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Ivar träffar en pteranodon Lisa Bjärbo boken PDF Dinolandet är en låda där Ivars leksaksdinosaurier bor. Ivar
är världsmästare på dinosaurier - han har hur många som helst och han kan namnen på dem allihop. Dessutom
vet Ivar något som ingen annan vet - på kvällen när pappa sover blir dinosaurierna i Dinolandet levande.

Den här gången hamnar Ivar i kvicksand när han besöker Dinolandet och kan inte komma loss. Som tur är får
han hjälp av flygödlan Penny. Sen bär det iväg upp i luften på ett svindlande äventyr! Penny är väldigt snäll,

men inte särskilt bra på att göra stadiga bon. Vilken tur att Ivar är en sån expert på att bygga. Han fixar
Pennys bo på ett litet kick!

En fartfylld äventyrsberättelse som avslutas med ett roligt faktauppslag där pteranodonen berättar om sig
själv i Mina vänner-format. Emma Göthners dinosaurier är söta och precis lagom läskiga. Den perfekta boken

för alla dinofans!
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