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LEGO CARS 2 
LEGOS-CITY. Bliksem McQueen 
De grote havenrace: in actie! 

ip! 
LEGO® STAR WARS 

tiea Met exclusieve 
[© worse | bouwinstructies! 



ADVERTENTIE 

ZOMERAGCTIES 
Pak je voordeel! oP = op! 

Tijdelijk 20% korting! 
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Wie teater straks samen metlikser 
Mcleen op heterepodium als winnaar 
van de autorace om de wereld? 
trop eten rede 
‘slipweggetje en verzomel onderweg de 

Onderdel vonr jef Jehan geven 
LET ten ag en desc rr in 
vereende sen wogen van delers en 
mesten mijner rect vermeln 
ZO SPEEL JE HET SPEL 
meevoer depp 
epen ster 
ne derpeortegtt ge veen vr. 
sj derpenordag td pend. 
tjentnge entente Sten verie 
vmeer jat ant cp Ce tenger aat 
Volgdeinncis vaarde ved waar je vagen 
reich Aan eind an eder lpg eerie 
leest onp ien tee meebouwen 
Denis deere ple de met zj vagen ore de 
komende baat 

4m 2e ETAPPE: TOKYO PIT 

LEGO.com/cars 





jé meer wervelende Mnjago spier atie met deze vier ieuwe Figuren: yo, 
[Zane DN, Cn DX en de skeetstrijder Nackal. Ze scoan Klar voorde strijd, dus 

daogje vrienden uit voorhet ultieme spinner toernoai. Wi zal het win? Weis 
de ware Spint meester? Bereid je voor op de veldslag! . 

| vanhet team Cue kan pek terrein 
| uitde voeten Hij heatjdeenplan | 
| koor voor hij ten strijde trekt -en 
| meestal werkt dt plan okt 
IE 



Hone) 
Zane, de Ninja vanhet Ls, is cool, sim 
‘en vaar nemand bong, Zelfs eon grote 
overmacht kan niets beginnen als hij 
ineen tornado van is verandert. 

Hin, de zus van Ka, de Mij vanhet: 
Vuur, en dappere strijde met en 
unieke sij Kaar voordigheden zjn zi 
{groot dat Sense Wu overweegt hoar 
op beleiden tot een echten. 

[iui 
Wacka iseen sinmeskeletstrijder, 
di hetnet allen van brute kracht 
hoeft te hebben Hij is gehoaid 
en kent allerlei trucjes om zin 
tegenstanders te verslaan. 
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hee LEO Cie Magezine? Sr daneen Pozo naor ELEN Siegoem Be ten Faro pan pen moan heee na 3 erges am adranler on hoar van 
je model te vermelden! 

a en Rens Ae ee en (DE SLECHTE LEN en, 

KEREN Eee ivan ome as 5 
[gong oo dt je mede good. saatn beelen do nat Bwa argo zen. [Asje el ip gebrui dat ‘Gine aait oane Houd aan nomglaar voor ezel wijten geen te tn 



gj iens de kaanooreg worden er node plannen gesmeed op de geheimzinnige 
planeet Dathonir. Aso Venress schie over het terrein met hoar tweemotorige 

‘sith Nghespeeder, erwijl Anakin Skywalker vecht met gen nieuwe rekruut van the 
Dork Side: de machtige Sith strijder Savoge Opres! Kan de dappere Jedì ridder in zjn 



STAR WARS PLANETEN! 
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Ä wt 2 5 AT S JlJtent B 
kapitein Jack Sparrow Bende 
in LEGO" Pirates of the Caribbean: de videogame. 
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(GEGEVENS MACHTIGNGGEVER 
AL 1e WORD WNF- RANGER! 

Stuur deze bon (of een kope) In \Wr-Rangerelub, Antwoord Sok ‘2700 VB, ZOETERMEER. 



„coole achtbaan De Drac, in 
‘een onderzeeboot afdalen in 
Melati. en wat dacht je vande 
nieuwe attractie Grab? 

Del Cbisaldeleuiste ch van 
edertand, mar we wle ook rag 
de grooste ch werden Enfant 
dear epen Vreten vien 
vriendnelg dat rog geenid iser 
en Chien agf jehem fear 
mag inschrijven 
Taschen doe da ore 
amal te vulen pe achterkant 
vande biede ijd grin it eb 
ede brie niet meer Geen pen, 
error 

dekunthetlormuier dan printen, 
innen en opsturen. hoe maer 
renden je id maakt hos meer ans 
om de rel naar LEGOAND te winnen! 

ed returikets Ansterdam-ilund 
met KLM (kinderen 2 vol) 

ez vemachtngen in amileamerin 
Hotel LESDAND in ontbijt 

dagen entre LELO park 



‘hog maatjes be pirscenkopkin heet en por von zijn 
bemanaingsleden betrapt bijt selen vez schot 

die verraders metende plank ofipen over eenzae 
 vahogerige ezen Als prat opde plank moet jens 
geteerde van bun plank fair voerde 
zj era nnen gien. Dente grat 
dop zijn plonk bi staande 
‘winaar (aar misschien lotde 
apieinje ech het dek chr voor 
srt). 



nti werd ag teke ls je anderwag met LEO 
pen kart palen in do trein, bet vliegtuig af dean: 

zag ervoor dat jeje spelen lijd bijde hand heb! De sukdan 
hive ak tag opha bord soan, went ze zijn vnl 

vanen gemakt > 
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snelle broers laten han speedboot be water 
jar de grate race, maar ers iets nietin £ hand 

‘ordende Kade ce digen di pie ie 
vinden die niet Ehuisharen in LEGO Ci? > 
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