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1 Het is zover!
Het was maandagochtend en in een torenkamer van het paleis liep
een wekker af. Vijf prinsessen kreunden zacht. Eén prinses gooide
meteen het dekbed van zich af.

‘Jongens, opstaan!’ riep prinses Zes.
‘Snel naar de eetzaal.
Daar gaat papa vertellen wat hij van plan is!’
Beneden in de eetzaal was de tafel al gedekt. De prinsessen schoven
netjes aangekleed aan tafel. Prinses Zes tilde de deksels van de
vergulde schalen op. ‘Mmm... wentelteefjes, beschuitjes, minitaartjes
en boterhammen met pindakaas,’ zei ze tevreden.

Ze laadde haar bord vol.
De koning fronste zijn wenkbrauwen.
‘Moet dat nou zo?’ vroeg hij streng.
‘Zo heb ik je dat toch niet geleerd?’
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Prinses Zes keek verbaasd op. ‘Maar ik eet het allemaal op, erewoord!’
‘Daar gaat het niet om, Zes,’ zei haar vader. ‘Ik vertel het je nóg maar
eens. Een prinses kiest zorgvuldig wat ze wil eten. Vervolgens legt
ze dat op haar bord en eet het met smaak.’

‘Ik eet toch met smaak?’ zei prinses Zes.
‘Ik vind het heerlijk! En hoe meer, hoe beter.’
‘Jij hebt geen manieren,’ zei prinses Een.
‘Wél!’ zei prinses Zes met haar mond vol.
Prinses Twee kreunde en rolde misprijzend met haar ogen.
‘Ik was nog niet klaar!’ ging de koning verder. ‘Als haar bord leeg
is, denkt de prinses even na. Heeft ze nog trek? Dan kan ze ervoor
kiezen nog iets te eten. Heeft ze echter genoeg gegeten? Dan legt
ze haar bestek neer en dept haar mond met een servet.’

De koning deed voor hoe dat eruitzag.
‘Ik zal eraan denken,’ zei prinses Zes braaf.
‘Denk gewoon een beetje aan je manieren. Dat is vooral
vandaag belangrijk...’ zei de koning.
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Op dat moment kwamen twee mannetjes de eetzaal binnen.
‘Goedemorgen, majesteit,’ zeiden ze in koor.

‘Dag Kommer, dag Kwel,’ zei de koning.
‘Is alles al klaar?
Moet ik zelf nog iets doen?’
‘Dank u, maar dat is niet nodig, majesteit,’ zei het dikste kleine
mannetje. En het grootste kleine mannetje vulde aan: ‘Wij hebben
alles geregeld voor de test van de prinsessen.’
Prinses Zes verslikte zich in een hap van haar wentelteefje.

‘Een test voor ons?’ vroeg ze.
‘Waarvoor is dat?’
De koning schraapte zijn keel.
‘Mijn allerliefste Een, Twee, Drie, Vier, Vijf en Zes. Ik regeer al meer
dan veertig jaar over dit land. Maar ik heb er geen zin meer in.
Ik wil met pensioen. Eén van jullie moet mij opvolgen.’
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‘Dat zal ik wel doen,’ zei prinses Een.
‘Ho! Ik wil het ook doen!’ riep prinses Drie.
‘Maar dat hoort niet!’ riep prinses Een.
‘De oudste wordt de baas!’
‘Zie je? Dat is nou precies het probleem,’ zei de koning. ‘Als ik één
van jullie kies, zijn de anderen ontevreden. Daarom heb ik Kommer
en Kwel gevraagd of zij een oplossing wisten.’

‘We hebben er lang over nagedacht,’ zei Kommer.
‘En nu hebben we een slimme oplossing gevonden.’
Ze keken elkaar aan en zeiden toen in koor: ‘De prinsessenproef!’
Hoe zou jij een opvolger voor de koning kiezen?
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2 De eerste test
De prinsessen stonden op een rij voor een gesloten deur.
‘Welkom bij de prinsessenproef,’ zei Kommer. ‘De prinsessenproef
bestaat uit vier testen. Kwel en ik kijken per test of u geschikt bent.
Degene die het beste scoort op alle testen, volgt uw vader op.’

Kwel wees naar de deur en zei:
‘In die zaal doet u de eerste test.
Hij lijkt simpel, maar is het niet.’
Kommer vulde aan: ‘Hij laat zien of u zich als een echte prinses
gedraagt.’
‘Dat betekent dus niet: je bord volladen met eten,’ zei prinses Een
snibbig.
Prinses Twee en prinses Vijf stootten elkaar aan en giechelden.

