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ARLO
Dokáže mnohem víc,
než si kdy představoval.
Jako mrňous v rodině obřích
apatosaurů vyrůstal desetiletý
Arlo pod ochrannými křídly
svého táty. Teď se poprvé
v životě ocitá úplně sám
na cestě neznámou
divočinou.

Pterodaktylové
Tihle okřídlení mrchožrouti představují
pro ostatní tvory obrovské nebezpečí.
Útočí za bouřek a vichřic, které za ně udělají
všechnu špinavou práci. Pterodaktylové si
jen smlsnou na obětech řádících živlů.

T-rexové
Butch, zasloužilý rančer s lety zkušeností
s pastvou rohatců, vychovává a zaučuje své
dvě děti, aby po něm převzaly rodinný
podnik. Tihle honáci jsou noční můrou
pro všechny zlotřilé zloděje dobytka.

ŠPUNT
Vrrrrr! Aúúúúú!
Co to znamená?!
Špunt je neohrožený kluk,
který žije skoro od narození
úplně sám v divočině. Sice se dorozumívá
jen vrčením, mručením a vytím, ale zato je to chytré,
nebojácné, vynalézavé, silné a obratné lidské mládě.

Opelichaní zloději dobytka se přiživují
na stádech rohatců, která patří T-rexům.
I když jsou raptoři menší než tyranosauři,
jsou pěkně zákeřní a neuvěřitelně rychlí.

Raptoři

z dohledu, zas se líně vrátili
k tomu, co zrovna dělali.
Asteroid svůj cíl minul
a život na Zemi pokračoval
klidně dál.
O mnoho let později
přivítal šťastný pár apatosaurů
na světě tři dinosauří
mláďata. Z prvních dvou

Před šedesáti pěti miliony let
se na Zemi nebezpečně rychle
řítil obří asteroid. Dinosauři
nezvyklý jev nevzrušeně pozorovali,
a když jim ohnivá koule zmizela

Jen pro Arla byl každý úkol obtížný.
Malý dinosaurus se totiž bál
úplně všeho.

vajec se vylíhli Libby a Butch.
A z největšího vejce se vyklubal
Arlo, nejmenší a nejustrašenější
ze všech sourozenců.
Arlovi rodiče hospodařili
na farmě na úpatí vysoké hory.
Jakmile jejich děti trochu
povyrostly, začaly pomáhat
s každodenními povinnostmi.

Jednoho večera vzal Taťka svého syna
na výpravu. Na temném palouku svítily
a poletovaly tisíce malých světýlek. Arlo
se zprvu drobných mušek bál. Brzy se
ukázalo, že jsou to jen neškodné, zato
krásné světlušky. Taťka Arlovi ukázal,
že když překoná strach, může objevit
netušenou krásu.

Taťka se rozhodl, že Arla
naučí překonávat strach,
a že mu syn pomůže chytit
neodbytného zlodějíčka,
který plenil jejich
kukuřičné pole.
Otec se synem se vydali
po stopě k řece, když vtom
se začala země pod
Taťkovýma nohama třást.

Břeh se utrhl a Taťka navždy zmizel ve zpěněné
bouřící řece.
Rodina byla zničená, ale všichni se snažili
pracovat ze všech sil. Arlo věděl, že bez
táty se musí pořádně ohánět, aby pomohl
shromáždit dostatek zásob na zimu.
A tak se každý den vydával na rozlehlé
pole sklízet kukuřici.

A tehdy se podruhé setkal s malým
zlodějíčkem, kterého se kdysi snažili s Taťkou
chytit. Bez rozmýšlení se za ním vydal.
Arlo a to podivné malé stvoření se do sebe
pustili na břehu řeky. Uprostřed bitky ztratili
rovnováhu a zřítili se do řeky. Proud je unášel
daleko od domova.

Zmáčený a potlučený Arlo
se vysoukal na břeh a vyšplhal
na nejbližší skalnatý vrcholek.
Rozhlédl se, ale rodnou farmu
nebylo nikde vidět.

Dinosaurus doufal, že podle řeky dojde zpátky
domů. Vydal se na cestu, ale nic kolem
nepoznával. A navíc začalo pršet. Pod děravým
přístřeškem z pár větví opřených o sebe
se vyčerpaný Arlo snažil usnout.
Ráno Arlo zjistil, že ten malý zlodějíček,
který ho dostal do všech potíží, se vrátil. Nejen,
že mu pomohl uvolnit uvězněnou nohu, ale ještě
mu přinesl pár lahodných bobulí k snídani!
Co když ta potvůrka nakonec nebude tak zlá?

