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Doornroosje ... Wij doen een wens! Gna, gna, ik ook!         
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Er waren eens een koning en een koningin ...
Die kregen een dochtertje.

Wat is ze lief.
                                                 Wat is ze mooi!

Ze noemden haar 
Doornroosje.

Ik geef een groot feest. 
We nodigen iedereen uit!

Ja, ik nodig de drie lieve feeën uit.
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Maar fee Feeks niet.
Dat is zo’n stomme heks.

De koninklijke postduif 
kreeg het bijzonder druk.

Allereerst vloog hij naar fee Fraai. Daarna naar 
fee Vriendelijk.

En als laatste naar fee Vrolijk. Fee Feeks kreeg helemaal niets.
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Eindelijk was de feestdag aangebroken.
Iedereen was erbij.
Nou ja, bijna iedereen ...
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Fee Fraai deed een wens. Ik wens ... 
dat Doornroosje 
supermooi wordt!

Daarna deed fee Vriendelijk 
een wens.

... dat Doornroosje 
megalief wordt!

Als laatste was fee Vrolijk 
aan de beurt.

Ik wens ...

Ik wens ...
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Maar toen ... Wat is hier aan de hand?
Een feest zonder mij?

Eh, je was niet thuis, 
vertelde onze 
koninklijke postduif.

Oh nee?

 

De postduif veranderde in een ezel.
Hij rende balkend de paleistuin uit, 
zo het donkere bos in.

Weg was hij ...
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Ik doe ook een wens! Liever niet. 

Ik wens ...
... alle wensen 
andersom! 

En ik wens nog iets! Dat is valsspelen!
We mogen allemaal 
maar één wens doen!

Nou én?
Ik ben de slechte fee.

Ik doe gewoon wat ik wil!

Dat mag niet!
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De heks boog over het wiegje.

Jij kleine, stinkende baby ...
Je zult je prikken aan 
een spinnewiel.

En daarna zul je honderd 
jaar slapen!

De tovervonken 
raakten het 
toverstokje 
van fee Vrolijk.

Het leek wel vuurwerk.
Doornboosje werd niet geraakt, maar de anderen wel ...

Stomme fee!
Ik hoop niet dat je 
mijn wens hebt verknald.
Want anders ...

Nee!
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Het is schandalig.
Fee Vrolijk, maak die 
wensen ongedaan!

Mijn toverstokje is gebroken.
Bovendien mag ik 
maar één wens doen. 
Wacht, ik plak er 
een pleister omheen.

Misschien doet 
hij het nog.
Ik wens alle wensen 
ongedaan.

Ik vrees dat mijn wens mislukt is.
Rampzalig. 
Slap staaltje toverkunst.

Het feest is afgelopen!
Ik verbied alle spinnewielen in het koninkrijk!
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De jaren gingen voorbij.
Het prinsesje werd groter.
En lelijker.

Haar stem was zo vals als een krassende kraai.

Ze was vreselijk 
gemeen.

Ze was ronduit 
afschuwelijk.

Iedereen noemde haar ...                                   DOORNBOOSJE!
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Wat een vals kreng was het.

Beef en huiver!

WAAAH!
Hi, hi, hi.

Gna, gna ...

WOEHAHA!
HA, HA!

IEKS!!!

Het leven was helemaal niet mooi.
Het leven was ontzettend zwaar ...
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Ken je Doornroosje?
Vast wel.
Wist je dat ze eigenlijk helemaal niet lief is?
Ze is vreselijk vals en gemeen.
Mensen noemen haar ook wel ... Doornboosje.
Hoe het verdergaat met haar sprookje? 
Alles loopt anders in deze strip ...


