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m'klaar om op een nieuwe 
zijn op elkaars baan 
op de juiste baan zetten? 

ing op pagina 23. 



bijna niet wachten tat de film uitkomt 
je namelijk een voorproefje var 

TNELEGO MOVE © THE LEGO GROUP Wree Eerten 

VERDER NOG: HOI, MAX HIER! 
«LEGO Star Wars” ble-4 WEER EEN NIEUW JAAR — EN 
«LEGO Minifigures blz. 8 DUS EEN HELEBOEL NIEUWE 

«LEGO Chima blz. 14. LEGO ACTIE, SPELLETJES 

« Cool Creations biz. 18. EN PRET! SLA SNEL DE 

«LEGO Super Heroes blz. 21 BLADZIJDE OM! 

DE AVONTUREN EN TOEN WERD IK 
DUS, MAK, BEKEND, DE INDRUKWEKKENDE 

913 WIL EEN R 
oe LEGO Frum? AL OP HAD GEWACHT! 

IK Was Max IN 
“DE AVONTUREN VAN MAX: MAX 

Op DE LEGO CLIB WEBSITE, MAX IN 
HET MAX STRIPVERHAAL 

EENELEK à 
GO.nl/clu 



Het Z1Ze Battalion Clone Troopers strijdt tegen de Octuptarra Tri-Droid! 
Vind de verborgen LEGO® Star Wars” Utapau Trooper in deze strijdscène! 

Gewapend met nieuwe hlasters en swamp speeders is het Z4le Elite Corps Troopers klaar om 
de invasie van het Droid leger af te weren! Vind de drie foute dingen in het plaatje hierhoven! 

(© 201 casten Ld Alle rechten voorbehouden 



LEGO.nl/starwars 



‘Chima wordt bedreigd dopr gevaarlijke: 
spinnen, schorpioenen en vleermuizen 
die de toevoer van CHI blokkeren! De 
stammen moeten nu samenwerken om 

hun wereld te redden en deze nieuwe 7 ff PF _LEEUWENBEEST 
vijanden te overwinnen. 

Hef Leeuwenbeest is 
sterk en dapper. Van alle 

beesten is hij het moeilijkst 
te vinden, want hij zit 

gevangen in het 

Schorpioenenfort. Net als 
alle andere leeuwen is hij 
een geduchte strijder en 
alleen bang voor water. 

De Legendebeesten, machtige wezens 
die in de mysterieuze Buitengebieden 
wonen, zijn hun enige hoop, Alleen deze 
machtige beesten kunnen de CHtstroom, 
weer op gang brengen voor hete laat is 

$ 

SpeciaalvoorlEGOCub Tg 
leden, vind je hier 

nieuwe informatie over 
de Legendebeesten! 



ADELAARSBEEST 
Het nobele, dappere 

(Adelaarsbeest gaat door. 
het vuur om haar 
soortgenoten en 

haar eieren te beschermen, 
Net als de meeste adelaars 
is ze slim en vindingrijk in 

crisissituaties, 

WOLFBEEST 
Zelfstandig, sluw en met 
een karakteristieke kreet 

die op kilometers 
afstand fe horen is? 
het Wolfbeest is een 

trouwe bondgenoot en een 

geduchte tegenstander. 
Alleen Worriz kan zijn 

gehuilversaan, 

Hijs groot en oersterk, 
en heel … zachtaardig. 

Het Gorilla Legendebeest is 
de machtigste gorilla 

van allemaal en 
houdt van de schoonheid 

van de natuur en van 

vreedzame samenwerking 
en vriendschap. 

Het Krokodillenbeest 
was het eerste Legendebeest 

dat werd gered. Het 
is een machtig reptiel 
dat tegenstanders kan 

verslaan die veel groter zijn 
dan hijzelf. 

Hiv di 
Tat zo ver het verhaal van de Legendeheesten @ 

van Chima! Lees meer over deze beesten on 
LEGO.nl/ et 



MINIFIGUREN UIT DE 

KOM DE 16 SPLINTERNIEUWE, 
KNOTSGEKKE EN COOLE FIGUREN 

UIT DE LEGO® FILM BEKIJKEN, IN DE 
NIEUWE LEGO MINIFIGUREN 

COLLECTIE! 

