Fantasia VIII
Om je boekenbeurt of spreekbeurt nog leuker te maken, kun je zelf
iets extra’s toevoegen. In al mijn boeken staan dingen die je “uit
kunt lichten” (waar je dus extra informatie over kan zoeken om er
nog meer over te kunnen vertellen). Dat maakt je boekenbeurt of
spreekbeurt nog interessanter! Hieronder vind je een paar tips.
Deze achtste reis door Fantasia wordt een ware race tegen de klok voor Geronimo …
Er waait een allesvernietigende westenwind die elke dag in sterkte toeneemt. De
wind houdt iedereen in zijn greep. Zo ook de Chronofantastische Tijdwijzer, de klok
die de resterende tijd van feeënkoningin Florina’s leven en het rijk Fantasia weg laat
tikken. Florina is inmiddels zichtbaar verouderd en ten einde raad heeft ze Geronimo
ingeschakeld om te helpen. Geronimo moet naar het rijk van de heksen afreizen en moet
het opnemen tegen de gemene heks Eclips, degene die de verschrikkelijke westenwind
ontketend heeft.

Tip 1
Geronimo’s Fantasia-boeken spelen zich af in … het rijk Fantasia! Maar het rijk is gi-ga-gantisch
groot dus hij komt bijna nooit op dezelfde plek in het rijk terecht. Geef je klas een goed beeld van
het rijk Fantasia, eventueel door te vertellen waar hij in de eerdere boeken allemaal al geweest is.
Wat is het voor rijk? Uit welke kleinere rijken bestaat het? Wie wonen er? Hoe komt Geronimo
daar en wat doet hij daar? Hierna kun je meteen uitleggen welke delen van Fantasia hij in dit deel
bezoekt en wat zijn doel dit keer is.

Tip 2
Terwijl Geronimo wacht tot zijn horloge wordt gemaakt door Krak Secuur, vertelt zijn vrouw Elise
van alles over de verschillende uurwerken die in het winkeltje hangen. Doe een klein onderzoekje
naar de geschiedenis van het uurwerk (kijk ook helemaal achterin Fantasia VIII, bij: Geschiedenis
die klinkt als een klok). Verzamel plaatjes van verschillende
soorten uurwerken en leg uit aan de klas hoe ze werken.
Als extraatje zou je ook nog iets kunnen vertellen over de
verschillende tijdzones die we hebben op aarde.
Op internet is hier genoeg over te vinden.
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Tip 3
Geronimo moet de strijd aangaan met de gemene heks
Eclips. Die strijd bereikt zijn hoogtepunt tijdens de maaneclips.
Leg uit wat een maaneclips is.
Een ander woord daarvoor is
maansverduistering, en een
zonsverduistering bestaat ook
(zie ook de uitleg op pagina 240
van Fantasia VIII). Wat is het verschil
ertussen? Hoe werkt zo’n verduistering
eigenlijk? Zoek plaatjes op internet en
hang ze eventueel op in de klas of laat
ze rondgaan. Vraag aan je klasgenoten of zij
dit spektakel weleens gezien hebben.

Tip 4
Om Fantasia te redden,
heeft Geronimo de
Kristallen Sabel nodig. Er
leiden drie wegen naartoe:
de weg van de Rijkdom, de
IJdelheid en de Waarheid. Aan Geronimo wordt gevraagd wat hij wil zijn: rijk,
ijdel of oprecht. Vertel welk pad Geronimo uiteindelijk kiest en waarom. Waarom
is dit het juiste pad? Vraag aan je klasgenoten of zij hetzelfde gedaan zouden hebben.
Fantaseer er samen over wat je zou doen als je ineens rijk, ijdel of oprecht zou zijn.

Tip 5
Er komen vast nog nieuwe delen in de Fantasia-reeks. Misschien kun je aan het einde van je
boekenbeurt samen met de klas bedenken waar het volgende boek over zou kunnen gaan! Welk
nieuw gevaar zou er kunnen dreigen in Fantasia, wie moet Geronimo dan redden en tegen wie moet
hij het opnemen? Je weet maar nooit, wie weet krijgen jullie wel gelijk! ;-)

Veel plezier en
gi-ga-succes!
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