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Lees het verhaal.
Lonne vond tijdens een spelletje verstoppertje een dik pak geld op zolder.
Het zat in de lade van het nachtkastje van oma. Lonne denkt dat ze iets deed wat niet mag.
Ze durft het niet te zeggen tegen mama, opa of haar broer Tobias.

5

10

15

20

25

30

Onderweg naar school denkt Lonne aan het geld. Het komt door haar fiets. Die
kraakt en piept. Het stuur staat scheef. Het zadel doet zeer!
Een nieuwe fiets, denkt Lonne. En: schoenen. Een scooter voor opa.
Ze duwt haar remmen in.
Céline, die vlak achter Lonne rijdt, knalt bijna tegen haar aan. “Meid!” gilt ze.
Céline kijkt naar het sombere gezicht van Lonne. “Wat is er?”
“Niks”, zegt Lonne. Maar Céline gelooft het niet.
Samen fietsen ze verder.
Céline vraagt wat er nou eigenlijk scheelt.
Lonne denkt: Céline, ik heb heel veel geld op zolder gevonden. Maar ze zegt:
“Céline, ik denk dat ik een geheim op zolder heb gevonden.”
“Een geheim. Op zolder? Vertel!”
Céline houdt van zulke dingen.
Lonne doet het hele verhaal tijdens de pauze.
Céline kan haar oren niet geloven. Ze herhaalt heel de tijd wat Lonne vertelt.
“Je oma, verliefd, een rijke man, paarden, een mooi huis, diamanten, geheim,
fortuin!?” Ze smelt haast weg bij de beelden in haar hoofd.
Lonne knikt. Maar ze weet niet zo goed of ze er goed aan gedaan heeft het te
vertellen. Maar Céline weet zowat alles. Zij weet alles over haar papa die plots
wegging naar een ver, warm land. Céline wist precies hoe verdrietig Lonne was.
Ze hielp verhuizen toen opa kwam inwonen. Céline is de eregast op al haar
feestjes. Céline is haar beste vriendin.

Lonne doet een ontdekking op zolder.
De ontdekking blijkt heel wat met de liefde
te maken te hebben. Een verboden liefde!
Was oma verliefd op Briek Kopermans?
En wat vindt opa daar dan van?
Opa denkt alleen maar aan spelletjes.
Daar is hij dol op!
Gelukkig heeft Lonne Céline. Aan haar kan
ze alles aan vertellen.

Haal meer uit dit boek!
Ga snel naar bingel.be.

Geheim op zolder | Do van Ranst

Maar Céline blijft na de lunch maar zeuren om het geld te mogen zien.
“Het is gewoon geld, hoor”, zegt Lonne. “Je weet toch wat dat is?”
“Er hangt een heel sprookje aan vast”, antwoordt Céline.
“Het is geheim geld van een geheime lover!”
“Jij kijkt te veel in de blaadjes van je moeder”, bromt Lonne.
“Toe?”
Lonne twijfelt erg, maar weet dat mama nog uit werken is. Dat opa naar de
kapper gaat.
En daarna gaat hij kaarten bij zijn beste vriend Tuur. Tobias heeft op dinsdag een
extra uur.
Geheim op zolder
Lonne knikt naar Céline. “We doen het!”
Do van Ranst | Jan Lieﬀering

Meer lezen?
Geheim op zolder,
Do Van Ranst, Talentbib 3
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Nummer de zinnen in de juiste volgorde.
Céline blijft zeuren om het geld te mogen zien.
Lonne remt plots en Céline knalt bijna tegen haar aan.
Tijdens de pauze vertelt Lonne het hele verhaal aan Céline.
Lonne denkt onderweg naar school aan het geld.
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Juist of fout? Verbeter de zinnen die fout zijn.
1 Lonne is onderweg naar de sporthal als ze aan het geld denkt.

Juist

Fout

	 


2 Lonne vertelt haar geheim aan Céline.

	 


3 Lonne wil een nieuwe fiets en kleren voor zichzelf.

	 


4 Lonne ziet haar papa niet omdat hij in een ver, warm land woont.

	 


5 Lonne is een jongen.

	 


6 Oma woont bij Lonne.
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Kleur de zin in het verhaal die zegt dat:
blauw

Lonne het geheim aan Céline verklapt.

groen

Lonne het geld aan Céline gaat laten zien.
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Beantwoord de vragen.
a Céline gilt “Meid!” tijdens het fietsen (regel 5). Waarom doet ze dat?
Omdat Lonne zoveel geld gevonden heeft.
Omdat het stuur van Lonne scheef staat.
Omdat Lonne opeens remt.
b Waarom is plots remmen best gevaarlijk?


c Céline houdt van ‘zulke dingen’ (regel 13). Welke dingen zijn dat?
fietsen en uitstapjes maken
geheimen en spannende verhalen
een lekkere lunch
d Van welke dingen hou jij?


e Céline vraagt wat er scheelt (regel 9). Maar wat scheelt er eigenlijk met Lonne?
Ze is boos omdat haar fiets niet goed rijdt.
Ze mist haar papa.
Ze heeft haar huiswerk niet gemaakt en dat is al de tweede keer die week.
Ze wil Céline over het geld vertellen, maar ze weet niet of dat een goed idee is.
f Aan wie kun jij een geheim vertellen?
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Céline is de beste vriendin van Lonne. Hoe weet je dat? Geef twee voorbeelden.
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Lonne gaat het geld aan Céline tonen. Hoe weet ze dat mama, opa en Tobias haar niet kunnen
betrappen?
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