"Eldan - Eldan en de krokodil"

Draakje Eldan vloog over het bos. Hij keek goed om zich heen om te zien of er nog ergens iets leuks te
zien of te beleven viel.

Plotseling zag hij, op een open plek in het bos, een jongen staan. Eldan dacht eerst even dat het een ander
draakje was, want hij was ook groen en hij had een dikke staart en een kam op zijn rug, helemaal van zijn
kop tot zijn staart. Maar het kon geen draakje zijn, want hij had geen vleugels, en hij had een heel lange
snuit.
Eldan was nieuwsgierig, en wilde graag weten wat dit was, dus hij vloog snel naar beneden en landde voor
de groene jongen.

“Hoi, ik ben Eldan de Draak, hoe heet jij?”
De jongen antwoordde: “Hoi, ik ben Rocco de Krokodil.”
Aha, een krokodil! Eldan had wel eens gehoord van krokodillen, maar had er nog nooit eentje in het echt
gezien.
“Hee Rocco, wat leuk, jij lijkt wel een beetje op mij. Kijk, we zijn allebei groen, we hebben allebei een dikke
staart, en een kam op onze rug. Maar jij bent toch ook heel anders.”
“Ja”, antwoordde Rocco, “want ik heb geen vleugels.”
“Nee”, zei Eldan, “maar jij hebt wel een heel lange snuit!”
“Jaaaaaaaaaaaa”, riep Rocco, terwijl hij zijn bek helemaal opendeed en Eldan een heleboel grote, scherpe
tanden liet zien.
Eldan vond het prachtig. “Wauw, daar kun je vast heel erg goed mee bijten!”
Rocco lachte. “Ja hoor, kijk maar.”
Rocco pakte een grote tak van de grond, wel bijna zo dik als Eldans arm. Hij hield de tak voor zijn snuit,
opende zijn bek wijd, en... HAP!... beet zomaar de tak in tweeën.
Eldan lachte en klapte luid. Dat was echt leuk!
Toen vroeg Eldan aan Rocco: “Mag ik die ene tak, dan laat ik zien wat ik goed kan!”
Rocco gaf een tak aan, Eldan hield hem voor zijn snuit, haalde diep adem, en... WOOOEEESJ... stak
zomaar de tak in brand.
Nu lachte en klapte Rocco luid, want dat had hij nog nooit gezien.

En zo stonden ze samen te lachen, Rocco met een afgebeten tak in zijn hand en Eldan met een brandende

tak in zijn hand, en ze wisten allebei zeker dat ze een nieuw vriendje hadden gevonden. Het werd tijd om
samen leuke bijt- en vuurspuw-avonturen te gaan beleven!
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