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Sprookjes gaan volgens een aantal vaste regels.

Elk sprookje moet zich aan die regels houden.

Hier zijn een paar voorbeelden:

Regel 16
Prinsessen worden altijd gered door ridders. 

Regel 58
Een koningin weet altijd wat ze moet zeggen.

Regel 142
Ridders gaan op avontuur, prinsessen niet.

Regel 341
Ridders zijn ridders en prinsessen zijn 

prinsessen. Dat kan niet veranderd worden. 

Regel 631
Sprookjes eindigen altijd met:

‘En ze leefden nog lang en gelukkig.’

Wat zijn de regels voor sprookjes?

Uit: Het Boek – De regels voor sprookjes



9

Feest

‘Moet dit echt?’ vraagt prinses Roa.

Ze kijkt in de spiegel naar de witte plofjurk.

‘Ik lijk wel een nijlpaard dat gaat trouwen!’

‘Het moet van uw moeder,’ zegt Lakei 9.

‘En hij staat u toch prachtig?

Alle ridders zullen verliefd op u worden!

Dat weet ik echt zeker.’

Roa zucht.

‘Ze doen maar.

Ik ga nu eerst even voetballen!’

Ze tilt de jurk op en rent naar buiten.

Met twee lakeien gaat ze voetballen.

De andere lakeien zijn druk aan het werk.

Ze hangen slingers aan het plafond.

En ze blazen ballonnen op.

Het lijkt wel of er iemand jarig is.

Maar dit feest is niet voor een verjaardag.

Dit feest is voor de liefde: 

prinses Roa gaat trouwen.

En alle ridders van het land zijn uitgenodigd.

Voor veel prinsessen is dit de dag van hun leven.

Er was eens een prinses 
die een nette jurk moest dragen.
Maar eigenlijk wilde ze dat niet …
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Ze mogen een ridder uitkiezen!

Ze hebben posters op hun kamer van ridders.

Van beroemde en stoere ridders.

En ze weten dus precies wie ze gaan kiezen.

Maar Roa weet dat niet. 

Zij heeft geen poster van een ridder boven haar bed.

Eigenlijk wil ze ook geen ridder uitkiezen.

Veel liever wil ze zélf een ridder zijn!

Dan kan ze op avontuur gaan.

Vechten met draken of op zoek naar schatten.

Boeven, schurken en dieven vangen.

En natuurlijk prinsessen redden!

Maar helaas is Roa een prinses.

En prinsessen mogen niet op avontuur.

Die moeten thuisblijven in het kasteel.

Dat staat in ‘Het Boek’.

Een boek met regels voor sprookjes.

Maar het is niet alleen maar stom 

om een prinses te zijn.

Het is soms best leuk.

Je mag zo veel pannenkoeken eten als je wil.

En alle mensen zeggen ‘u’ tegen je.
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Maar het leukste is: 

er zijn altijd lakeien met wie je kunt voetballen.

Na het wedstrijdje loopt Roa naar de feestzaal.

Koningin Bella, haar moeder, zit op haar troon.

‘Hoi mam,’ zegt Roa.

‘Wat is dat?!’ roept de koningin.

Ze wijst naar Roa’s witte jurk.

De witte plofjurk die nu niet meer zo wit is.

Hij zit onder de modder.

Roa haalt haar schouders op.

‘Verloren met 3-1,’ antwoordt ze.

‘Door deze stomme jurk kon ik niet zo goed rennen.’

Koningin Bella kijkt even boos.

Maar dan schudt ze haar hoofd.

‘Er is geen tijd meer om iets anders aan te doen.

De ridders komen zo al.

Het is maar goed dat zij niets van mode weten.

Ze denken vast dat modder de nieuwste trend is.’

De koningin klopt op de kleine troon naast zich.

Daar gaat Roa zitten.

‘Lakei 36!’ roept de koningin.

‘Laat de ridders maar komen!’
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De ridders zijn op

Even later komt Lakei 36 terug.

Maar zonder ridders.

‘Mevrouw uwe majesteit?’ zegt hij.

‘Er zijn geen ridders op de binnenplaats.’

‘Dan staan ze vast nog bij de poort,’ zegt de koningin.

Lakei 36 schudt zijn hoofd.

‘Daar zijn ze ook niet.’

‘Waar zijn ze dan?’ vraagt de koningin.

‘Eh,’ begint de lakei nerveus.

‘De poortwachter zegt dat er geen ridders  

zijn gekomen.’

‘Hoe? Heh? Huh?’ zegt de koningin.

Ze weet niet wat ze moet zeggen.

En dat komt niet vaak voor.

Een koningin weet altijd wat ze moet zeggen.

Roa vindt het niet erg dat er geen ridders zijn.

Zou ze alweer mogen voetballen?

‘Lakei 66!’ roept de koningin dan.

Lakei 66 rent meteen naar haar toe.

‘Wat kan ik voor u doen, uwe majesteit?’

‘Mijn dochter moet vandaag gaan trouwen.

Maar er zijn hier geen ridders.

Vertel mij eens hoe dat kan.’

Lakei 66 kijkt om zich heen.
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Alsof er ergens misschien een ridder verstopt zit.

