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Упо зо ре ње!
МИ СЛИ ТЕ ЛИ ДА ЗНА ТЕ НЕ ШТО О 

ДИ НО СА У РУ СИ МА?

РАЗ МИ СЛИ ТЕ МА ЛО БО ЉЕ!РАЗ МИ СЛИ ТЕ МА ЛО БО ЉЕ!

Ди но са у ру си...

Ве ли ки, глу пи, не зграп ни гми зав ци! Је л’ 

та ко?

Они су са мо је ли, спа ва ли и ма ло ур ли ка ли. 

Је л’ та ко?

Из у мр ли пре ви ше ми ли о на го ди на, кад је 

ве ли ки ме те ор уда рио о Зе мљу. Је л’ та ко?
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зо ве Ди но са у ру ска све мир ска слу жба (ДСС). Ови 

хра бри би љо је ди ни су би ло ко ји ди но са у ру си!

Они су астро са у ру си!

НА ПО МЕ НА: При ча ко ја сле ди пре ве де на је 

из тај них за пи са Ди но са у ру ске све мир ске слу-

жбе. Углав ном су ко ри шће ни зе маљ ски на зи ви 

за ди но са у ру се, али не ки су из ме ње ни ра ди лaк-

шег чи та ња.

Е ни је!

Ди но са у ру си ни су би ли глу пи. Мо жда су има ли 

ма ли мо зак, али су га ва ља но ко ри сти ли! Има ли 

су ве ли ке ми сли и ве ли ке сно ве.

Пре не го што је ме те ор уда рио у Зе мљу, по след-

њи ди но са у ру си су већ би ли за у век на пу сти ли 

пла не ту. Не ке вр сте су још у три ја су от кри-

ле ка ко да пу ту ју све ми ром, и већ су ужи ва ле у 

но вом жи во ту ме ђу зве зда ма.

Ни ко још ни је про на шао до каз о по сто ја њу 

ди но са у ру ске тех но ло ги је. Пр ви фо сил ни оста-

ци ис ко па ни су тек 1822. го ди не, а од та да стал-

но има но вих про на ла за ка. До каз је не где та мо, 

за ко пан у зе мљи.

Ди но са у ру си жи ве не где да ле ко у све ми ру, 

чак и са да. Они су се на ста ни ли на ме сту ко је 

су на зва ли Јур ски ква-

дрант, и то ком по след-

њих ше зде сет пет 

ми ли о на го ди на 

на ста ви ли су да 

ево лу и ра ју...

Ди но са у ру си 

ко је ће мо упо зна-

ти при пад ни ци су спе ци јал не је ди ни це ко ја се 
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ПО СА ДА СА У РО ПО ДА ДСС

Ка пе тан 

 ТЕГС СТЕ ГО СА У РУС
Пр ви офи цир  

АРКС ОРА НО

Офи цир за ве зу  

ЏИП СИ СА У РИ НА
Глав ни ин же њер  

ИГИ ЗУ БА
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Јур ски ква дрант

Ди плокс

Сте гос

Ан ки лос

Крик 

Ма јор

Тро си стем
Ко ри тос

Игу а нос

Крип тос

Олимп

пла не та 

број ше зде сет

НЕ ЗА ВИ СНИ 

ДИ НО СА У РУ СКИ 

СА ВЕЗ

СЕК ТОР 

ПТЕ РО СА У РА

УЈЕ ДИ ЊЕ НЕ 

ПЛА НЕ ТЕ  

ДСС-А

СЕК ТОР 

МОР СКИХ 

РЕП ТИ ЛА

Од га ја ли ште 

пли о са у ра

зо на би љо ме са 

(не у трал на све мир ска зо на)

Сек тор 

ме со жде ра

Сек тор 

би љо је да

Гел до со ва 

гру па ци ја
Ти-рекс 

Ма јор

Рап тос

Ме га лос

ТЕ РИ ТО РИ ЈА 

ТИ РА НО СА У РА

ЦАР СТВО ТЕ РО ПО ДА

С В Е  М И Р

не ма 

раз ме ре

Аква Ми нор
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ПРОКЛЕТСТВО
МОРА
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У ор би ти, ви со ко из над пла не те Аква Ми нор, 

ка пе тан Тегс Сте го са у рус че као је да за поч не 

сле де ћу аван ту ру.

Че као је ве о ма не стр пљи во.

„Би ло би бо ље да нас ад ми рал Ро со што пре 

по зо ве“, ре че гриц ка ју ћи уку сну ма хо ви ну ко јом 

је би ла пре кри ве на пи лот ска ка би-

на. „Је два че кам да са знам 

за што су нас по сла ли на 

најг ње ца ви ју пла не ту у 

Јур ском ква дран ту!“

„Си гу ран сам да 

не ће мо још ду го да че ка-

мо, ка пе та не“, ре че Аркс 

Ора но, три це ра топс ко ји 

је ста јао по ред ње га.

