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Dromen van Dino's 
Op een dag bezocht een jonge jongen genaamd Archie 
het plaatselijke dinosaurusmuseum. Hij was gefascineerd 
door deze gigantische wezens en droomde over hoe het 
zou zijn om samen met hen op avontuur te gaan.

Die avond ging Archie naar bed met zijn hoofd vol 
prikkelende gedachten over dino's. Plotseling werd hij 
getransporteerd naar een wereld waar de dinosaurussen 
speciaal voor hem een pretpark hadden gemaakt!

Archie was verbaasd over wat hij zag. Er waren allerlei 
soorten dinosaurussen, groot en klein, en elk had zijn 
eigen speciale activiteit waar Archie van kon genieten.

Eerst reisde Archie naar 
Argentinië om van de 
rug van de almachtige 
Argentinosaurus af te 
glijden. Deze enorme 
dinosaurus woog net zo 
zwaar als maar liefst 17 
Afrikaanse olifanten en 
Archie kon niet geloven 
hoe gaaf het was om van 
zijn rug te glijden.


Vervolgens racete Archie 
over de Noord-Amerikaanse vlakten op de rug van de 
snelle Dromiceiomimus. Deze dinosaurus kon wel 60 



kilometer per uur rennen en Archie hield van het gevoel 
van de wind die door zijn haren raasde.

Daarna surfte Archie over de oceaan op het zeereptiel 
de Elasmosaurus. Het was een ongelooflijk gevoel om op 
de rug van zo'n krachtig wezen over de golven te 
surfen.

Net toen Archie dacht dat het niet beter kon, ontmoette 
hij de oudste dinosaurus van allemaal: de Saltopus. Dit 
wijze oude wezen woonde in Schotland en Archie 
luisterde graag naar zijn verhalen en leerde over zijn 
lange, indrukwekkende leven.

Maar net toen Archie's hart vol vreugde was van zijn 
ongelooflijke avonturen, kwam hij een woeste 
Tyrannosaurus rex tegen. Deze enge dinosaurus maakte 
Archie zo bang dat hij midden in de nacht wakker werd, 
hijgend en zwetend.

En toen hij zag dat hij weer in zijn eigen slaapkamer 
was, kon Archie niet stoppen met glimlachen. Hij was zo 
blij dat hij zo'n ongelooflijk avontuur had meegemaakt 
en hij wist dat hij veel had geleerd over de wondere 
wereld van dinosaurussen.

Tegelijkertijd was Archie blij om weer in zijn eigen 
veilige en knusse bed te liggen. Tevens besefte hij dat 
een wereld vol dinosaurussen een zeer gevaarlijke plek 
zou zijn om te leven.


