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Na haar bijna-ontvoering door  
Het Kwade Leger kwam Doris erachter 
dat ze KONINGIN Doris de Dappere is.

Nu moet ze haar lang verloren  
ouders terugvinden en haar tante Esmerelda  
de Verschrikkelijke tegenhouden. Daarvoor  

hoeft ze alleen maar een GIGANTISCH koninkrijk te 
doorkruisen en een stel kinderen te redden van een 

DODELIJK gevaar terwijl ze een angstaanjagende 
DRAAK moet trotseren...

Makkie, toch? Maar als je 
DORIS DE DAPPERE bent en je 
Joh de jongen, Hond de hond en 

Wilfred de Wijze aan je zijde 
hebt, kun je lles aan.
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en de
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RAADSEL
van

STAD‘Dit boek krijgt  
van mij een 8!  

Het is heel erg leuk  
en spannend.’  

– Rosa, 9 jaar over
Doris de Dappere en  

de vloek van de Wabbers

Simon Mockler
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Proloog

Dames en heren, jongens en meisjes, papa’s en 

mama’s, jongere broertjes en oudere zussen, klei-

ne huisdieren, grote huisdieren, honden, hamsters, 

katten en schele duiven: welkom bij het tweede ver-

haal over onze jonge koningin Doris. Voor iedereen 

die het eerste boek niet heeft gelezen zal ik even 

samenvatten wat er allemaal is gebeurd. Als je het 

eerste boek wel hebt gelezen, mag je wat volgt gerust 

overslaan. Alleen mis je dan wel een beregoede mop 

over wortels die niet in het eerste boek staat, dus 

als je van moppen houdt, of van wortels, lees dan 

vooral door.

1
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Goed, daar gaan we.

Er was eens een jonge koningin genaamd Doris, 

die niet wist dat ze een koningin was en in het geheim 

in een paleis woonde met haar tante Esmerelda en 

haar oom Ivan. Haar tante was gemeen en haar 

oom hield niet van kinderen en ook niet van mop-

pen, dus wanneer Doris iets zei als: ‘Wat zei de ene 

sneeuwpop tegen de andere? Ruik jij soms ook wor-

tel?’, dan gooide hij een mes in 

de muur. Een keer raakte 

hij Esmerelda bijna en 

hij zou haar zomaar 

hebben vermoord als 

ze niet precies op dat 

moment had gebukt 

om een glinsterend, 

gouden muntje op te 

rapen dat ze net op de 

grond had zien liggen.

Het was eigenlijk 
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niet zo erg geweest als hij haar wel had geraakt, want 

Esmerelda was ontzettend kwaadaardig en hij zou 

Doris een hoop ellende hebben bespaard. Dan zou het 

wel een heel ander verhaal zijn geweest met een heel 

andere naam (De gevaarlijkste mop ooit, bijvoorbeeld) 

en dan zou oom Ivan waarschijnlijk in de gevangenis 

zitten, maar dat is dus allemaal niet gebeurd.

Wat wel is gebeurd, is dat Esmerelda het Kwade 

Leger van Voorbij het Woud hielp om Doris te ont-

voeren in ruil voor bergen goud, maar Doris versloeg 

het leger met de hulp van haar vrienden door zich als 

een Wabber te verkleden. 

Wat is een Wabber? Een Wabber is een sprookjes-

monster dat zich verschuilt in het woud en kinderen 

oppeuzelt. Wabbers zijn gemeen. Ze zijn gevaar-

lijk. Ze zijn boosaardig. Daarom vluchtte het Kwade 

Leger meteen weg toen Doris en haar vrienden zich 

hadden verkleed als Wabbers.

