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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 
dinoß auros. 

Nesta aventura, a máquina do 
tempo viajou noventa e cinco 
milhões de anos no paß ado até 
ao período Cretáceo, aterrando no 
atual território de África.

A família Treetop estava a 
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e maravilhoso, com pântanos 
vulcânicos a borbulhar e a lançar 
vapor. A família Treetop, a 
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Nesta aventura, a máquina do 
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preparar-se para um piquenique 
delicioso junto ao rio, abrigada pela 
sombra das árvores. No entanto, 
ainda não estava com muito apetite 
para almoçar e todos queriam fazer 
coisas diferentes.

Asha queria ir nadar. Tulip 

queria fazer castelos de lama. 
Ted queria pôr barcos de papel a 
navegar no rio. Al� e queria subir 
às árvores. A Profeß ora Penélope 
queria estudar os peixes. E o 
Profeß or Pablo queria fazer uma 
sesta.

"Vamos todos fazer as noß as 
coisas durante uma meia hora e, 
depois, juntamo-nos e fazemos 
o piquenique", diß e a Profeß ora 
Penélope.

Então, o Profeß or Pablo deitou-se 
para fazer uma sesta à sombra. 
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no horizonte, como uma cobra. 
Conseguia ver os barcos de papel 
do Ted, levados rio abaixo com a 
ajuda do vento.

Mas, esperem lá…   o que foi aquilo?

Al� e subiu a uma árvore. A 
Profeß ora Penélope estudou os 
peixes e � cou de olho nos gémeos. 
Tulip fez tartes de lama, Ted fez 
barcos de papel e Asha praticou 
natação (ela tinha aprendido a 
nadar sem ter os pés no � ão havia 
pouco tempo).

Estava tudo calmo. Tudo 
silencioso (menos o Profeß or 
Pablo, que reß onava bem alto).

No cimo da árvore, Al� e 
conseguia ver até muito, muito 
longe. Via o rio a serpentear 
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Al� e piscou e esfregou os olhos. 
Havia algo no rio. Uma vela 
MUITO maior do que os barcos do 
Ted a aproximar-se deles muito 
depreß a…   Era algo que parecia 
mesmo muito perigoso…   Algo 
que queria fazer o seu próprio 
piquenique…  

"Mãe!", gritou Al� e do cimo 
da árvore. "A� o que vejo uma 
barbatana de tubarão a vir na voß a 
direção! Mas é muito, muito maior 
do que todos os tubarões que já vi!"

"SAI JÁ DA ÁGUA, ASHA!" 
"Parece o dorso de um 
Espinoß auro!", gritou a 
Profeß ora Penélope. Asha nadou 
muito depreß a até à margem do 
rio e saiu da água indo para perto 
de Penélope, Tulip e Ted. Mesmo a 
tempo, porque foi neß a altura 
que a enorme barbatana 
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fez a curva do rio. Tal como 
suspeitavam, era o dorso de um 
Espinoß auro.

"Os Espinoß auros podem sair da 
água?", perguntou Ted. 

"Não se sabe", respondeu a 
Profeß ora Penélope. "Mas é o que 
vamos descobrir…   Al� e, desce da 
árvore!…   Fujam!"

Correram todos margem 
acima…  

…  e lá foi o Espinoß auro atrás 
deles.

"Oh céus!", exclamou Ted, 

enquanto corriam o mais rápido 
que conseguiam. "Os Espinoß auros 
PODEM sair da água!"

"Oh céus!", exclamou Tulip 
também. "A cabeça é igualzinha à 
de um crocodilo! Será que iß o quer 
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dizer que é carnívoro?"
"Oh céus!", exclamou Asha. 

"Este Espinoß auro é capaz de ser 
ainda maior do que um Tiranoß auro 
Rex!"

"Sim", diß e a Profeß ora 
Penélope, ofegante. "A� o que 
este Espinoß auro pode bem ser o 

MAIOR dos carnívoros…   PABLO, 
ACORDA!"

O Profeß or Pablo acordou 
sobreß altado e viu a família a correr 
na sua direção, a esbracejar em 
pânico. 

O enorme Espinoß auro vinha 
em direção a eles, com ar de quem 
a� ava que a família Treetop era 
um delicioso piquenique para um 
Espinoß auro num dia de calor e 
vento.

O que poderiam fazer?
Asha teve uma excelente ideia. 
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Pegou na manta do piquenique, 
de um vermelho-vivo. 
"Peguem na extremidade da 
manta e agitem-na o máximo que 
conseguirem!"

Aß im, a família Treetop pegou 
na manta do piquenique e, juntos, 
agitaram-na para trás e para a frente, 
fazendo com que foß e abanada pelo 
vento como uma grande vela vermelha.

O Espinoß auro parou de avançar 
em direção a eles.

De repente, parecia que a 
família Treetop não ia servir 

de piquenique. De repente, a 
família Treetop parecia OUTRO 
Espinoß auro, com pernas 
pequenas e uma grande vela 
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vermelha. Talvez seja por iß o que 
o animal roncou bem alto.

O Espinoß auro não queria 
enfrentar outro Espinoß auro, 
especialmente com uma vela tão 
grande. O Espinoß auro grunhiu e 
deu meia volta, regreß ando à água.

"Ufa!", respirou de alívio a 
Profeß ora Penélope. "Bom 
trabalho! Sempre quis ver um 
Espinoß auro, mas não de tão 
perto…  "

A família estava, � nalmente, com 
muito apetite para almoçar.

Parte do piquenique tinha sido 
esmagada pelo Espinoß auro, mas o 
resto estava delicioso.

Ao cair da noite, na terra dos 
dinoß auros, o vento quente 
abanava suavemente a casa na 
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árvore da família Treetop. Em 
segurança dentro de casa, toda a 
família dormia.

Ou melhor, quase toda.
"A� as que o Espinoß auro 

é MESMO maior do que o 
Tiranoß auro Rex?", perguntou 
Al� e, ensonado.

"É um pouco difícil de dizer", 
respondeu Asha. "Porque a vela que 
tem no dorso fá-lo parecer maior. 
Mas há uma coisa que eu sei…  "

"O quê?", perguntou Al� e.
"Na noß a família, somos muito 

bons a fazermos as noß as coisas 
sozinhos", diß e Asha, "mas � camos 
ainda melhores quando trabalhamos 
em equipa."

E adormeceram os dois.
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A vela nas costas fazia-os parecer 
maiores e mais aß ustadores perante 

os outros dinoß auros

Eram os maiores 
dinoß auros carnívoros

Os cientistas acreditam que 
viviam na água e em terra Tinham cabeças 

parecidas com as 
dos crocodilos

FACTOS SOBRE 
DINOSSAUROS

ESPINOSSAURO
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