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Lang geleden leefde er in Wonderrijk, daar waar nu de

Koninklijke School voor Prinsen en Prinsessen
staat, een machtige tovenaar. Morgendauw was zijn naam.
Morgendauw werd bedreigd door Vigo de Wrede, een
gemene Duistere Tovenaar, en hij sloeg op de vlucht.
Hij moest en zou een plek vinden waar hij zijn krachten kon
verstoppen, zodat Vigo de Wrede en zijn afstammelingen
er niet bij konden. Toen
in Wonderrijk
belandde, wist hij dat dit de juiste plek was. Hij verstopte
zijn krachten in de natuur van dat wonderschone rijk.
Sindsdien is Wonderrijk doordrenkt van een geheime,
onderaardse magie: de Kracht van Wonderrijk.

Morgendauw
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Als Wonderrijk wordt aangevallen, ontwaakt deze Kracht
en laat hij zich zien aan de wakers of waaksters van het rijk.
Op dit moment zijn dat vijf prinsessen, zusjes, puur van hart
en moedig van geest. Met behulp van de Kracht beschermen
zij het rijk tegen aanvallen van vijanden.
Zoals nu. De verschrikkelijke IGOR DE DO NK ER E
een afstammeling van Vigo de Wrede, wil
Wonderrijk bestormen en innemen.
De vijf prinsessen, de Waaksters
Van Wonderrijk zullen samen
met hun VIJF MAGISCHE
DIEREN de strijd moeten
aangaan om hun rijk
te redden.

,
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DE WA AKSTERS
ONDERRIJK
VAN W
Vijf prinsessen - vijf zussen - hebben
de toekomst van Wonderrijk
in hun handen.

Samah is de oudste. Ze is
dol op haar bijzondere paard
Astor, dat kan vliegen.
Ook is ze gek op planten
en bloemen; ze lijkt er zelfs
mee te kunnen praten!

N ve

Nives is de tweelingzus van
Diamante. Haar trouwe vriend
is de wolf Orion. Nives zou het
liefst de hele dag willen tekenen.
Ze houdt ervan om kleding
te ontwerpen.
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ARA

Yara is de jongste
van de zusjes. Haar
magische dier is lynx Mira.
Yara houdt van dwalen
door bossen en wouden.

Kalea
Kalea is stapelgek op haar
dolﬁjn Sol. Beide zijn echte
waterlie�hebbers en gek op
de zee. Daarnaast is Kalea
een echte keukenprinses. Ze
bakt de lekkerste taarten.

Diamante

Diamante is de
tweelingzus van Nives.
Haar trouwe vlinder Luna volgt
haar overal. Diamante verzamelt
edelstenen, die ze verwerkt
in fonkelende sieraden.
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EEN OPWINDEND
NIEUWTJE
Kleine, snelle voetstappen verbraken de stilte in
de fraaie Paarlemoeren Toren, waar de prinsessen
van de Koninklijke School voor Prinsen en

Prinsessen van Wonderrijk op het punt stonden
om te gaan slapen. Het waren de voetstappen van

,

ARA die kennelijk grote haast had.

Ze zwaaide de deur van een van de slaapkamers die
aan de gang lagen open en sloeg hem met een knal
achter zich dicht. Met haar rug tegen de houten deur
bleef Yara staan uithijgen. Toen ze de kamer in keek,
zag ze twee paar ogen die haar aanstaarden.

‘Ha, zussen’, zei ze lachend.

Nives keek Yara streng aan. ‘Over de gang rennen
en met deuren slaan is niet erg

prinsesachtig!’

9
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‘Dat weet ik ook wel,’ kaatste Yara direct terug,
‘maar je hebt geen idee wat ik ontdekt heb!

Het is zo leuk!’

‘Wacht, laat me raden: pijlen gemaakt van blauwe

WILGENTAKKEN vliegen het snelst?
Of nee, pudding met wilde roos is lekkerder met

maanbessensap erover?’ zei Diamante plagerig.
Yara zuchtte. Ze was de jongste en geen van haar
zussen nam haar ooit serieus. Dat was al zo toen ze
nog thuis woonden, in het grote rijk waar
hun vader

koning was. Maar sinds ze hier op

school zaten was het alleen maar erger geworden.
‘Geen van beide’, antwoordde ze kortaf. ‘Ik vertel
het pas als we met z’n allen zijn, alle vijf de zussen
bij elkaar.’

‘Ik snap het al’, mopperde Diaman t e. ‘Ik roep
ze wel.’

Het was niet zo moeilijk om de twee overige zussen
te vinden.

Kalea was in de keuken, waar ze net
10
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klaar was met het bakken van een

vruchtentaart, en Samah
was de BROEIKAS van de school
aan het afsluiten.

Tien minuten later zaten ze met z’n vijven in de grote

slaapkamer. Yara leunde tegen haar hemelbed.

