
DE ULTIEME 
CHIMA” STRIJD: 



De LEGO® City Poolonderzoekers 
zijn teruggekomen naar hun basis 
met een belangrijke vondst: een 
vniek en kostbaar ijskristal dat nu 
moet worden onderzocht. Maar 
de wetenschapper is nergens 
te vinden en nu is het kristal 
ook verdwenen! Kun jij de 
wetenschapper en het kristal 
vinden op deze bladzijde? 

EEK! 

Ontdek de geheimen. 
van het poolgebied op 
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IN DEZE EDITIE: 

Usjagers zijn Chima binnengevallen! Laval en de kwaarlaardige 
Sir Fangar nemen het tegen elkaar op in hun machtige robats-en dat 

is geen sneeuwballengevechtje!Biz.8 

HOL MAX HIER! 
HIER 15 JE NIEUWSTE LEGO* 

CLUB MAGAZINE EN DAARIN VIND 
JE GEELDIGE WEETJES OVER DE 4 
ELEMENTEN: VUUR, WATER, LUCHT 
EN AARDE. GA OP ZOEK NAAR DEZE 

SYMBOLEN OP DE VOLGENDE 
BLADZIJDEN 

OVER SNEEUW EN 15 GAAN, 
MAAR VOLGENS MIJ HEBBEN 
ZE DAT IN DE STUDIO NIET Oke..zo FRIS 

HOEFDE NU OOK 
WEER WIET! 

Bene HÉ, HET 15 HIER 
Ef vee Te veer ven EM  sessescren ar vasten, 



BESCHERM ASTOR CITY! 
De schurken hebben Astor Cy in 
hun macht. Overal dreigt gevaar! 
Kunnen de Ultra Agents de stad 

bevrijden en de orde herstellen? 

Fi E [5 INFEARND EAR HS Metzijn vlammende, 
\ zwaar bewapende 

hoverboard bevindt 
Y_ nfearno zich meestalin 
het heetst van de strijd! EUT 

“1 TERABYTE 
(em Tegen deze hacker is geen 

‘enkele computer bestand! 
Hij is buitengewe 

«\ maar gebrui 

Met zijn beukende 
AE vechtmachine en zijn bijna 
É Ss onverwoestbare pantser. 

is Tremor een van de 
gevaarlijkste tegenstanders 
van onze helend 

PSYCLONE 
Psyclone kan enorme. 
wervelwinden veroorzaken 
metzijn hovereraft! 

_TOXIKITA 
_Toxikita was vroeger 

en gerespecteerde 
‘milieustrijder, maar ze 
is veranderd in een 

giftige misdadiger! 

ij is Toxikita's trouwe 
handlanger en is vaartdurend 

lk gemene plannetjes aan het. 
smeden. 





SIR FANGAR 
= Fluminox heeft 8 vuur-CHI 
bollen aan het begin van 
de strijd. 

» Laval en zijn 7 vrienden komen 
Fluminox om vuur-CHI vragen. 

» Als elke Chima held één 
vuur-CHI bol krijgt, hoeveel 
hollen heeft Fluminox dan 4 
nog over? 

Het antwoord is de temperatuur 
(in graden Celsius) waarbij water 
bevriest! 

Met zijn extra CHlenergie, denkt Sir Fangar dat hij eindelijk de kracht bezit 
om Flominox de Fenikskoning te bevriezen. Maar eerst moet hij weten bij 
welke temperatuur water bevriest, Kun jij het raadsel van Sir Fangar vn hair beonlaste iste vinden 
‘oplossen om het antwoord te vinden? opbiz.2at 

WIST JE, DAT. 
een dein hoopje grondaarde meer levende organismen — 5 
bevat dan er mensen zijn op de wereld? 



Trek het trekkoord opzij — flink 
hard, om je Speedar maximale 
snelheid te geven. 

Jekunterzelfs nieuwe, 
mee uitvoeren. Duw één vande 
armen omlaag zodat hij net de grond. 
aakt,om je Speedar een bach 
laten maken. Maarprabeerd HEE 
alsje de Speedarm 

‘wilttaten rijden; want dan gaathij, 
— inlijkgewaon 

HET MAAKT NIET 
UIT HOE SNEL JE BENT, 

LAVAL! ALS IK DE ARMEN VAN 
MIJN SPEEDOR SPREID. KAN IK 
JOUW SPEEDOR IN VOLLE VAART 

RAKEN. EN ALS IK DE ARMEN RECHT 
VOORUIT LAAT STEKEN, KAN MIJN 
SPEEDOR ALLE OBSTAKELS OP 

IN ZIJN WEG ONTWIJKEN. 

Denk je dat je alles al weet over de LEGO? Chima Speedorz? Echt waar? Nu kun je op 
een compleet nieuwe manier racen tegen je vrienden en allerlei speciale Speedorz. 
uitdagingen proberen! 



