De boekenplank van...

Jelle & Jurre Groenendijk
‘Hoezo boekenplank?
Boekenstapels zul je bedoelen’
Ze zijn een eeneiige tweeling, Jurre en
Jelle (8 jaar, groep 4) en ze lijken op het
eerste gezicht dan ook sprekend op elkaar. Maar als je langer kijkt, zie je nogal
wat verschillen. Jurre is iets kleiner en is
erg goed in knutselen, proefjes doen en
timmeren. Jelle is weer beter in rekenen
en is een echte puzzelaar. Maar lezen,
daar zijn ze allebei gek op! Ze begonnen
er al mee vóór ze naar school gingen.

Leesbeesten zijn ze ook allebei. Op de boekenstapels naast hun bed ligt van alles door
elkaar: strips, een Engels woordenboek,
Waanzinnig om te weten-boeken, boeken met
zoekplaten, boeken over de anatomie van de
mens, boeken vol experimenten… Jurre en
Jelle zijn echte alles-lezers. Maar favoriet zijn
momenteel de twee delen van Subroza.nl, geschreven door Marcel van Driel. ‘Die zijn zo
spannend! Soms zelfs bijna té spannend, maar
gelukkig leest Papa ze voor’, vertelt Jelle.

Pilletjes
Het is een apart en druk interview, waarbij Jelle en Jurre tussendoor heen en
weer lopen en elkaar geregeld in de rede
vallen. ‘We hebben allebei ADHD – Papa
trouwens ook. Daarom krijgen we pilletjes
om ons een tikje rustig te kunnen houden, zodat we ons beter kunnen concentreren’, vertelt Jelle. Jurre vult aan: ‘Die
pilletjes smaken niet lekker, een beetje
naar papier. Ze helpen wel, maar nu aan
het eind van de dag zijn ze uitgewerkt.
We zijn pas geleden getest en daar kwam
uit dat we ADHD en autisme hebben en
hoogbegaafd zijn.’

Bijzondere erfenis
Hoofdpersoon Roza is enig kind, ze woont bij
haar moeder. Haar vader speelt geen rol in
haar leven. Volgens Roza’s moeder weet hij
niet van haar bestaan af. Dan zet een telefoontje Roza’s leven op z’n kop: ze hoort dat
haar vader gestorven is en aan haar en haar
halfbroer (!) Lindel een computerprogramma
nalaat dat miljoenen waard is. Enige voorwaarde: Roza en Lindel moeten binnen 72 uur
een reeks internetpuzzels oplossen. In die
drie dagen leren de kinderen elkaar steeds beter kennen. Ze lossen niet alleen hun vaders
puzzels op, maar ontdekken ook steeds meer
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over hemzelf en over de manier waarop hij
gestorven is. Wie is er verantwoordelijk voor
zijn dood?

Meepuzzelen
Subroza.nl is meer dan alleen een boek, het
verhaal is ook te volgen via internet. Dat kan
op verschillende manieren. Je kunt ervoor kiezen om samen met Roza en Lindel te puzzelen
en afwisselend een stukje te lezen en achter
de computer te kruipen, zoals Jelle en Jurre
dat deden. Zij werden steeds ’s avonds samen
voorgelezen en puzzelden de volgende dag –
ieder voor zich – verder. ‘Weet je wat spannend is?’, vraagt Jurre en hij geeft meteen
zelf het antwoord: ‘Als het Roza en Lindel in
het verhaal gelukt is een puzzel op te lossen,
krijgen ze vaak een e-mail met de volgende
opdracht. Als je zelf op internet meepuzzelt,
krijg jij zulke e-mails ook.’ Maar wie niet kan
wachten op de afloop van het verhaal, kan
zonder probleem eerst het boek uitlezen en
pas daarna aan het puzzelen slaan.

Eventueel voorlezen
Een bloedspannend verhaal, mysterieuze
websites, e-mails, puzzels en geheimschriften: Subroza.nl is geknipt voor hoogbegaafde
kinderen vanaf een jaar of 8. Ouders doen er
wel goed aan het eerste hoofdstuk van deel 1
even zelf te ‘keuren’: Het verhaal is zó spannend dat voorlezen een goede optie kan zijn.

Subroza.nl en het vervolg Subroza2.nl zijn
geschreven door Marcel van Driel, uitgeverij
Zwijsen
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Wil jij ook wel eens over je favoriete boek of
game vertellen? Stuur dan een mailtje naar
desain@planet.nl
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