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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 296
Boze heksen zijn erg gevaarlijk.

Regel 341
Ridders zijn ridders en prinsessen zijn  

prinsessen. Dat kan niet veranderd worden. 

Regel 436
Tovenaars zijn altijd aardig en heel stijlvol.

Regel 541
In een kasteel trouwen ridders en prinsessen, 

soms een koning en een koningin. 

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
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Op vakantie met Miss Draak

‘En de winnaar is …’

Meer dan duizend draken kijken  

vol spanning naar het podium.

Daarop staat een grote draak met een strikje om.

Achter hem staan vijf andere draken.

Die zien er prachtig uit: het zijn de mooiste  

draken van het land.

Hun schubben glimmen, hun stekels glanzen  

en ook hun hoorns zijn gepoetst.

De draak met het strikje houdt een briefje vast.

Hij vouwt het langzaam open.

‘… Moena!’

Een mooie en stoere draak stapt naar voren.

‘Moena is onze nieuwe Miss Draak!’

De draken juichen, klappen en spuwen vuur.

Moena lacht haar scherpe tanden bloot.

Dit was haar grote droom: ze is Miss Draak!

Moena krijgt een bos bloemen, een sjerp en  

een kroontje.

Dan geeft de draak met het strikje haar een  

groot bord.

een reis naar het strand! staat erop.

Er was eens een draak 
die héél graag Miss Draak 
wilde worden …
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‘En je mag twee draken of andere wezens meenemen!’ 

zegt hij.

‘Weet je al wie dat zijn?’

Moena knikt. ‘Mijn twee nieuwe vrienden!’

Maar voor ze op reis gaat, is er eerst nog een feest.

De draken dansen de hele avond rond een kampvuur.

Ze roosteren broodjes en kijken naar vuurwerk.

De volgende ochtend vertrekt Moena naar het kasteel 

van prinses Roa.

Daar is het erg rustig: iedereen slaapt nog.

Alleen de poortwachter en twee lakeien zijn wakker. 

Lakei 17 en Lakei 35 hebben een beetje hoofdpijn.

Toch zijn ze al druk aan het werk, 

want er is veel te doen.
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Overal liggen lege glazen, confetti en slingers.

Er hangt zelfs een kroontje aan de kroonluchter!

In het kasteel was er ook een groot feest:

prinses Ayla en prinses Roa zijn gisteren getrouwd!

Het was het mooiste trouwfeest ooit.

Mensen dansten tot laat in de avond.

En daarom ligt bijna iedereen nu nog steeds te slapen.

Lakei 17 veegt alle confetti bij elkaar.

Lakei 35 klimt op een ladder naar de kroonluchter.

De twee lakeien schrikken van het geluid.

Lakei 17 gooit alle confetti door de lucht.

En Lakei 35 valt bijna, maar grijpt zich nog net vast.

Nu hangen er een kroontje én een lakei aan de kroon-

luchter!

In het kasteel schrikt iedereen wakker.

‘Waaah!’ roept koningin Bella als ze de hoorn hoort.

Koningin Bella is de moeder van Roa.

Ze zit rechtop in bed.

‘Wat was dat?’ vraagt een stem.

De koningin kijkt opzij.

‘Waaah!’ roept ze opnieuw.
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Naast haar ligt koning Kaan, de vader van Ayla.

‘Nou, nou,’ zegt hij. ‘Ik ben het maar.

Herken je me soms niet zonder kroontje?’

De koning en koningin zijn niet eerder naast elkaar 

wakker geworden …

Ze hebben elkaar op het feest pas ontmoet!

Maar er is geen tijd om het er over te hebben.

Ze horen het nog een keer:

In de kamer ernaast zijn Roa en Ayla ook wakker 

geschrokken.

‘Wat betekent dat?’ vraagt Ayla.

‘Ik weet het niet,’ antwoordt Roa.

‘Eén keer toet! betekent er is bezoek.

Twee keer toet! ik heb honger, wie brengt mij een 

tosti?

Drie keer toet! betekent …’

‘Er is bezoek én ik heb zin in een tosti?’ vraagt Ayla.

‘Volgens mij was het iets anders,’ zegt Roa.

‘Iets héél belangrijks of zo …

O, nee! Het betekent  

Vet, in hoofdletters en met twee uitroeptekens!’

Ze springen meteen uit bed en rennen naar het raam.
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Drie keer toet! betekent inderdaad gevaar!!

De poortwachter heeft een draak gezien!

En die draak vliegt recht op het kasteel af!

Gelukkig zien Ayla en Roa de draak ook.

‘Moena!’ roepen ze.

Ayla heeft Moena’s make-up gedaan in een van  

haar vlogs.

Van draak naar Miss Draak!

Daarna werden ze vriendinnen.

‘Niets aan de hand,’ roept Roa naar de poortwachter.

‘Dat is onze vriendin!’

‘Eh,’ zegt hij. ‘Oké?’

Hij blaast nu één keer op zijn hoorn: toet!

Iedereen in het kasteel kruipt opgelucht weer in bed.

Lakei 17 haalt Lakei 35 en het kroontje uit de kroon-

luchter.

