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SİNOPSİS

Filmimizin baş kahramanı Ernie maceraya asla hayır diyemez. Kendisi kimi zaman süper hızlı
kaykayıyla macera peşindedir, kimi zaman da müzelerde dinozor fosillerinin peşine düşer. Sıkı
kuralları olan annesi Sue ve peşini bırakmayan ablası Julia bile Ernie’nin maceralarına engel
olamazlar.

Birgün Ernie en yakın arkadaşı Max’i ziyarete gittiğinde, Max’in babasının en son buluşuna rastlar ve
yumurta şeklindeki bu zaman makinasını kurcalamaya başlar. Tam o sırada Ernie’nin ablası Julia,
Max ve Ernie’yi zaman makinasının yanında yakalar; ancak önüne geçemeyecekleri bir durum onları
beklemektedir. Zaman makinası aniden çalışmaya başlar ve kahramanlarımız içindeyken kapılarını
kapatır. Kapılar açıldığında ise Ernie, Max ve Julia kendilerini ıssız bir ormanda bulurlar. Ernie ve
arkadaşları için asıl macera şimdi başlayacaktır çünkü karşılarında T-REX Tyra vardır ve minik
kahramanlarımızı kendi çocukları sandığı için peşlerine düşer. Dinozor Tyra’nın tek istediği çocuklarını
yakalayıp, dinozor oğlu Dodger ve diğerleriyle bir aile kurmaktır.

Ernie bu muhteşem macera için heycanlansa ve başlarda eğlenceli görünse de eve dönüş yolunda
birçok engelle karşılaşacağını başlayınca endişeye kapılır; çünkü zaman makinasını eline geçirip
Tyra’yı günümüze yani soyunun tükendiği yıllara yollayıp ortadan kaldırmayı planlayan dinozor
düşmanlar vardır. Çocukların eski hayatlarına geri dönebilmeleri için iyi bir plana ihtiyaçları vardır.