En) Ee rs Med TE Sed ze ee 
» 

‚A Sl 
WO Ef Er Eri En me rin Fn We a OS OMP je a 

(| 6 ta pe} oaren 
head ú tn bent pa Fai Er LEGO.com/minifigures Wart Ee KOFFIEKEN ER 
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VERSLA LOR 
BUSINESS! 

Een elite-team van 
k Meesterbouwers helpfiEmimmet 

en Wyldstyle om Steenstad te 
redden vit de greep van Lord 
Business, Hieronder kon 
je meer fe weten over huft 
nieuwe vrienden! ï 

Een slerke LEGO Meesterbouwer s er 
met hef hoafd van een piraat ( Á 
en een lichaam daf likt op mn 4 
een groot zakmes metale {$ 
functies: Hij fs vastbesloten Lord 
Business le verstaan, maarde 
vorige keer dat hij di probeerde 
lep het niet goed af 

Ze komt uit een soort sprookjesland 
volregenbogen en puppy's 
Zelf is ze half eenhoorn, half. 

| 

tekenfim-poes. En ze is helemaal 
te gek! Ze helpt de andere LEGO 
Meesterbouwers graag bij hun 
pogingen om Lord Business le 
‘verslan, maar ze heeft ook een 
groot geheim. 

BATMA 
De gemaskerde wreker en de beschermer 
van Gotham City: Batman heeft gezworente | 
strijden tegen alle vormen van onrecht. Hij 
doet mee aan de strijd tegen Lord Business 
en probeert samen met de LEGO | 
Meesterbouwers Steenstad te redden! 

BAKA TR OOC ari © Wir Bs tsaren ae (a) TELCO MOVE OTHELLO CHOUP A Warne Ben ietab 



HET VERHAAL 
R EEN DOODGEWONE, 
MINIFLGUUR, EMMET, 

OLE IN STEENSTAD WOONT. OP EEN DAG 
ZT ER INEENS BEN VREEMDE RODE 

CHI 
VOORBESTEMD IS OM EEN 

HELD TE WORDEN! 

HOL, MAX HIER! 
IK HEB EEN 

VOORPROEJE GEZIEN vaN DE 
LINTERNIEUWE 
EN DAT ZAG Ef 



EMMET ONTSNAPT 2E VIA 
20'N PORTAAL! 

4 2E ZOUDEN VOONFLAA 
zer (GEN WORDEN DEN 7ese, 

VAN.. BATMAN! JA, JE HOORT HET 
GOED. BATMAN IN EIGEN PERSOON 

VERSCHIJNT TEN TONELE EN 
REDT ONZE VRIENDEN! 

i0.nl/clab 
| 

WE: mn Sen 



De LEGO® City Politie heeft de meeste ontsnapte boeven weer gevangen, maar de 
gevaarlijkste is nog steeds op vrije voeten! Hij verstopt zich ergens op de bladzijdes van 
dit magazine. Kun jij de agenten helpen hem te vinden? 

0 Tel hoeveel open deuren er op dit plaatje te zien zijn: Dat gefal is het nummer 
van de bladzijde waar je de boef kunt vinden 
Kijk goed of er een verkeersbord tezien is met-een pijl erop Als de pijlmaar 
rechis wijst, zit de boef rechts op de bladzijde verstopt Alsde pij naar inks 
wijst, zit hij aan de linkerkant van-de bladzijde. 

Kijk ook naar het verkeerslicht. Staat het opraod of.op groen? Als herop 
rood staat, kun je de boef bovenaan de bladzijde vinden. Als hefongroen 
‘staat; kun je hem onderaan da bladzijde vinden: 





‘ 7’ 
X_De nieuwste strijder van de LeeuWenstam is op se ) 
om Gorzan en Eris te redden uit de kleverige draden van e 
een spinnenweb in het midden van de Buitengebieden! 
Braptor in zijn Wing Striker wil hen uit de weg ruimen, 
terwijl Sparratus hen wil vasthouden in het web! Ó 
Los de kruiswoordpuzzel in het spinnenweb op om de 
Chi-strijders te helpen ontsnappen! Alle namen die in de 
puzzel voorkomen, vind je in het rijtje hiernaast. 

