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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 a estudar pegadas de
dinoßauros e os gémeos Alfie
e Asha estavam a cuidar dos
pequenos gémeos Tulip e Ted.
De repente, encontraram um
ovo…
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"De quem será este ovo?",
perguntou Tulip. "Não seria
melhor levá-lo à mãe dinoßauro,
para ela poder chocá-lo como uma
galinha?"
"Olhem!", diße Ted, enquanto
apontava para uma pegada
gigante. "Acho que a mãe
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dinoßauro foi por AQUI!"
"Quem deixou esta pegada é
grande demais para ser a mãe
deste ovo…", diße Alfie.
Mas os gémeos começaram a
seguir as pegadas gigantes pela
lama.
E eis que, enquanto estavam a
SEGUIR as pegadas gigantes…
…algo estava a SEGUI-LOS.
Era um Aloßauro cheio de fome
que ia atrás deles.
Os gémeos continuaram
pela lama, seguindo as pegadas
gigantes.
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E o Aloßauro seguia os
gémeos…
Foi então que chegaram a uma
planície ampla e cheia de fetos,
onde pastavam calmamente
os maiores dinoßauros que os
gémeos alguma vez tinham visto.
Cada dinoßauro tinha o
tamanho de três grandes
autocarros estacionados uns atrás
dos outros.
"Céus!", exclamou Asha com
entusiasmo. "Estes dinoßauros
têm cerca de vinte e seis metros
de comprimento! Devem ser
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Diplodocos!"
Os gémeos aproximaram-se um
pouco mais.
E o Aloßauro ia atrás dos
gémeos.
"Achas que nos devíamos chegar
aßim tão perto?", perguntou Ted,
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nervoso. "O Diplodoco pode pisarnos…"
Mas, apesar do aviso, Tulip foi
em direção ao Diplodoco e, em
voz alta, perguntou: "Este ovo é
teu? Queres chocá-lo?"
O Diplodoco olhou para Tulip
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com um olhar sereno e gentil, e
continuou a comer.
"Acho que não tem intereße
neste ovo. Se calhar não é mesmo
um ovo de Diplodoco", diße Tulip,
muito desiludida.
"Eu DISSE-TE que não podia
ser", respondeu Alfie. "É pequeno
demais."
Lentamente, o Diplodoco
afastou-se e os gémeos seguiramno.
E o esfomeado Aloßauro lá foi
atrás dos gémeos.
O Aloßauro estava perto…
11

cada vez mais perto…
e mais perto…
Mas os gémeos estavam tão
intereßados no enorme e gentil
Diplodoco, que nem tinham ainda
reparado.
O Aloßauro agachou-se entre
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os fetos, pronto a atacar.
"Muito intereßante…", diße
Asha. "Os Diplodocos têm mesmo
caudas muito longas e velozes… o
que será que fazem com elas?"
"Não faço ideia", respondeu
Alfie, "mas acho que nos
devemos… BAIXAR!"
A veloz cauda do Diplodoco
vinha em direção aos gémeos.
Ao mesmo tempo, o Aloßauro
lançou-se sobre eles.
Num piscar de olhos, tanto
os gémeos mais velhos como os
gémeos mais novos atiraram-se
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para os fetos.
Tulip, com muito cuidado,
segurou o ovo no ar para não o
partir.
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A cauda do Diplodoco balançou
e atingiu o Aloßauro com força
no estômago, e o Aloßauro ficou
tão aßustado que deu meia volta e
fugiu.
"Ufa!", diße Alfie, enquanto os
gémeos se levantavam. "Quase
que nos metíamos num grande
sarilho! Deve ser para ißo que os
Diplodocos usam a cauda…"
O Diplodoco tinha-se afastado
lentamente. Então, os gémeos
levaram o ovo para o mostrar aos
pais.
"O que descobriram hoje sobre
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dinoßauros?", perguntou o
Profeßor Pablo Treetop.
"Os Diplodocos têm o tamanho
de três grandes autocarros
estacionados uns atrás dos outros",
respondeu Asha.
"Têm caudas longas e que
se movem rapidamente", diße
Alfie. "E podem usá-las para se
defenderem de ataques de outros
dinoßauros…"
"Ena! Descobriram MUITA
coisa…", diße o Profeßor Pablo.
"E tu, Tulip? O que descobriste
acerca do Diplodoco?"
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"Estão sempre a comer", diße
Tulip.
O Profeßor Pablo e a Profeßora
Penélope ficaram um pouco
surpreendidos.
"A sério?", perguntou o
Profeßor Pablo. "Não sabia
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dißo…"
"E encontrámos este ovo",
continuou Tulip, "mas achamos
que é pequeno demais para ser de
um Diplodoco."
"Só há uma forma de saber",

retorquiu a Profeßora Penélope.
A Profeßora Penélope sugeriu
que enterraßem o ovo para ver
qual a cria que iria sair dele.
E foi o que fizeram.
No cair da noite, há muitos anos,
na era dos dinoßauros… o céu
estava cheio de estrelas… os fetos
agitavam-se com a chuva e a brisa
pré-histórica… e a família Treetop
estava toda a dormir.
Ou melhor, quase toda.
Estavam a cento e cinquenta
milhões de anos de casa, mas a lua
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era sempre a mesma.
"Achas que se sair um
Diplodoco bebé do ovo nos
deixam ficar com ele para animal
de estimação?", perguntou Tulip,
ensonada.
"Um dinoßauro que cresce e
fica do tamanho de três autocarros
e com uma cauda tão rápida?
NEM PENSAR", respondeu Ted.
"Não caberia na máquina do
tempo."
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Eram herbívoros que se alimentavam
de folhas de árvores e plantas tenras

FACTOS SOBRE
DINOSSAUROS

DIPLODOCO
Podiam atingir vinte e seis metros
de comprimento, o equivalente a três
autocarros
Viveram no atual território
dos EUA
Viveram no período Juráßico
Superior, há cerca de cento e
cinquenta milhões de anos

Tinham
fileiras de dentes
dispostos como
um pente

