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Verdens længste dag
Skattejagten

Dino er en lille fræk dinosaur unger der lever ude i junglen sammen med sine forældre. Han har en masse
venner som han tit leger med, men nogle af dem er lidt kedelige. Dino vil hellere være vild af og til. Han vil

på nye eventyr.

Uddrag fra anmeldelser:

"Dino - den nuttede dinosaur.
I Dinos verden går livet sin gang med at hoppe i vandpytter, spise madpakker eller at kede sig. Det er disse
enkle ting, der gør Dino så nærværende for især de mindste læsere fra 2 års alderen. Men også ældre børn kan

med "Dino på nye eventyr" nyde den lille dinosaurs løjer."
Vores Børn

"Sjove historier for de mindste.
Da min datter var omkring halvandet år, fik hun en lille Dino-bog. De næste mange måneder var den hendes
absolutte favorit, når vi skulle læse historie. Hun elskede Dinos mange ansigtsudtryk, og han var den første

tegnede figur, som hun grinede højt af - især når han så sur eller vred ud."
Forældre og Børn
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