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”Jag tror inte på den gamla kaptenens skrönor.
Dinosaurierna är utdöda!”, säger Nick, när han,
Emma och Will kommer till ön Roca. Emma
skakar på huvudet ”Vi måste i alla fall följa
spåren!”
De tre äventyrslystna vännerna färdas djupt
in i djungeln och kommer till slut fram till en
gammal ruin. De två gnistrande stenarna
i ruinmuren får den att se ut som ett skräck
injagande ansikte. De går försiktigt genom
den stora stenporten när de till sin stora fasa
märker att ett galler faller ner bakom dem. Där
inne upptäcker de väggmålningar nästan helt
övervuxna med lianer.

2

Sammy

”Om jag tyder den rätt har den något med
dinosaurier och växter att göra”, förklarar
Nick. Forskarna bestämmer sig för att först
ta med utrustningen till ruinen. För att få
en överblick över ön klättrar de
upp för den rangliga trappan
till utsiktsplattformen.”Kolla
där!”, ropar Will till Emma och
Nick. ”Här är ett perfekt läge
för laservapnet.” Plötsligt hör
de ett högt vrål och rycker till.
Emma fäller ut sin tubkikare och
kan knappt tro sina ögon ...
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liknande”, säger Nick häpet. Full av beundran
försöker Emma fotografera de stora djuren,
när hon plötsligt tittar rakt in i ögonen på en
enorm T-rex …

Farliga rövare

NAr levde dinosaurierna?

Skräcködla

Dinosaurierna levde på jorden för miljontals år sedan.
På den tiden såg jorden mycket annorlunda ut. Det fanns
bara en enda stor kontinent som hette Pangaea. Först
flera miljoner år senare skiljdes de nuvarande kontinenterna från varandra. Tiden då dinosaurierna levde kallas
för jordens medeltid. Den omfattar tiden
för mellan 250 och 65 miljoner år
sedan och delas in i de tre perioderna
trias, jura och krita.

”Uaah, fort
härifrån!”

Jordens urtid
(Paleozoikum)
540
miljoner
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Lösning: Skräcködla

”Wow, de finns verkligen! Den galna kaptenen
talade sanning trots allt!”, säger Emma glatt.
På en äng strövar dinosaurier i praktfulla färger
omkring. De tre vännerna går nyfikna fram mot
de fredliga växtätarna. ”Jag har aldrig sett något

5

Det var nära ögat! När de tre vännerna har sökt
skydd i ruinen hör de höga motorljud. ”Åh nej!”,
stönar Nick argt. ”Det är Quinn och hans liga!”
Förskräckta ser de hur skurkarna kommer med
Jeep och propellerbåt mot dinosaurierna, fångar
dem med nät och spärrar in dem i burar. ”Nick,
Emma! Vi måste hjälpa dinosaurierna!”, uppmanar
Will sina vänner. ”Quinn bryr sig bara om pengar
och berömmelse. Han kommer säkert spärra in
dinosaurierna i en park.” Forskarna är överens:
De måste stoppa Quinn och hans banditer!
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Det fanns dinosaurier i alla former och storlekar.
Hittills har man upptäck över 800 arter och
varje år görs nya fynd. Dinosaurierna var både
kött- och växtätare och gick på två eller fyra
ben beroende på sin kroppshållning. Många var
jättestora och mycket tunga. Andra var inte större
än en höna, men desto snabbare och smidigare.
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Dinosauriernas ungar
Precis som alla reptiler la dinosaurierna ägg
som ungarna kläcktes ur. Äggens form och
storlek varierade kraftigt. Några var ovala
som fågelägg, andra långsmala eller kantiga.
Dinosaurierna tog väl hand om sina ungar. De
ruvade på äggen i sina nästen och skyddade
ungarna en lång tid efter att de kläckts.
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Emma upptäcker en klibbig växt på marken och
får en idé. ”Vi kastar frukterna på tjuvjägarna.
Om vi avleder deras uppmärksamhet kan vi frige
dinosaurierna!” De mosiga frukterna träffar
skurkarna som halkar på den slemmiga geggan.
”Ser ni hur dinosaurierna ger sig på tjuvjägarna?”,
viskar Will. Nick tänker på väggmålningarna
i den gamla ruinen och tittar på sina vänner:
”Det är den! Evighetens frukt, tack vare den har
dinosaurierna överlevt ända tills nu.”
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Lösning: 7