Wat is er allemaal nog meer gebeurd in het eerste 

boek? O ja, Doris leerde Joh het jongetje en Hond 
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de hond kennen en ontdekte dat haar vader en moe-

der haar vanwege een vloek naar haar oom en tan-

te hebben gestuurd. Doris gelooft niet in vloeken en 

wilde heel graag op zoek naar haar ouders. Sterker 

nog, dat is precies wat ze nu gaat doen, het liefst 

vandaag nog. Daar zijn we geble-

ven. Ze wacht alleen nog tot 

Wilfred de Wijze de goede 

landkaart heeft gevonden, 

en dan gaat ze haar spul-

len pakken en zich klaar-

maken voor de reis, die 

zo gevaarlijk is dat 

ze een vermomming, een 

paar goocheltrucs en ten 

minste drie schone onder-

broeken nodig heeft.
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1
De kaart

Het was een vroege januarimorgen en buiten was 

het koud en vorstig, zo vorstig als… nou, ja, als 

een vorstin. Het gouden paleis aan het eind van de 

Houten Kontkade was bedekt met een laagje sneeuw, 

dat een beetje leek op gesmolten marshmallow. De 

koks waren een heleboel verse schetebroeken aan 

het bakken zodat iedereen een beetje op kon warmen 

en de knetterende vuren deden dikke, donkere rook-

pluimen uit de schoorstenen kringelen, de helder-

blauwe hemel in. 

Diep onder de grond, in de gangen onder het 
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paleis, was Wilfred de 

Wijze stoffi ge dozen 

aan het doorspitten op 

zoek naar een kaart. 

De kaart die hen naar 

het paleis van Doris’ 

ouders zou leiden. Die 

moest hier ergens lig-

gen, want hij had hem 

jaren geleden in de doos 

met al zijn goochel-

trucs gestopt, nadat de 

jonge koningin ’s nachts 

bij het paleis was aange-

komen. Maar hij kon de juiste doos niet vinden. Hij 

had wel drie stoffi ge toverballen, een springend kik-

kertje van de rommelmarkt en zeven buitenlandse 

munten gevonden, maar de kaart was spoorloos.

Zijn laatste kaars was al voor de helft opgebrand 

toen hij eindelijk de juiste doos vond. Hij deed hem 
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open. Onder een gigantische tovenaarsonderbroek 

met elf geheime vakjes lag een dikke perkamentrol.

Hij rolde de kaart uit en bekeek hem. Zijn handen 

trilden. Er stonden Wabbers op de kaart, midden in 

het griezelige bos. Ook het kasteel van het Kwade

Leger stond erop, en de woeste rivier die in het 

gebergte ontsprong. Hij haalde diep adem. Hij werd 

al zenuwachtig door alleen naar de kaart te kijken.

Koningin Doris en Joh het jongetje waren dik inge-

pakt op de binnenplaats aan het spelen in de sneeuw.

‘Hoelang denk je dat Wilfred nog nodig heeft?’ 

vroeg Joh.

‘Geen idee. Er zijn een heleboel geheime gangen 

onder het paleis. En dus een heleboel plekken die 

hij moet doorzoeken. En… klaar is Kees!’ zei Doris, 

nadat ze de laatste hand aan haar sneeuwpop had 

gelegd. Hij zag er heel indrukwekkend uit. Het was 

een sneeuwsoldaat, inclusief schild, helm en harnas, 

en met wat oude kleren aan die ze van oom Ivan had 
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geleend. Ze deed een stap achteruit om haar creatie 

eens goed te bekijken.

‘Nou, ik vind hem goed gelukt,’ zei ze. ‘Al zeg ik 

het zelf.’

‘Niet slecht,’ zei Joh. ‘Bepaald niet slecht. Al moet 

gezegd worden dat een sneeuwsoldaat wel een beet-

je voor beginners is.’

‘Beginners?’ vroeg Doris verbaasd. ‘Heus niet. 

Het is reuzelastig om een sneeuwpop eruit te laten 

zien als een angstaanjagende soldaat. En deze is bijna 

net zo angstaanjagend als oom Ivan.’

‘Dat komt omdat je zijn kleren en harnas hebt 

gebruikt. Als je een echte uitdaging wilt, als je wilt 

laten zien dat je het sneeuwhouwen echt beheerst, 

moet je je hier eens aan wagen.’ Joh wees naar een 

stronk die bedekt was met sneeuw.

‘Tada!’ zei hij met een trotse grijns, als een gooche-

laar die zojuist een tijger heeft laten verdwijnen.

‘Heb je een sneeuwstronk gemaakt?’ vroeg Doris.

‘Nee, niet de stronk. Kijk eens goed, erbovenop,’ 
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zei Joh. Doris keek aandachtig. Ze zag nog steeds 

niets, op een paar stipjes in de sneeuw na.

‘Ik begrijp het niet,’ zei ze en ze werd een beet-

je ongeduldig, want ze had honger en het was koud. 

