Hodder Children’s Books
Carmelite House, 50 Victoria Embankment, London EC4Y 0DZ
Texto © Creßida Cowell 2018
Capa e ilustrações de Artful Doodlers © Hodder and Stoughton Ltd 2018
Esta é uma obra de ficção, quaisquer factos relacionados com os dinoßauros ou com a
época estão corretos à data de impreßão.
Made for McDonald’s 2019
The following trademarks are owned by McDonald’s Corporation and its affiliates:
McDonald’s, Happy Meal and The Golden Arches logo.
Havi Global Solutions GmbH Schifferstraße 166, 47059 Duisburg, Germany
Internet: www.havigs.com

AS AVENTURAS DOS
GÉMEOS TREETOP
Os gémeos enfrentam um T-Rex

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S.
and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.
Hung Hing Printing (HeShan) Co.,Ltd., Guangdong, China
Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida,
guardada num sistema de armazenamento ou transmitida em qualquer formato ou meio
sem autorização prévia do proprietário dos direitos de autor.
ISBN 9781444944365 PT

Impreßo na China
XXXX XXXX
Hodder Children’s Books is a division of Hachette Children’s Group
An Hachette UK Company
www.hachette.co.uk

Cressida Cowell

Há muito, muito tempo, o sol
brilhava no mundo selvagem
e maravilhoso, com pântanos
vulcânicos a borbulhar e a lançar
vapor. A família Treetop, a primeira
a inventar uma máquina do tempo,
viajou até à época dos dinoßauros.
A Profeßora Penélope e o
Profeßor Pablo estavam na casa na
árvore, e os gémeos Alfie e Asha
estavam a cuidar dos pequenos
gémeos Tulip e Ted.
Estavam todos contentes.
Estava tudo calmo.
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E eis que então…
Ted reparou num querido
dinoßauro bebé próximo a olhar
para eles.
"Oh, vejam!", segredou Ted.
"O dinoßauro bebé quer que
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brinquemos com ele…"
E aßim, os gémeos Treetop
seguiram o dinoßauro bebé até ao
pântano.
Divertiram-se muito com o
dinoßauro bebé, que era muito
bom a brincar às escondidas. Por
mais que se tentaßem esconder,
ele encontrava-os sempre. "Este
dinoßauro é tão esperto que dava
um bom animal de estimação!",
diße Tulip.
E eis que então…
PUM! PUM! PUM! Ao longe,
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ouviu-se um grande ruído.
"Parece que é um dinoßauro
enorme", diße Asha, enquanto
olhava para o horizonte.
"Não te preocupes", respondeu
Alfie, "não nos vai encontrar aßim
tão longe…"
Mas ouviu-se um ruído distante e
o grande dinoßauro veio direito a
eles.
"Que intereßante! O dinoßauro
tem uma visão treze vezes melhor
do que a do ser humano!", exclamou
Asha, com entusiasmo. (Ela tinha
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lido ißo no livro dela.)
"Incrível!", diße Alfie, "mas é
melhor FUGIRMOS…"
Os gémeos Treetop pegaram no
dinoßauro bebé e fugiram o mais
rápido que conseguiram.
"Não se preocupem!", diße Alfie,
"Conheço ótimos sítios para nos
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escondermos…"
Os gémeos Treetop e o
dinoßauro bebé foram parar a
um charco de lama e esconderamse num velho tronco de árvore.
Enquanto ouviam um PUM! PUM!
PUM! o enorme dinoßauro ia-se
aproximando do pântano.
"Uau, ainda é maior do que eu
pensava", segredou Asha com
entusiasmo. "Deve ter doze metros,
o mesmo que quatro carros juntos."
"Não te preocupes", diße Alfie.
"Os dinoßauros muito grandes
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costumam ser herbívoros, por ißo
só comem coisas como alface."
O dinoßauro gigante abriu a
boca.
Estava a roer um oßo de
Tricerátops.
"É um carnívoro!", exclamou Ted.
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O dinoßauro rugiu e deixou as
crianças a tremer. Estavam com
algum medo.
"Não se preocupem", segredou
Alfie, "Acho que estamos a
salvo neste pântano, porque os
dinoßauros muito grandes não
gostam de molhar os pés".
Mas Alfie ainda não tinha
acertado em nada…
Foi então que Asha reparou numa
coisa. Abriu o seu livro.
"Ui", diße Asha. "Um terrível
carnívoro… doze metros de
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comprimento… dentes de vinte e
três centímetros… visão treze vezes
melhor do que a de um humano…
eu conheço este dinoßauro…
É um TIRANOSSAURO REX!!!"
Estavam em grandes apuros.
O QUE PODERIAM FAZER?
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Foi então que Tulip e Ted
repararam noutra coisa.
"Acho que este Tiranoßauro Rex
pode ser a mamã deste bebé", diße
Ted.
Realmente, o dinoßauro grande e
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o pequeno eram muito parecidos.
"Ui", diße Tulip, "se o
Tiranoßauro Rex é parecido com
o bebé, então tem muito jeito
para jogar às escondidas e não se
importa de molhar as patas…"
Dito e feito…
PUM! SPLASH! PUM! SPLASH!
O grande Tiranoßauro Rex
estava a entrar no pântano para os
apanhar.
Mas Alfie teve uma grande ideia,
mesmo a tempo.
Ele largou o dinoßauro bebé e
15

