


Prinses Rosemarijn is verkouden. Niet zomaar 
verkouden. Maar snif snotter snif verkouden. 
Al een hele week. Haar neus is rood. Haar 
wangen gloeien. Haar ogen tranen en haar 
oren zitten dicht. Eén keer per dag niest ze. 
Meestal rond lunchtijd. Ze niest zo hard dat 
het hele paleis ervan trilt. En wie dan per 
ongeluk bij haar in de buurt is, wordt niet een 
klein stukje weggeblazen. Nee, hij wordt naar 
de andere kant van de stad geblazen. 
En Rosemarijn? Die vliegt achteruit door de 
lange gang van het paleis, regelrecht in de 
armen van de drie dienstmeisjes, die dapper 
de hele dag achter haar aan lopen met ieder 
twee pakken zijden zakdoekjes in de hand. 
Prinses Rosemarijn wordt er tureluurs van. 
‘Ik wil niet meer verkouden zijn,’ 
snift ze verdrietig. 

ze niest een keer per dag 
heel hard. 



Vandaag heeft prinses Rosemarijn nog niet 
geniest en het is al twee uur geweest. 
De koning en koningin maken zich 
daarover grote zorgen, want juist 
vanavond geeft de koning een groot feest. 
Voor wel honderd Zeer Belangrijke Gasten. 
Alle uitnodigingen zijn de deur al uit en de 
taart van vier verdiepingen hoog is bijna af. 
‘Als je niet voor drie uur geniest hebt, gaat 
het grote feest niet door,’ zegt de koning 
streng. De koning en koningin moeten 
er niet aan denken dat prinses Rosemarijn 
alle honderd Zeer Belangrijke Gasten 
omver niest.

als je niet op tijd niest, 
gaat het feest niet door.



‘Dat vind ik niet eerlijk,’ stampvoet Rosemarijn 
snotterend. Ze is dol op feesten en vooral op 
taarten van vier verdiepingen hoog. Maar dan 
moet Rosemarijn wel eerst niezen. Ze doet er 
alles aan om voor drie uur te niezen. Om kwart 
over twee kijkt ze in de felle zon, maar ze niest 
niet. Om half drie rent ze naar de keuken, waar 
de kok flink wat kruiden in de maaltijd gooit.  
Grote kruidenstofwolken zweven door de 
keuken. Iedereen moet hard niezen. Iedereen, 
behalve Rosemarijn. Om kwart voor drie stampt 
ze de kelder in, waar een dikke laag stof ligt. 
Driftig blaast prinses Rosemarijn de stof van alle 
kasten. Meteen begint iedereen hard te niezen. 
Iedereen, behalve Rosemarijn. Verdrietig 
slentert Rosemarijn terug naar boven. ‘Geen 
groot feest en geen taart,’ zucht ze diep. Maar 
dan... om vijf minuten voor drie is het zover... 
Prinses Rosemarijn moet niezen. 

ze doet haar best, 
maar het lukt nog niet.



HA… 

De lakeien snellen de gangen door, 
naar een veilige plek. 

daar komt de nies.



HAA, HAA…

De tuinman duikt in een grote 
berg met blaadjes, die hij net 
bij elkaar geharkt heeft.
De kamermeisjes duiken 
onder de koninklijke bedden. 

ze zijn bang voor de nies.



HAAA, HAAA, HAAA….

De kokkin houdt de grote 
pan met soep stevig vast. 
De koning zet glimlachend 
zijn kroon steviger op zijn hoofd 
en kijkt de koningin aan.
De koningin kijkt terug en duikt 
lachend onder de tafel. 

hij pakt zijn kroon 
goed vast.



TSJOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!

De kopjes rinkelen in de kastjes.
De kroonluchters zwaaien 
gevaarlijk heen en weer. 
Deuren en ramen vliegen 
met een klap open. 

ha… tsjoe!

Verder lezen?
Bestel het boek in de webwinkel
of word lid van de Borre Leesclub 

om de boeken met korting 
te ontvangen.


