KOM TÆT PÅ

DINOSAURERNE LEVER
Caroline Rowlands

Sådan bruger du bogen
Det er nemt! Du skal bare gøre sådan …
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Hent den gratis app iCarltonAR
‘Where Dinosaurs Come to Life’
fra www.apple.com/itunes eller
www.android.com/apps på din
mobile enhed. Start applikationen
for at åbne hjemmesiden.
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Tryk på Jurassic World-knappen
for at aktivere UV og opleve fem
Jurassic World-dinosaurer. Du
kan vælge mellem tre tilstande:
Single User , Dual
User og Life-Size .

Fedt!
Hvad skal jeg bruge?
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Denne bog indeholder fem UVsider, der kan aktivere dinosaurerne. Vælg en tilstand, og hold
din mobile enhed op foran
aktiveringssiderne for at slippe
de utrolige UV-dinosaurer løs!

Systemkrav
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Tag fotos af dine dinosaurer, mens
de udforsker dit hjem, knejser over
dine venner eller løber rundt med
artsfæller. Med kameraknappen
kan du gemme billeder i dit
fotoalbum til senere deling.

Opdag en
forunderlig verden med
Udvidet Virkelighed
Denne bog og gratis-app’en anvender den nyeste
Udvidet Virkelighed-teknologi (UV) til at væve den
virkelige og den virtuelle verden sammen. Når du
ser Jurassic Worlds dinosaurer igennem din
mobile enhed, vil de blive vakt til live som
interaktive animationer.

For at afvikle Udvidet Virkelighedanimationerne skal du bare bruge
denne bog, app’en og en mobil enhed,
der opfylder minimumskravene
(se nedenfor).
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Dette produkt understøtter følgende:
• Apple-enheder med iOS-version 4.3 og derover, såsom iPhone, 3GS og
derover, iPod Touch 4G og derover samt iPad 2 og derover.
• Android-enheder med to kameraer og Android-version 4.0 og derover,
såsom Samsung Galaxy Nexus og Asus Google Nexus 7.
• Dual User-tilstand kræver en aktiv trådløs netværksforbindelse (wi-fi).

Single User
(enkelt bruger)

Luk en Jurassic World-dinosaur ind i dit
hjem ved at kigge på en af bogens fem
UV-aktiveringssider gennem din mobile
enhed!
1. trin – Vælg tilstanden Single User, og tryk på knappen
Start . Dit kamera vil nu blive tændt automatisk. Hold
din enhed hen over en vilkårlig aktiveringsside for at få
dinosauren frem.
2. trin – Brug styrepinden på skærmen til at
bevæge din dinosaur omkring og få den til at brøle. Tag et
billede af din dinosaur ved at trykke på kameraknappen.
Når du har vænnet dig til at styre din dinosaur, så prøv at
bevæge den ud over sidens kant og længere væk.
Prøv fra forskellige vinkler, eller hold din enhed tæt på
dinosauren for at se mange flere utrolige detaljer.

Dual User

Life-Size

(to brugere)

Sammen med en ven, der har hentet
app’en ned på sin egen enhed, kan du
slippe to Jurassic World-dinosaurer fri!
1. trin – Begge brugere skal tænde for deres app i tilstanden
Dual User. Den første bruger trykker på Start
. Kig på
DISSE sider (s. 4-5) for at aktivere AR og vælge en dinosaur.
2. trin – Den anden bruger trykker på Start
og kigger
på disse sider I DEN SAMME BOG for at vælge en dinosaur.
3. trin – Begge brugere vil se TO dinosaurer på deres
skærm, men de vil kun kunne styre dén dinosaur, som de
selv har valgt.
Nu kan I gå på opdagelse sammen eller bevæge jer i
forskellige retninger og se, om I kan finde hinanden!

(naturlig størrelse)

Har du nogensinde tænkt over, hvor store
dinosaurer virkelig var? Med Life-Size
vil en Jurassic World-dinosaur fremstå i
naturlig størrelse ved siden af din ven!
1. trin – Vælg tilstanden Life-Size. Du bør enten gå udenfor
først eller finde et meget stort lokale!
2. trin – Læg bogen på jorden, og hent din dinosaur frem
ved at bruge én af UV-aktiveringssiderne – ganske som i
tilstanden Single User. Tag nogle skridt bagud, og knib og
zoom på din skærm for at få dinosauren til at vokse, indtil
den når sin fulde størrelse!
Dinosaurerne i naturlig størrelse kan ikke bevæge sig, men
du kan bevæge dig rundt om dem! Udforsk dinosauren
fra forskellige vinkler, og få dine venner til at stille sig
ved siden af dem, så du kan tage et helt enestående
dinosaurbillede.
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Få hjælp på vores engelske hjemmeside: www.carltonbooks.co.uk/icarltonar/help/jw

Isla Nublar

Jurassic World, verdens første forlystelsespark med dinosaurer, er endelig driftsklar,
og gæsterne begynder at strømme til for at udforske den eventyrlige ø.

