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LEGO STAR WARS" 
Kun jij de nieuwe 
Sith strijder vinden? 

2E Drukte in staan voor. + de haven! hebe vuren 

[KINGDOMS 
| waar is het goud] 
verstopt? U Weer een sterk 

zi verhaal van Jack 
Sparrow! 





/ KUN JIJ DE NIEUWE 
SITH STRIJDER 
HIERONDER. SS 

pn CN OND 

Kik of je lemand ziet ie op Darth Mau likt, met tatoeages, hoorns en enge Sith ogen! Probeer daarna of je de namen kent; vanalle Star Wars Figuren op de tekening! 
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KUN JIJ DE PRINSES. 
VINDEN EN KUN JE 
ZIEN WAAR HET GOUD 

VERSTOPT IS? 





hee LEGO. 
dan eon Foto naar 
(of eon Fora per post 
naar hee adres op 
pagina 3. Vergeet niet 
Je naam, adres, leeftijd, 
abonneenr. en naam van, 
je model Ee vermelden! 
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een drukte van be otter vaart ul 

ende hmvenwarkers lade vracht ui en schi Fen 
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(ochtens van ales 
Kama eijsden 

Kun je de acht woorden hieronder ontwarren tot dingen die in een 
(jachthaven te vinden zijn? 
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nl WONINGMAKELAARS 
Serieuze stenenstapelaars sinds 1958 

Bergstraat 10, Bergen 
PRIJS OP AANVRAAG 
‘Wjzijner trots op deze goed 
onderhouden, vrijstaande vla 
‘met moaie bui in de populaire 
ergenbuurt te koop oon te 
Kumen bieden. Geschikt vor 
leenstaandeminiflguor 
met hond. 
BEUUGRIJKSTEKENEN: 
Ieperen 
prik pat 
vakan netigeg ar 
zanger met ingebnwre bene 
oppa 
ute met aistchgehid vn 
fende hond, om inteken al 
veschrien! 

te tuis in cotaget metrieuwe patenten Supermodere nieuwbouw met warm tensuis bubbel 
va cel buiten en dakterras Dee woning móet jezin. 

Ga naar LEGO.com/city voor meer informatie! 



Max hiet De gif is één van mijn 
lievelngsdieren en kheb en dl al eentje 

wilen bouwen. Wis je dat girfPen de hoogsteop 
het land levende dieren ter wereld zijn? Ik vroeg 
de LEGO Meesterbouwrs am een model van dit 
dier te maken en hier Is het! 
Toenik mijn graf begon te bouwen, kwam 
keralsnel achter datk wat steentjes 
tekort kwam. Maar doa s geluk een 
oplossing voor, die ‘Piek-A-Brick” 
wordt genoemde 



DEFANTASTISCHE, eije ve ede eemeche 
tl Pnt angen eh peddel 

Ï edet gee 
‘arm Jeon mer eben gt (de senen vend 
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g Mereedes-Benz Unimog UA0D, 
[de nieuwste versievan een. 

echte kassieker! 

euver Gert (Dits voor machine” 
‘of‘angaraat) werd voorhet erst gebouwd in 
‘1d eni nog atijd én van de veebjigse 
awm trekte wereld ij wordt gerukt 

nrg kan cht overal worden gebrukt. 
‘et zjn enorme wij hoogt en fiere geveerd 
has baat deze omparie krachten 
ich een weg door jungle, oer bergen, dor 
‘woestijnen en door been of modderpoelen. 
zel met én wel in de eht ani zag een 
erom tekracht ontuikdelen! 

et gedevaileerde madel met door 
Power Functies aangedreven pneumatiek 
eeft een heleboel eigenschappen van 
iet echts voertuig; zool: 
ce rekbevoraan met Power nie 



et grootste Techni) 
PM made ler tijden "met meer, 
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toa matjes De Bock Pearlisin gen 
SE storm beland ende piratenschat soie 
Kanten opgevlogen. Kun ale tin gouden a 
{munt vinden diein dit plaa enteren pdf 

‘staat en ete. et de flens de goede volgde om de vp saai Oo zaan Vielen geese 
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