekt de zwarte ridder met het witte schild en treft hem zwaargewond aan. Hij moet zijn taak overnemen,
waardoor het verhaal plotseling een andere wending neemt. Dit noem je een plotwending. Lees bladzijde 28 'Hij
reed...' t/m bladzijde 31'...diens ziel' voor.
Leesvraag: Op welk moment gebeurde er in jouw boek iets wat je niet verwachtte?
Lees bladzijde 73 'De hele dag...' t/m bladzijde 74 '...zei Tiuri' voor. In de eerste 10 zinnen van dit stuk verstrijkt een
dag, terwijl aan het einde van dit stuk de tijd niet vlug gaat.
Leesvraag: Hoeveel tijd is verstreken in jouw boek tijdens de leestijd?
Lavinia zingt het lied wat de minstreel zong over ridder Edwinem. Lees de schuingedrukte tekst op bladzijde 134 en
135 voor.
Leesvraag: Wordt er in jouw boek gezongen of met een bijzondere stem gesproken?
De Grauwe Ridders willen hun identiteit geheim houden. Alleen hun taak is belangrijk. Leor
is de knecht van de waard en weet altijd alle nieuwtjes, maar als zij hem iets vragen doet
hij alsof hij van niks weet. Is hij betrouwbaar? Lees bladzijde 146 'De herberg...' t/m
bladzijde 147 '...geweten hebben.' voor. Leesvraag: Welke karaktereigenschappen
kun je ontdekken bij de personages uit jou boek?
Ristridin vertelt een herinnering aan de Zwarte Ridder met het Witte Schild. Na
een korte inleiding, begint de flashback. Lees bladzijde 157 'Wat Ristridin...'
t/m bladzijde 159 '...ik hoop het, Ristridin!' voor. Leesvraag: Komen er
flashbacks in jouw verhaal voor? Aan welk moment wordt er teruggedacht?
De sfeer in het boek is onheilspellend. Er staat iets vervelends te gebeuren.
Lees bladzijde 334 'Het was heel stil...' t/m '...stierf weg.' voor.
Leesvraag: Welke sfeer voel je in jouw boek?

