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Ahoooy! Ik ben Billy en ik heb voor jou de 
gaafste avonturen uitgezocht. Ik noem ze 
de Billy Bones Bazen. Dit zijn verhalen die 
kunnen worden voorgelezen, die je samen óf 
lekker zelf kunt lezen. Alle verhalen hebben 
korte hoofdstukken en zinnen om lezen 
makkelijker en leuker te maken. Kies jij voor 
actie en humor of voor magie en vriendschap?

Er is altijd een verhaal dat jou laat zien hoe 
tof lezen is! Als je leest, of leert lezen, word 
je niet alleen slimmer maar krijg je ook meer 
zelfvertrouwen.  
 
Wil je meer weten over de verschillende series 
van Billy Bones Bazen?  
Ga dan naar www.uitgeverijbillybones.nl

Welk verhaal kies jij vandaag?
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De Game Helden maken 
                veel avonturen mee!

Welk verhaal kies jij vandaag?

Met Billy Bones Bazen  
       word jij lezen de baas! 

Game Helden-boeken zijn 

lekker lezen-boeken!

Wil jij weten welk verhaal het best bij jou past? 
Let dan goed op welk Bazen-label het boek heeft; 
samen lezen,  voorlezen  of  lekker lezen.
 
In de samen lezen-boeken staan makkelijk 
te lezen woorden in kleur. Zo kun je zien 
welke woorden jij zelf kunt lezen. Wil je liever 
voorgelezen worden? Kies dan een voorlezen-
boek. Als je lezen al (bijna) de baas bent, dan is 
een lekker lezen-boek iets voor jou! 
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WAT IS ER TOT NU 
TOE GEBEURD
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BRAINS! BRAINS!

Er klinkt gebonk op de deur.

Puck draait zich om en doet open.

Buiten is het donker.

Voor haar staan vijf zombies.

Ze hebben groene vierkante hoofden en 

zwarte ogen.

Hun armen zijn uitgestrekt.

Meteen smijt Puck de deur weer dicht.

Prut, denkt ze.

Haar dorp wordt belegerd!

En ze heeft geen ijzergolem.

In Minecraft beschermt die tegen de 

zombies.

Snel haalt ze haar zwaard tevoorschijn.

Waren Raff, Manú en Phileine maar hier 

om haar te helpen.

In haar eentje maakt ze weinig kans  

tegen de monsters.
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De deur blijkt niet tegen de zombies 

bestand. 

Het hout breekt en Puck deinst achteruit.

Eén voor één strompelen ze naar binnen.

Puck aarzelt niet, maar slaat toe met haar 

zwaard.

Ze hakt de monsters in stukken en rent 

naar buiten.

Het dorp is overspoeld met zombies!

Ze komen op haar afgerend!

Puck hakt en slaat in het rond, maar het 

zijn er te veel.

Ze heeft er de kracht niet voor.

Achter Puck gaat de slaapkamerdeur open.

Het is haar zusje Senna.

Senna is drie en ziet er heel schattig uit 

met haar staartjes.

Maar eigenlijk is ze een klein monster.

‘Hé, monster,’ zegt Puck.
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‘Ben geen monster!’ zegt Senna.

Haar zusje komt naast haar staan en 

wijst op het scherm.

‘Dát zijn monsters!’ zegt ze wijs.

‘Dat zijn zombies,’ zegt Puck.

‘Doen-die-dan?’ vraagt Senna.

‘Die eten je hersens op.

En dat ga ik nu bij jou doen!’

Puck staat op en strekt haar armen uit.

‘Brains!’ zegt ze. ‘Geef me je brains!’

Senna begint te giechelen en rent weg.

Puck strompelt  

erachteraan.

Ze laat de  

dorpelingen  

aan hun lot  

over.

In je eentje  

gamen is  

maar saai.
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Puck ziet de deur naar de tuin op een kier 

staan.

Ze grijnst en sluipt naar buiten.

Twee blonde staartjes steken boven de 

plantenbak uit.

‘Brains!’ roept Puck.

Ze loopt naar haar zusje toe en tilt haar op.

‘Vliegen!’ gilt Senna.

Dat is haar favoriete spelletje.

Puck gooit Senna een klein stukje omhoog.

En vangt haar weer op.

Eigenlijk mag Puck dit helemaal niet doen 

van haar moeder.

Die is bang dat ze haar zusje laat vallen.

‘Nog een keer!’ schreeuwt Senna.

Puck verzamelt al haar kracht.

Ze werpt Senna zo hard mogelijk de  

lucht in.

Haar zusje schiet omhoog.

Geen stukje deze keer, maar meters!
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Ze komt zelfs boven de schutting uit!

Puck staart naar haar armen.

Die zijn ineens heel erg gespierd.

Net als in de monsterzaal in het spel!

Er is een energiebalk op haar linkerarm 

getekend.

Het lijkt alsof ze een plak-tattoo heeft.

De balk is bijna helemaal vol.

Dan hoort ze Senna gillen.

Haar zusje valt hard naar beneden.
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Nog even en ze knalt op de tegels!

‘Nee!’ schreeuwt Puck.

Ze springt naar voren en… vliegt?

Puck vangt haar zusje op en landt op de 

grond.

Ze staart opnieuw naar haar arm.

De energiebalk is iets leger geworden.

Puck kijkt haar zusje aan en lacht.

‘Ik heb superkrachten,’ zegt ze.

‘Ik ben SuperPuck!’

Haar zusje grijnst.

‘Nog een keer!

Nog een keer vliegen!’

 






