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Ze wandelen langs de rivier met de libelle op Mazu’s staart. “Ach, zo is Mazu nu 
eenmaal. Alles voor de wetenschap!” zegt Tiny.

Je was bijna 
plantenvoer, en alleen 
maar voor dat BEEST?

Buiten wachten Mazu’s vriendjes tot ze terug is. Zodra ze de donkere grot uit komt, 
zien ze dat ze een wel heel bijzondere libelle bij zich heeft. 

“Deze libelle is niet zomaar een insect!” legt Mazu uit. “Ze is de allerlaatste libelle 
van haar soort, en ze moet bijna eieren leggen. Als we geen veilig plekje vinden, 
sterft de soort uit!”

Ineens hollen de twee raptors Totor en Cror langs, en ze grijpen de libelle zo van  
Mazu’s staart.

Dit lijkt me best 
een lekker hapje!

Ruikt 
verrukkelijk!



Mazu is op een missie. Ze wil 
de ingang van de geheime 
grot vinden. Er is maar één 
probleempje: een enorme 
dinobaby-etende plant! Nog voor 
ze iets kan zeggen, hangt ze 
ineens ondersteboven in de lucht. 
De plant heeft haar staart.

“Ik denk niet dat die plant 
vrienden met je wil worden,” 
roept Tiny.

“Ik zal je redden!” roept Rocky 
heel heldhaftig.

Maar Mazu hoeft helemaal niet 
gered te worden. Het hoort 
allemaal bij haar slimme plan! De 
plant spuugt Mazu weer uit, zo, 
dwars door allerlei valstrikken, de 
geheime grot in. 

IK wil de grot ontdekken, 
maar JIJ wilt ontdekken of ik 

een lekker hapje ben...



Mazu loopt de mysterieuze grot in, op zoek naar iets... “Ik weet dat je hier 
bent!” roept ze.

De kleine dino zoekt tussen de dikke bollen mos, hangende lianen en bijzondere 
bloemen. En dan hoort ze het: er fladdert iets door het duister.

Mazu lacht en steekt haar poot tussen de planten. Er springt zo een 
prachtige geel-blauwe libelle op haar hand.

Ik ben blij om jou 
te zien!


