Bill og Bob er to pen-ta-ce-ra-tops.
Bill og Bob er på vej ind i en skov.
De vil søge føde i den skov.
”Jeg er sul-ten,” siger Bob.
”Det er jeg også,” siger Bill. ”Jeg er så sul-ten, at jeg
kunne æde en ko,” siger han.
”Du kan da ikke æde en ko. Du er jo en plante-æder,”
siger Bob og ler. ”Du er jo ikke kød-æder.”
Bob og Bill går og ler. De går ind i skoven og får øje på
en masse mos, som sidder på et træ. De elsker mos.
Det er så godt. De ler, imens de spiser mos.
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Du kan se tre pen-ta-ce-ra-tops
De to dinoer hedder Bob og Bill
Bill siger, at han er så sulten, han kan æde
Bill er en kød-æder
Bill er en plante-æder
Bill og Bob spiser mos
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Her er Sam og Sim. Sam er store-bror. Sim er lillebror. Sam vil ud at jage. Han er sul-ten.
”Kom nu, Sim. Kom nu med. Vi skal på jagt.”
Sim kommer. Han løber hen til Sam. Han vil med på
jagt. Sim elsker at gå på jagt med Sam. De vil fange en
stor dino-saur. Måske en af dem med lang hals.
Nu må Bill og Bob passe på.
Sam og Sim kan fange dem. Sam og Sim kan æde dem.
Bill og Bob løber hen mod den skov.
Pas nu på, Bill og Bob.
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Du kan se to kød-ædere
De er på jagt
De vil æde mos og blade

De vil æde en lang-hals
De hedder Bill og Bob
De hedder Sim og Sam
Sim er store-bror
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Du kan se to nip-pon-no-sau-rus.
De vil sove. Det er nat og de har gået langt. Nu vil de
finde et sted, hvor de kan gå til ro. Men de skal passe
på. Der er far-lige dyr i den skov. De må gå i skjul. De
må sove i skjul.
- Se. Der er buske. Der er mange buske. De står tæt.

Her kan vi gemme os. Her kan vi gå i skjul. Man kan
ikke se os, når vi gem-mer os i de bus-ke.
De gemmer sig i et par buske. Man kan ikke få øje på
dem. De er godt gemt. De ligger stille. De er stille.
Nu kan de sove.
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De to dinoer vil sove. De har gået langt
De to dinoer er på jagt.
De to dinoer vil æde mos og blade

De ser mange buske
De ser mange blomster
De gemmer sig i to buske
De gemmer sig i en hule
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Her er mor og far. De leder efter Bo og Bibi.
De er væk. Mor og far kan ikke finde dem.
Mor kalder: ”Hvor er I, Bo og Bibi?”
Far kalder: ”Bo og Bibi. Kom frit frem.”
Mor og far kalder: ”Nu skal I komme. Vi skal hjem til
vores hule.”
Bo og Bibi ler. De har gemt sig. Nu skal mor og far lede
efter dem.
”Kom og find os,” ler de.
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Her er mormor og morfar
Her er mor og far
De kan ikke finde Bill og Bob

De kan ikke finde Bo og Bibi
Bo og Bibi gemmer sig
Bo og Bibi er bange
Bo og Bibi ler
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Åh nej. Åh nej. Her er to meget far-lige
me-ga-lo-sau-rus. De er kød-ædere. De er store.
De kan løbe meget hur-tigt.
Me-ga-lo-sau-rus be-tyder ”store fir-ben.”
Pas på. Pas på. Bo og Bibi.
I skal gå hen til jeres mor og far. I skal passe på
de to me-ga-lo-sau-rer. De er sult-ne. De vil fange
jer. De vil æde jer.
I skal sidde helt stille i jeres skjul.
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Du kan se to me-ga-lo-sau-rus
Du kan se to pen-ta-ce-ra-tops
De vil æde Bo og Bibi

De vil lege med Bo og Bibi
De vil æde mor og far
De to dinoer er farlige
De to dinoer er søde
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- Lyt.
Kan du høre noget?
- Ja. Jeg kan høre noget i den skov der henne. Jeg kan
høre Bo og Bibi. De råber om hjælp.
- Jeg kan se Bo og Bibi. Og jeg kan se to
me-ga-lo-sau-rer. De vil æde Bo og Bibi.
- Kom. Vi må hjælpe Bo og Bi. Vi må hjælpe dem.

De to lang-halse går mod skov-en. De vil hjælpe Bo og
Bibi.
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Her er to lang-halse
De kan se Bo og Bibi
De kan høre Bo og Bibi råbe hurra

De kan høre Bo og Bibi råbe hjælp
De kan se to me-ga-lo-sau-rer
De vil løbe væk
De vil hjælpe Bo og Bibi
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Her er Bo og Bibi. De gem-mer sig. De gem-mer sig,
fordi de er bange. De gem-mer sig, fordi de ikke vil
spi-ses af de store me-ga-lo-sau-rer.
Bo og Bibi kan høre brøl. De kan høre høje brøl.
- Åh nej, Bo. Nu kommer de. Nu vil de spise os.
- Pas på, Bibi. Sid stille. Vær stille. Gem dig.

Bo og Bibi kan høre mange brøl. De kan høre
dino-sau-rer, der slås og brø-ler. Der er kamp.
De tør ikke se. De gemmer sig. De kan høre nogen løbe.

Og så er der stille.
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Bob og Bill gemmer sig
Mor og far gemmer sig
Bo og Bibi gemmer sig

De gemmer sig i en hule
De gemmer sig bag en busk
Bo og Bibi hører brøl
Bo og Bibi hører en dino, der ler
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- Bo og Bibi. Kom frit frem.

De to lang-halse rå-ber til Bo og Bibi. De to lang-halse
har jaget de farlige dinoer væk. Nu er de løbet.

Bo og Bibi kommer frem. De ler og råber hurra.
- Vi blev ikke spist. Vi er i live. Og se, der kommer mor
og far.

Mor og far kommer. De løber hen til Bo og Bibi. De får
knus. De får kys. Alle er glade. Alle ler.
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To lang-halse har spist Bo og Bibi
To lang-halse har jaget de farlige dinoer
væk
Bo og Bibi må gemme sig
Bo og Bibi kan komme frit frem
Bo og Bibi er i live
Mor og far gemmer sig
Mor og far kommer
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Bob og Bill har spist mos hele dagen.
- Jeg er mæt, siger Bob.
- Jeg er også mæt, siger Bill.
- Der er meget støj i den skov i dag. Hvad mon det kan
være?, siger Bob.
- Det er nok bare nogen, der leger slås-kamp, siger Bill.

De to pen-ta-ce-ra-tops er mætte. Nu vil de hjem.
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Bill og Bob vil kæmpe
Bill og Bob vil jage
Bill og Bob har spist mos

Bill er mæt
Bob er sulten
Der var meget støj i den skov i dag
Der var meget stille i den skov i dag
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