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pE wat 
Led FRIenDst 

Deze “Stad van de Vri 
de heven van Hleartake onde Clarspring 
berger on woont de perfecte achtergrond, 
vor albrl uanturen! De VEGO" Friends 
hebben fotos geraakt an han favoriete 

pls in Heartlele 



Ze zijn echt geweldig en 
hebben allemaal een eigen 
persoonlijkheid en talenten. 
Samen vormen ze een 
LEGO® Friends Club en ze 
staan altijd klaar om te helpen 
als er problemen ontstaan in 
Heartlake City. Ze combineren 
graag hun talenten en vaardigheden 
en lossen samen problemen op - 
en ze hebben een heleboel plezier. 
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HalleL iben Olvia Ik vind. 
het leuk je te ontmoeten! 
kwil je graag mijn werk 
plaats laren zien waar 
‘alleria} coole uivindingen 
bedenk Als je ooi hulp. 
nodig hebt zeg je het 
maar We kunnen altijd in 

‘mijn boomhut gaan. 
zitten om erover te, 
prat 

Hall ik heet Andrea Ik 
ben dol op zingen, dansen 
‘en toneelspelen, en ik 
heb mijn eigen heater 
‘gemaakt het Is spec 
vaculai Je mag best een 
keer samen met mij komen 
optreden; als je wil En je 
hoeft niet neveus te zijn. 
De mensen in Heartake 
‘City zijn heel aardig Als 
piet het City Park 
Café werk schrijf ik 
ledjes en ik droom 

BUD ervan later zangeres 
te worden, 



Hoi heet Miat ik hou Ikheet Stephanie: leuk ete 
ervan voor allerlei dieren ontmoeten Ben je nieuw in 
te zorgen. Als ik iet als Heartlke City? Misschien. 
vrjviliger bij de Heartlake kan kc oen wekomstfoest 
dierenkiniek werk, bene voor je organiseren. Het 

plannen van feestjes en 
evenementen is min, 

spectaltent Je most 
keer 

n aneh ie mijn 
buftenkeuken komen. 
proevenl 

Waar heb je de kleren. 
gekocht? Ze staan je echt_ Ik 
‘supergoed Oh, sorry. Ie 
zal me even voorstellen. Ik 
heer Emma- Aangenaam 
kenni te makenl Kom. 
gerust oen keer langs in, 

‘ontwerpen. Ik weet 
zeker dat je het naar je 

en dingen | 

ed 



hi Ga op ontdekking in Hearlake Cy op 7 Olvias beam} ee za 