VAN LINKS NAAR RECHTS VAN BOVEN NAAR BENEDEN 

î Wie is de aanvoeder van de Gorillastam? ®) De beste vriend van Laval en een felle 

3 Deze slimme spin gebruikt het liefst de Sting vliegende strijder! 
Hammer als belangrijkste wapen. WP) Deze vleermuizenstrijder heeft de scherpste 

_ stekels van heel de stam. Maak hem niet boos! Ê Trouw en sterk, is deze leeuwenstrijder niet EE 
bang voor de Buitengebieden, zolang zijn @) De bestuurder van Spider Stalker is ook een 
vrienden er bij van de beste strijders van de Buitengehieden. 

Hul dig De antwoorden op be 





nit gevecht winnen, of heroveren de 

Nindroids de machtige Techno-zwaarden? 

madel te houwen! 

% $ NRE 



Wat weet jij over de LEGO Al inzendingen 
Film? Beantwoord de drie moeten uiterlijl 

vragen om mee te doen 9 fehruuri 2014 hij 

aan de prijsvraag. ons binnen zi 

N 8 
Eén van de drie hoofdprijzen: 
De LEGO? Film videogame! 

1) Beantwoord de drie vragen, 
2) Vraag je ouder(s) naar LEGO.nl/ clob te gaan, de 

CluhCode WEDSTRIJD 

inte voeren en het toesternmingsformuler 
te printen. 

3) Stuur een e-mail met 
je antwoorden en een scan 
of foto van het ingevulde 
formulier naar 
‘wedstrijd@LEGOclub.nl met 
als onderwerp “LEGO Film. 
videogame”. Vermeld ook in 
je e-mail voor welke console 
je de game wilt gebruiken als 
je zou winnen. 

Voor algemene wedrjdvoovarden wl 
zie ble 25. % | 

9 FE. mi 
www.pegi.info 

@ XBOX  DXBOXONE PlayStation. % _ PEDD emesps Wit 
‘zen The LEGO Gron © WEL (ma) Minlendo adem and copyrights ae properties of intend “Play Sten” and he "S” Fam logo ve registered aders and the PayStsiotitwork 
logon rademark ol sony Compur Entertainment In KINECT, box, Xbox 0, Xbox One, box LIVE box leges,” Mist Al rechten vorbehouder. 
(© zou The LEGO Group & ODE Cors” © lamer Bes Entertainment re 



CR 
V LEGO OPGEZET 

Noa & Sem, 10 &7 jaar 

Heb je een geweldig bouwwerk gemaakt 
datje graag in Cool Creations wilt laten zien?” 
‘Stuur ons dan een foto ervan! Wie weet 

komt diefofoin een volgend LEGO Club 
Magazine! Vraag je ouder(s) naar. 
LEGO nl/club te gaan, de 

Club Code FOTO 

in fe voeren en het toestemmingsformulier te. 
printen, Laat je ouder(s) het formulier invullen, 
ondertekenen en het dan scannen of er een 
diaitale foto van maken. Stuurde scan of foto 
van het formulier samen met de foto van je Í MINION w‚ 
bouwwerk naar clubNL@LEGO:com met als. Luke, n jaar 
‘onderwerp “Cool Creations’. 

Zorg ervoor dat je kleurenfoto goed scherp is, 
met voldoende licht en een rustige achtergrond. 
Hoe groter je bouwwerk in beeld is, hoe beter. 
en gebruik enkel LEGO stenen en elementen! 
Uitde grote stapel inzendingen die we iedere. 
keer ontvangen, kunnen we maar enkele 
foto's in hef magazine plaatsen. 

m VOEG HIER 
AB JE ELGEN FOTO TOE EN 

KRUIS DAARNA JOUW 5 
/ (B) FAVORIETEN AAN! 

V EIFFELTOREN Sebas 

Plak hier jauw 

Cool Creations foto! 



