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Det har nu gått tre år sedan den makalösa nöjesparken Jurassic
World ödelades totalt av arga förrymda dinosaurier. Människorna
har övergivit Isla Nublar medan de överlevande dinosaurierna har
lämnats åt sitt öde och klarar sig på egen hand i djungeln.
När öns vulkan börjar vakna till liv påbörjar Owen (Chris Pratt)
och Claire (Bryce Dallas Howard) en räddningsmission för att rädda
de dinosaurier som fortfarande är kvar på ön…
Nu släpps äntligen den nya Jurassic-filmen Fallen Kingdom,
som förutom våra favoritdjur, även ståtar med bild och ljud i

absolut toppklass – garanterat succé i vilken hemmabio som helst.
Men inte nog med det – du kan också tävla om det fantastiska
Jurassic World Evolution-spelet till Playstation 4 som låter dig
bygga och administrera dig egen dinosauriepark med allt vad det
innebär. Höstens pyssel är räddat!
Vi har snyltat till oss 3 exemplar av varje att tävla ut,
och vi vill ha dina svar på frågorna senast den 29/10, 2018.
Glöm inte att ange din adress och skriv ”Jurassic World”
i ämnesraden och maila till: tavling@hemmabiotidningen.se

JAG VILL FÖRSÖKA VINNA FILMEN
PÅ BLU-RAY OCH SVARAR PÅ DE HÄR FRÅGORNA
Vem regisserade
den allra första
Jurassic Park-filmen
från 1993?
1. George Lucas
x. Steven Spielberg
2. Mats Helge Olsson

Vilken dinosaurie,
som kallas Roberta,
har hängt med ända
sedan första filmen?

Ny forskning har visat att
de riktiga dinosaurierna var:
1. Mycket mindre än man tidigare trott?
x. Dinosaurierna dog ut mycket
tidigare än man tidigare trott?

1. Velociraptor
x. Psittacosaurus

2. Dinosaurierna var ljusare och betydligt
mer färgglada än man tidigare trott?

2. T-Rex

JAG VILL SKÖTA MIN EGEN DINOSAURIEPARK OCH VILL FÖRSÖKA
VINNA SPELET TILL PLAYSTATION 4 OCH SVARAR PÅ DE HÄR FRÅGORNA
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Vad heter
utvecklaren av spelet?

Vem gör rösten till
Ian Malcolm i spelet?

Vilket är det slutgiltiga målet
i spelets karriärläge?

1. Dinogames Revolution

1. Ian McShane

1. Utveckla femstjärniga parker på alla öar

x. Frontier Developments

x. Mikael Persbrant

x. Rädda alla dinosaurier på minst tre av öarna

2. Machine Games

2. Jeff Goldblum

2. Mikael Persbrant
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