‘Zes haalt die test dus niet,’ zei prinses Twee.
‘Weer een zorg minder.
Dit wordt een makkie!’
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‘U gaat zo één voor één naar binnen om deze proef te doen,’ zei
Kommer. ‘U moet zelf beslissen op welke manier u de opdracht
het best kunt uitvoeren. U mag elkaar niet om raad vragen en géén
tips uitwisselen.’

‘Dat ben ik ook echt niet van plan,’ zei prinses Een.
‘Ik word namelijk de baas van dit land.’
‘Jij spéélt de baas,’ zei prinses Vier.
‘Dat doe je altijd.’
‘Daarom ben ik ook zo’n goede opvolger,’ zei prinses Een rustig.
‘Ik ben het al gewend.’
Kommer liep naar de gesloten deur toe en wees op prinses Een.
‘Bent u er klaar voor, hoogheid?’ vroeg hij.
Prinses Een sloot haar ogen, haalde diep adem en knikte.
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Kommer deed de deur op een kier open.
Prinses Een glipte naar binnen.
Prinses Zes rekte haar nek om te kijken.
Maar Kommer deed de deur snel weer dicht. Meteen begonnen de
achtergebleven prinsessen opgewonden te praten.
‘Heb jij het goed kunnen zien, Vijf? Ik dacht dat ik een plastic draak
zag, maar misschien vergis ik me...’
‘Nee!’ riep prinses Vijf. ‘Die draak is niet van plastic, hij is echt!’

Prinses Vier riep: ‘Ik zag een zwaard.
En de dokter stond klaar met verband.
Ooo, het wordt vast heel erg!’
Even later ging de deur open en prinses Een stapte de gang weer
op. Haar haren hingen slordig uit haar knotje en ze zag een beetje
bleek. De andere prinsessen sprongen op haar af.
‘Hoe was het, wat heb je moeten doen?’ vroegen ze gejaagd.
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‘Het was zwaar,’ pufte prinses Een.
‘Ik dacht dat ik zou ﬂauw...’
Maar Kommer blies hard op een ﬂuitje.
‘Géén overleg,’ zei hij streng.
Intussen maakte prinses Zes zich zorgen. Eén vond de test zwaar en
zij was altijd goed in echte prinsessendingen. Zijzelf deed dat soort
dingen altijd precies verkeerd. Maar ze wilde winnen! Ze had zo veel
goede ideeën om het land te besturen!
‘De volgende prinses is aan de beurt,’ zei Kommer.

Prinses Twee liep naar de deur.
‘Klaar?’ vroeg Kommer.
Prinses Twee knikte kort naar hem.
‘Ik lust die draak rauw!’ zei ze.
‘Hemeltje, was er ook nog een draak?’ vroeg prinses Een verschrikt.
Ze keek de andere prinsessen ontzet aan. En toen die knikten, viel
ze ﬂauw.
Wat moeten de prinsessen in de zaal doen, denk je?
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Wie kies je als tutor?
Kinderen uit hogere groepen zijn vaak erg goed als tutor, ook
als ze zelf niet zo graag en zo vlot lezen. Doordat zij andere
kinderen mogen helpen, neemt hun eigen leesmotivatie en
zelfvertrouwen toe.
Ook ideaal voor thuis
Natuurlijk zijn de Samenleesboeken heel goed thuis te gebruiken.
Voor de kinderen is dat een leuke manier om extra leeskilometers
te maken.
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Digitale, geanimeerde versie
Verschillende Samenleesboeken zijn ook beschikbaar in een
digitale, geanimeerde versie. Daarbij lezen de kinderen de
tekst op het lagere niveau zelf en wordt de tekst op het hogere
niveau voorgelezen. De speelse animaties en de toegevoegde
leesspelletjes verhogen het
leesbegrip en maken het
lezen extra leuk.
Op deze manier kunnen de
kinderen ook gemotiveerd
samenlezen als er even
niemand is om samen mee
te lezen.

Kijk op www.samenleesboeken.nl

Samenleesboeken
Er zijn nog heel veel andere Samenleesboeken
verkrijgbaar in allerlei AVI-combinaties.
Kijk op www.samenleesboeken.nl
voor meer informatie.

Samenleesb
oeken:
de leukste m
anier
om goed te
leren lezen!
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Dit boek lees je samen. De jongste lezer leest de zinnen met
grote letters, de meer ervaren lezer leest de andere zinnen.
Zo kun je samen een boek lezen, ieder op je eigen niveau.
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