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DINOSAUROEN MISTERIOA

Duela  asko,  Ander  hegazkinez  zihoan  Kanariar  irletara,  baina 
hegazkinaren motorra apurtu egin zen, eta hegazkina erortzen hasi  zen. 
Ander hegazkinetik uretara bota zen horrela leherketatik ihes egingo zuela 
pentsatuz  eta,  zorionez,  Anderren ondoan irla  bat  zegoen.  Ander  irlaren 
barrura sartu zen eta esan zuen:

- Hara!  Ze zortea izan  dudan,  kobazulo bat  ikusten  ari  naiz  gaua 
pasatzeko!

Gaua etorri  zen  eta  Anderrek ura  eta  janaria  irlatik  hartu  zituen. 
Ander kobazuloan sartu eta ikusi zuen kobazuloa behera eta behera jaisten 
zela. Bat-batean Ander erori eta behera erortzen hasi zen.

Ander lurreko zentrora ailegatu zen eta esan zuen:
- Hara, non nago?
Anderrek ez zuen sinesten ikusten zuena! Dinosauroak! Teranodon, t- 

rex, argentabisak eta askoz gehiago.
- Hau gauza arraroa!  Irla  haur Kanarietatik  hain hurbil  eta ez du 

inork ikusi?- pentsatu zuen Anderrek bere baitan.
Anderrek egurra, janaria eta ura bildu eta etxe bat egiten hasi zen 

dinosauroen lurraldean. Denborarekin lagun bat egin zuen, “dodo” bat.
Tamalez, hamar aste pasa ziren eta tamalez ez zuen irteera aurkitzen.
Anderrek  pentsatu  zuen  lagun  gehiago  egitea  eta  dodoari  galdetu 

zion. Ander beste dodo batekin lagun egin zen, gero espinosaurus batekin, 
gero belozirraptor batekin, ondoren megalodonekin, ondoren trike batekin 
eta azkenik argentabis batekin.

Animalia horiek bere etxea defendatzen zuten,baino egun batean T- 
REX bat agertu zen. Laguntza behar zutela konturatu zen Ander, eta ideia 
bat izan zuen. T-REX hori argentabisarekin hartu zuen eta beste leku batera 
eraman zuen.

Urteak eta urteak pasa ziren eta egun batean irteera aurkitu zuen. 
Traika hartu eta irteera estaltzen zuten arrokak apurtu zituen. Megalodona 
hartu eta horrekin ateratzea pentsatu zuen, baina joan behar zenean bere 
megalodona ez zegoela ikusi zuen.

Ez zuen ezer ulertzen. Bat-batean gainera gigantosauru bat agertu 
zen, baino gigantosauru hori ez zen normala, more kolorekoa zen, begiak 
gorri gorriak zituen, eta su urdin eta morea botatzen zuen ahotik. Anderrek 
belozirraptorrarekin  ihes  egin  zuen.  Anderrek  ikusten  zuen bere  lagunek 
asko babesten zutela, baina ezin zuten ezer egin. Munstro horri dark-star 
deitu zion Anderrek.
Dark-star mundu horretako demonioa zen. Gainera, Ander konturatu zen, 
mundu horretan  ez zeudela  bakarrik  dinosauro normalak,  baizik  eta 
arrokazko elementalak, dinosauro elektrikoak, suzkoak, pozoitsuak, 
dragoiak… ere bazirela.

Irteera horretatik atera ezin zenez, beste bat aurkitu behar zuela edo 
irteera berak egin beharko zuela konturatu zen. Azkenean bere irteera egitea 
erabaki zuen.



Anderrek trike bat hartu zuen eta irteera egiten hasi zen. Hiru hilabete 
pasa ziren eta irteera bat egitea lortu zuen, kanpora atera zen eta itsasontzi 
batek Ander ikusi zuen. Orduan itsasontzia hurbildu zitzaion eta bertara igo 
zen.

Leku misteriotsu horretatik joan baino lehen Anderrek esan zion bere 
lagunari  “dinosauro”  kobazuloa  harriekin  ixteko,  horrela  inor  ez  zelako 
konturatuko  kobazulo  horretatik  dinosauroen  misteriozko  mundura  joateko 
aukera zegoenik. Dinosauroak bakean biziko ziren horrela.

Itsasontzira igotzean, Kanariar irletara ailegatu eta beste bizitza bat 
hastea erabaki zuen.


