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Pre Buzza a Buddyho
Veselé Vianoce, moji malí škriatkovia!



Práve sa chytáš na divoké  
DOBRODRUŽSTVO s:

Chlapcom menom

Viliam Dily.

Jeho otcom, pánomBobom Dilym.

Santom.



Kopou 

škriatkov.
Čerticou Bertou, najpodlejšou dievčinou v škole 

(pravdepodobne aj na svete).

Strašným Lovcom 

a jeho psom Vrčiakom.

A samozrejme! 

S malým dinosaurom 

Santasaurom!
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ÚVOD

VYHYNUTIE 
DINOSAUROV

T ento príbeh sa tak ako všetky dobré príbehy 

začal kedysi dávno. A nie len kedysi dávno, ale 

kedysi veľmi, veľmi, veľmi dávno – pradáv-

no. Až pred niekoľkými miliardami rokov. Dávno 

pred narodením tvojej babky a dedka. Ešte pred 

tým, ako existovali ľudské bytosti. Pred autami, lie-

tadlami, a dokonca aj pred internetom tu bolo nie-

čo oveľa lepšie...

DINOSAURY!
Dinosaury sú tie najúžasnejšie tvory, ktoré kedy 

chodili po našej planéte. Premávalo sa ich tu ohrom-



SANTASAURUS

14

ne veľa a mali všakovaké tvary a veľkosti. Tie malé 

neboli oveľa väčšie ako pes či mačka, no niektorým 

vyrastali z  chrbtov pichľavé ostne. Obrovitánske 

seismosaury boli vyššie ako päť dvojposchodových 

autobusov, mali dlhočizné krky hrubšie ako kmene 

stromov a kožu tvrdú ako pneumatiky od traktora. 

Viem, že to znie neuveriteľne, ale je to pravda. Veď 

toto je predsa kniha a knihy neklamú. Nikdy!

Rád by som ti porozprával o dvoch vskutku vý-

nimočných dinosauroch. Voláme ich Mamosaurus 

a Tatkodokus (jasné, nie sú to ich pravé mená – to 

by bolo smiešne).

Mamosaurus a Tatkodokus chodili celý deň po-

vonku v páľave prehistorického slnka. Práve sa vra-

cali domov do svojho malého útulného hniezda. To, 

čo tam našli, bolo hrozitánsky hrôzostrašné. Len ob-

rovskú hromadu kameňov, kostí a prachu. Ich dom 

vyplienili zdochlinožrúti. Títo malí prefíkaní grco-

žrúti im totálne vyplienili dom.

Neporiadok bol to posledné, čo Mamosaura 

a Tatkodoka trápilo. V hniezde totiž nevedeli nájsť 

to najvzácnejšie: dvanásť dinosaurích vajíčok.
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Vieš si predstaviť, ako to Mamosaura s Tatkodo-

kom zničilo! Dlho stáli na troskách svojho domu, 

nariekali a revali na plné dinosaurie hrdlá, až kým 

slnko nezašlo a oblohu nad džungľou nezaplavilo 

svetlo mesiaca a hviezd.

V tú noc pomedzi obrovitánske stromy pofuko-

val jemný vánok a striebro striebristého mesačného 

svitu našlo svoju cestu k pozostatkom hniezda. Od-

razu si Tatkodokus niečo všimol. Spod hŕby kostí 

a prachu sa odrážal svit mesiaca od niečoho hlad-

kého a lesklého. Opatrne, no bleskovo odhrnul ka-

mene a mesačnom svetle ho našiel – žiarivé, krás-

ne, neporušené.

VAJÍČKO. Posledné...

Ako sa vajíčku podarilo uniknúť hladu zúrivých 

zdochlinožrútov, bolo pre rodičov záhadou. Možno 

sa do ich nenásytných brušísk už nezmestilo, alebo 

sa im stratilo z dohľadu, zatiaľ čo rozbíjali ostatné. 

Nech už sa to stalo akokoľvek, Mamosaurovi s Tat-

kodokom zvýšilo jedno vajíčko, čo ich naplnilo šťas-

tím hrejivým ako slnečný lúč. Maličký dinosaurus 

bezpečne zrolovaný v škrupine vajíčka sa pre nich 
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stal tým najdôležitejším na svete. Už nikdy nedo-

pustia, aby sa mu niečo stalo!

No niečo sa stať malo. Niečo, čo malo navždy zme-

niť celý svet.

Niečo veľké.

Niečo astronomicky,
 intergalakticky,

vesmírne - nesmierne
    obrovské!
Perleťový mesačný svit, ktorý osvetľoval zničené 

hniezdo dinosaurov, z ničoho nič zožltol. Žltá sa  

zmenila na oranžovú a oranžová na rozpálenú oh- 

nivočervenú. Mamosaurus s Tatkodokom vykukli 

zo svojho obydlia a neveriacky zízali na mesiac, 

ktorý vyzeral, akoby zahorel žiarivým červeným 

plameňom!
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Obloha sa premenila na divoký ohňostroj, 

plný svištiacich horúcich skál a padajúcich 

hviezd. No nie takých padajúcich hviezd, aké 

poznáš, čo mierumilovne presvištia po oblohe 

ako čiarky svetla. O mierumilovnosti tu ne-

mohlo byť ani reči. Valili sa nadol ako horiace 

červené blesky a po náraze na zem explodovali do 

tisícok ohnivých gulí.

Celý prales ovládol chaos a panika. Obrovské di-

nosaury vysoké ako päť dvojposchodových autobu-

sov vytrhávali zo zeme horiace stromy a popritom 

udupávali tie menšie. Nočná obloha bola jasnejšia 

ako počas najžiarivejšieho dňa a mesiac pálivejší 

ako poludňajšie slnko. Mamosaurus s Tatkodokom 

mysleli iba na jedno.

Na záchranu svojho vajíčka!

Musia ho dostať do bezpečia!

A tak utekali. Uháňali tak rýchlo, ako len dino-

saurie nohy dokážu, a zúfalo tisli na hruď posledné 

drahocenné vajíčko. Pripojili sa k obrovskému davu 

vystrašených dinosaurov, ktoré sa pred tou skazou 

snažili uniknúť. No akokoľvek rýchlo bežali, všetko 
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