Maar hij kan er niet één vinden.

‘Ik snap er niets van,’ zegt de lakei.

‘Ik heb alle ridders van het land een uitnodiging gestuurd!’

Hij haalt hem uit zijn zak:

Uitnodiging
Geachte ridder,

Deze dinsdag gaat prinses Roa trouwen.

En dus zijn wij op zoek naar een ridder.

Prinses Roa is heel erg knap en lief. STOER

Ze is dol op make-up. VOETBAL

En haar favoriete huisdier is een poedel. HAAI

Bent u de ridder die haar gelukkig kan maken?

Kom dan om 9 uur in de ochtend naar het kasteel.

Wie weet kiest ze u wel uit!

Namens koningin Bella en prinses Roa,

Lakei 66
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‘Voetbal?’ vraagt de koningin. ‘Haai?’

‘Dat moest van uw dochter,’ zegt de lakei.

‘Zouden ze daarvan geschrokken zijn?’  

vraagt de koningin.

‘Mijn dochter lijkt erg op mij. 

Ze is dus heel knap!

Waarom zijn er hier dan geen ridders voor haar?’

Lakei 121 komt net binnen met een schaal muffins.

‘Wisten jullie dat nog niet?’ vraagt hij.

‘De ridders zijn op.’

‘Op?’ vraagt Lakei 66.

‘Op?’ vraagt Lakei 36.

‘Op?’ vraagt de koningin.

Roa vraagt niets.

Ze pakt een muffin en neemt een hap.

‘De ridders zijn naar de bergen gegaan,’ 

zegt Lakei 121.

‘Ze wilden prinses Ayla redden.’

Roa verslikt zich bijna in haar muffin.

Bijna, niet helemaal.

En dat is maar goed ook. 

Er is nu geen ridder om een stikkende prinses 

te redden!

‘Prinses Ayla?’ vraagt Roa.

Lakei 121 knikt en haalt zijn telefoon uit zijn zak.

Hij laat het bericht op RidderGezocht.nl zien:
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OPROEP: EEN PRINSES IN NOODDit is een oproep aan alle ridders van het land.
Prinses Ayla moet HEEL SNEL gered worden.In de bergen is ze ontvoerd door een draak.Haar vader, koning Kaan, looft een beloning uit: 

‘Mijn prinsesje is mijn alles. De ridder die haar redt, krijgt heel veel goud!En hij mag met de prinses trouwen.Maar alleen als ze dat zelf ook wil. Ik ben een moderne koning.’Prinses Ayla wordt ook wel ‘de aller-aller-aller-
aller-aller-aller-knapste prinses’ genoemd.Ze is beroemd door haar vlogs over make-up.

Een waarschuwing voor ridders die op pad gaan: 
de draak schijnt heel gevaarlijk te zijn.

Reacties:

Ridder_Mo93 zegt:
Ik zal dat draakje wel even wassen! 
Je_Ridder zegt:
Geen paniek!!1! Dit klinkt als een klus voor mij RidderRidder271 zegt:Ik zag gister nog een vlog van prinses Ayla – wauwie!

Lansjelot16 zegt:
Ik ben al op weg!
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‘Dus er zijn geen ridders meer?’ 

De koningin kijkt Lakei 121 aan.

Die schudt zijn hoofd.

‘Alle ridders hebben het geprobeerd,’ zegt hij.

‘Maar niet één kwam terug.

En prinses Ayla is nog altijd niet gered.’

Prinses Ayla …

Roa weet heel goed wie dat is.

Ze woont een paar kastelen verderop.

Roa heeft een hekel aan make-up. 

Maar toch kijkt ze elke vlog van Ayla.

De prinses vertelt altijd zo leuk.

Ze is ook knap. 

(Duh, ze is een prinses.)

En ze is slim.

En ze is grappig.

En ze is lief.

En ze is stoer.

En ze is –

Roa schrikt.

Die toet! is van de poortwachter.

Lakei 13 rent de feestzaal in.

‘Er is toch een ridder!’ roept hij.
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‘Hij liep wat verdwaald langs het kasteel.

Dus de poortwachter haalde hem naar binnen.’

‘Een ridder!’ juicht koningin Bella.

‘Wat geweldig!

Nu kan mijn dochter toch nog trouwen.

Breng hem snel hier.’

Koningin Bella heeft een grote glimlach 

op haar gezicht.

Maar die verdwijnt als de deur opengaat.
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Dit is het eerste boek over prinses, ehhh... 
stoere ridder Roa. Zal er in dit moderne 
sprookje wel iemand lang en gelukkig leven? 
Lees alle boeken over ridder Roa! 

Prinses Roa moet trouwen, alleen kan dat niet:

alle ridders zijn op!

Ze probeerden een andere prinses te redden.

Maar ze zijn allemaal verslagen door een  

gevaarlijke draak.

Nu zijn er in heel het land geen ridders  

meer over.

En dat is een groot probleem. 

Want met wie moet Roa nu trouwen?

En wie moet de prinses redden?

Gelukkig heeft prinses Roa een plan.

Zij gaat die prinses gewoon redden!
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