


Borre kijkt naar een spannende 
film over een prinses.
Een draak wil de prinses meenemen.
Maar gelukkig gebeurt dat niet, 
omdat een ridder haar komt redden.

Dingdong! Daar gaat de deurbel.
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Wie zou dat zijn?
Borre zet de film stop en 
doet de deur open.
Het is een ridder!
‘Goedemiddag jongeheer,’ zegt hij.
‘Ik ben ridder Roest.
Mijn harnas is wat stroef 
en het piept.
Heb jij misschien wat smeerolie 
die ik mag gebruiken?’
‘Nou, ik zal even voor u kijken,’ 
zegt Borre.
‘Kom binnen.’
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Borre kijkt in de 
rommelkast van papa.
Er staat wel een 
kannetje smeerolie in, 
maar dat is leeg.
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‘Het spijt me,’ zegt Borre, 
‘maar de smeerolie is op.
We hebben nog wel 
smeerkaas in de keuken...’
‘Als het maar smeert,’ 
zegt de ridder.

‘Zou je me willen helpen?
Ik kan niet zo goed bij mijn rug.’
Borre smeert ridder Roest 
helemaal in.
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‘Volgens mij helpt het niet,’ 
zegt ridder Roest als Borre klaar is.
‘Mijn harnas is nog steeds stroef 
en nu is het ook nog plakkerig 
en stink ik naar kaas!’
Borre is het wel met ridder Roest 
eens, echt lekker fris ruikt het niet.

‘Help! Help!’ roept er 
opeens iemand buiten.
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‘Dat klinkt als een prinses in gevaar!’ 
roept ridder Roest.
‘Kom jonge vriend, eropaf!’
Borre holt naar buiten en de 
ridder komt knarsend en 
piepend achter hem aan.

En inderdaad: daar hangt een 
prinses aan de dakgoot te bungelen.
‘Help! Help!’ roept ze.
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‘Eh, mevrouw de prinses,’ 
vraagt Borre beleefd, 
‘wat bent u daar aan het doen?’
‘Ik wacht tot ik gered word door 
een stoere ridder,’ zegt de prinses.
‘En als hij mij dan gered heeft, 
mag hij met mij trouwen.’
Trouwen met zo’n mooie prinses, 
dat wil ridder Roest wel.
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Verder lezen?
Bestel het boek in de webwinkel
of word lid van de Borre Leesclub 

om de boeken met korting 
te ontvangen.


