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Prinses Violetta wil een echte ridder zijn, net als haar 
grote broers. Lekker paardrijden en gevechten aangaan! 
Maar haar vader  heeft andere plannen met haar.  
Voor haar verjaardag wil hij een riddertoernooi 
organiseren, en de winnaar mag met Violetta trouwen. 
Dat wil Violetta helemaal niet!
Maar dan meldt zich een heel mysterieuze ridder aan 
voor het toernooi… De ridder zonder naam
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Op www.vierwindstreken.com kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Hier vindt u ook al onze boeken en andere artikelen.
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Cornelia Funke is in 1958 geboren en wordt ook wel de Duitse J.K. Rowling 
genoemd. Ze werkte als sociaal werker en deed een cursus boekillustratie, 
waarna ze kinderboeken illustreerde. Maar al snel begon ze zelf ook verhalen 
voor kinderen te schrijven. Inmiddels heeft ze fans over heel de wereld.  
Ze woont met haar familie in Californië.

Lees ook de prentenboeken De maanlichtdraak en De muizenridder van 
Cornelia Funke.

Kerstin Meyer werd in 1966 in Wedel (bij Hamburg) geboren. Ze studeerde 
Illustratie in Hamburg. Sinds ze afstudeerde in 1993 werkt ze voor 
verschillende kinderboekenuitgeverijen en voor televisie.



Koning Wilfred de Welgeurende heeft drie zonen. De prinsen heten 
Frederik, Roderik en Lodewijk.

De jongens leren alles wat een koningszoon moet kunnen: paardrijden, 
vechten met zwaard en lans en eten met mes en vork. Verder moeten de 
drie jongens met opgeheven hoofd marcheren – buik in, borst vooruit – 
en duidelijk spreken.

En wat het belangrijkste is voor een koningszoon: bevelen geven! Aan de 
bedienden, aan hun kindermeisjes, aan hun honden en aan hun paarden.



Op een dag krijgen de koning en de 
koningin ook nog een dochtertje. 
Maar bij de geboorte van het 
prinsesje gaat de koningin dood. 
Koning Wilfred is heel verdrietig.

Wat moet de koning zijn dochter allemaal leren? Hij heeft geen idee.
Dus leert hij prinses Violetta hetzelfde als haar broers.



Maar ze is nog te klein en te mager voor die zware oefeningen. 
Het lukt haar amper om een zwaard op te tillen.

Violetta Spillebeen noemen haar broers haar. Of Violetta Muggenmoed 
of Violetta Vliegenvrees.

De drie jongens scheppen vaak op over wat 
ze zelf allemaal kunnen. Bijvoorbeeld dat ze 
hun sporen zo diep in de flanken van hun 
paard kunnen duwen dat zelfs de bokkigste 
hengst gehoorzaamt.
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