Daarna gaan de twee verder met hun werk.

Nu met nóg meer hoofdpijn door al dat getoeter.

Ayla en Roa rennen de trap op naar de hoogste toren.
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‘Moena!’ zegt Roa. ‘Wat leuk dat je er bent!’

Dan zien ze het kroontje en de sjerp.

‘Je hebt gewonnen!’ roept Ayla.

‘Ja!’ zegt Moena blij.

‘Jullie kijken nu naar de enige echte Miss Draak!’

‘Ik zei het toch?’ zegt Roa.

‘Ik wist wel dat je zou winnen!’

‘Dankzij jullie en de make-up,’ zegt Moena.

‘Dus ik wil jullie graag bedanken.

Ik heb een reis naar het strand gewonnen.

Willen jullie met mij mee?’

Daar hoeven Roa en Ayla niet over na te denken.

‘Ja!’ roepen ze meteen in koor.

‘Dit wordt de leukste vakantie ooit!’  

roept Moena.



De ridders zijn op (alweer)

‘Moena had gelijk!’ zegt Roa tegen Ayla. 

‘Dit was de leukste vakantie ooit!’

Roa en Ayla hebben afscheid genomen van Moena.

En nu lopen ze naar het kasteel.

Ze zijn een weekje weg geweest.

Ze zwommen uren in zee en aten tien ijsjes per dag.

En ze hadden het hele strand voor zichzelf.

(Het is best handig om met een draak op reis te gaan.)

Als ze de poort door zijn, zien ze ineens iets geks:

overal op de binnenplaats zijn varkens!
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Ze liggen te slapen in de zon of rollen door de modder.

Een paar rennen achter elkaar aan.

‘Wat is dit?’ vraagt Ayla.

‘Misschien is mama boerin geworden?’ zegt Roa.

‘Koningin zijn lijkt mij maar saai …’

Maar in de grote zaal zit koningin Bella gewoon  

op haar troon.

Ze draagt ook nog steeds haar kroontje.

En geen overall of laarzen.

Het is verder erg druk in de zaal.

Er zijn koningen, koninginnen, prinsessen, lakeien en …

… varkens. Heel veel varkens.

Iedereen praat of knort door elkaar heen.

Koning Kaan, Ayla’s vader, is er ook bij. 

Hij staat naast koningin Bella.

Ayla en Roa lopen snel naar hen toe.

‘Wat is er aan de hand?’ vraagt Roa.

‘Wat doen al die varkens hier?’

‘Dat zijn geen varkens,’ antwoordt  

de koningin.

‘Dat zijn ridders.’

‘Ridders?’ vraagt Ayla verbaasd.

Dan ziet ze dat sommige varkens  

een helm op hebben.

En een paar varkens hebben een zwaard bij zich.

‘Er is een boze heks in het woud,’ zegt koning Kaan.

‘En die heeft alle ridders in varkens veranderd.

Het is niet één ridder gelukt om haar te stoppen.’
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‘Alle ridders zijn op,’ zegt koningin Bella.

‘Alweer?’ vraagt Roa.

Haar moeder knikt.

‘Elke ridder kwam knorrend en met een krulstaart 

terug.

Er is nu niemand meer die de heks kan verslaan.

En dus niemand die ervoor kan zorgen dat de varkens 

weer ridders worden.’

‘Ik weet wel iemand,’ zegt Ayla.

Meteen is het stil in de zaal.

‘Wie dan?’ vraagt een koning. 

‘We hebben alle ridders al gevraagd!’ roept Lakei 8.

‘Nee hoor,’ zegt Ayla. ‘Ik ken er nog een.’

‘Ken jij een ridder?’ vraagt Roa, een beetje jaloers.

‘Ja!’ antwoordt Ayla. ‘Jij! Ridder Roa!’

Meteen begint iedereen weer door elkaar te roepen:

‘Maar ze is een prinses!’

‘Ze kan het toch proberen?’

‘Knor! Knor! Knor!’

‘Regel 341! Vergeet regel 341 niet!’

‘stilte!’ brult koningin Bella.

‘Hier hebben Roa en ik het al zo vaak over gehad.

We sturen alleen ridders op avontuur en –’

‘Maar dan maken jullie haar toch ridder?’ vraagt Ayla.

Koning Kaan buigt zich naar de koningin.

‘Ze heeft wel goed geholpen met die draak,’ fluistert hij.

‘Maar kan het volgens de regels?’ vraagt de koningin.

Ze kijkt even naar Lakei 66.
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Modern sprookje over prinses Roa.  
Of is het ridder Roa? En zal er wel 
iemand lang en gelukkig leven? 
Lees alle boeken over ridder Roa.

In het woud woont een boze heks.

En die verandert alle ridders in varkens!

Dat is een groot probleem: 

er zijn nu geen ridders meer om haar te verslaan.

Of toch wel?  

Prinses Roa is een echte ridder geworden!

Ze gaat het woud in op zoek naar de heks.

Maar dan blijken Roa en die heks 

elkaar te kennen ...

Met illustraties van 

Natascha Stenvert
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