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Cressida Cowell

Há muito, muito tempo, o sol brilhava
num mundo selvagem e maravilhoso
onde pântanos vulcânicos borbulhavam
e libertavam vapor. A família Treetop,
a primeira a inventar uma máquina
do tempo, viajou até à época dos
dinoßauros.
Nesta aventura, a máquina do
tempo viajou cento e vinte e cinco
milhões de anos no paßado, até ao
período Cretáceo Inferior, aterrando
no atual território da China.
Era uma noite fria e tanto os
gémeos mais velhos, Alfie e Asha,
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como os gémeos mais novos, Tulip

"É surpresa", respondeu a

e Ted, estavam muito empolgados,

Profeßora Penélope com um ar

porque os pais, o Profeßor Pablo e

misterioso.

a Profeßora Penélope, iam levá-los

Aßim, os gémeos Treetop pegaram

a dar um misterioso paßeio ao luar

nos seus binóculos e nas suas botas

depois do jantar.

e seguiram o Profeßor Pablo e a

"Levem os voßos binóculos

Profeßora Penélope pela orla da

noturnos!", diße o Profeßor Pablo.
"Temos de descobrir alguns factos
sobre um dinoßauro muito especial
esta noite", diße a Profeßora
Penélope.
"De que dinoßauro estamos à
procura?", perguntou Ted.
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floresta e junto à margem do rio. A

e estavam a ficar para trás. O resto

lua iluminava as pegadas que a família

do grupo abrandou para que eles os

Treetop deixava na lama enquanto

apanhaßem. "Quem me dera sermos

caminhavam.

maiores", diße Ted.

"Esperem por nós!", dißeram Tulip
e Ted, porque eram os mais pequenos

De repente, Alfie encontrou uma
pegada muito maior do que as
pegadas que a família Treetop estava
a deixar…
"Esta pegada é quase tão grande
como eu!", diße Ted, deitando-se ao
seu lado na lama. "A criatura que
deixou esta pegada deve ser mesmo
muito grande!"
"Deve ter sido deixada por um
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saurópode gigante! Talvez um

Pablo levaram a família Treetop para

Asiatoßauro?", inquiriu Alfie, com

trás de uma rocha grande, onde se

entusiasmo. "Será este o dinoßauro

esconderam. Então, os profeßores

misterioso de que andamos à procura

dißeram aos gémeos para manterem

esta noite?"
"Uau!", exclamou Ted. "Quem
me dera ser tão grande como um
saurópode gigante…"
"Os dinoßauros grandes não são
os únicos dinoßauros intereßantes,
Ted", diße a Profeßora Penélope. "Há
dinoßauros mais pequenos que são os
mais intereßantes de todos…"
A Profeßora Penélope e o Profeßor
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os binóculos na direção da enorme

dinoßauros a chamarem uns pelos

pegada de dinoßauro e para ficarem

outros… e algo planou das árvores

em silêncio.

por detrás deles. A criatura aterrou

Os gémeos Treetop estavam

na pegada. Os insetos encontram-se

muito silenciosos… até que, de

normalmente debaixo da lama, mas,

repente, ouviram o som de pequenos

com a pegada, ficaram a descoberto.
E a estranha e pequena criatura que
desceu das árvores começou a comer
os insetos.
"O que é AQUILO?", segredou Asha.
"Será um páßaro?"
Uma outra criatura desceu das
árvores e juntou-se à primeira.
"Não pode ser um páßaro",
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respondeu Alfie em surdina. "Nunca

Subitamente, a margem do rio

vi um páßaro com QUATRO asas!"

encheu-se de pequenos dinoßauros

E, de facto, a bela e pequena

Microraptor. Tinham o tamanho de

criatura que saltitava na pegada tinha

pombos e desciam do cimo das árvores,

penas longas nas patas da frente e

enquanto o luar brilhava nas suas asas

igualmente penas nas patas de trás.

de um preto azulado.

"Não é um páßaro, é o noßo
dinoßauro misterioso", diße a

"Olhem!", exclamou o Profeßor
Pablo, enquanto tirava vários

Profeßora Penélope. "É um dos
dinoßauros mais pequenos que já
habitaram a terra e voa.
Chama-se Microraptor e é mesmo
muito invulgar, porque tem dois pares
de asas."
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apontamentos. "Têm penas brilhantes,

RUGIDO vindo da floresta, seguido de

tal como o pavão e o beija-flor!"

um forte…

"São tão queridos!", segredou Tulip.
"E parecem ser muito inteligentes…"
"É preciso ser-se inteligente

PUM. PUM.
Os pequenos Microraptor voaram
de novo até às árvores.

para voar", respondeu a Profeßora
Penélope.
Os Microraptor estavam cheios de
fome e devoraram todos os insetos
escondidos na grande pegada. Depois,
foram até ao rio, apanharam peixes
pequenos e minúsculos mamíferos
pré-históricos que rastejavam na lama.
Foi então que ouviram um enorme
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"Não vamos ficar por aqui para

PUM. PUM.
"Acham que é o Asiatoßauro?",

descobrir!", diße o Profeßor Pablo, e a
família Treetop foi a correr para casa.

perguntou Ted.

Quando chegaram, beberam uma

PUM. PUM.
"Seja lá o que for, tem patas mesmo
grandes!", diße a Profeßora Penélope.

caneca de chocolate quente antes
de irem dormir e conversaram com
entusiasmo sobre os pequenos

PUM. PUM.

Microraptor. Os profeßores ficaram
muito felizes por descobrirem tantos
factos intereßantes sobre eles.
"Tinham asas brilhantes! Eu sabia…",
diße a Profeßora Penélope.
"E comiam insetos, mamíferos e
peixes", diße o Profeßor Pablo.
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Ao cair da noite, na terra dos

os únicos dinoßauros intereßantes,

dinoßauros, a lua brilhava sobre a

Tulip", diße Ted enquanto acabava de

floresta fria, e a família Treetop estava

beber o seu chocolate quente. "Afinal,

toda a dormir…

não quero ser um saurópode gigante.

Ou melhor, quase toda.

Quero ser um MICRORAPTOR,

"Os dinoßauros grandes não são

porque são pequenos e inteligentes…"
"E VOAM!", respondeu Tulip.
"E voar é tão bom como ser grande",
diße Ted.
E foram dormir.
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FACTOS SOBRE
DINOSSAUROS

MICRORAPTOR

Comiam peixes, pequenos
mamíferos, insetos e até
aves pré-históricas

Tinham
quatro asas

As suas penas longas eram
brilhantes, tal como as penas de
um beija-flor ou de um pavão

Era um dos dinoßauros mais pequenos,
mais ou menos do tamanho de um pombo

