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HET EINDE VAN DE 
DINOSAURUSSEN 

Dl  it verhaal begint net zoals alle goede verhalen heel 
lang geleden. Niet zomaar heel lang geleden, maar 

heel, heel, héél lang geleden. Ziljoen jaar geleden 

om precies te zijn. Lang voordat je  opa en oma werden 

geboren. Lang voordat er mensen bestonden. Toen er 

nog geen auto's en geen vliegtuigen waren, en zelfs nog 

geen internet, maar wel iets veel leukers ... 

DINOSAURUSSEN! 
Dinosaurussen waren de geweldigste dieren die ooit 

op onze aardbol hebben rondgelopen. Er waren er heel 
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veel, in allerlei soorten en maten. Sommige waren klein, 

ongeveer zo groot als een hond o f  een kat. Sommige 

hadden scherpe, puntige hoorns op hun rug. En som-

mige waren gigantisch groot. Seismosauriërs bijvoor-

beeld, waren langer dan vijf stadsbussen achter elkaar, 

ze hadden een nek die dikker was dan een boomstam en 

een vel dat harder was dan de allerhardste tractorband. 

Dat kun j e  misschien bijna niet geloven, maar het is echt 

zo, want het staat in dit boek en wat in een boek staat is 

altijd waar. 

Nu ga ik j e  vertellen over twee heel bijzondere dino-

saurussen. Die noem ik Paplodocus en Mammosaurus 

(zo heetten ze niet echt natuurlijk, dat zou kinderachtig 

zijn). 

Paplodocus en Mammosaurus waren de hele dag op 

pad geweest in de superhete prehistorische zon en gin-

gen op weg naar hun fijne gezellige nest. Maar toen ze 

daar aankwamen, zagen ze iets verschrikkelijks: een al-

lemachtig grote berg stenen, botten en stof. Hun nest 

was geplunderd door boze roofzuchtige dinosaurussen, 

en die gemene gluiperige schurken hadden alles kort en 

klein geslagen! 
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Maar dat was niet eens wat Paplodocus en Mamma-

saurus het ergste vonden, want ze hadden hun allerkost-

baarste bezit alleen in het nest achtergelaten: twaalf 

dinosauruseieren, en die waren nergens meer te zien! 

J e  snapt natuurlijk wel dat Paplodocus en Mamma-

saurus ten einde raad waren. Ze stonden op de puin-

hopen van hun nest een hele poos te huilen en te brullen, 

tot de zon onderging en de maan en de sterren aan de 

hemel boven het oerwoud verschenen. 

Die nacht waaide er een zacht briesje door de reus-

achtige bomen, en het zilveren maanlicht viel op wat er 

nog van het nest over was. Opeens zag Paplodocus iets. 

Iets glads dat lag te glimmen in het maanlicht tussen de 

berg botten en de modder. Snel en voorzichtig schoof hij 

de stenen en de rommel aan de kant, en daar lag het, 

nog helemaal heel, te glanzen in het maanlicht. 

Het was hun allerlaatste Ei 
Hoe dat ene ei was ontsnapt aan de hongerige roof-

dieren op hun strooptocht was een groot raadsel. 

Misschien waren hun gulzige buiken al vol, of  misschien 

was dit ei weggerold terwijl ze de andere eieren kapot-

sloegen en opsmikkelden. Hoe dan ook: het ging erom 
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dat Paplodocus en Mammosaurus nog één ei over had-

den. En de kleine dinosaurus die veilig opgerold in dat ei 

zat, vonden ze nu het allerbelangrijkste ter wereld. Ze 

zouden ervoor zorgen dat er nooit meer iets ergs mee 

zou gebeuren. 

Maar er ging toch bijna iets ergs gebeuren, iets waar 

de hele wereld voorgoed door zou veranderen. 

Iets groots. 
Iets astronomisch, 
intergalactisch, 

kosmisch 
kolossaals! 

Het parelwitte maanlicht dat over het vernielde nest 

van de dinosaurussen lag, leek opeens geel te kleuren. 

Daarna veranderde het geel in oranje en het oranje in 

vlammend vuurrood. Paplodocus en Mammosaurus 
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tuurden vanuit hun nest naar buiten en konden hun 

ogen niet geloven. Het was alsof de maan in brand stond. 

