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 super
feest

Dit verhaal gaat over twee bijzondere 

speurneuzen.  Ze heten

   Wie is speurneus 1?   en   Wie is speurneus 2?  . 

Op een avond waren   speurneus 1  en   speurneus 2

op een feest. Het was het feest van de beroemde 

  Welke beroemdheid gaf een groot feest?  .

Hij/Zij vierde   Wat vierde de beroemdheid?  .

Het was een 

EEN DETECTIVEVERHAAL 

Ontvoerd!

Welke 
hapjes 

waren er?

Hoe was 
de zaal 

versierd?

Wat was 
het thema 

van het
feest? 

Welke 
muziek 

was er te 
horen?
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  speurneus 1  en   speurneus 2  waren aan het dansen.

Ineens gebeurde er iets vreemds. Het licht ging

zomaar uit! Het was pikdonker.  Alle gasten 

begonnen te gillen. Stoelen vielen op de grond, en de DJ 

stopte de muziek. Het duurde één minuut. Toen ging 

het licht weer aan. ‘Niks aan de hand, mensen!’ riep de DJ. 

Maar   speurneus 1  en   speurneus 2  zagen het direct.

‘   de beroemdheid  is verdwenen. 

Hij/Zij is ontvoerd!’ riepen ze.

Alle gasten werden naar huis gestuurd. De politie
kwam en   Wat deed de politie?  . Maar er was geen 

spoor van de dader te bekennen. 

Wie had    de beroemdheid  ontvoerd? En waar was  

  de beroemdheid  nu? Niemand wist het.

De volgende dag stond het met grote letters in de krant:

FEEST EINDIGT IN DRAMA!   speurneus 1  las voor:

Het feest van de wereldberoemde    de beroemdheid  

was in volle gang, toen omstreeks elf uur het licht 

uitging. Toen het licht één minuut later weer aanging, 

was    de beroemdheid  verdwenen! De politie ...

Er waren wel  100  gasten. 

Die waren verkleed als 

En speur-
neus 2?Hoe zag 

speurneus 1 
eruit? 

Hoe waren 
de gasten 
verkleed? 
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  speurneus 1  stopte met lezen en sprong in de lucht. 

‘Kijk! Hier!’, riep hij/zij.   speurneus 1  wees naar een foto 

in de krant. Die was vlak voor de verdwijning 

gemaakt.   de beroemdheid  stond erop, samen met  

vijf gasten. Maar daarachter, in het hoekje van de foto,  

was nog iemand te zien. 

Het was    Wie was er nog meer op de foto te zien? 
    Dat is de verdachte!

 .

In zijn/haar hand had de verdachte een   

  Welk verdacht voorwerp had de verdachte vast?  .

‘Dat moeten we onderzoeken!’ zei   speurneus 2  .

Ze gingen op zoek naar het huis van   de verdachte  .

Ze slopen om het huis heen en keken door het 

keukenraam naar binnen. Daar was   de beroemdheid  .  

Hij/Zij  Hoe werd de beroemdheid gevangen gehouden?  .

  Hoe keek de beroemdheid?  .

 Hoe ging het met hem/haar?  .

Wat voor 
een soort 
huis was 

het?

Waar lag 
het huis?

Hoe 
kwamen 
ze bij het 

huis?

HET
HUIS

‘Luister,’ zei   speurneus 2  .  ‘Ik heb een plan.’

Hij/Zij fluisterde iets in het oor van   speurneus 1  .

  speurneus 1  knikte.
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EN TOEN...

  de verdachte  wilde vluchten, maar   speurneus 1

  Wat deed speurneus 1?  . Daarna ondervroegen ze  

  de verdachte  stevig. ‘Waarom heb je   de beroemdheid

ontvoerd?’ vroeg   speurneus 2  . 

  Wat antwoordde de verdachte?  .  

En   speurneus 1  vroeg:   Wat vroeg speurneus 1?  .  

De verdachte antwoordde:   Wat antwoordde de verdachte?  .

  de beroemdheid  gaf   de speurneuzen   een dikke 

knuffel. ‘Jullie zijn geweldig!’ zei hij/zij. ‘Dankjewel voor 

jullie superspeurwerk en jullie 

super reddingsactie!’ 

  de speurneuzen  kregen een beloning:

Hoe 
bevrijdden ze 
de beroemd-

heid?

Wat gingen 
speurneus 1 en 

speurneus 2 
doen?

Hoe 
kwamen 

ze het huis 
binnen?

Welke 
beloning 

kregen 
ze?

Wat 
gebeurde 
er met de 

verdachte?

E I N D E

Met de verdachte liep het een stuk minder goed af ...
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