Langs de stijlen slingerden klimop ranken

omhoog en het bed was versierd met allerlei dingetjes
die ze op haar zwerftochten in het bos had gevonden:
lange veren van de

duizend ogenpauw,

ontelbare stukjes hout, blaadjes in gekke vormen en
lekker ruikende stukjes schors van de eeuwige eik.
Ze schraapte haar keel. ‘Lieve zussen, bekoorlijke
koningsdochters, lieftallige

prinsessen …' begon

ze theatraal.
‘Vertel het nu maar’, mopperde Diamante.
Haar

zusje deed net alsof ze het niet hoorde. ‘Ik liep

net langs de lerarenkamer. De deur stond een stukje
open, dus ik kon het echt niet helpen dat ik

hoorde …'

11
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ARA Afluisteren is niet netjes!’ viel Samah haar

in de rede.
‘Speel later maar voor grote zus,

’, zei

Diamante. ‘Ik wil weten wat dat grote nieuws is,
liefst nog voor het einde van dit schooljaar.’
‘Kom op. Houden jullie je even aan onze

regels?

Geen geruzie tijdens vergaderingen. Vertel maar
verder, Yara’, zei Kalea.
Yara gaf haar een knikje. ‘Dank je. Er komt een

supercool dansfeest. Op school!’
‘Een dansfeest? Top!’ lachte Kalea.

‘Super! Mooie kleren, make-up, mijn haar gestyled,
romantische

muziek,, fantaseerde Diamante.

‘Is het voor alle leerlingen?’ vroeg Nives.
‘Natuurlijk. Het

L entefee st

is voor de hele

school’, antwoordde Yara. ‘Maar het grootste nieuws
heb ik nog niet verteld.’

‘Wat dan? Vertel!’ zei Diamante ongeduldig.
Yara bleef even stil om de spanning nog wat op te
14
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voeren. Daarna zei ze: ‘Dit jaar

kiezen de

meisjes de jongens om mee naar het feest te gaan.’
‘Echt?’ vroeg Nives. Haar gezicht betrok.
‘Wat raar’, voegde Kalea er ongemakkelijk aan toe.
Samah glimlachte. ‘Dat is toch juist leuk! Welke

prins wil er nu niet met ons naar een feest?’
‘Het probleem is dat Nives nooit iemand goed
genoeg vindt’, merkte Diamante op. ‘Als het aan
haar ligt, danst ze in haar eentje.’
‘Dat is nog altijd beter dan met

EEN FEE
S T,
WAT LE
UK !

een van die kleffe types die jij
zou kiezen’, zei

bits.

‘Toe’, zei Kalea. ‘De regel is …’

'Geen ruzie tijdens
de ver gadering!' vulden
de anderen aan.
‘Ik zou niet weten wie ik moet
kiezen’, zuchtte Diamante, terwijl
ze op haar bed plofte. ‘Er zijn zo
15
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veel prinsen op school. Cantor is de

slimste,

maar Kardal is de knapste en Alvan heeft de beste

kledingsmaak. Marlin is heerlijk mysterieus,

maar Tareq is superaardig. En dan heb je Ermin
en Zeny nog.’
‘Ik denk niet dat ik iemand durf te vragen’, zei
Kalea blozend. Ze kroop in de berg kussens op
haar bed en verborg zich achter een gordijn dat
bestond uit aan elkaar geregen schelpjes.
‘Nu ja, het is maar dat jullie het weten’, zei Yara
abrupt, terwijl ze haar nieuwe pijl-en-

boog rechtzette.
Ook

nam afstand van het gesprek en ging

stilletjes in haar schetsblok zitten tekenen.
Samah bekeek haar zussen met een lachje. Ze
deden er dan nu misschien een beetje onverschillig
over,

wist zeker dat ze zich stiekem heel

erg op het feest verheugden.
‘Ik weet precies wie de perfecte prins is voor ieder
16
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grijnzend.

‘Diamante heeft een lieve,

W IE

MO

ET

IK

VR

geduldige prins nodig.

AG
E

N?

Sansor past perfect bij jou.’
Diamante trok een gezicht.
‘Van mij mag hij iets
meer pit hebben.’
‘En voor mij?’ vroeg Yara.
‘Marl. Die heeft ook altijd
zijn antwoord klaar. Voor

Kalea denk ik aan Alexander. Die is rustig en
heel aardig.’
Kalea glimlachte en ARA vroeg: ‘Wie ga je zelf
vragen?’
… dat weten we

‘Alvan, denk ik. En
allemaal wel.’