DINOERNES TERRITORIUM

Forestil dig verdens mest utrolige eventyrferie på en eksotisk ø, der
myldrer af forhistorisk liv! Luksusdestinationen Jurassic World på Isla
Nublar byder på en helt enestående ferieoplevelse, der opfylder dine
vildeste dino-drømme. Her kan du møde alle slags dinosaurer – fra
blide kæmper til grusomme jægere – og lære alt om de forhistoriske
skabninger, som engang herskede over Jorden.

TRANSPORT

Det første glimt af dette feriested i verdensklasse
får man fra søsiden, idet alle gæster ankommer
til øen med færge. Fra havnen på Isla Nublar,
hvor færgen lægger til, er der kun en kort tur med
højhastighedsbanen til alle hotellerne. Herfra har
besøgende nem adgang til parkens hovedstrøg
og et bredt udvalg af butikker, restauranter og
attraktioner.
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PLANLÆG DIT BESØG

Selv de største dinosaurfans bør afsætte tid
ved siden af de mest populære seværdigheder
til at opleve nogle af de fantastiske goder, som
Isla Nublar tilbyder. Øen har en førsteklasses
golfbane, smukke botaniske haver og et udendørs
vandland. Efter en lang og spændende dag kan du
slappe af på et af øens luksushotelværelser.

VIDSTE
DU DET?
Dinosaurerne opstod for
omkring 230 millioner år siden
og herskede over Jorden i cirka
160 millioner år.

Jurassic World

Jurassic World rummer alle mulige fantastiske forlystelser, fra mosasaurus-fodringsshowet og undervandsobservatoriet til T. rex-riget og Kælezooen for Kælne Kæmper.

PARKENS CENTRUM

Der er masser af overnatningsmuligheder
rundt om den smukke lagune. Slap af i et af
luksushotellernes værelser, spadsér en tur
langs lagunens bredder, og tag med højhastighedsbanen for at komme til seværdighederne på den anden side af øen.

SKRÆMMENDE
SVØMMERE

I Jurassic World kan du opleve
mosasaurerne og andre af
de svømmende krybdyr, som
engang fyldte verdenshavene. I
urtiden levede disse kæmpestore
havkrybdyr af fisk, planter – og
hinanden.
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UNDERVANDSUHYRER
VIDSTE
DU DET?
Urtidens mosasaurer fødte
sandsynligvis levende unger
i havet.

For millioner af år siden, mens
dinosaurerne herskede over Jorden, var
havene fyldt med utrolige, forhistoriske
undervandskrybdyr. Jurassic World har
bragt disse havets uhyrer til live igen.

Dinosaurernes dal

Kom helt tæt på dine yndlingsdinosaurer ved hjælp af gyrokuglen. Med dette kuglerunde fartøj kan du
bevæge dig frit omkring og udforske øens fabelagtige flora og fauna i dit eget tempo.

I DET FRI

Man får med garanti gåsehud, når man første gang får øje på disse
vidunderlige fortidsdyr fra sin sikre plads i gyrokuglen: Det er et syn,
som ingen nogensinde glemmer! I Gyrokugledalen kan gæsterne se
dinosaurerne spise, sove og strejfe omkring i deres naturlige habitat.
Og det allerbedste: Planteædende dinosaurer fra jura- og kridttiden
lever side om side for første gang nogensinde i dette mageløse miljø.
TRICERATOPS

HER STÅR DU
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APATOSAURUS

PÅ OPDAGELSE
I DINOLAND

Denne forbløffende seværdighed
byder på sjov og spænding
fra start til slut. På din rejse
gennem dalen kan du læse på
kuglens indbyggede skærm,
hvilke dinosaurer du møder – fra
apatosaurus og stegosaurus til
parasaurolophus og triceratops.

AF- OG PÅSTIGNING

PARASAUROLOPHUS
STEGOSAURUS

DU BØR ...

blive siddende i gyrokuglen under hele turen
med sikkerhedsbæltet
fastspændt.

DU MÅ IKKE ...

køre din gyrokugle ind
på nogle af de forbudte
områder.
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Superforskning

Dinosaurer, der var uddøde i millioner af år, boltrer sig frit i de forbløffende
forlystelser på denne utrolige ø. Hvordan kan det lade sig gøre?

