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In een land hier ver vandaan woonde eens een prinses met een 

heel mooie glimlach. Je hoefde die glimlach maar even te zien en 

je was weer blij. Maar toen de prinses werd gevangen door een 

afschuwelijke draak, verdween alle blijdschap uit het land. Tot op 

een dag een dappere matroos uit een ver land het vreselijke nieuws 

hoorde. “Ik ga de prinses redden!” riep hij vastbesloten.

De glimlach van de prinses is een prachtig eerbetoon aan schrijfster en 

illustratrice Coby Hol, die dit prentenboek kort voor haar overlijden maakte.





Bezoek ons op internet: www.vierwindstreken.com. Hier kunt u zich aanmelden voor 
onze nieuwsbrief en alle boeken en aanverwante artikelen vinden die leverbaar zijn. 
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voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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In een land hier ver vandaan woonde eens 

een prinses die heel mooi was.  

Maar het meest bijzondere aan haar was 

haar glimlach. Je hoefde die glimlach maar 

even te zien en je was weer blij, ook als je 

zorgen of verdriet had. Iedere dag stonden 

er daarom rijen mensen voor het paleis te 

wachten. 



Op een dag, heel vroeg in de ochtend en 

nog voordat er bezoekers waren, sloop de 

prinses het paleis uit. Ze had met haar 

vriendinnen afgesproken in het bos te 

gaan wandelen. Ze ontdekten net een 

vlinder die ze nog nooit hadden gezien, 

toen de vogels plotseling ophielden met 

fluiten en het angstig stil werd. Toen 

verscheen er een afschuwelijke draak die 

de prinses meesleurde het donkere bos in.



Daar hield de draak haar gevangen en voor het eerst in haar leven 

was de prinses helemaal alleen. Ze was vreselijk bang en verdrietig. 

Glimlachen deed ze natuurlijk al helemaal niet meer!



Vele moedige jongemannen probeerden 

de prinses te bevrijden, maar de draak 

was te sterk. Een aantal van hen werd 

zelfs gedood! Zo verdween alle blijdschap 

uit het land. 
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