Ze zagen aan de hemel een geweldig vuurwerk van 1, 

/ 

sissende gloeiende stenen en vallende sterren - maar ,'/!,/;/ niet van die vallende sterren die jij misschien weleens D "  

hebt gezien, die zo mooi door de lucht zoeven als prach-

tige lichtstrepen in de ruimte. Deze sterren zoefden niet, 

maar denderden als roodgloeiende bliksemschichten 

naar beneden en knalden in een explosie van duizenden 

vuurbollen op aarde neer! 

In het oerwoud brak paniek en chaos uit. Brandende 

bomen knapten a f  toen de enorme dinosaurussen van 

vijf stadsbussen lang door het bos renden, kleine dino-

tjes werden vertrapt en verpletterd. De nachthemel was 

lichter dan de hemel op de zonnigste dag en de maan 

was heter dan de middagzon - maar Paplodocus en 

Mammosaurus dachten maar aan één ding. 

Ze moesten hun ei beschermen! 

Hun ei móést naar een veilige plaats worden gebracht! 

En dus gingen ze rennen. Ze renden zo snel ze konden 

met hun kostbare schat: dat laatste ei. Samen met dui-

zenden doodsbange dinosaurussen sloegen ze op de 

1 De Kerstmisaurus 1-384.indd 17 30-08-18 08:271 



D E  KERSTMISAURUS 

vlucht voor het gevaar, maar hoe hard ze ook renden en 

hoe ver ze ook kwamen: het leek wel alsof ze niet kon-

den ontsnappen. Want hoe kun je  nou weglopen voor 

de lucht? 

Paplodocus en Mammosaurus werden meegevoerd in 
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de drukte, ze werden de ene kant op geduwd, daarna 

weer de andere kant op, en hoe goed ze ook hun best 

deden in die zee van dinosaurussen: ze konden hun ei 

niet meer vasthouden! 

Het gleed weg en viel op de grond. 

Nu denk jij zeker: dat ei zal wel meteen kapot zijn 

gegaan, hè? Maar nee hoor, wijsneus, dat was niet zo! 

Het kwam zacht terecht op een hoopje bladeren en 

rolde tussen alle vluchtende dinosaurussen door. Het 

hotste en botste alle kanten op, maar bleef nog stééds 

heel! Paplodocus en Mammosaurus renden achter hun 

ei aan terwijl het onder een reusachtige diplodocus door 

stuiterde, onder stampende stegosaurusvoeten doorrolde 
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en telkens bijna werd vermorzeld. Het rolde maar door 

alsof het precies wist waar het heen wilde, het zoefde van 

een berg af, kwam terecht in de bladeren van een boom 

en gleed in een modderstroom mee naar beneden terwijl 

ze er wanhopig achteraan holden. 

Als Paplodocus en Mammosaurus omhoog hadden ge-

keken in plaats van naar hun ei, zouden ze iets griezeligs, 

hartverzakkends, angstaanjagends en engs hebben gezien. 

Vlammen in de lucht! Niet omdat de maan in brand stond, 

zoals ze eerst dachten, maar doordat er een kolossale, 

reusachtige, planeetverpletterende meteoriet aan kwam. 

Die meteoriet was uit het allerdiepste deel van de ruimte 

gekomen en kon elk moment klaboem op aarde inslaan 

waardoor alle dinosaurussen zouden uitsterven! 

Maar voordat die meteoriet de aarde verpletterde, 

rolde het geluksei helemaal naar het randje van een rots, 

hoog boven de woeste zee. En Paplodocus en Mamma-

saurus konden alleen maar hulpeloos toekijken terwijl 

hun laatste ei met het kleine babydinosaurusje erin rus-

tig over de rand rolde, van de hoge klif naar beneden 

tuimelde en misschien wel voor altijd verdween. 

Het ei kukelde naar beneden, vlak langs de scherpe 
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rotspunten naar de diepte. Het was echt een geluksei! 

Want het plonsde veilig in het water en zonk als een kie-

zelsteen naar de duistere diepte daarbeneden, ver weg 

van het vuur boven de golven. Het kwam terecht op een 

zacht, veilig plekje op de zeebodem terwijl de meteoriet 

op aarde insloeg en alle dinosaurussen vernietigde. 

Alle dinosaurussen, op eentje na. 

Het kleine dinosaurusje in het ei! 

Terwijl het ei daar vredig op de bodem van de zee lag, 

stond de wereld erboven in brand. En toen de brand voor-

bij was, werd het kouder en kouder. Het begon te vriezen 

en er kwam een ijstijd die duizenden jaren zou duren. 

Het ei bleef rustig liggen, diep in het ijs, bevroren in de 

tijd, totdat iemand het zou ontdekken . . .  

/ 
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