Sessie 88. Aanwijzingen bij ‘Het kasteel van Dracula’

Vraag 1: Hoe zijn de kinderen in het kasteel terecht gekomen?
Bedenk samen hoe de kinderen in het kasteel terecht zijn gekomen. Jullie verklaring moet vier of meer
stappen hebben. Schrijf jullie verklaring niet helemaal op als een soort verhaal. Jullie kunnen wel voor
elke stap een paar woorden opschrijven, zodat je het kunt herinneren.
Denk er aan dat een goede verklaring
• door iedereen geloofd kan worden,
• nieuwe is door iets toe te voegen aan het verhaal,
• met de rest van het verhaal klopt.
Ter herinnering de volgende tekst uit het verhaal:
Het werd al donker. Terwijl ik tussen de fraaie spijlen van het kleine raam door keek, kon ik net de
binnenplaats van het kasteel zien. Enkele mannen waren bezig om zware lange kisten op een paardenkar
te laden. De kisten leken uit de kelders van het kasteel te komen, bedacht ik me met een huivering. Wat als
een geintje was begonnen, was er mee geëindigd dat wij nu de gevangenen waren van die rare man.

Vraag 2: Hoe kunnen de kinderen uit het kasteel ontsnappen?
Bedenk samen hoe de kinderen uit het kasteel kunnen ontsnappen. Verder gelden dezelfde aanwijzingen
als bij vraag 1.
Ter herinnering de volgende tekst uit het verhaal:
We slopen de kamer uit en probeerden de deuren in de gang. De eerste en de tweede deur waren op slot,
maar de derde was open. Via deze deur kwamen we in een kamer. Het maanlicht scheen door het raam
naar binnen. Het raam keek op een andere kant van het kasteel uit dan het raam in onze kamer. Ik duwde
het zware raam open en hing over de vensterbank om beter te kunnen zien. Toen verstijfde ik van schrik.
Het kasteel bleek op de rand van een afgrond te staan. Wat hier uit het raam viel, zou honderden meters
diep naar beneden vallen zonder ook maar iets te raken. Om daarna ongetwijfeld te pletter te slaan.