correu de trás do tronco. A mãe
Tiranoßauro Rex resfolegou com
alegria aßim que viu o bebé. Se não
tiveße bracinhos tão pequenos,
teria dado ao bebé um grande e
pegajoso abraço na lama.
E aßim, os dois dinoßauros
saíram do pântano a fazer PUM!
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SPLASH! PUM! SPLASH! E lá
foram eles em direção ao horizonte.
"Adeus, dinoßauro bebé…",
diße Tulip, muito triste. "NUNCA
nos deixariam ficar com ele…",
diße Ted.
"Ainda bem que lemos aqueles
livros sobre dinoßauros, se não,
não saberíamos o que fazer", diße
Asha. E depois ficaram a brincar até
à hora do jantar.
"Hoje descobri muitas coisas
intereßantes sobre dinoßauros",
diße a Profeßora Penélope Treetop,
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enquanto servia um delicioso
estufado de alface às crianças.
"Nós também!", exclamaram os
gémeos Treetop.
"O Tiranoßauro Rex pode chegar
aos doze metros", diße Alfie.
"São carnívoros e com dentes
muito grandes", diße Ted.
"E têm uma visão treze vezes
melhor do que a do ser humano!",
diße Asha.
"Descobriram TANTA coisa…",
respondeu o Profeßor Pablo. "E tu,
Tulip? O que descobriste sobre o
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Tiranoßauro Rex?"
"São muito bons a brincar às
escondidas", respondeu Tulip. "E
não se importam de molhar os pés."
O Profeßor Pablo e a Profeßora
Penélope ficaram um pouco
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surpreendidos. "A sério?",
perguntou o Profeßor Pablo. "Ißo
eu não sabia…"
No cair da noite, há muito
tempo, na era dos dinoßauros… o
céu estava cheio de estrelas… os
pântanos vulcânicos faziam barulho
e libertavam vapor… e a família
Treetop estava toda a dormir.
Ou melhor, quase toda.
Estavam a seßenta e seis milhões
de anos de casa, mas a lua era
sempre a mesma.
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"Até os Tiranoßauros Rex amam
os seus bebés", bocejou Tulip,
meio ensonada. "Achas que se
encontrarmos outro poderíamos
ficar com ele?"
"Nem pensar…", diße Ted. E os
dois adormeceram.
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FACTOS SOBRE DINOSSAUROS

Tinham visão
telescópica

TIRANOSSAURO REX

Podiam chegar aos doze metros
de comprimento, o mesmo de
quatro carros

Eram terríveis
carnívoros

Tinham braços
muito pequenos
Os dentes podiam
chegar aos vinte e três
centímetros

