3 Op zoek naar Mowgli
Dahinda is druk in de weer met de computer. Ze googelt er op los. Ze
wil veel meer weten van ‘haar wonder’. Waarom werd ze ineens een
kikker? Ze twijfelt er over om haar geheim met iemand te delen. Zou
Mamta, haar kindermeisje, te vertrouwen zijn? Zou ze haar geloven?
Op internet vindt ze een verhaal van een jongen die in de jungle is
opgevoed door wolven. Hij kan met dieren praten en weet alles van het
leven in de jungle. Zou hij haar kunnen helpen? Ze speurt verder en ontdekt dat hij vlakbij woont, in
het dorpje Haveli. Maar hij heeft geen e-mailadres. En vast ook geen WhatsApp. Hoe kan ze hem
bereiken? En wat zou hij van haar verhaal denken? “Ik zou denken dat die prinses hartstikke gek is. In
een kikker veranderen bij volle maan, dat gelooft toch niemand”, mompelt ze. Teleurgesteld staart ze
uit het raam.
Voor het kasteel is het markt en de marktkoopmannen zijn druk bezig met hun waar. Ze verkopen
groente, vis en speelgoed aan de mensen uit het dorp. Plots krijgt ze een idee. “Ja”, fluistert ze, “zo ga
ik het doen!”
Op een stralende winterdag vermomt ze zich als een gewoon jong meisje en doet daar haar prachtige
cape overheen. Zo, eerst maar eens ontsnappen uit het paleis. Ze is nog nooit alleen van het kasteel
naar een ander dorp gegaan. Laat staan helemaal naar Haveli. Maar, zo denkt ze dapper, eens moet
de eerste keer zijn!
Met een smoesje poeiert ze de bewakers af. “Ik ben geen klein kind. Ik kan best zelf een brief naar de
brievenbus brengen”, zegt ze wanneer de bewakers met haar mee willen lopen. “Het is maar een klein
stukje.”
Warm aangekleed stapt Dahinda even later de kasteelpoort uit. Niemand weet aan wie de brief is
geadresseerd en wat er in de grote envelop zit. Dat is maar goed ook, want Dahinda heeft haar kikker
avontuur op papier gezet en wil dit aan de junglejongen geven. Er staat met mooie krulletters Mowgli
op. Een adres weet ze nog niet, maar daar komt ze vast wel achter. Vlak nadat ze het hek van de
kasteeltuin achter zich heeft dicht getrokken, trekt Dahinda haar mooie cape uit en verstopt die onder
een struik. Die haalt ze straks wel weer op! “Nu ongezien naar Haveli”, zegt ze tegen zichzelf en ze
wandelt stevig door richting het oosten van haar koninkrijk.
In Haveli ziet Dahinda midden op het marktplein een meisje van haar eigen leeftijd staan. Verlegen
stapt Dahinda op haar af. Zachtjes vraagt ze: “Weet jij misschien waar Mowgli woont?” Shanti – zo
heet het meisje – kijkt het vreemde meisje verbaasd aan. “Ja hoor, weet jij dat dan niet? Iedereen in
Haveli kent Mowgli toch? Ben je nieuw hier? Maar kom maar met mij mee, ik wilde net naar hem toe
gaan.” Shanti vraagt niets, maar eigenlijk is ze best nieuwsgierig waarom dit meisje naar Mowgli wil.
Wie zou deze vreemdeling zijn?
Mowgli is druk bezig met het verslepen van hout. Voor het kampvuur. Hij ziet de twee meisjes aan
komen lopen. Shanti herkent hij gelijk, maar wie is het andere meisje? En waar heeft hij haar eerder
gezien?
“Hallo Mowgli”, roept Shanti al vanuit de verte. Mowgli veegt zijn handen af en loopt naar het hek.
“Goedemiddag dames”, zegt hij gekscherend en neemt een denkbeeldige hoed voor hen af.
“Wat verschaft mij de eer?” Dahinda voelt zich verlegen en prevelt: “Ben jij die jongen die is opgevoed
door wolven en alles weet van de jungle?” Mowgli knikt.
“Ben jij nieuw hier?“, vraagt hij aan het onbekende meisje. “Ja, nee, ja, nee, eigenlijk niet”, stamelt
Dahinda. “Ik heb je hulp nodig, maar dat is een lang verhaal.” “Laten we dan naar binnen gaan, als het
een lang verhaal wordt kunnen we beter de warmte op zoeken.” Ik heb genoeg hout om een flink
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haardvuur te maken. Hij wijst naar zijn pasgekapte houtstapel. Als een galante ridder begeleidt Mowgli
de twee meisjes naar de woonkamer en zorgt voor een warme beker thee.
“Nou, vertel maar eens”, zegt hij terwijl hij tegenover Dahinda gaat zitten. “Shanti en ik willen nu wel
eens weten wat er aan de hand is!” “Ik zal eerst maar vertellen wie ik ben. Ik woon al een aantal jaren
op het kasteel en ik heet Prinses Dahinda…” Daarna vertelt Dahinda hoe ze in haar dromen
avonturen als kikker beleeft en dat ze vorige volle maan echt in een grote knalgele brulkikker
veranderde. Dan onthult ze haar plan. Ze wil dat Mowgli en Shanti de volgende volle maan met haar
meegaan de jungle in. Als ze weer een brulkikker is geworden.
Als ze klaar is met vertellen, kijken Mowgli en Shanti elkaar aan. “Wat een spannend verhaal!
Natuurlijk willen we je helpen”, zeggen ze in koor. “Maar,” zegt Shanti, “we moeten wel uitkijken.” “Ja,”
knikt Mowgli, “voor Shere Khan!”
“Hoe houden we contact met elkaar om af te spreken?”, vraagt Dahinda. “Post, brieven met geheime
codes of…” Ineens stopt Dahinda met praten: ze heeft een idee! “Wil je mijn vriendin niet worden
Shanti? Dan nodig ik je uit om te komen spelen op het kasteel en kunnen we zo samen plannen
maken!” Mowgli en Shanti vinden het een goed idee. “Ik moet nu terug”, zegt Dahinda, “anders gaat
de bewaking van het paleis alarm slaan, maar ik nodig je snel uit Shanti!”
Dan rent ze terug naar het kasteel, waar ze nog net op het nippertje haar mooie cape uit de bosjes
vist en dan snel door de poort glipt. “Foei, prinses, je bent helemaal bezweet! Wat heb je gedaan?”
Mamta is in alle staten. “Je was zo lang weg, ik had bijna alarm geslagen en een zoektocht
georganiseerd.” “Ik was lekker aan de wandel, het is zulk mooi weer”, geeft Dahinda als antwoord. Ze
kan haar geheim nu niet prijsgeven. “En ik kwam een leuk meisje tegen, ze heet Shanti en ik zou
graag willen dat ze een keer op het paleis komt spelen.” “Een gewoon meisje? Is dat wel een vriendin
voor een prinses?” Smekend kijkt Dahinda haar kindermeisje aan. “Ze is echt heel leuk! En aardig en
heel netjes. Dat kan toch best?”
Dahinda is niet te houden. Er is natuurlijk ook haast bij, want over twee weken is het alweer volle
maan en willen Mowgli, Shanti en Dahinda op avontuur!
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