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P

řed šedesáti pěti miliony let se vesmírem řítil gigantický
asteroid, který mířil přímo na Zemi. Těsně před tím, než dopadl
na modrou planetu, vznítil se v gigantickou ohnivou kouli a…
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prolétl kolem Země. Dinosaury nezvyklá podívaná přiměla líně
zvednout k obloze zrak, ale brzy se nevzrušeně vrátili k tomu,
co zrovna dělali.
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Život na Zemi pokračoval. Protože
dinosauři nevyhynuli, mohli se
několik desítek následujících milionů
let nerušeně vyvíjet. A tak se z nich
stali zemědělci. Na úpatí vysoké
hory hospodařili také Henry s Idou,
pár apatosaurů. Jejich rodina
se měla brzy rozrůst.
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Když nadešel čas, Henry s Idou sklonili hlavy nad
hnízdem a se zatajeným dechem čekali. Ze tří vajec
v hnízdě se nejdřív vyklubala veselá slečna – Libby.
Pak přišel na řadu silný bratr Buck. Uvnitř toho největšího
vejce se schovával malý dinosaurus, který měl moc
velký strach vylíhnout se do světa, a tak si
dal nejvíc načas.
„Ahoj, Arlo,“ přivítal ho otec Henry
hrdě na světě jako třetího.
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Když dinosauři trochu povyrostli, dostal každý z nich na starost
nějakou práci na farmě. Libby i Buckovi šlo všechno hravě od ruky.
Jen Arlo se všeho tak bál, že nedokázal nic udělat pořádně.
Henry a Ida otiskli své stopy na kukuřičné silo. Děti se chtěly přidat,
ale Taťka je zarazil. Tuhle poctu si každý musí nejdřív zasloužit!
Netrvalo dlouho a Libby s Buckem se to podařilo. A i když se Arlo
nemohl dočkat, až bude moct svou stopu přidat k ostatním, strach
mu pokaždé zabránil dokončit úkol, který dostal.
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Mamka nepřestávala Arla ujišťovat, že i on po sobě jednou stopu
zanechá. Ale mladý dinosaurus si vůbec nebyl jistý. Pak Taťka
dostal nápad. Jednoho večera zavedl Arla na louku. Kolem byla
černočerná tma, když vtom Arlovi přistálo něco drobného na nose.
10

Malý dinosaurus vyjekl hrůzou. Taťka broučka jemně sfoukl
a ukázal Arlovi, že to není strašlivý netvor, ale úžasná světluška.
„Někdy musíš překonat svůj strach, abys viděl, že na světě
je krásně,“ řekl Taťka.
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