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DinoSaga er en ny serie om Dinosaurungen Flint og hans venner. Velkommen til en spændende og farefuld

verden befolket af flyveøgler, svømmeøgler, krokodiller og, ikke mindst, dinosaurer …

2. bind i ny serie om dinosaurungen Flint for de 8-12-årige. Serien er kendetegnet ved masser af drama og
spænding, når vi følger dinosaurungen Flint og hans oplevelser i en begivenhedsrig tid for mange millioner år

siden.

I FLODENS FARER er Flint blevet tvunget til at forlade den trygge base, hvor han voksede op. Han skal ud
på en farefuld rejse, hvor et enkelt fejltrin kan betyde døden for en lille dinosaurunge, ikke mindst da han
skal krydse en farlig flod. Vil han finde modet, og vil han genfinde nogle af sine venner fra flokken?

Serien har fokus på fakta, men samtidig er det en elementær spændende og dramatisk historie om
dinosaurungen Flints oplevelser fra de første spæde skridt og til hele gruppen er tvunget til at forlade

enklaven på grund af klimaforandringer.
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