2 KWAAAAAAK KWAAAAK!
100 jaar geleden woonde er een vrolijke gekleurde brulkikker in de
jungle. Ze kwaakte er lekker op los, behalve als er gevaar dreigde in
de bosjes. Dan was ze ineens muisstil. Ideaal, want dan wisten alle
dieren dat er gevaar op komst was en konden ze zich op tijd
verstoppen. Bijvoorbeeld als Shere Khan op zoek was naar een lekker
hapje.
Maar deze handige brulkikker is al jaren verdwenen uit de jungle. En dat is maar goed ook, denkt
Shere Khan. Zo kan hij makkelijker de andere dieren besluipen.. “Nee, laat die brulkikker maar lekker
wegblijven!”, grinnikt hij gemeen.
Dahinda ligt ondertussen heerlijk te slapen in haar donzen hemelbed in een prachtig kasteel. Haar
kindermeisje Mamta maakt het ontbijt klaar en brengt het naar de kamer van Prinses Dahinda. Die
heeft nog helemaal geen zin om op te staan. Als Mamta de gordijnen opendoet, protesteert de prinses
dan ook heftig. “Moet ik echt alweer wakker worden? Ik heb het idee dat ik er net in lig. O, doe de
gordijnen alsjeblieft dicht. Het licht is zo fel, alsjeblieft Mamta.” Dahinda heeft tot laat gefeest en wil
lekker uitslapen. Maar het kindermeisje is onverbiddelijk: “De kleermaker komt zo een nieuwe jurk
aanmeten. Dus helaas.”
“Alweer?”, zucht Dahinda. Ze wil helemaal geen jurken passen of weer naar een sjiek feest. Nee, ze
wil naar buiten, rennen door de bossen, springen door het gras, op avontuur in de jungle! Daarover
heeft ze vannacht gedroomd. Wat precies weet ze niet meer. Maar spannend was het wel. Ze was in
de jungle en sprong daar rond. Maar niet als prinses, maar ze is een grote kikker, een prachtige gele
brulkikker met knalblauwe wangen.
Terwijl Dahinda rustig haar boterham eet, komen er nog meer herinneringen aan haar droom naar
boven. Ze herinnert zich dat ze tussen een heleboel bladeren verstopt zat, omdat ze opgejaagd werd
door een angstaanjagend, eng dier. Met grote tanden.
Iemand redt haar net op het nippertje. Ze wordt opgetild en gekust. Bah! Vanaf dat moment is ze weer
een prinses. Jammer, denkt ze, het hoort juist andersom te zijn. Zo gaan de sprookjes helemaal niet.
En bovendien wil ze juist graag een kikker zijn!
De rest van de dag voelt Dahinda zich niet lekker. Zou ze verkouden worden? Haar kindermeisje stopt
haar vroeg onder de wol met een warme kruik, in de hoop dat de prinses zich dan morgen weer wat
beter voelt.
Ondertussen gaan er allerlei vreemde gedachten door Dahinda’s hoofd. Wat is er toch met haar aan
de hand? “Ach, één nachtje goed slapen, dan is het vast weer over”, zegt ze tegen zichzelf. Maar hoe
ze ook haar best doet om in te slapen, het wil maar niet lukken. Ze draait en woelt. Soms zakt ze even
weg, maar schrikt dan weer wakker. Ze kan niet meer in bed blijven liggen. Ze staat op en loopt naar
het raam. Ze heeft frisse lucht nodig. Ze schuift de gordijnen open. Buiten lijkt het wel dag, zoveel licht
is er. Het is volle maan en de maan schijnt rechtstreeks haar kamer in.
Droom ik nu?, vraagt Dahinda zich af en ze kijkt naar haar voeten. Ik lijk wel geel in het maanlicht! Ze
kijkt naar haar handen, die zijn ook geel en tussen haar vingers zitten een soort zwemvliezen. “Help”,
roept ze zachtjes, maar het klinkt meer als een zacht “kwaakwaaaaak.” Dan kijkt ze in de spiegel. Ze
is veranderd in een grote gele brulkikker met blauwe wangen!
Zou het aan de volle maan liggen? Angstig kijkt ze om zich heen. Wat als iemand haar zo ziet? Waar
zou ze zich bij onraad kunnen verstoppen? Ze heeft zoveel vragen. Hoe lang zou die
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gedaanteverwisseling duren, wanneer is de volle maan weer weg en wat zou er dan gebeuren, blijft ze
dan kikker of wordt ze weer prinses?
Dahinda besluit dat ze eerst maar eens uit moet zoeken en springt terug in bed. Veel slaapt ze niet,
elke keer schrikt ze wakker en kijkt hoe ze eruit ziet. Nee, nog steeds is ze kikker! Uiteindelijk valt ze
toch in een diepe slaap…
Vroeg in de morgen wordt er op de deur geklopt. “Prinses!” Dahinda schrikt wakker. Oh nee! Ze duikt
diep weg onder de lakens. Wat nu? Straks ziet iedereen dat ze een kikker is! Voorzichtig gluurt ze
door haar oogwimpers naar haar handen. Ze kan het bijna niet geloven, maar ze zijn weer gewoon
roze! Ze slaakt een zucht van verlichting: weg gele kleur, weg zwemvliezen! Ze springt uit bed en loopt
snel naar haar spiegel. Gelukkig, geen kikker meer te zien!
“Je hebt kennelijk goed geslapen, je bent zelfs al uit bed. Geweldig!”, zegt Mamta. “Je had gelijk”, zegt
Dahinda tegen zichzelf. “Een nachtje goed slapen doet wonderen.” Mamta begint gelijk het bed op te
maken. Ze moest eens weten, denkt Dahinda. Ze is nog steeds in een soort roes. Wat is er vannacht
nu allemaal gebeurd? Was ze echt een brulkikker?
Dahinda bladert door haar agenda, over 28 dagen is het weer volle maan. Tijd genoeg om een
onderzoek te starten. Zou het dan weer gebeuren?
Haar blik valt op haar vriendenboekje. Nooit eerder heeft ze het gebruikt. Ze heeft niet zo veel
vriendjes. Maar nu pakt ze het op en schrijft haar eerste avontuur als brulkikker er in. Daarna verstopt
ze haar boekje op een geheim plekje, tussen haar jurken diep in haar koninklijke kast.
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