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Az 1000 veszély junior sorozat eddig megjelent kötetei:

1. Gonosz játék a Dinóparkban
2.  Zűrzavar a lovagvárban
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Ebben a könyvben Te vagy a főhős! 

Csak és egyedül Te döntöd el, hogy 

mi történik!

Ne olvasd el ezt a könyvet egy szuszra! 

Kezdd a hetedik oldalon, és aztán kövesd  

a megadott oldalszámokat. Néha előfordul, 

hogy két ösvény nyílik meg előtted, és el  

kell döntened, melyiken haladsz tovább.  

Ha végigolvastál egy történetet, vissza

mehetsz az elejére, és megint kezdheted 

elöl ről. Minden út egy új kalandhoz vezet. 

 

Akkor hát benne vagy?  

Készen állsz arra, hogy testközelből 

találkozz a dinoszauruszokkal?  

Ha igen, akkor folytasd az olvasást! 

Sok szerencsét! 



Hú, már megint egy izgalmas nap van a hátad  

mögött. A neved Benni, a nyitott ablaknál állsz,  

és kinézel az előtted elterülő tájra: ez maga a Dinó 

 park. Százával élnek itt a meseszép szauruszok.  

Itt van például a több mint 20 méter hosszú apato

szaurusz, melynek súlya nagyjából annyi, mint 

három tömött iskolabuszé. Vagy a sztegoszaurusz, 

más néven fedeles gyík, hátán az elálló, a sárká

nyokra emlékeztető lemezeivel. És persze a Dinó

parkban él a kedvenced is, Willy, a bűbájos tricera

topsz. Szinte gyerek még, mindössze hat hónapos. 

De ha felnő, akár 9 méter hosszú is lehet. Mind 

e zek a növényevők klónozott példányok, és ezen  

a hatalmas területen élnek, melyet egy 5 méter 

magas kerítés zár el a külvilágtól.

Lapozz a 30. oldalra.
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Miután Pöffke besurran az egyik kertes házikóba, 

kölcsönkéred egy kedves asszony mobilját, és 

leadod a vészjelzést az apukádnak. 

– Tudom, hol bujkál az emberünk! – kiáltod bele 

a telefonba.  

– Szuper! – hangzik a válasz.

Aztán a papád gondoskodik arról, hogy Pöffkét 

letartóztassák. És ez mindenekelőtt neked kö

szönhető! 

– Szép munka volt, Benni! – mondja apa elisme

rően. 

Utóirat: A biciklit természetesen visszavitted  

a postásnak!

VÉGE 
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