4 Vader Wolf
Het plannetje is gelukt: Shanti en Dahinda spelen regelmatig samen.
Er is zelfs al een slaapfeestje georganiseerd op het kasteel! De twee
meiden kletsen honderduit en Shanti is het eerste meisje dat in het
vriendenboekje van Dahinda schrijft. Ze heeft een echte vriendin!
Haar kindermeisje Mamta luistert af en toe mee aan de deur. Maar ze
kan het niet helemaal volgen, hebben ze het nu over de jungle en
kikkers? Wat maakt het ook uit, denkt ze bij zichzelf. Zo lang de prinses maar vrolijk is. Stiekem
plannen Shanti, Mowgli en Dahinda een spannend tripje naar de jungle.
“Mamta?” vraagt Dahinda lief, “mag ik bij Shanti gaan logeren?” “Natuurlijk prinses, ik zal je koninklijke
koffers inpakken”, antwoordt Mamta. Niet lang daarna is Dahinda met veertien koffers onderweg naar
Shanti in Havali. Eigenlijk wilde Mamta meekomen, maar daar heeft Dahinda een stokje voor
gestoken.
Vannacht is het volle maan. Zou ze weer veranderen in een kikker? Gespannen liggen de meiden in
bed en Dahinda kijkt naar haar handen. Nog geen zwemvlies te herkennen. En ze hebben ook nog
een normale kleur. Maar dan, net als Shanti kijkt of Mowgli er al aan komt, vindt de gedaantewisseling
plaats. Dahinda verandert in een knalgele brulkikker en kwaakt opgewonden. “KWAAAAAK“ Shanti
schrikt zich een hoedje! “Ssssst, je moet je wel stilhouden, straks hoort Shere Khan ons nog!”
Bovenop de raadsrots kijkt Vader Wolf peinzend over de jungle uit. Hij ziet Mowgli en Shanti
aankomen, maar wat hupst daar vrolijk tussen hen in? Is dat een brulkikker? Maar brulkikkers zijn toch
al heel lang niet meer in de jungle gezien?
Opgewonden vertellen Mowgli en Shanti het verhaal van Dahinda aan Vader Wolf. “…..en nu droomt
ze over een beest met scherpe klauwen en gemene ogen, die haar als kikker weg heeft gejaagd uit de
jungle!” zegt Mowgli. Vader Wolf kan zijn harige oren niet geloven. Is deze kleine brulkikker echt een
prinses? Hij heeft wel een plannetje om het te controleren.
“Wil je eens een tekening van jezelf maken Dahinda?”, vraagt hij de kikker. “Natuurlijk!”, antwoordt
Dahinda en snel gaat ze aan de slag. Ze tekent zichzelf, op het kasteel, met een mooie jurk en een
kroon. Als ze de tekening laat zien, is Vader Wolf even stil. Dan zegt hij: “Dat gaan we nog eens
overdoen, maar kijk nu eens goed naar jezelf, hier in deze plas. Wat zie je?” Dan begrijpt Dahinda wat
hij bedoelt. Ze tekent zichzelf opnieuw. Maar nu met een gele, glibberige huid, blauwe wangen en
zwemvliezen.
Vader Wolf legt de tekeningen naast elkaar. “Ik snap je verhaal helemaal Dahinda. Je bent allebei,
kikker én prinses. Het zijn twee verschillende tekeningen, maar wel één persoon. En je mag natuurlijk
allebei zijn. Snappen jullie wat ik bedoel?” Mowgli knikt wijs. “Je bent wie je bent, hoe je er ook uit ziet,
het gaat om de binnenkant.” “Precies!”, zegt Vader Wolf.
Dan is het helaas alweer tijd om te gaan. Shanti en Dahinda moeten weer in bed liggen, voor iemand
hen mist. Als Dahinda de volgende dag haar avonturen weer opschrijft, denkt ze nog eens aan Vader
Wolf en Mowgli: ze heeft er twee vrienden bij. Zouden zij ook in haar vriendenboekje willen schrijven?

1

