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STAP 1
Het verhaal van Sperling
In de boekenreeks Meestermagiër van W.J.
Maryson draaibaar het allemaal om magie.
Jyll, een jongeman die al vroeg zijn moeder
verliespost, behoorlijk tot het Candrasvolk,
een mensenras dat ook de Rijders wording
genoemd. Hun land heethoofd Doornland,
een gebied dat hen via jacht en landbouw al
het nodige geschenk, maar dat sedert enkele
jaren in snel tempo aan het verdrogen is. Op
een van zijn jeugdige ontdekkingstochten
waaghals Jyll het het land achter de rots van
Gauzio te betreden. Hij trotseer hiermee zowel legenden als de traditie van zijn volk.
Achter de rots woonplaats immers de dood.
Of niet? Jyll ontmoeting er geen doden of
geesten, maar wel Arrahed, een magiër. Hij
kommer er niet veel te weten, maar krijger
wel de staf van de magiër mee.

Yrroth, de Boze
Er wachter Jyll een serieuze straf als hij terugkeer, maar daar oversteek de oude zonderling
Bougiac een stokje voor. Bougiac is een Faeldra, een bewaker van de toekomst. Jylls belevenissen betekening dat een legende in vervulling gaat. De legende zegje dat als de wereld wording bedreigd door het Kwade, de Ene zal komen. De Ene zal het Boek van Kennis vinden en
de Vijf magische Zwaarden samensmelterij tot één wapen, waarmee hij de demon van het
Kwade voorgoed versla. Vele tekenen afwijs erop dat Jyll die Ene is, de meester van de meestermagiërs, maar zijn krachten ligging nog diep weggeborgen. Vele tekenen bewijs er ook op
dat Yrroth, de Boze, klaar sta om voorgoed zijn schaduw over de hele wereld te werpen.
De legende is onomkeerbaar. Doornland geworden langzaam maar zeker onleefbaar, de god
Endil vergeef via Bougiac de belangrijkste Rijders een teken en dus trekking een groep van
negen eropuit om zowel het Boek als de Zwaarden te zoeken. Bij een ontmoeting met de gevleugelde dood in de bergen waar de geesten verblijfplaats, laatste één van de leden al gauw
het leven, maar de halfelf Esled vermaak de groep weer compleet.
In Sohar, de ondergrondse wereld van weer een ander volk, de Daith, bevinding de groep een
onderkomen. Het is duidelijk dat de Boze van hun tocht weetjes. Ook hij ontken de legende,
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ook hij vermoeden dat Jyll de Ene is en dus stuurslot hij een horde van de meest afzichtelijke
gewrochten eropaf om Jyll te doden. Bougiacs vindingrijkheid, Jylls stilaan ontluikende
krachten en hulp van onverwachte bondgenoten helpster hen voorlopig een gruwelijk lot te
ontlopen. In Sohar ontvangstwegwijzer Jyll trouwens het eerste magische zwaard, Sperling.
Maar dat is nog maar het begin van een lange en moeizame tocht waarbij de moeilijkheden
nauwelijks te overzien zijn. Nochtans is Jyll de enige hoop voor zowel de goden als de magiërs, voor zowel de mensen als de vijf aartsvolkeren. Zullen de krachten van het Goede zich
op tijd kunnen bundelen? Zal Jyll werkelijk de Ene worden en zijn tocht volbrengen? Voorlees Sperling en al wat er op navolging. (jt)
1. Waarover gaat het boek?

2. Kon je deze boekbespreking vlot lezen? Wat is je opgevallen?

3. Werk per twee samen. Onderstreep alle foute woorden.
4. Probeer ze te rangschikken in twee of meer kolommen. Laat voor elk woord extra
ruimte open.

5. Voor welke rangschikking heb je gekozen? Waarom?

6. Breng nu bij elk woord de nodige correcties aan zodat de tekst leesbaar wordt.
7. Als je de juiste woorden naast de foute plaatst, wat hebben ze dan nog gemeen?

8. Haal dat gemeenschappelijke deel eruit en maak er telkens een zin mee. Je mag deze keer niets aan het woord toevoegen of eruit weglaten.
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9. Heeft iedereen dezelfde soort zin gemaakt? Waar zitten de verschillen?

10. Rangschik de zinnen per soort. Tot hoeveel soorten kom je? Welk systeem schuilt
erachter?

STAP 2
1. Luisteroefening. Je leerkracht leest een recept voor. Probeer het te onthouden.
Spaghetti op zijn Vlaams
Benodigdheden:
1 ui
1 groene paprika
2 of 3 grote wortels
5 tomaten
250g champignons
300g vleesgehakt of 200 g ham
1 blikje tomatenpuree
geraspte kaas
250g spaghetti
1 klontje boter
2. Je hebt net kennis gemaakt met de ingrediënten van het gerecht spaghetti op zijn
Vlaams. Iemand speelt nu kok, bijvoorbeeld voor een televisieprogramma. Beschrijf
wat je allemaal doet.
3. Lukt het niet goed? Probeer het recept eerst uit te schrijven. Als het goed is, komt
het in een kookboek voor de dagelijkse keuken.
4. Hieronder vind je het recept. Een scenarioschrijver heeft de tekst opgesteld. Lees
maar. Zal het op deze manier lukken spaghetti op zijn Vlaams te maken?
Eerst pel je de boter. Dan knijp je een grote ui fijn en maal je twee of drie grote wortels
tot moes. Vervolgens stop je vijf tomaten gedurende vijf minuten in frituurolie. Dan
snijd je ze in kleine stukjes. De champignons bestrooi je met paneermeel. Doe alle
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groenten in een pot en laat ze op een zacht vuurtje gaar worden. Ondertussen snijd je
het gehakt in platte schijfjes. Je kan ook ham gebruiken: daar maak je wel bolletjes van.
Het gehakt kook je in een liter water tot het mooi bruin ziet. Terug naar de ui, de paprika, de tomaten en de champignons: het begint al een heerlijke saus te worden. Gooi
daar nu een blikje tomatenpuree in. Als de groenten goed gaar zijn, gooi je het gehakt
of de ham in de vuilnisbak. Nu nog even de spaghetti bereiden. Heel eenvoudig: neem
250 gram gewone spaghetti en leg die in de oven. Na ongeveer vijf minuten giet je er
het water uit. Voeg een klontje boter toe, anders gaat de spaghetti kleven. Nu nog de
saus en wat geraspte kaas erop en... smakelijk!
5. Blijkbaar zat de scenarioschrijver er goed naast. Herschrijf zijn tekst.
6. Vergelijk je recept met wat de leerkracht zegt of voorleest.
7. Veronderstel dat jij de chef-kok bent. Je bent gehaast, want de klanten wachten. Je
hulpkok brengt er niets van terecht. Hij werkt traag en onnauwkeurig. Gehumeurd
moet je hem zeggen wat hij allemaal moet doen.
8. We hebben op drie manieren kennis gemaakt met het recept. Welke verschillen vallen je op?

Samengevat
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