Пр во по гла вље

ГЊЕ ЦА ВА МИ СИ ЈА
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га стом ко жом. Би ла је за ду же на за ве зе на бро ду 

и за још мно го то га. „Уоста лом, на Аква Ми но ру 

не ма оба ле. Има са мо мо ре!“

„По зив за ка пе та на Тег са...“ Гру би глас ад ми-

ра ла Ро са, око ре лог ста рог ба ро са у ру са, над-

ле жног за Ди но са у ру ску све мир ску слу жбу, 

од јед ном се за чу из звуч ни ка Са у ро по да. „Ка пе-

та не Тег се, је л’ ме чу јеш?“

„Нај зад!“, про мр мља Тегс са усти ма пу ним 

ма хо ви не. Устао је из кон трол не ка би не – осам 

ме та ра дуг од њу шке до ре па, а дуж на ран џа сто-

-смеђих ле ђа имао је кр љу шта сте, ко шча те пло-

чи це.

Мла дом, од ва жном сте-

го са у ру су ни је би ло ла ко 

да се ди скр ште них ру ку. 

Пре све га ни је ни имао 

ру ке.

Тегс је ко ман до вао 

Са у ро по дом ДСС, нај бо-

љим бро дом у Ди но са у ру ској 

све мир ској слу жби. Он и ње го ва 

по са да би ли су ви со ко ква ли фи ко ва ни астро са-

у ру си. Ле те ли су све ми ром и по ма га ли би љо је ди-

ма у не во љи – на би ло ко јој пла не ти и без об зи ра 

на ри зик.

Али за што су Са у ро под по сла ли на свет пун 

ри бе?

„Мо жда ад ми рал Ро со ми сли да нам је по тре бан 

од мор на мо ру“, ре че Иги Зу ба, глав ни ин же њер 

Са у ро по да. Хра бри игу а но дон до бро се раз у мео 

у ма ши не и био је свим сво јим би ћем одан свом 

ка пе та ну. „Ја ствар но не во лим мор ску оба лу. 

Ни сам баш луд за ри бом. Јед ном сам на и шао на 

ћо ра ву ри бу.“

„Ми слиш ри бу без очи ју?“, по ви ка Џип си Са у-

ри на са свог се ди шта. Џип си је би ла ха дро са ур 

са кљу ном као у пат ке, и с кр љу шта стом и пру-



СТИВ КОЛ20 Проклетство мора 21

„И ме не бри не то пи та ње“, ре че ад ми рал Ро со. 

„Ми слим, шта не ма!“

Аркс и Џип си збу ње но се по гле да-

ше. Али Тегс се на сме ја на по ми-

сао да је ко нач но по че ла но ва 

аван ту ра.

„Не што ве о ма ве ли ко и ве о-

ма опа сно пли ва у мо ри ма Аква 

Ми но ра“, на ста ви ад ми рал. „Крип-

то кли ду си ко ји та мо иду на пе ца-

ње ве о ма су за бри ну ти.“

Тегс се на мр шти. „Крип то... 

шта?“

„Вр ста мор ских реп ти ла с пла не те Крип тос“, 

об ја сни Аркс. „По тро ши ли су хра ну на свом све-

ту и са да ло ве лиг ње и шкољ ке у во да ма Аква 

Ми но ра. А он да ра ке та ма ша љу улов ку ћи, свом 

на ро ду.“

„Од лич но, Арк се“, на сме ши се ад ми рал Ро со. 

„Тег се, имаш пр во кла сног пр вог офи ци ра!“

„Он је нај бо љи“, сло жи се Тегс. „Па, шта се 

де ша ва на Аква Ми но ру?“

„Пет под вод них фа бри ка ри ба је уни ште но, као 

и не ко ли ко под мор ни ца.“ Ад ми рал Ро со уз дах ну. 

„Али ни ко не зна ко то ра ди и за што!“

Џип си од ју ри ка Тег су. „Да укљу чим 

ад ми ра ла на мо ни тор, ка пе та не?“, 

упи та она.

„Да, мо лим“, ре че Тегс.

Џип си од зви жда на ре ђе ње ди мо-

рфо до ни ма. Ови хра бри пте ро са у ри 

би ли су по са да Са у ро по да, и во ле ли 

су да им се ко ман ду је.

Во ђа ти ма до ле пр ша и ве се ло клик-

ну кљу ном по та ста ту ри ске не ра. На 

ње му се по ја ви на бо ра но ли це ад ми ра ла Ро са.

„Ах, ту си, Тег се“, ре че ста ри ба ро са у рус. „Из ви-

ни што си че као, али ве о ма сам за у зет упра-

вља њем чи та вом све мир ском фло том. А ка да 

стиг неш у мо је го ди не...“

Тегс му са лу ти ра. „Шта има, го спо ди не?“


