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El depredador més temible
de la Terra

El petit drac Coco i el jove drac devorador
Òscar fan nit a casa de la Matilde, a la jungla de
l’illa del Drac. La porc espí viu amb la seva
família a les arrels d’un arbre.
Ja s’ha fet fosc i els tres amics seuen a
l’entrada de la cabana i torren pa en una foguera.
—Matilde, que bé que estàs aquí —diu en
Coco—. Com m’agradaria viure a la jungla!
—Pensa que hi ha aranyes! —diu l’Òscar—.
Només de pensar que en plena nit se’m pot
enfilar pel nas una enorme aranya de vint potes
peludes i fastigoses... brrr!
—Les aranyes només tenen vuit potes —diu la
Matilde—. I a mi mai se me n’ha enfilat cap pel
nas.
De sobte se sent un terrible bram.
—El tigre —diu en Coco—. Esperem que no
vingui cap aquí.
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—És l’Iu
—respon la
Matilde—. Cada nit
fa uns brams que se
senten per tota la
jungla.
—Bé, un tigre no
ens pot fer res —diu
l’Òscar—. Al capdavall jo sóc un drac devorador,
i els dracs devoradors som els depredadors més
temibles de la Terra. El tigre no hi té res a pelar.
—El depredador més temible que hi ha hagut
mai a la Terra —diu en Coco— és el tiranosaure
rex.
—Bff, un tirano, a un drac devorador, no li
faria ni pessigolles —contesta l’Òscar.
—Ha! —exclama en Coco—. Això no t’ho
creus ni tu!
L’Òscar ensenya unes dents punxegudes, treu
pit i diu:
—Què t’hi jugues que atrapo un tirano
d’aquests?
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—Fet! —respon en Coco.
—Nois —intervé la Matilde—, per si no us en
recordeu, el tiranosaure rex està extingit.
En Coco somriu i es treu de la butxaca el raig
lúser.1
La Matilde obre uns ulls com unes taronges:
—No deus pensar viatjar a l’època dels
dinosaures?
—Per què no? —contesta el petit drac.
—Coco! —crida indignada
la Matilde—. Els tiranosaures
van viure en el Cretaci,
fa 65 milions d’anys!
—I què? Per al raig
lúser, 65 milions
d’anys no són res.

1

El raig lúser és un petit aparell que serveix
per viatjar en el temps. El Coco en té un
perquè l’hi va regalar l’extraterrestre Bobby
(El petit drac Coco a l’espai).
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—Però en aquella època el món era molt
diferent. Els continents estaven junts i potser l’illa
dels Dracs encara no existia. Vés a saber on
aterrarem!
—Doncs jo voto que sí —diu l’Òscar.
En aquell moment, la mare de la Matilde
s’aboca a la finestra.
—Ens en anem al llit, que demà ens hem de
llevar ben d’hora ben d’hora. No aneu a dormir
molt tard.
—No, mama —diu la Matilde.
—No pateixi —diuen alhora en Coco i
l’Òscar.
Quan la mare torna a ficar-se a casa, en Coco
aixeca el raig lúser i pregunta:
—Així, què hi dieu?
La Matilde posa els ulls en blanc i remuga:
—Està bé. Però sortim demà al matí. No vull
arribar de nit a can Tiranosaure.
—D’acord! —criden en Coco i l’Òscar.
L’endemà al matí, abans que canti el gall, tots
tres es preparen les bosses i surten de l’arbre
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sense fer soroll. Quan arriben a un racó
arrecerat, darrere d’uns matolls, en Coco tecleja
una xifra al raig lúser: 65 milions d’anys enrere...
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