
Historien om den 
lille firfislen som 
lærte å fly

En dag, fikk den lille firfislen
en stor overraskelse : fjær
begynte å vokse 
på armene

Det var en gang en liten firfirsle 
som hadde veldig lange ben

De andre dyrene gjorde narr av ham



på bena
på hode

og til og med på halen

Denne gangen gjorde alle dyrene narr av ham

Onkelen hans stegosaurusen, hvis hjerne 
er like stor som en nøtt

Kusinen hans pteranodonen



Til og med, den klumpete triceratopsen
lo av ham

Til slutt, våget han ikke
 å vise seg for de andre

En dag, i den store juraskogen, fikk
tunge skritt bakken til å skjelve

Ropene fra et forferdelig 
dyr ble hørt



Tyrannosaurusen 
var til stede

Han begynte med å rive opp en nebbdinosaur 
som sto i veien

Og han fikk 
en kvinnelig 
protoceratops 
til å flykte



for å spise eggene 
hennes

Da, fikk han se den lille firfislen som var 
skrekklagen av det fryktelige synet

Stakkars, han prøvde å stikke av, 
men de lange bena gjorde det 
vanskelig for ham å løpe



Den lille firfislen snudde seg av og til for å kunne se 
den forferdelige skyggen som nærmet seg ham

Tyrannosaurusen hadde blikket rettet på det
stakkars dyret og slikket seg 
på leppene på forhånd

Ingen av dem la merke til at de løp mot et stup



Da, den lille firfislen 
så det, sa han til 
seg selv, jeg skal dø 
uansett, 
      da er det bedre 
       å bli smadret 
   mot disse steiner 
enn å bli spist
av dette forferdelige 
monsteret

Han spredte armene for siste gang og hoppet 
ut i tomrommet med lukkede øyne



Tyrannosaurusen 
falt over 
stupet

Argh...

og knuste
 hodet sitt

Den lille firfislen var overrasket over 
å fremdeles være i live

Det er 
sinnsykt ! 
jeg flyr



Ikke særlig elegant,
 men jeg holder meg
 hvert fall i luften

Jeg unngikk 
å skade 
meg

Herregud, om jeg bare visste 
hvordan jeg 
skulle lande

hva bruker du disse tingene til ?

Du vet, jeg er glad for å ha dem, 
uten dem hadde det vært ferdig med meg



Den lille firfislen som hadde lært å fly, 
dro fornøyd avsted

Disse ting er so flotte

Forskerne, som lett skaper forvirring, kalte den
Arkeopteryx og anså den som stamfaren til fuglene

gammel 
modell


