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El dinosaure Arlo té por de tot, mentre 
que el petit nen salvatge Spot sembla que 

no té por de res. Tots dos junts començaran 
un viatge ple d’aventures i perills per 

aconseguir que l’Arlo 
torni a casa seva.
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En comptes de xocar contra el planeta blau, fiuuu!,  
va passar de llarg.

Fa milions d’anys, un asteroide travessava l’espai,  
en direcció a la Terra. 
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La vida a la Terra  
va evolucionar.

Els dinosaures 
no es van 
extingir, sinó 
que es van 
convertir en 
agricultors.

Els apatosaures 
treballaven el camp.
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En Henry i 
l’Ida eren dos 
apatosaures que 
vivien a prop del 

Mont Urpa-Ullal.

Tenien tres fills: la Libby  
i en Buck, que eren forts i  
valents, i l’Arlo, que era 
molt poruc.
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En Henry va ensenyar el  
món als petits dinosaures.
—Allò d’allà és el Mont  
Urpa-Ullal —els va explicar—. 
I aquesta és la nostra granja. 
Junts ens en cuidarem.

La Libby, en Buck i 
l’Arlo volien deixar  
la seva empremta a la 
sitja familiar. 
—Heu de guanyar-vos 
la vostra marca —els 
va dir el seu pare.
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Al cap de poc temps, la Libby 
i en Buck es van guanyar les 
seves marques.
En Buck va netejar el camp, 
i la Libby va llaurar la terra.

Però la por impedia 
a l’Arlo treure el millor 
d’ell mateix. 
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La seva mare li va assegurar que també aconseguiria 
posar la seva marca a la sitja. 
—Només necessites una mica més de temps. 

Una nit, en Henry va 
portar l’Arlo a un 
camp fosc. Va passar 
la seva cua per l’herba 
i el cel es va omplir 
de llumetes. 
—Supera la teva por 
i veuràs com les coses 
són més boniques 
—li va dir.
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L’endemà, l’Arlo havia d’atrapar 
una criatura que s’estava 
menjant el blat de moro.  
Si ho aconseguia, posaria  
la seva empremta al costat  
de la del seu pare.

En Henry el va ajudar  
a construir una trampa,  
i li va ensenyar com havia 
de colpejar la criatura quan 
la capturés. 
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L’Arlo va vigilar la sitja  
amb valentia. Però quan 
la trampa va començar 
a moure’s, es va quedar 
paralitzat.

No va poder atrapar la criatura, i va deixar que se n’anés.
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