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PALEMENE En 
de mijn te halen. 
Ze worden ook 

“kiepladers* genoemd 
en zijn geschikt voor 
alle soorten terrein. 

en LEGO mijnvoertuigen veel op het gereedschap 
dat in echte mijnen wordt gebruikt? 

Beleef ondergrondse 
LEGO City avonturen en bekijk. 

het nieuwe LEGO City) 
Filmpje op. 



Mijntreintjes zijn karretjes 7 
die over een baan rijden 
die en precies als een 
spoorlijn uitziet: er worden 
goederen, gereedschap Ên 
„personen mee vervoerd. 

in als deze 

great machine Mijnwerko 
bruiken hem om rotsen, 

‘Om heel diep te graven, 
gebruiken mijnwerkers deze 
‘enorme, supersterke boren 
die door hard gesteente 
heen kunnen gaan. 



> van Volg Frodo” de Hobbit, Gandalf" 
ADT IG d Te d de Rei: KR N KET TANNE le Tovenaar en de rest van de Reisgenoten 

| UD\ ed J IX E door Midden-Aarde... en beleef het 

RTIRT { verhaal van The Lord of the Rings”! 

RING: 
Reisgenootschap van de Ringl 

de Ene ing het in handen krijgen! De 
gd: de wlkean waar hij goit werd 

en resigenolen gaan 
op pad om de Ring 
Aragorn Boromi. en 

De Slag om de Helmsdiepte! 
dl nar de Orks sluiten de Relsgencten zich aan bi de ruiters van Rohan” 

hun s in leger van Uruichalt Onze heiden 
Vchten tegen een enorm etschansen zich in het kasteel van 
de Helmsdiepte.. Gandalf” snelt ze te. 

ewa vel 



Tabb: \ (vezo) TORD eRI De Gouw, het land van de Hobbits €60) ORDER ING GS 
Ganda Tovenaar om aarde Gouw om de le vaag \ vieren. Hij ontdekt dat lbo de 
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Wil jij ook eens 
‚MN met jouw LEGD creutie 

in het Club Magazine 
staan? 



‚om hem van de troon te stoten. 

9516 Jasanspnace 

7 
Lando Calrissiân 
entier, maar een gede 
vriend van Luke, Han en Leia, 

9496 vesten sure” 

este krijger vande 
planeet Gama, de het plis van 

‘ata heschermt. 

li van een geheime sekte de 
hun igen bren heien getersplanterd 
var barre, singed. 

eze zomer komt er een 
heleboel LEGO” Star Wars” 

nieuws, met gloednieuwe sets en 
meer dan 25 miniFiguren. Kijk goed 
naar deze verzameling helden en 
‘schurken uit de klassieke Films en 
zet een kruisje bij de miniFiguren 
diejealheht. 

Sâläcious Crumt 
eng gedi van de plane 
oval, ie als hoar vaar 
bate Hut wekt. 

Trouwe wachtpest inhet 
lis van abba the Hut. 
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Warlarinks 
Gungan reisgenoot: Jl 
apt Jedi leraar van Obi-Wan Kenobi. 

9499 cuncan sua” 

Li vande speciale Een astromech raid uitde 
Troepenmacht van de publiek. tijd van de oude Pepubiek. 

9497 neeuaue srauen-cuass sranrcHTEn” 

‚Count Dooku 
itn Lord en ide van de 

{'Separaisten tijdens de Clone Wars. 

Nahar tjd afs kaningi werd ooge dein vide Kracht 
Padmé Senator van Naboa. sterk aanwezig is. Verandert 

ater in Darth Vader. 
9515 oe mauevorenee= 

‘Queen Amidala’ 
Koningin van Nabao tijdens de 

maske doa ge andes 

Satele Shan | 
veteraan Jedi rider de {| 
inde oude Republiek 
gen SH tijet 

| amvoerder van eenheden 

9500 sima” ruarcuass irencepron” 
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JON TOVERKRACHT ON 
VALSE BEELDEN VAN ZICHZELF TE MAKEN 

‘DIE ALLEEN ZICHTBAAR ZIJN VOOR DE Huld 
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h } ‚ Asen Miniiguren doen auditie om een plaats te rijgen 
ee Ed de nieuwe serie, nummer 8! Er zijner aleen paar van te zien op dit 

plaatje, Kun je de Nien Misdadigster, de American Footbalispeler en de 
Cowgir 
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jj term! Een bergbeklimmer is gewond geraakt op een 
stele bergwand. Er is storm op kamst, dus hij moet 

‘snel worden gered. Dit is een karwei voor de nieuwe 

Helikopters worden al sinds de veertiger 
Jaren gebruikt voor reddingsacties op zee. 

Helikopters kunnen in veel zwaarder 
weer vliegen dan waar gewone vliegtuigen 

tegen bestand zijn. 

Dehijskabelis slechts een paar milimeter dik, (ff 
maar hij kan tot 270 kg gewicht dragen! 

Met reddingshelikopters kunnen belangrijke medische. 
voorzieningen worden vervoerd, zoals brancards, spalken, 
zuurstoffiessen en hartbewakingsapparatuur. Laat de 
laadklep zakken om alles aan boord te brengen. 

in voor opstijgen of landen. De bediening van 
deze Functies zit naast de scool van de piloot 

20 LEO CLUB! 



Matariser de heikopter metde optionele ) 
LD Power Functions Mata St 293 

(Gort verkrijgbaar) 
Dd 

Meer hefvermogen nodig? 
Bouw hem dan om bot deze 
oersterke helikopter met 

duhbele rotor! 

Waarschuwing. De bergbeklimmer zit op. een gevaarlijke richel: De helikopter kan 
daar niet landen. Laat de hijskabel zakken ‘en takel de bergbeklimmer omhoog. En En 
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Bouw je eigen 
Star Wars” 

universum met de gn 
LEGO° Star Wars" 4 
Planetensets! : 


