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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 295
Heksen zijn altijd boos.

Regel 313
Trollen worden nooit verliefd. 

Regel 366
Struikrovers zijn gevaarlijk en gemeen.

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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Te veel ridders

Er was eens een ridder-prinses 
die graag op avontuur wilde …

Roa is al vroeg wakker.

Ze stapt meteen uit bed.

Ze opent haar laptop en kijkt op RidderGezocht.nl.

Zou er iets nieuws op staan?

Ze klikt snel op ‘oproepen’.

De berichten verschijnen op het scherm.

Roa’s hart begint sneller te kloppen.

Tien minuten geleden is er een nieuwe oproep 

geplaatst!





Roa trekt snel haar harnas aan.

Daar wordt prinses Ayla wakker van.

Roa heeft haar ooit gered van een gevaarlijke draak.

Zo kwamen Roa’s grootste dromen uit:

ze werd ridder én ze trouwde met prinses Ayla!

‘Wat doe je?’ vraagt Ayla gapend.

‘Er is een nieuwe oproep!’ roept Roa gehaast.

‘Eindelijk! Ik heb zó veel zin in een nieuw avontuur.

Maar ik moet wel opschieten. 

Er hebben al veel ridders gerea –’
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Op haar laptop verschijnt een nieuw bericht:

UPDATE: 

Koninklijke kat gered!

Ridder Annabella heeft Dropje uit 

de bonenstaak gered.

Koning Bilbo en zijn kat zijn herenigd.

Annabella kreeg goud en een 

koninklijke kitten.

Houd RidderGezocht.nl in de gaten 

voor nieuwe oproepen.

Roa klapt boos haar laptop dicht. 

‘Alweer te laat!’

‘Wat jammer,’ zegt Ayla.

‘Maar de volgende keer ben je vast op tijd!’

‘Ja, ja,’ zegt Roa zuchtend.

‘Dat zei je de keer daarvoor ook al.

En de keer daarvoor.

En de keer daarvoor.

En de keer daarvoor.

En de keer daarvoor.

En de keer –’

‘Ontbijt!’

De deur gaat open en Lakei 54 komt binnen.

‘Dag prinses,’ zegt hij tegen Ayla.

‘Dag ridder-prinses,’ zegt hij tegen Roa.
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‘Zeg maar weer prinses hoor,’ zegt Roa.

‘Mijn leven is nu net zo saai als toen ik nog geen  

ridder was.’

Er is veel veranderd in de afgelopen weken.

Lange tijd stond er een belangrijke regel in 

Het Boek – De regels voor sprookjes:

Ridders zijn ridders en prinsessen zijn prinsessen. 

Dat kan niet veranderd worden.

Maar door Roa werd die regel tóch veranderd:

ze was de eerste prinses die ridder werd!

Alleen was zij niet het enige meisje dat ridder  

wilde worden.

Ze werd het voorbeeld voor heel veel prinsessen.

Elke dag was er wel een ridderfeest. 

En er kwam dus ook elke dag een nieuwe ridder bij.

Soms waren er meer dan drie ridderfeesten op  

een dag!

Alleen was er nu wel een probleem:

er kwamen niet veel nieuwe oproepen bij.

Het werden er juist minder.

Op RidderGezocht.nl verschenen steeds minder 

berichten.

Als ridder moest je dus ineens heel snel zijn.

Voor je het wist, was de rover al gepakt, 

de prinses al gered of de reus al verslagen!

Gelukkig waren er ook ridders die juist géén ridder 

meer wilden zijn.



14

Zij waren veel liever een prins. 

Of juist een prinses, want dat kon nu ook!

Helaas loste dat het probleem nog niet op.

Er zijn nog steeds te weinig avonturen voor  

alle ridders.

‘Ik ga vandaag een nieuwe vlog maken,’ zegt Ayla.

‘Voor mijn video ga ik tien lakeien opmaken in  

één uur.

En wat ga jij doen?’