B \\ 

de ONS, 

Dt 

je 
MOETEN TEGENKOMEN. 

CAN HIJ 
ZITTEN? 

DAT LIJKT ME EEN 
(BERICHT VAN GORZAN! 

2 TE ZIEN UIL H 
OAT WE MET DE VUURLEEUW 
ACHTER HEM AAN KOMEN 
TUSSEN DIE BERGEN DOOR. 

Jl 

IS 
il GEMEEN... JE 20U DIE 

aarceruaen 
AN = DAS 



IK BEN HET: SIR 
FANGAR! MIJN PLAN OM DE 

VUURLEEUW IN DE VAL TE LOKKEN we 5 15 GELUKT. NU 15 MIJN SABELTAND- ZITTEN VAST CE WALKER ONOVERWINNELIJK! IN DE SNEEUW 

PRECIES 

HÈ 

VOLGENS MIJN 
PLAN, NAÏEVE 
LEEUWENWELF. 

MAAK JE GEEN 
ZORGEN, MAKKER... IK HEB 

WAT VUUR-CHI ACHTER DE HAND 
GEHOUDEN, SPECIAAL VOOR DIT 

SOORT PROBLEMEN, 

ALS, DE VUUR-CHT WORDT r 
GEACTNEERD BREEKT DE | P ONDERGESNEEUW! 
VUÛRLEEUW IN EEN EKPLOSTE, È Ban! 

ms 5 

VERDRAATOT 
WACHT MAAR, 

LEEUWENJONG! JE BENT 
NOG WIET VAN 

TUURLIJK 
NIET, MAN - OAT WAS 

FANGAR. ANDERS HADDEN 
ER WEL BANANEN 

OP GESTAAN! 

STRIJD OM CHIMA WINNEN? GA Haas 
VOOR WOG MEER ACTIE EN AVONTUREN! 



Jess SLAG gn NINJAGO Emy b: 

NEW NINJAGO CITY WORDT 
AANGEVALLEN DOOR DE 
NINDROIDS! 

“Kai wilzijn vrienden te hulp schieten, 
“_maar de sterke robofs van Overlord 

versperren hem de weg. Help Kai zijn 
X-1 Ninja Charger door de stad te 
sturen zonder Nindroids tegen te 
komen! Lanceer de verborgen motor 
van Kai als er gevaar dreigt! 



Ga voor meer Ninjat 
LEGO.nl/ninjago 

De supersterke Overlord valt de 
Ninjago Tempel aan! Onze helden 
te 
verdedigingssysteem van de tempel 
te activeren. Help de ninja's de code. 
te vinden: ontcijfer de namen van de 
figuren die je op deze bladzijden ziet 
‘en zet de letters waar getallen onder 
staan ín de goede volgorde! 

GEHEIME CODEMEEN | 
TEN 7 

Hulp nodig? Je vindt de oplossing op blz. 23. 



METAALBAARD'S 
MEESTERBOUWER 

MISSIE! “%® 
EEN SPEL VOOR 2-4 PERSONEN! 

Lord Business wil de hele wereld vastlijmen, zodat niemand meer iets nieuws kan 
bouwen! Maar de dappere piraat Metaalbaard probeert hem tegen te houden! Race 
door de gebieden, verzamel LEGO® stenen en probeer dan te doen wat Metaalbaard. 
van je vraagt: iets buitengewoons bouwen van de stenen die je hebt verzameld. Kij 
uit voor Micro Managers, robots en lijmklodders op je pad! 

ZO GAAT HET SPEL: 

Neem 100 willekeurige stenen uit je 
LEGO? verzameling en leg ze op een 
stapelfje. 

ledere speler kiest 1 steen om als 
pion te gebruiken 

Gebruik een 2x4 LEGO steen als 
dobbelsteen. 

(4 | Zet de pionnen in het startveld. 

De spelers gooien om beurten met 
de dobbelsteen, 

Als de steen met de noppen 
omhoog landt, mag je 1 plaats 
vooruit gaan. Als de noppen omlaag 
wijzen, ga je 2 plaatsen vooruit. Als 
de steen op zijn zijkant terecht komt, 

mag je 3 plaatsen vooruit. 

Als je op een veld komt met een 
LEGO steen, pak je 1 steen vit de 
stapel. Bewaar die steen tot het 
einde van het spel 

Alsje op een veld komt met een 
klodder lijm, zit je vast en moet je de 
volgende beurt overslaan! 
Alsje op een veld komt met een 
vijandelijke robot of een Micro 
Manager, dan moet je 1 LEGO steen 

DOBBELSTEE! 

Noppen naar hoven: 
ga één veld vooruit, 

Noppen naar beneden: 
ga twee velden vooruit 

uitje voorraad weer terugleggen op de 
stapel (als je geen stenen in voorraad 
hebt, hoef je niets te doen) 

De speler die als eerste bij Metaalbaard 
aankomt, moet een Meesterbouwer 
opdracht uitvoeren! 

a. Gooi weer met de dobbelsteen. 

b. Als hij met de noppen omhoog 
landt, moet je al je stenen gebruiken 
‘om een voertuig te bouwen. 

