


Persoonlijke ontmoeting:
Tijdens een verblijf in het vakantiehuis van mijn familie in 
Rambaville, Frankrijk was ik met mijn broer, zus en nichten 
een hut aan het bouwen langs de rivier. Mijn nichtje en ik 
besloten dat we meer hout nodig hadden, dus we liepen 
stroomopwaarts om materialen te zoeken. Toen vond ik een vreemd 
wezen in het kniediepe water: een Diestrog. Het schepsel zag er 
overstuur uit en gebruikte zijn klauwen om een klein steentje op 
mijn voet te duwen. Maar het was geen normaal steentje. 
Het was een ei. Ik nam het ei aan en beloofde het veilig 
te bewaren. En het is maar goed dat ik dat gedaan heb. 
Na wat onderzoek ontdekte ik dat als een Diestrogei geen bloem 
heeft, het kleintje zal sterven zodra het ei uitkomt. Sindsdien 
bewaar ik het in mijn donkere houten doosje. Ik hoop ooit 
een manier te vinden om het ei uit te laten komen …

Soort:Soort:
Trol.

Ondersoort:Ondersoort:
Daglichttrol. De meeste trollen veranderen 
in stenen als ze overdag rondlopen, maar 
de daglichttrol is een zeldzame ondersoort 
die goed gedijt in zonlicht.

Habitat:Habitat:
Kalme, heldere rivieren in Frankrijk. Soms 
komen ze ook voor in plassen aan de voet 
van bergen.

Grootte:Grootte:
Het grootste volwassen exemplaar is zo 
groot als een dikke pompoen. Het kleinste 
volwassen exemplaar is zo klein als een 
appeltje.

Voedsel:Voedsel:
Kleine krabben en wormen.

Voortplanting:Voortplanting:
De voortplanting begint wanneer het mannetje 
zijn bloem loslaat. Dat doet hij meestal onder 
een brug, waar hij beschermd is tegen het zonlicht. 
Een vrouwelijke Diestrog vangt de bloem en eet 
hem op. Vervolgens legt ze eitjes, waaruit een 
paar maanden later nieuwe Diestroggen komen. 
Er zijn heel weinig Diestroggen vanwege dit 
vreemde voortplantingssysteem.

Diestrogeitjes lijken op gewone stenen. Uit de 
eieren groeit een bloem voordat ze uitkomen. 
Sommige van die bloemen worden geplukt door 
mensen. Het plukken van een bloem op een 
Diestrogei is niet dodelijk voor het kleintje en 
voor de persoon die het deed, tenzij het ei uitkomt 
voordat er een nieuwe bloem uit is gegroeid. 
Dan zal de kleine Diestrog het niet overleven.

Diestrogei

De bloem van een Diestrog 
lijkt op een waterlelie 
en gaat alleen open als 
de zon schijnt.

Diestroggen kunnen lopen, 
maar heel langzaam. 
Hun bewegingen kunnen 
vergeleken worden met 
die van een Steenvis.

Sommige mensen 
houden Diestroggen 
als huisdier. Als 
ze niet genoeg 
licht krijgen, 
veranderen ze 
langzaam in steen. 
Een zeer wrede 
manier van sterven.

Diestroggen worden 
in sommige dorpen
Medusastenen 
genoemd vanwege 
hun verstenende 
vaardigheden.

Als je overdag een bloem op een volwassen Diestrog plukt, 
zullen de Diestrog en jij allebei in steen veranderen. 
Je kunt de bloem ook ’s nachts plukken, maar dan zul je 
vervloekt worden en nooit meer in het daglicht kunnen komen 
zonder te verstenen. De Diestrog zal het overleven als hij 
op tijd onderdak vindt en zijn bloem opnieuw laat groeien. 
Dat duurt ongeveer een maand. Als hij geen schuilplaats vindt 
voordat de zon opkomt, zal hij in steen veranderen en sterven.

Sommige wezens die sowieso niet in het daglicht 
kunnen komen, zoals vampiers, trollen en bepaalde 
heksen, doen ’s nachts hun best om Diestroggen te 
vinden en hun bloem te plukken. De bloem is immers zeer 
zeldzaam en heeft verschillende magische eigenschappen. 
Vaak wordt hij gebruikt tijdens rituelen van duistere 
heksen. De Diestrog wordt dan meestal gedood.

Het stenen ei 
van een Diestrog 
wordt in een klein 
bultje onder 
de bloem gedragen.

De planten op de 
rug van een Diestrog 
verschillen naargelang 
de omgeving waarin 
het wezen leeft.

Een Diestrog 
wiebelt met 
zijn staart 
als hij 
  blij is.


