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zoeken in alle hoeken
Daders in de problem

en

MISSION
Résoudre les énigmes  

et démasquer 
les coupables !
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NOM DE CODE
Énigmes à tous les étages.

SIGNE PARTICULIER
Livre-jeu qui se plie et se 

transforme à chaque enquête.
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PLIE LES PAGES 
POUR RÉSOUDRE 

LES ÉNIGMES 
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Zit je vast, 
dan vind je de 
antwoorden en 
de oplossing 
van het raadsel 
op het einde 
van het boek.

Lees het begin 
van elk raadsel, 
maar ook zeker 
niet meer dan 
dat.

Kijk daarna grondig 
naar de prent op de 
gesloten pagina’s.

Draai de 
pagina 
opnieuw om 
en antwoord 
op de laatste 
vragen om het 
onderzoek af 
te ronden.

Hoe ga je te werk?
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2

3
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Open vervolgens 
de pagina’s om de 
binnenkant van het 
raadsel te bekijken. 
Observeer aandachtig 
de achtergrond en 
beantwoord de eerste 
drie vragen. Daarna lees 
je de voorstelling van 
de verdachten van het 
mysterie.
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Klaar?
Start! 



Agatha Crispie, de bekende detective, heeft 
een vreemd kattebelletje ontvangen.
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 Draai de pagina 
    om en begin 
  je onderzoek.

Benieuwd haast Agatha zich naar de oude bibliotheek 
van Grimmberghe. Daar treft ze Walter Wolf aan, de 
bibliothecaris. Hij lijkt allerminst verrast en vertrouwt 
Agatha met een bassende stem het volgende toe:

Sommige boeken hebben de kracht om je naar een 
andere wereld te brengen… Het lijkt erop dat deze 
stoffige bibliotheek een poort naar Sprookjesland bevat. 
Maar voor je die poort kunt openen, moet je de sleutel 
vinden. Ondervraag de vaste lezers. Zij kunnen je helpen.

En daarmee zet hij de kat bij de melk, want als een speer 
haast Agatha zich naar het meubilair in de leeszaal. 

Onderzoek 1

  Agatha, we hebben nood 

aan je hulp of we zijn een 

vogel voor de kat. De magische 

wereld van de feeën wordt 

bedreigd. Zoek de ingang tot 

onze wereld in de bibliotheek.  

  Maar wees snel!

         Het sprookjesvolk

BIBliotheek
de magische



Ouvre les  
deux pages pour 

voir l’intérieur  
faire la suite  
de l’enquête.



Inspecteer grondig de binnen- en 
buitenkant van de bibliotheek en 
antwoord op deze vragen: 

Je vindt meerdere magische wezens terug 
in de bib. 
Vind binnenin het gebouw de drie 
kunstwerken die een van deze 
fantasiebeesten afbeelden.

Ook in de omgeving van de 
bibliotheek zijn er vreemde wezens 
te vinden.
Zoek ook aan de buitenkant vier 
kunstwerken van magische wezens.

jij leidt het
onderzoek !

9

1

2
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In de buurt van elk dier bevindt 
zich een opening met een slot.
Ga op zoek naar de zeven poorten 
vlak bij de denkbeeldige 
beesten.



Inspecteer grondig de binnen- en 
buitenkant van de bibliotheek en 
antwoord op deze vragen: 





de getuigen
Agatha ondervraagt de trouwste lezers 

van de bib.

BOMPA  BEVER

DE GELEESDE KAT

MOEDER GANS

PIETER PAULUS PAPEGAAI

12

 draai de pagina   
   om en beëindig 
  je onderzoek.

de expert
WALTER WOLF

BIBLIOTHECARIS

SPROOKJES KENNER

VERTEL-STER

SCHRIJVER

Je moet een dier 
met oren zoeken. 
Met oren, zeg ik!

Er wordt in de 
wandelgangen 
gefluisterd dat de 
magische dieren 
de ingang naar 
Sprookjesland 
aangeven. 

Hoor es, ik denk 
dat je op zoek 
moet naar hoorns.

Het dier dat je 
moet zoeken heeft 
vleugels.

Het wezen dat je zoekt bewaakt 
de ingang naar Sprookjesland. 
Maar om de poort ernaartoe 
te openen, moet je de sleutel 
bezitten met dezelfde kleur en 
hetzelfde ontwerp als de deur 
waar hij bij hoort.

CURIEUZENEUZEMOSTERD POT
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Langs waar wandelt Agatha wanneer ze 
van de ingang van de bib naar de poort in 
kwestie gaat? 
Houd goed de plaatsing van trappen, 
ladders en openingen in de gaten waarmee 
ze tot bij de poort raakt.

Heb je de poort gevonden? Of stuur je je 
kat voor dit raadsel? In dat geval vind je 
de oplossingen op pagina 72.

het onderzoek
gaat voort!

Welk denkbeeldig dier wijst de toegang 
tot Sprookjesland aan?
Lees goed de aanwijzingen van de vier 
getuigen.

Waar bevindt de sleutel zich 
die de sloten opent?
Kijk zeker alle ontwerpen na. 
Focus niet enkel op de twee 
grote afbeeldingen.
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hoera !


