"Eldan - Wedstrijdje"
Eldan de Draak was beste vriendjes met Cavin de Centaur. Ze speelden bijna iedere dag samen. Eldan
kon heel goed vliegen en Cavin kon rennen als de beste. Cavin vond het wel een beetje jammer dat hij niet
kon vliegen en vuurspuwen zoals Eldan, en Eldan vond het wel een beetje jammer dat hij niet zo hard kon
rennen als Cavin, maar dat deed er niet echt toe, samen hadden ze heel veel lol.

Op een dag was er een meisje in de buurt komen wonen, Gripa de Griffioen. Gripa kon ook vliegen, net als
Eldan, maar niet vuurspuwen.
Met z´n drieën trokken ze eropuit om Gripa de omgeving te laten zien. Eldan en Gripa vlogen door de lucht
en Cavin rende onder de twee mee.
Cavin ging steeds harder rennen om maar als eerste op weer een nieuwe leuke plek aan te komen. Eldan
ging steeds harder vliegen om nét iets eerder op die plek te zijn dan Cavin.
Gripa deed dapper mee, maar oh, wat gingen die jongens hard! Voor haar mocht het allemaal wel wat
rustiger! Dus ze riep de jongens toe: ¨hee, ik ga even ergens zitten, hoor.¨

Toen ze met z´n drieën op een boomstammetje zaten, vroeg Gripa: ¨Waarom rennen en vliegen jullie toch
zo hard?¨
Eldan dacht even na en zei: ¨Tsja, ik weet het eigenlijk niet, maar ik kan vast veel harder vliegen dan Cavin
kan rennen.¨
¨Ha echt niet¨, riep Cavin, ¨ik kan veel harder rennen dan jij kan vliegen!¨
Gripa had het al door, de jongens wilden kijken wie de beste was. Daarom zei ze: ¨hee, dan houden jullie
toch een wedstrijdje! Ik vlieg naar de andere kant van dit weiland en geef daar een teken, klaar voor de
start, af!, en dan rennen en vliegen jullie zo hard als jullie kunnen naar mij toe. De eerste die bij mij is, is de
snelste!¨
Dat vonden de jongens wel een goed idee, dus Gripa vloog naar een stukje verderop, zwaaide met haar
armen en vleugels en riep "af!" en de jongens gingen van start.

Flap flap flap flap, Eldan vloog zo hard als hij kon.
Klippetiklop, klippetiklop, Cavin rende zo hard dat zijn hoeven het zand lieten opstuiven.
Eldan keek naar beneden en zag Cavin recht onder hem rennen.
Cavin keek omhoog en zag Eldan recht boven hem vliegen.
Flap flap flap flap, Eldan probeerde nog ietsje sneller te vliegen.
Klippetiklop, klippetiklop, Cavin deed zijn best om nog nét iets harder te gaan.
Allebei keken ze alleen nog maar naar de plek waar Gripa stond. Sneller, rennen, vliegen, ik wil de snelste
zijn!

Toen vloog Eldan over Gripa heen en rende Cavin langs Gripa.

Moe draaiden de jongens zich naar Gripa om. Die keek de jongens een beetje beteuterd aan. Ze zei:
¨Ehhh, jullie waren hier precies tegelijk, dus ik weet echt niet wie er gewonnen heeft.¨
Eldan begon te lachen: ¨Haha, dus we zijn nu allebei heel erg moe, en we weten dat vliegen en rennen
even snel zijn.¨
Cavin begon mee te lachen en ook Gripa giechelde mee. Het was een leuk wedstrijdje geweest.

Met z´n drieën gingen ze weer op weg om leuke plekjes te ontdekken, maar wel veel langzamer dan eerst,
want de jongens wisten nu toch dat ze even snel waren.
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