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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 seßenta e oito
milhões de anos no paßado, até
ao período Cretáceo Superior,
aterrando no atual território da
América do Norte.
Era o aniversário dos gémeos
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Tulip e Ted, mas Tulip estava
aborrecida.
"O meu dente, que estava a abanar,
caiu", diße Tulip.
"Porque é que não queres ficar
sem o dente, Tulip?", perguntou
Asha.

"Porque ißo quer dizer que estou a
ficar crescida", diße Tulip.
"E quero ser criança para sempre."
Ted também estava meio
desiludido. A família Treetop já
estava no período Cretáceo Superior
há bastante tempo, mas ainda não
tinha visto um Tricerátopo. "Não
nos podemos ir embora sem vermos
um Tricerátopo!", exclamou Ted.
"É o meu dinoßauro favorito."
Ninguém devia estar triste no
dia de anos. Por ißo, os gémeos
mais velhos Asha e Alfie decidiram

6

7

levar os gémeos mais novos numa
aventura para alegrar o seu dia.
"Hoje, vamos seguir um
Tricerátopo!", diße Asha.
Estava a chover bastante,
mas os gémeos vestiram os seus
impermeáveis e Asha levou-os para
darem um grande paßeio. Paßado
algum tempo, encontraram pegadas
de dinoßauro.
"Parecem pegadas de
Tricerátopo!", exclamou Ted, que,
de repente, ficou mais alegre. "Se
víßemos um Tricerátopo seria uma
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ótima prenda de anos!"
Seguiram as pegadas do dinoßauro
e, paßado algum tempo, ouviram
ruídos de algo a mover-se pela
vegetação.
"Chiu…", diße Asha, e o grupo
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esgueirou-se muito, muito
sorrateiramente.
Os gémeos espreitaram por
entre os fetos, na esperança de
encontrarem um Tricerátopo…
…mas, à sua frente, na clareira,
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estava um enorme Tiranoßauro
Rex.
Oh céus!…
Os Tiranoßauros eram
dinoßauros muito, muito perigosos
e este rugia de boca aberta.
"Um Tiranoßauro não é uma boa
prenda de anos…", diße Ted, muito
desiludido. "Já vimos um DESTES."
"Pior do que ißo", diße Asha, em
pânico, "acho que ele também NOS
viu… FUJAAAAAAAAAAAAAM!"
E, aßim, os gémeos fugiram
o mais rápido poßível, com o
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Tiranoßauro a correr atrás deles.
Os gémeos correram, correram,
e o dinoßauro continuava atrás
deles. Viraram numa esquina…
E apareceu outro dinoßauro!
O dinoßauro era mais ou menos
do tamanho de um elefante gigante
e tinha na cabeça um grande adorno
com chifres.
Um Tricerátopo! Finalmente!
Os gémeos paßaram pelo
Tricerátopo.
Mas o Tricerátopo não fugiu.
Virou-se para enfrentar o
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Tiranoßauro e o Tiranoßauro
tentou mordê-lo. Contudo,
o Tricerátopo abanou a sua
cabeçorra e espetou os chifres no
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Tiranoßauro.
Os dois enormes animais
começaram a lutar. O Tiranoßauro
tentava morder o Tricerátopo, que
abanava fortemente a cabeça.
Paßado algum tempo, o
Tiranoßauro rugiu bem alto e fugiu
numa direção, e o Tricerátopo fugiu
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noutra.
Ted estava muito empolgado.
"Agora já poßo partir do Cretáceo
Superior porque finalmente vimos
um Tricerátopo! Até o vimos a
lutar com um Tiranoßauro Rex…
Foi a melhor prenda de anos de
SEMPRE!"
Apesar de tudo, Tulip não estava
contente. Estava de joelhos. "Olhem,
coitado do Tricerátopo! Ficou sem
dentes! O que é que ele vai comer
sem dentes?", perguntou Tulip.
De facto, os dentes do Tricerátopo
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estavam espalhados pela clareira.
Tulip contou trinta dentes.
"Não te preocupes, Tulip", diße
Asha, que já tinha lido tudo sobre
este dinoßauro, "trinta dentes não
são nada. Os Tricerátopos têm
cerca de oitocentos dentes e estão
sempre a crescer-lhes dentes novos.
Tal como vai acontecer CONTIGO,
agora que te caiu o dente!"
"A sério?", perguntou Tulip. E
sorriu de orelha a orelha.
"A sério", respondeu Asha. "E
quando o teu dente novo crescer,
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vai ficar maior e melhor do que o
outro que caiu."
Os gémeos apanharam os dentes
do Tricerátopo para que os pais os
pudeßem estudar. Quando voltaram
à casa na árvore, a chuva tinha
parado, o sol brilhava, e o
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Profeßor Pablo e a Profeßora
Penélope tinham preparado uma
maravilhosa festa de anos surpresa
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para Tulip e Ted. Os profeßores
ficaram muito contentes quando os
gémeos lhes falaram do Tricerátopo
e lhes deram os dentes. Ißo deixou
Tulip e Ted muito felizes, porque, às
vezes, os melhores presentes são os
que damos a outras peßoas.
Depois da festa de Tulip e
Ted, a família foi toda procurar
o Tricerátopo, e encontraram
não só um, mas uma manada.
Paßaram uma excelente tarde
a ver os Tricerátopos e a tirar
apontamentos.
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Ao cair da noite, na terra dos
dinoßauros, a chuva tinha parado
e o céu estava estrelado.
A família Treetop estava toda a
dormir.
Ou melhor, quase toda.
"ESTE", diße Ted, sorridente, "foi
o melhor dia de anos de sempre…"
"Foi mesmo", concordou Tulip. "E
olha só, Ted! O meu dente novo já
está a nascer… Ainda bem que não
tenho oitocentos…"
E Tulip adormeceu.
Mas Ted ficou acordado, a olhar
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para o céu estrelado.
"Onde é que será que vamos a
seguir?", pensou Ted. "Seja para
onde for, aposto que vai ser uma
aventura ainda maior e melhor do
que a última…"
E Ted adormeceu também.
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FACTOS SOBRE
DINOSSAUROS

TRICERÁTOPO
Os cientistas acreditam que o principal
objetivo dos chifres e
do adorno na cabeça
dos Tricerátopos
era o de atrair
um parceiro

Tinham mais
ou menos o
tamanho de
um elefante
africano

Tinham até
oitocentos dentes

Estes dentes eram
constantemente
substituídos por outros,
e estavam dispostos em
fileiras