Utmaning

Mycket tyder på att fåglarna är dinosauriernas med tre tår som pekar framåt och en som
pekar
närmaste levande släktingar. Fastän de inte liknar bakåt. Krokodilerna har också stora likheter
med
varandra så har de mycket gemensamt: En höna dinosaurierna. Deras skallar är mycket lika
varandra.
har samma sorts fötter som en Tyrannosaurus rex,
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Utmaning

Hjälp de tre vännerna att hitta ut
ur labyrinten. Vilken väg ska de
välja för att säkert ta sig till ruinen?

A
B
C

Vi klarade det!

Lösning: B

”Vi klarade det!”, ropar vännerna.
De har jagat bort Quinns gäng och upptäckt öns
hemlighet. ”Var inte ledsen, Emma”, säger Nick på
hemresan. ”För dinosaurierna är det bättre om
ingen annan upptäcker ön.” Emma lägger armarna
om sina vänner. ”Då kan naturens underverk
bevaras.”
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Tyrannosaurus rex

Velociraptor

Betydelse: Ödlornas konung
StoRLEK: 15 meter lång, 6 meter
Vikt: 5–7 ton
FavoritfOda: Kött
Fyndplats: Nordamerika

Betydelse: Snabb rövare
StoRLEK: 2 meter lång, 1 meter
Vikt: 15 kg
FavoritfOda: Kött
Fyndplats: Asien

hög

T-rex var en enstöring och en av de största och
farligaste dinosaurierna. Den gick på två muskulösa
bakben och hade två kraftiga käkar med mycket
vassa, knivliknande tänder. De korta men starka
armarna höll fast bytet. Den långa svansen var en
motvikt till huvudet och bålen.
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Deinonychus

hög

Velociraptor var en snabb och skräckinjagande
jägare. Den jagade i flock och på korta sträckor
kunde den komma upp i mycket höga hastigheter.
Man känner igen den på den långa böjda klon
på bakbenen. Den användes både till jakt och
klättring.

Betydelse: Förskräcklig klo
StoRLEK: 3,50 meter lång, 1,50
Vikt: 75 kg
FavoritfOda: Kött
Fyndplats: Nordamerika

meter hög

Deinonychus var en nära släkting till Velociraptor. Den var också en mycket snabb löpare
och hade en liknande klo på bakbenen. De kraftiga käkarna var fulla av sylvassa tänder som
tillsammans med klorna på frambenen gjorde den
till en farlig jägare.
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Betydelse: Taködla
StoRLEK: 6–9 meter lång, 4 meter hög
Vikt: 2–4 ton
FavoritfOda: Växter
Fyndplats: Nordamerika och Europa

Stegosaurus hade en mycket böjd rygg och ett ovanligt litet huvud. På ryggen hade den två rader med
stora benplattor som kunde bli upp till 60 x 60 cm
stora. De satt hela vägen från halsen till svansen
och deras främsta funktion var att reglera kropps
temperaturen. Längst ut på svansen stack det ut
stora, spetsiga taggar som den försvarade sig med.

Triceratops

Pteranodon

Betydelse
: Tandlös v
inge
StoRLEK:
7–9 meter (v
ingspann)
Vikt: 16–18
kilo
FavoritfO
da: Fiskar
Fyndplat
s: N

ordamerika

Pteranodon v
ar en stor flyg
ödla.
Men tack va
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lätt och
mycket snab
b
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Precis som pe
likanerna ida
g hå
ur vattnet m
ed sin tandlösa vade den upp fiskar
näbb.

Stegosaurus
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9433 Propellerbåt med dinosauriebur

9434 Jeep med dinosaurusnät

9432 Forskarmobil med
stegosaurus

9429 Basläger med T-Rex
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9431 Motocrosscykel med raptor

9430 Helikopter med
flygosaurus

Se filmen ”The Explorers”
och mycket annat på
http://playmobil.pm/explorers !
Filmen finns även på DVD
GRAT IS i butik!

