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Doe mee aan de wedstrijd en ga er vandoor met één van de. Predicaten helndkerd revel ores aksen È deelde 
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De toenaktan inde gegen en 
verden gedelete 
‘wet lt wan zee bi vers 
‘heben de beveren en bericht 
(vaardiger oren dels 
werdeu verze kt. 
HET BERICHT LUIDT: 
MiB55A2 151520 
oe peltengertn vaten date 2 
moat motz ren waarde 
verbergen! 
Saenen pg ar 
verijdelen et Mila ot 
vite arden Verget 
vam entre tevereden. 
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Ze vlchten met hun bui naar en bos 
buiten LEGO" ly. De agenten van de 
'Bospalitie zijn naarde boeven op 
ocht. netzoals die heerl a 
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WVS CA-Terrain 
‘gebruik in landboaw en industri moar 

mata meer een speet = 
‘Een spart AN met tweriloondrijvig zoals dez heeft meestal een 
‘vertakt eggen éncinder motar van 200 cen 





[avontuur vor je pen! Er gaan geruchten over andere coole = 4 
‘wagens in je buurt en zelPs over een topgeheim prototypel L MUMA SETUOU IM « 4 

(MAAR IEMAND HEEF DE LETTERS OP DE BORDEN DOOR ELKAAR GEGOOID! 
'HOEKUN JE HIER WEGWIJS WORDEN? 
se opzoek bent rar asker uit eatindistie gr jerre AUTO MUSEUM. 
jp leveren ido zwaar tere wilt maken motje OF-AAD gan. 
mieke waarhet euwe potte bewonderen en waa co andere nieuwe 
aats getoond warden? Vat moer opde trent) 
Ms jede namen hebt ontziend kanje die van de onderste wegwijzer 
ls Clbeode gebruiken en bouwinstructies downloaden voorhet. 
de modelvan deze set! 

et deze splinternieuwe Blauwe Roadster ligt de weg - en het. n 
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In het LEGOLAND? Discovery Centre kun je 
ezel onderdompelen in een kakelbont LEGO- 

wereld waar creativiceit en plezier voorop. 
‘staan. Wat ga je allemaal doen met: meer dan 

2 mijoen LEGO-stenen onder één dak? 
Mask oon each deer aan mideloouwan drokerburche zie Yo rorieiarandieng hoe LEG stenen werden gomack 
(dee maa aan eon spannand varaan de AO Dincoop, onde Betands besonswasrdigneden in MLD en nog vel maar 

Île dez ile gezeten let 

vesten vase 
ed Le Seen ee Een Ea 
ken ndeen Van harte 
moden Bee gefeliciteerd! 
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Bij inlevering van deze pagina ontvang je 
‘aan de kassa van onze LEGO Shop in 
Duisburg een kleine LEGO verrassing! 

Philosophenweg 23-25, 47051 Duisburg, Tel: 0049 - 203 570 888 0 
www. DVE: nl 

Dagelijks vanaf 10 uur geopend ” 
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