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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 família Treetop
viajou cento e cinquenta milhões
de anos no paßado, até ao período
Juráßico Superior, aterrando no atual
território dos EUA.
Os gémeos mais velhos, Alfie e
Asha, e os gémeos mais novos, Tulip
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e Ted, caminhavam por entre os fetos
da húmida floresta tropical, à procura
de água e lenha. O lago onde iam
buscar a água era um dos sítios
favoritos dos gémeos. Havia uma

Tulip, empolgada.
De facto, havia um Estegoßauro a
beber a água fresca do lago.
"Acho melhor não nos
aproximarmos mais", sugeriu Asha.

deslumbrante cascata, que era o sítio
perfeito para se refrescarem nos dias
quentes.
Mas, ao chegarem ao lago,
descobriram que não eram os
ÚNICOS que se queriam refrescar
num dia de calor.
O lago tinha um ocupante.
"Um Estegoßauro!", diße
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"Eu não acho!", exclamou Alfie.
"Os Estegoßauros são herbívoros
gentis… e são muito raros. Talvez
nunca mais vejamos outro. É a noßa

ao pai. Temos é de ter cuidado com a
sua cauda…"
A cauda do Estegoßauro tinha
espigões compridos e poderosos.

oportunidade de descobrirmos alguns

Os gémeos aproximaram-se da

factos intereßantes e contar à mãe e

cabeça do dinoßauro, enquanto este
comia calmamente os fetos junto ao
lago.
"O dinoßauro tem uma cabeça
muito pequena!", exclamou Ted.
"Sim, o Estegoßauro tem um
cérebro do tamanho do de um cão, o
que é pequeno em comparação com o
resto do seu corpo", diße Asha. "Mas
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os Estegoßauros viveram milhões de

Alfie, "os Estegoßauros só podem

anos neste planeta. Por ißo, devem

andar uns cinco quilómetros por

ter feito ALGUM uso do cérebro…"

hora, por ißo é muito seguro. Só

Quando o dinoßauro se inclinou
para arrancar um pouco de musgo,
Alfie trepou pelo pescoço do
Estegoßauro e sentou-se no seu

quero saber quantas placas tem nas
costas…"
"Podes contá-las aqui em baixo!",
exclamou Asha.

dorso.
"Alfie! O que estás a fazer?", gritou
Asha. "Lembras-te do que aconteceu
quando o Ted subiu às costas do
Camaraßauro? Ele foi-se embora
sem que o Ted conseguiße descer!"
"Não se preocupem", respondeu
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Mas Alfie já estava sentado
em cima do Estegoßauro. "Tem
dezaßete placas", diße Alfie.

Conseguia ver a orla da
clareira…
Conseguia ver a cascata…

O Estegoßauro tinha mais ou

Mas… um momento… o que

menos o tamanho de um pequeno

era aquilo à espreita por entre as

autocarro. Por ißo, Alfie conseguia

árvores?

ver bem o lago e a paisagem em volta

O Estegoßauro não tinha
reparado, pois estava demasiado

dele.

ocupado a comer o musgo e os fetos.
Os gémeos também não tinham
reparado, pois estavam demasiado
ocupados a observar Alfie.
"ESCONDAM-SE!", gritou Alfie
a plenos pulmões, deitando-se de
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barriga para baixo entre a couraça de
placas no dorso do Estegoßauro.
Alfie conseguiu esconder-se a
tempo.
Asha, Tulip e Ted esconderam-se
entre os fetos.
O Estegoßauro parou de comer e
virou-se, encontrando…um enorme
Aloßauro que irrompeu das

quilómetros por hora. Com os seus

árvores!

poderosos membros traseiros,

O Aloßauro tinha dentes enormes

atirou-se para a frente e, se Alfie não

e chifres por cima dos olhos. Além

tiveße avisado o Estegoßauro, este

dißo, conseguia andar a uma

teria sido apanhado de surpresa.

velocidade muito maior do que cinco
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Mas o Estegoßauro estava
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preparado. Virou as costas para o

Aloßauro.

Aloßauro, mostrando a couraça de

Foi apenas um pequeno arranhão,

dezaßete placas ao carnívoro (Alfie

mas que causou dor, e o Estegoßauro

estava agarrado a duas delas com

parecia ainda maior do que era,

MUITA força).

com as placas afiadas nas costas. O

Abanou a poderosa cauda e um
dos espigões embateu na perna do

Aloßauro fugiu.
"Ufa…", diße Asha, à medida que
os gémeos saíam dos fetos e Alfie
descia pela cauda do Estegoßauro.
"Era perfeitamente seguro",
diße Alfie… mas estava um pouco
aßustado.
"Adeus, querido Estegoßauro",
diße Tulip, enquanto este se ia
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afastando lentamente.
Os gémeos nadaram um pouco no

exclamou Ted.
Os profeßores ficaram muito

lago e depois, apanharam lenha e

entusiasmados, porque os

recolheram água. Por fim, foram para

Estegoßauros eram muito raros.
"O noßo Estegoßauro tem

casa almoçar.
"Descobrimos tantos factos
intereßantes sobre o Estegoßauro!",

dezaßete placas nas costas", diße
Asha.
"Tem mais ou menos o tamanho de
um autocarro pequeno", diße Tulip.
"E as placas são muito úteis para
nos agarrarmos se formos atacados
por um Aloßauro", diße Alfie.
Os profeßores ficaram um pouco
surpreendidos.
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Ao cair da noite, na terra dos

Ou melhor, quase toda.

dinoßauros, a quente floresta

"Afinal, tinhas razão em subir ao

juráßica ainda transpirava vapor e

dorso do Estegoßauro", diße Asha,

calor. A família Treetop estava toda a

"porque conseguiste avisá-lo do

dormir…

Aloßauro e salvaste-lhe a vida…"
"Quem sabe?", interrogou-se
Alfie. "Acho que o Estegoßauro
conseguiria salvar-se na mesma. Os
Estegoßauros viveram milhões de
anos neste planeta. Por ißo, devem
ter feito ALGUMA coisa bem…"
E adormeceram os dois.
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FACTOS SOBRE
DINOSSAUROS

ESTEGOSSAURO
Tinham entre dezaßete e
vinte e duas placas óßeas
no dorso
Foram encontrados oßos
de Aloßauro com feridas
causadas por espigões da
cauda de Estegoßauros

Tinham o tamanho de um
pequeno autocarro, mas
o seu cérebro era pequeno,
mais ou menos do
tamanho do de um cão