Zo nu en dan kwam er een vleugje verse schetebroek 

vanuit de keuken dat haar maag deed knorren.

‘Kijk, daar. Op de stronk. Sneeuwmieren!’ Hij 

wees naar een spoor piepkleine stipjes op de stronk. 

‘Een enorme sneeuwpop is een eitje. Het is pas echt 

lastig om iets kleins te maken.’

9

Doris de dappere deel 2.indd   9Doris de dappere deel 2.indd   9 30-01-2020   13:2030-01-2020   13:20



10

Doris keek Joh verward aan. Ze wist niet of hij een 

geintje maakte. Ze ging op haar hurken zitten en keek 

naar de piepkleine bolletjes sneeuw die keurig op een 

rijtje op de stronk stonden. Stuk voor stuk waren ze 

nog kleiner dan een muisje – zo’n muisje voor op je 

beschuit, welteverstaan.

‘Sneeuwmieren zijn veel moeilijker dan een 

sneeuwpop,’ zei Joh. ‘Mijn broers zeiden altijd dat 

een sneeuwpop te makkelijk was, en ik maakte de 

mooiste sneeuwmieren van iedereen.’

‘Hmm,’ zei Doris. ‘Zijn dat dezelfde broers die je 

een modderveld lieten bewaken?’

Joh haalde zijn schouders op. ‘Moet je zien…’ Hij 

pakte een blaadje, zodat hij de sneeuwmier beter 

kon laten zien. De mier had grassprietjes als pootjes, 

twee mosdraden als voelsprieten en een minuscuul 

glimlachje, dat Joh heel voorzichtig met zijn nagel had 

gemaakt.

‘Oké, dat is best wel tof,’ zei Doris. ‘Sterker nog, ik 

denk dat het de mooiste sneeuwmier is die ik ooit heb 
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gezien. Het is in ieder geval de eerste sneeuwmier die 

ik ooit heb gezien…’

‘DORIS!!!’

De twee doken ineen. Het was oom Ivan. Zijn 

gebulder had iets waardoor je meteen ineendook. 

‘WAAR ZIJN MIJN KLEREN?! WAAR IS MIJN 

HARNAS?!’

Zijn stem galmde over de binnenplaats. Er vielen 

twee ijspegels van het dak, die uiteenspatten op de 

grond.

‘O, nee,’ zei Doris zachtjes. ‘Hij klinkt wel heel 

chagrijnig.’

Oom Ivan beende de stenen trap af, de binnen-

plaats op. Hij had alleen een pyjama en een kamerjas 

aan, maar er zat wel een mes in zijn riem. Hij hield 

zijn hand in de aanslag, wat nooit een goed teken was.

‘WAAROM HEEFT DIE SNEEUWPOP MIJN 

KLEREN AAN?!’

Doris wilde heel graag antwoorden: ‘Omdat hij 

het koud heeft’, maar dat deed ze maar niet. In plaats 
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daarvan zei ze: ‘Sorry, oom Ivan. Ze lagen buiten je 

kamer op de grond en ze zagen er best wel oud uit 

en… nou ja, ze stonken een beetje. Ik dacht dat je ze 

wilde weggooien.’

‘Ze zijn niet oud en ze stinken al helemaal niet!’ 

bulderde Ivan. ‘Ik ben een maand geleden nog in bad 

geweest en ik heb voor de strijd met het Kwade Leger 

van vorig jaar nog een schone onderbroek aangetrok-

ken. Je weet heus wel dat dat mijn lievelingskloffie is.’ 

Ivan had zijn vuisten gebald. Hij haalde uit, alsof hij 

op het punt stond de sneeuwpop een stomp te geven, 

maar toen werd hij afgeleid.

‘Oeh, moet je die sneeuwmieren zien,’ zei hij en hij 

bukte zich om de stronk eens goed te bekijken. ‘Wat 

een prachtige details. Van wie zijn die?’

‘Van mij,’ zei Joh.

‘Puik werk, Joh. Zulke fraaie heb ik nog nooit 

gezien. Echt bewonderenswaardig. Je kunt nog het 

een en ander van hem leren, Dorisje. Nou, tijd om naar 

binnen te gaan. Wilfred heeft de kaart gevonden.’ 
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