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De machtige waterval en de 
regenboogdinosaurus 
Er was eens, in een prachtig bos genesteld in de bergen, 
een gemeenschap van dieren die bij een grote, krachtige 
waterval woonden. Er was onder andere een groep 
konijnen, een familie vossen, een roedel wolven en een 
kudde herten. Ze leefden allemaal in harmonie en 
genoten van elkaars gezelschap.

Op een dag arriveerde er een nieuw dier, een enorme 
dinosaurus genaamd Deedee. De dieren keken vol ontzag 
naar het enorme, sterke dier. Ze had een lange nek, een 
sterke staart en een dikke donkergroene huid. Ze 
verwelkomden haar hartelijk in hun gemeenschap en 
legden haar hun regels uit. De belangrijkste regel was, 
ook al is de waterval prachtig, kom er niet bij in de 
buurt! De waterval is sterk en verraderlijk en de kracht 
ervan zuigt je onder water en je komt niet meer 
boven.

Maar DeeDee hield ervan om het bos en het water te 
verkennen en ze hield ervan om nieuwe dingen uit te 
proberen. Dus besloot ze op een dag de enorme, 
krachtige waterval die door het bos stroomde te 
onderzoeken. Ze had de andere dieren zien drinken uit 
het koele, heldere water en het gebruiken om te baden, 
maar ze wilde zien wat er achter het stromende water 
zat.




Deedee was een sterke en krachtige dinosaurus, dus ze 
was niet bang voor de waterval. Ze liep er recht op af 
en klom onder de waterstroom door. Terwijl ze achter 
de waterval liep, ontdekte ze iets geweldigs. Het 
vallende water voelde als een massage voor haar nek en 
schouders, en ze stond daar een tijdje te ontspannen.

De andere dieren hadden zich rond de vijver aan de 
voet van de waterval 
verzameld en keken 
verbaasd toe. De 
dinosaurus was 
sterker dan de 
waterval! En terwijl 
Deedee onder water 
stond, gebeurde er 
iets magisch. Haar 
dikke groene huid 
begon te barsten en 
de schubben werden 
weggespoeld door het 
water. En het onthulde 
een prachtige, glinsterende regenbooghuid!

Het bleek dat DeeDee's huid niet dik en donkergroen 
was, ze was gewoon vies van al het ontdekken en spelen 
in het bos.

Deedee was verbaasd over deze ontdekking, en de 
andere dieren ook. Zoiets hadden ze nog nooit eerder 
gezien. Vanaf die eerste dag leefde DeeDee, de 
glinsterende regenboogdinosaurus, nog lang en gelukkig, 
genietend van de rust en harmonie van de gemeenschap 
bij de machtige, magische waterval.


