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Mød DINOERNE . . . 

MAZU
GIGANTOSAURUS

MINI ROCK
Y

BILL



For mange millioner år siden, i den tid, vi  
kalder Kridttiden, levede der dinosaurer her på jorden.  
Det er de STØRSTE væsner, der nogensinde  

har eksisteret. De havde skarpe kløer, store tænder  
og frygtelige brøl. Jep, de var SKRÆMMENDE.

 Eller . . . det var de fleste af dem i hvert fald.

Det MÅ jeg  
bare skrive ned i mit 

Giganto-leksikon!
Hvad skal vi  
lege i dag?

Jeg er en para. . .  
en parasolo. . . en parasoph. . .  

en dinosaur!

Shh! Kan I høre det?



Mazu var en nysgerrig, lille 
ankylosaurus, der elskede at  
lære nye ting. Hver gang hun 
lærte noget nyt, skrev hun  
det trofast ned i sit 
Giganto-leksikon.

Rocky, den lille parasaurolophus, var altid på udkig 
efter nye eventyr. Han var i hvert fald ikke bange  
for en smule fare – faktisk var han ret vild  
med spænding!

Skal vi  
hænge ud?

Jeg er  
måske lidt lille,  
men jeg er også 

rigtig SEJ!



Jeg elsker at tegne  
fine blomster!

Modsat Rocky var Bill ret nervøs. Selvom  
han en dag ville vokse op og blive  
til en KÆMPE brachiosaurus,  
var han ikke nær så  
frygtløs som sine  
venner.

Hvor er jeg? 

Mini var en triceratops, der elskede  
at have det sjovt. Hun havde næsten 
altid travlt med at tegne,  
synge og få nye venner.


