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DE OPLOSSINGEN

hoe
spelen?
1

3

Je krijgt aanwijzingen om
het raadsel op te lossen.

De
aanwijzingen

Hier zie je het op te lossen raadsel.
Het is aan jou om uit te pluizen wat
er is gebeurd en om de vragen te
beantwoorden.

4
Raadsel om
op te lossen

Bij elk raadsel vind je ook de buitenkant
van het gebouw. Om die helemaal te
kunnen zien vouw je de linkerpagina naar
rechts en de rechterpagina naar links op
de stipjes.

Ruimte
buiten

2

Je bevindt je midden in het raadsel, in
een enorm grote ruimte ergens binnen.
Lees de verklaringen van de
slachtoffers, getuigen en verdachten.

Het slachtoffer en
de getuigen

De verdachten

Ruimte binnen

Om de binnenruimte helemaal te
kunnen zien open je de gevouwen
pagina’s. Om je raadsel op te lossen
moet je de twee decors bekijken.

5
De oplossing van het
raadsel vind je
achteraan in dit boek.

De ruimte binnen

De
in hotel
Moeilijkheid

Wanneer de rockgroep De Kevers
in het hotel Star Palace slaapt, is
er altijd wel wat aan de hand.
Vanochtend is de zanger buiten
bewustzijn geslagen en vervol
gens beroofd van al het geld van
het concert van gisteren. De
enige gasten in het hotel zijn de
bandleden. Lees de verklaringen
van de getuigen en de verdachten
en bestudeer de binnen- en
buitenkant van het hotel.

VRAGEN
1

Waar is het gestolen koffertje?
2

In welke kamer slaapt
elk bandlid?
3

Wie is de dader?

7

KEVER

Het slachtoffer

4

TOM MANBAR
bandlid
Ik kwam van de bar met Tim
en was op weg naar mijn
kamer. Toen ik uit de lift
kwam, ging het licht uit. Ik
heb een klap op mijn hoofd
gekregen. Toen ik weer bij
kwam, was mijn witte koffertje
met het geld erin verdwenen.
Ik heb om hulp geroepen.
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De getuigen
SANDRA ZEEMLAP
poetsvrouw
Ik was net de ramen in de
kamer van meneer Manbar
aan het poetsen toen er
een stroomonderbreking
was. Ik heb niets gehoord
door het lawaai dat alles
overstemde.
LUCAS DE PET
bewaker
Ik was aan de receptie toen
de elektriciteit uitviel.
Iemand heeft voor kortslui
ting gezorgd! Er was nergens
in het gebouw nog stroom. Ik
ben naar de kelder gegaan om
alles weer aan te zetten.

De verdachten

TIM VIESTJENS

8

bandlid
Ik zat in de lift, waar Tom
eerder was uitgestapt, en
die viel stil. Ik heb verschil
lende minuten moeten
wachten voor hij weer in
gang schoot. Daarna ben
ik naar mijn kamer op de
tweede verdieping gegaan.
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De verdachten
JEFF KOSTERMANS
bandlid
Ik heb niets gehoord op het
moment van de feiten. Ik
was te druk bezig met het
herinrichten van mijn
kamer en met het
verwijderen van wat
meubels die me niet
bevielen.
TINA DE SCHURK
bandlid
Ik deed net mijn
elektrische rolluik omlaag
toen de stroom uitviel.
Het rolluik stopte voor
het helemaal gesloten was
en ik heb het zo gelaten.

PAM VAN SNOL
bandlid
Mijn kamer ligt recht tegenover
die van Tom, maar toen hij
beroofd werd, was ik volop aan
het repeteren. Het is dus logisch
dat ik niets heb gehoord.

DAN KANS
bandlid
Ik was ook aan het
repeteren in mijn
kamer toen Tom buiten
bewustzijn is geslagen.
Daarom heb ik dus niets
kunnen horen!
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Aanwijzingen
die je kunnen helpen om
dit raadsel op te lossen
1 Waar is het gestolen
koffertje?
Je moet eerst weten hoe
het koffertje eruitziet.
Het is een wit koffertje met
het logo van de groep op.
Om dat symbool te vinden kun je de
bandleden goed bestuderen.

2 In welke kamer
slaapt elk bandlid?
Kijk naar de buitenkant van het hotel
om aanwijzingen te vinden.

3 Wie is de schuldige?
Door het antwoord op vraag 2 kom jij te
weten wie heeft gelogen in zijn/haar
verklaring.
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