A KASTEEL & BOOMFORT 
Guus, 8 jaar 

Ly 
V_AUTO & LIMOUSINE 

Mascha & Wouter, 10 & 8 jaar 
RIVENDELL A 
Slope 

A ZELFRIJDENDE MONORAIL SUPERJET A 
Pelle, 8 jaar Ee: Noah, 9 jaar 

Vv SMUR Coen, 7 jaa 

A HAPPY JUMP 
Ryan & Kevin, 8 & 6 jaar 

A. DE GEHEIM! 
ho & Anouk, 5 & 

DORLOGSSCHIP A 
Rick, 10 jaar 

V LEEUWENTE 

IS 
8 jaar 

6 
z 4 
2 5 
5 Ei Stefan, 

| 

:MPEL 
8 jaar 



|_SPEEL DENIEUWE — B Tp 
_gootrcameoP Me ESS 
| EGOMVAGATGG SSN 



ZELFS MET ZIJN 
NIEUWE STOOMWALS KAN 

DE JOKER HET NIET WINNEN VAN 
BATMAN! VOLG DE STap-VOOR-STAP 
INSTRUCTIES OM TE LEREN HOE 

JE MIJ KUNT TEKENE: 

ivoor meer wvanturen met Batman naar 
LEGO.nl/superheroes 



VUIILNISMAN GRANT EN ZIJN NIEUWE 

HEE DAAR! 
WIL JE ONS HELPEN DE WERELD 

TE REDDEN? PROBEER DAN DIT 2-N-1 
VOERTUIG! IN HET BEGIN WAS HET EEN 
GEWONE VUILNISUAGEN, MAAR EEN MAAT 

VAN ME HAD EEN CREATIEVE BUI EN HEEFT 
HEM VERBOUWD. NU 15 HET EEN MACHTIGE, 

Á ROB0T-VERSLINDENDE VULLNISVRETER MET 
BÀ STRAALAANDRIJVING EN MECHANISCH 

AANGEDREVEN KAKEN! 
JOEHOE! 

Er it een micro-robot. 

MAAR DAT IS NOG NIET ALLES! 
Kom langs om andere geniale Z-in-l creaties te. bekijken, waarmee we de wereld kunnen redden! Kaele tegenstanders af met een salvo softijs Wiede Usmachine, Of deel middeleeuwse Klapnen uit met de Kasteelcavalerie Vlieger uit een ver ridderkoninkrijkt 
Bezoek een BUITENGEWONE wereld op LEGO.nl/movie 



BÀ LEGO°CLUB 
mn 

Ken je de LEGO Doe- en Leesboeken al? Vol met verhalen, 
spelletjes, activiteiten en vaak met een LEGO minifiguurtje 
erbij? Elke maand ligt er een nieuwe uitgave in de winkel. 
En goed nieuws: wij geven 10 exemplaren cadeau! 

Doe mee en maak kans op een THE LEGO® MOVIE stickerboek. WEDSTRIJDVRAAG 
Vertel kort wat je leuk vindt aan de helden van De LEGO® Film? STUUR je antwoord vóór. 
0 februari naar: wedstrijd@L EGOclub.nl met als onderwerp “LEGO Stickerboek’. 

Meer dan 230 stickers SS 

BINNENKORT ONLINE! IN HET MAART MAGAZIN 

zi 
LEGO.nl/ clus TLEGO.mi/ninjagn 

OPLOSSINGEN! 
LEGO Creator, blz, 2; 
‘Quad op ruwe terreinbaan, Monstertruck op modderpad, 
Buggy op zandweg. 
LEGO Star Wars”, blz, 45: 
1- Trooper is verstopt achter rots aan linkerkant, 
2, zandkasteel, pretzel, Ra-D2 hoort niet bij de set, 
3 DOOKU 
‘4 Op cape van Imperial Royal Guard, onder blaster, ín explosie: 
De LEGO® Film, blz. 22: 
De micrò-manageris verstopt achter de pilaar, 
aan de rechterkant. 

Voor vragen/opmerkingen overe 
‘abonnement, neem contact met ons op via: 
Klantenservice: 0800-5346 5555 
(gratis vanaf vaste lijn) 

-1eGO Cls Magazine seen wigave van LEGO Nederland BV «Verschijning: 5x perjaar Biadransgement: Yolanda Monna» 
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