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Gdy mały dinozaur Minus Trzy dostał wreszcie wymarzonego 

zwierzaka, nie posiadał się ze szczęścia. Szybko się jednak okazało, 

że kupiony na wyprzedaży w sklepie zoologicznym praludzik o imieniu 

Lucy jest niezwykle uciążliwym stworzeniem.

Lucy bez przerwy krzyczała, działając wszystkim na nerwy. W końcu 

rodzice Minusa zdecydowali pozbyć się kłopotliwego nabytku. 

Przestraszony Minus bardzo się tym przejął i postanowił zrobić 

wszystko, co możliwe, żeby zatrzymać Lucy.

Problem w tym, że postanowienie to jedna sprawa, a znalezienie 

wyjścia z beznadziejnej sytuacji to druga.

Dalszy ciąg zabawnych przygód dinozaura Minusa i praludzika Lucy 

z urzekającymi, pełnymi humoru ilustracjami…
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Spis treści

Kłopotliwy prezent 6

Co robić? 20

„Cztery Łapy” 30

Ostatnia szansa 50
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Oto Minus Trzy…

 …a to Lucy, jego zwierzak.

Tata Trzy odkrył Lucy w sklepie zoologicznym

i kupił ją, żeby zrobić Minusowi

niespodziankę.

Kłopotliwy prezent

6
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Minus Trzy już od bardzo dawna chciał mieć

własnego zwierzaka…
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…i gdy dostał Lucy, bardzo się ucieszył.
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Lucy też była zadowolona, gdyż teraz wreszcie 

znalazł się ktoś, kto się o nią troszczył. Tym kimś 

był Minus Trzy.
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Lucy była, co prawda, bardzo malutka, jak 

na jaskiniowego zwierzaka, ale za to miała 

doskonałe pomysły.
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W niektórych przypadkach była nawet lepsza

niż Minus…
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