DINO-DNA

Teknologi og videnskab går hånd i hånd i Jurassic
Worlds skabelseslaboratorium. En enkelt dråbe
blod indeholder millioner af dna-molekyler, som er
grundlaget for skabelsen af alt liv. For millioner af år
siden, da dinosaurerne herskede over Jorden, fandtes
der også myg. Nogle af de myg, der havde bidt en
dinosaur, endte med at sidde fast i harpiks, som
sidenhen forstenede med myggen indeni. Forskerne
i Jurassic World har udtrukket blodet fra myggen og
brugt det til at genskabe dinosaurens dna.

MIRAKELMAGERE

Sekventeringsmaskiner nedbryder dna-kæderne og
udfylder kodens huller med dna fra andre dyr, såsom
frøer. Generne modificeres og sættes sammen i
skabelseslaboratoriet, hvor dinosaurerne vækkes til live,
og nye, spændende og dødbringende arter skabes.
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T. Rex-riget

Fans af tyrannosaurus rex, den mest berømte af alle dinosaurer, bør ikke
gå glip af T. Rex-riget, som er hovedattraktionen i Jurassic World.

TYRANNOSAURUS REX

DINOERNES KONGE

Udtales: Ty-ra-no-sav-rus reks

De, der er modige nok til at besøge T. Rex-riget, vil stå
ansigt til ansigt med en lyslevende legende, så det gælder
om at være på vagt. Med sine enorme tænder og stærke
kæbemuskler er tyrannosaurus rex – ”tyranøglernes
konge” – et af de farligste rovdyr nogensinde.

FANTASTISKE FOSSILER
Det første fossil af en tyrannosaurus rex
blev fundet af Barnum Brown i 1902. Til dato
har man kun fundet knap 30 fossiler, de
fleste i USA. Besøgende på Isla Nublar vil få
mange sjove ting at vide om dette urtidsuhyre – f.eks. at en tyrannosaurus har 200
knogler i kroppen ligesom os.
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LEVEDE: I kridttiden (68-66 mio. år siden)
i Nordamerika og i dag i Jurassic
World
LÆNGDE: 13,4 meter
FØDE: Kød
HASTIGHED: Op til 29 km/t.

VIDSTE
DU DET?
En tyrannosaurus rex har
50-60 tænder.

LIVSFARE

HØJSPÆNDING
10.000 VOLT

STOR APPETIT

Tyrannosaurus rex er en
glubsk kødæder. Dette
stærke rovdyr kan spise op
til 230 kilo kød i én mundfuld.
Dens arme er så korte, at de
ikke kan nå at føre føden op
til munden. Til gengæld er de
skarpe kløer velegnede til at
spidde byttet med.

AKTIVERINGSSIDE
Slip den skræmmende

tyrannosaurus rex
løs ved at åbne app’en på
din mobile enhed og holde
den hen over disse sider.
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Fodringstid!

Det fabelagtige mosasaurus-fodringsshow i Jurassic World-lagunen er
en uforglemmelig oplevelse for alle besøgende på denne utrolige ø.

MOSASAURUS
Udtales: Mo-sa-sav-rus
LEVEDE: I kridttiden (70-66 mio. år siden) og
i dag i Jurassic World
LÆNGDE: 22 meter
FØDE: Fisk, hajer, fugle og andre
havdyr

DYBETS GIGANT

Den frygtindgydende mosasaurus er et kæmpe medlem
af havkrybdyrfamilien mosasaurerne. De kan kendes på
deres store hoveder, stærke kæber, strømlinede kroppe
og luffer.

DØDENS GAB

Publikum jubler, når dette havuhyre
fra urtiden springer op af vandet for
at sætte tænderne i en stor hvid
haj, der er hængt op over bassinet
som en godbid. I kridttiden lå mosasaurerne øverst i havets fødekæde
med deres kæmpe kæber, spidse
tænder og kraftige bid. En hængslet
kæbe gør, at de kan sluge bytte, som
er større end deres egne hoveder.
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™

DEN NÆSTE
GENERATION

I mange år mente palæontologer,
at fortidens mosasaurer gik
på land for at lægge æg. Men
efter at man opdagede et
mosasaurusskelet, der havde
to mosasaurusunger i sin mave,
mener eksperterne nu, at dyrene
fødte levende unger i vandet.

VIDSTE
DU DET?
Selv om mosasaurus lever i
vand, må den op til overfladen
for at ånde.

MÆGTIGT ROVDYR

Mosasaurussen i Jurassic World er en formidabel svømmer.
Med sin lange hale bugter den sig gennem vandet som
en slange på sin jagt efter føde. Når først byttet er fanget i
mosasaurussens kæmpe kæber, er det fortabt.
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