Nives keek verschrikt op. Haar anders bleke wangen
werden zo rood als rozenblaadjes.
‘Wie dan?’ vroeg Yara. ‘Bedoel je …’
17
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‘Hou je mond’, zei

.
‘Inderdaad’, lachte Samah. ‘Tijd om te gaan slapen.’
De zussen zochten hun bed op en terwijl ze

nietsvermoedend lagen te dromen, schoof
er een ijskoude mist het rijk binnen …

18
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EEN IJSKOUDE
VERRASSING
Nives schoof hardhandig de gordijnen van het
hemelbed open. ‘Yara, opstaan!’ zei ze. ‘We
zijn allemaal al lang klaar. Je bent weer eens de
laatste.’
Yara stopte haar hoofd onder haar kussen.
‘Twee minuten nog.’
‘Pff… elke

ochtend

hetzelfde’, klaagde

Samah half boos, half glimlachend. ‘Thuis
kon je uitslapen zo lang je wilde, maar hier niet.
Kom, je bent oud genoeg om uit jezelf uit bed te
komen.’ Ze tilde het kussen een stukje op. Yara
keek haar met een half oog aan. ‘Weet ik. Dat

AP ... elke ochtend.’

zeg je … GA

‘Je moet het zelf weten,’ mengde Diamante zich
19

TS Wonderrijk 1 Boek der raadselen_009-119.indd 19

26-03-18 12:11

E EN

IJSKOUDE V ER R ASSING

in het gesprek, ‘maar zo loop je de

muffins mis.’

hazelnoot-

Meteen sprong Yara haar bed uit. Haar haren
stonden overeind en in haar wang stond de afdruk
van de kreukels in haar kussen. ‘Klaar!’ zei ze.
Haar zussen barstten in lachen uit. Even later
gingen ze samen naar de Grote

Zaal voor het

ontbijt. Het nieuwtje over het grote Lentefeest
gonsde door de gangen. De uitnodiging hing
intussen al in de hal van de school, op mooi
papier en in een gouden lijstje.

Alle leerlingen van de Koninklijke School
voor Prinsen en Prinsessen zijn uitgenodigd
voor het grote Lentefeest. De dames mogen
een heer uitnodigen die hen naar het
dansfeest zal begeleiden. Voor vragen,
kom naar Madame Plumeau.
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De meisjes gingen in de Grote Zaal aan tafel
zitten. Hij stond boordevol lekkere dingen.
Yara laadde direct haar bord vol met een muffin,
een stuk wolkentaart en een vruchtencakeje.
‘Ha, daar zijn de leukste zusjes van de school,
hallo!’ zei iemand

vrolijk. ‘Mag ik hier zitten?’

‘Ha, Lisabel. Tuurlijk!’

Lisabel was de onhandigste

prinses van de hele

school en ze was een goede vriendin van de vijf
zussen.
‘Weten jullie al van het feest? Ik vind het zo cool!’
zei Lisabel, terwijl ze in een cupcake hapte.
‘Wie ga jij vragen?’ vroeg Samah.
Lisabel kreeg een kleur en wees naar een jongen
aan een tafel verderop in de zaal. Hij zag er
zelfverzekerd en rustig uit.

‘Doran? Hm… leuke jongen’, lachte Yara.
‘Hij is heel aardig’, voegde Kalea eraan toe.

‘Heeft hij al ja gezegd?’
21
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‘Ik heb nog niks gevraagd’, zei Lisabel, die nog
roder was geworden. ‘Weten

jullie het al?’

‘Sommigen van ons’, grinnikte Diaman t e .
HOI ,
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bijvoorbeeld, ook al doet ze er heel

geheimzinnig over.’
‘Hou er nu eens over op’, zei haar tweelingzus.
‘Hihi, prinses IJsklontje heeft een beetje een

ochtendhumeur.'

TS Wonderrijk 1 Boek der raadselen_009-119.indd 23

26-03-18 12:11

De twee zussen stopten pas met bekvechten toen

,

Saltus, de conciërge binnenkwam. Hij ging
midden in de zaal staan en keek rond.
‘Jongens, door het slechte weer van vandaag

kan de les over tuinen en bossen van meneer

Groenius helaas niet buiten doorgaan. De les zal
worden gegeven in de broeikas voor Verloren en
Vergeten Planten.’
De

meiden keken elkaar verbaasd aan.

‘Hè, slecht weer? De lente is net begonnen!’ zei
Lisabel.
Snel aten ze hun ontbijt op en liepen naar het
terras om naar buiten te kijken. Zodra ze door de
dikke buitendeur stapten, blies een harde, koude

wind in hun gezicht.

‘Wat je lente noemt’, merkte Diaman t e op.

De zussen keken naar de lucht. Een donker en

dreigend wolkendek liet geen sprankje

zonlicht door. Een moment later dwarrelden er
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dikke sneeuwvlokken naar beneden.
‘Ik vind het vreemd’, fluisterde Diamante.
‘Ja, dat is het ook, maar laten we niet meteen
in paniek raken’, zei Samah sussend. ‘Het ziet
er DREIGEND uit, maar verder is er vast niets
aan de hand.’

Toch hadden de prinsessen alle vijf
een an gstig voorgevoe l.

26
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