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A   incrível descoberta 
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Poucas pessoas sabem, mas nosso mundo 
não é o único.

Há centenas de outros, todos diferentes.
Num deles, por exemplo, só existem pul-

gões e pedrinhas. Outro é formado por um 
bilhão de minúsculos planetas cujos habi-
tantes têm forma de amendoim e passam 
a vida brincando de pula-carneiro. 

Alguns desses mundos são muito pa - 
recidos com o nosso, fora pequenas di-
ferenças. Tem um incrível, um planeta 
Terra salpicado de montanhas, oceanos 
e lagos, coberto de grandes florestas e 
habitado por uma enorme população.

Um belo sol igual ao nosso ilumi- 
na essa Terra durante o dia. E quando a noite cai, a lua se 
recorta no céu e milhares de estrelas brilham ao redor. Exatamente como aqui, basta 
que alguém conte as mesmas sete estrelas por sete noites seguidas para que o maior 
desejo dessa pessoa se realize. Pelo menos é isso que as mamães de lá contam aos filhos. 
Só que raros deles têm a paciência ou a teimosia necessária para tentar a sorte até o fim.

No entanto, nesse universo quase igual ao nosso existe alguém que contou suas 
sete estrelas por sete noites seguidas. E essa pessoa não era uma criança, mas um velho 
sábio chamado Friberto Pataqueijo.

Friberto contou suas estrelas durante uma viagem de exploração científica na 
banquisa. Acontece que ele tinha um desejo no coração: queria fazer uma descoberta 
extraordinária.
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É preciso reconhecer que Friberto não realizara nada de muito importante até 
aquele momento — sem contar o dia em que tocou fogo no museu sem querer, ao ten-
tar aquecer sua sopa. 

Seja como for, dois dias depois que acabou de contar suas estrelas, Friberto fez 
uma descoberta assombrosa: preso no gelo, encontrou o corpo milagrosamente preser-
vado de um mamífero desaparecido centenas de milhares de anos antes.

Um mamífero, estão entendendo?
Uma dessas estranhas criaturinhas pré-históricas equipadas de coluna vertebral 

e dois pulmões e que, quando pequenas, tomam leite em suas mamães.
Era de cacarejar de alegria, e foi exatamente o que Friberto fez. Imaginem só! Já 

haviam sido encontrados, aqui e ali, pelos e ossos daquele tipo de bichinho — e graças 
a eles um colega de Friberto chamado Dagoberto Crunelo ficara famoso por recons-
tituir um esqueleto. Agora, por causa da incrível descoberta de Friberto Pataqueijo, 
Dagoberto Crunelo ia fazer papel de bobo. Fim das invenções fajutas para completar as 
lacunas: agora havia um espécime completo — ainda mais impressionante do que todos 
tinham imaginado. 

Só de olhar para ele, Friberto sentia arrepios percorrerem suas escamas até a 
ponta das garras! Aquela coisa era mais apavorante do que todos os outros mamí-
feros já encontrados: rinoceronte, girafa, elefante, leão, lobo, cachorro, gato — todos 
esses bichos extintos hoje em dia.




