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Onder een nachtelijke sterrenhemel zien we ze lopen, de kleine houten robot en de boomstam
prinses. Ze lopen hand in hand met een glimlach op hun gezicht door een bos waar alles wat
‘houterig’ en geheimzinnig lijkt. De paddenstoelen, de sleutel om de tak, het spookje achter de
boom, het elfje zonder gezicht, de jager met het geweer, de boeken op de rots, de bijl tegen een
gesloten kist en een kasteel, bergen en torens op de achtergrond. Dit wordt een avontuurlijk verhaal.
Het begint zoals veel sprookjes: 'Er waren eens een koning en een koningin’. Zij regeerden over een
prettig land, maar konden geen kinderen krijgen. En dan neemt het verhaal een andere wending: zij
vroegen respectievelijk een uitvinder en een slimme, oude heks een kind voor hen te maken. Dat
werden de houten robot en de prinses die als ze sliep veranderde in een boomstam. Ze hadden het
leuk met elkaar totdat de houten robot op een dag vergat zijn zusje te wekken met de toverspreuk
waarmee ze weer een prinses werd. De dienstmeid gooide het houtblok naar buiten. Het rolde
omlaag naar het dorp, kwam in een kruiwagen met houtblokken terecht en vervolgens op een schip
met nog veel meer houtblokken dat naar het bevroren Noorden zou afreizen. De kleine houten robot
was de houtblok-prinses achterna gerend en voer mee met het schip om haar te zoeken. Dat lukte
pas nadat de lading gelost was en de kleine houten robot alleen was achtergebleven met wat
proviand en een bolderkar. Daar legde hij de houtblok prinses in en hij ging op weg naar huis. Toen
hij van vermoeidheid zijn ogen niet meer kon openhouden, wekte hij de prinses met de toverspreuk
en vertelde haar alles wat er gebeurd was. Nu trok de prinses de bolderkar en beleefde te veel
avonturen om in dit boek te vertellen. Toen ze niet ze ver meer van huis kon zijn, kon ook zij haar
ogen niet meer open houden, viel in slaap en veranderde in een houtblok. De keverfamilie die in het
mechaniek van de kleine houten robot woonde, vond het verdacht rustig worden en sloeg alarm. En
zo kwamen de prinses en de robot bij de heks die hen onmiddellijk herkende. Ze wekte de prinses,
repareerde de robot en vertrok naar het kasteel. De koning en de koningin waren dolblij en allemaal
leefden ze nog lang en gelukkig.
Een spannend, verrassend en ontroerend verhaal, rijk van taal, met tot de verbeelding sprekende
illustraties die doen denken aan illustraties uit Russische sprookjes. Een verhaal over
doorzettingsvermogen, vriendschap en zorgen voor elkaar. Een verhaal dat goed tot zijn recht komt
als het voorgelezen wordt in groepsverband. Kinderen kunnen de avonturen gaan verzinnen die de
prins en de prinses onderweg beleven en die in het boek slechts kort verbeeld en benoemd zijn.
Waar kwam de sleutel van de reus vandaan? Wie is de oude vrouw in de fles? Waar maakten de
jagers ruzie over? Allemaal inspiratie voor nieuwe sprookjesverhalen met de kleine houten robot en
de boomstam prinses als hoofdpersonen.