Maar voordat Roa antwoord kan geven, horen ze:

ping!

Het is de telefoon van Roa.

‘Snel!’ roept Ayla. ‘Dat is vast een nieuwe oproep!’

Roa zet meteen haar helm op.

En ze pakt haar zwaard met de knoop erin.

‘O,’ zegt Ayla dan. ‘Sorry.’

Ze geeft de telefoon aan Roa.

‘Het is geen oproep, het is een berichtje.’

Roa kijkt teleurgesteld.

Ze heeft zo veel zin in een avontuur!

Maar dan leest ze het berichtje.

‘Moena komt straks langs!

Ik hoef me dus niet te vervelen vandaag!’

Moena is een draak.

En niet zomaar een draak:

het is de draak die Ayla had ontvoerd!



Nooit liegen

Toen Roa op avontuur ging, 

heeft ze niet alleen Ayla gered.

Ze heeft toen ook de draak geholpen:

dankzij haar idee werd Moena de nieuwe Miss Draak!

En zo zijn ze vriendinnen geworden.

Het is altijd gezellig als Moena op bezoek komt.

Ook nu: ze spelen een spelletje Heks-erger-je-niet,

ze bakken een kiwikwarktaart1 

(Moena is al heel lang verliefd op Draco, 

dus ze wil hem een taart geven) 

en ze zwemmen in de kasteelgracht.

Daarna gaat Ayla haar vlog opnemen.

En Roa en Moena gaan voetballen  

op het veldje naast het kasteel.

Twee lakeien staan op doel.

Al snel is het 1-0.

Of nee, 2-0. 

Of nee, 3-0.

Als Roa voor de vierde keer scoort, zegt Moena: ‘Trol.’

‘Dat is niet leuk,’ zegt Roa.

‘Ik weet dat je niet tegen je verlies kunt.

Maar je moet me niet uitschelden voor trol!’

1  Lees voor het recept van deze taart het boek  
Ridder Roa en de gevaarlijke draak.
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‘Ik noem jou geen trol,’ zegt Moena en ze wijst.

‘Er komt een trol aan!’

Roa draait zich om. 

Ze herkent de trol meteen.

Troela! Roa was haar helemaal vergeten.

‘Hoi,’ zegt Troela.

‘Hoi,’ zegt Roa.

‘Kennen jullie elkaar?’ vraagt Moena verbaasd.

Troela knikt. 

‘We hebben elkaar een tijdje terug ontmoet.

Ik was op zoek naar liefde.

En Roa had beloofd om mij te helpen.’

‘Ben jij op zoek naar liefde?’ vraagt Moena.

Ze klinkt nu nóg verbaasder.

Troela knikt.

‘Iedereen denkt dat trollen liever alleen leven.

En dat we nooit verliefd worden.

Maar waarom? Omdat we er anders uitzien?

Ik ben al heel lang op zoek naar een leuk iemand.

Iemand om verliefd op te worden.

Het liefst een trol, want die zijn natuurlijk het leukst!

Mijn grot is groot genoeg voor twee trollen.

Misschien past er zelfs ook nog een klein trolletje bij!

Maar een trol vinden is lastig.

Gelukkig wil Roa me helpen!’

Troela kijkt Roa aan.

‘Sorry dat ik zomaar langskom.

Ik had al heel lang niets van je gehoord.





Modern sprookje over de stoere ridder-prinses Roa. 
Wie zal er dit keer lang en gelukkig leven? 
Lees alle boeken over ridder Roa. 

Eindelijk een nieuw avontuur voor Ridder Roa:

ze moet op zoek gaan naar een trol!

Dat is nog niet zo eenvoudig,

want trollen zijn altijd goed verstopt.

Er is één iemand die haar kan helpen, 

en dat is Hella.

Alleen is zij wel een heks.

Een heks die ook nog eens heel erg boos is 

op Roa …

Met illustraties van 

Natascha Stenvert
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