€. Landt hij met de noppen omlaag, dan 
moet je al je stenen gebruiken om, 
een dier of persoon te bouwen. 

d. Als de dobbelsteen op zijn 
zijkant terecht komt, moet je 
alje stenen gebruiken om een 
gebruiksvoorwerp te bouwen. 

Terwijl degene die als eerste bij 
Metaalbaard aankwam aan het bouwen 
is, spelen de andere deelnemers verder. 
Als een andere speler ook bij 
Metaalbaard aankomt voordat de eerste 
speler klaar is met bouwen, wordt het 
een wedstrijd: wie krijgt het eerst zijn 
of haar bouwwerk af? 

WAAN 
WOLKEN. 
LAND 

De speler die als eerste alle LEGO stenen 
in een bouwwerk gebruikt, wint het spel! 

Steen op zijkant: 
ga drie velden vooruit 



Wie wordt de winnaar 
van de Enunet Awards? 

Ga naar LEGO.nl/movie om 
mee te doen. ledere. me 
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Ik VOEL EEN ANDER 
GEVAAR. 
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GEBEURT HIER? DIE 
GASTEN WERKEN TOCH 

NOOLT SAMEN??1 

WIST JE 
OAT NOG NIET? 

ZE PROBEREN DIE 



20 
GAUW UE 

JOU TE PAK 
HEBBEN 

7 sELUKKIG HEB 
IK MIJN SPLOER- 
HELIKOPTER HIER 

GESTALD! 

ik kik er NO 
NAAR UIT! 

Gu vaar meer strips val actie naar 
VENT 



BOUW BEESTACHTIG.. ME Kri 

ss 



7-0 NINJRGEL n 

Inzendingen 
moeten uiterlijk 

15 juli 2014 hij ons 
binnen zijn! 

K Serene | sy nd hd 2 

| | f m 
_DOE NU MEE AAN DE ZO DOE JE MEE: 

WEDSTRIJD EN MISSCHIEN BEN | 1 [Bouw met stenen uit je LEGO® verzameling een apparaat waarmee de 
__*_JIJÉÉN VAN DE 3 WINNAARS ninja's de aanval van de Nindraids kunnen afweren. 

VAN DE MEGA COOLE SET Maak een durdelijke kleurenfoto van “DE SLAG OM NINJAGO CITY“1__ 2 iotoumerk Ee 
De Nindroids vallen de Ninjago Tempel 3 \Vaag je ouder(s) naar LEGO.nl/dub te gaan, de Club Code CEL / 
aan en proberen New Ninjago City in hun. inte voeren en het toestemmingsformulier te printen. Stuur een scan of foto van het 
macht tekrijgen:Jay, loyd, Zane en Nya ingevulde formulier samen met da foto van je bouwwerk naar 
verdedigen de tempel, maar ze hebben. edst +010 omet als-onderwerp “Ninjago bouwwedstrijd- 
jouw hulp nodig! Voor de algemene wedstrijdvoorwaarden, zie ble-23. 



CAMERA HOOGWERKER v, 
Mels, 7 jaar 

| 
LEGO REUZEKAR v V HUIS OP EEN BERG 
Jonas, 7 jaar Jelmer, 8 jaar 

LASER ROOM Julian, 7 jaar 

M 

Core 

NINJAGD LAIR ATTACK A Rafe, 12 jaar 
PANTSERVOERTUIG A 
Ben, 10 jaar 

ee 

WAT EEN COOLE 
BOUWWERKEN C (ree 

ALLEMAAL! IK BEN 
BENIEUWD NAAR 
DIE VAN JOU! 



Evert, 8 jaar 

E E 
5 

5 Ed E 
El 
4 

SCHURKENSCHIP A 
Thijn, 9 jaar 

V HUIS MET KLEINE AUTO'S Et) 
Ni Ë lick, 7 jaar 

Maarten, 9 jaar 

Sem, 7 jaar 

V MARINEPLATFORM 

zeef g ‘1adser UITWELIOA V 4 
Jurre, 8 jaar 

à 

v ELEKTRISCHE ROBOT 

LEGOPOP A Marsha, 8 jaar V LEGOVAKANTIE 
WEERTERBERGEN 

Justin & ris, 9 & 8 jaar 

V VEERPONT KESSEL 
Devesa, 8 jaar 

v TOM 
Tom, 8 jaar 

A. HELIKOPTERDRAAK 

Bram, 7 jaar 

bijna alles wat leeft op aarde lucht in-en witadernt? Planten ademen 
door deine openingen in hun bladeren, een soort mondjes! 



ROBEER DE 
FEAME NU! 

playminifigures.com 

BRENG JOUW STEM UIT VOOR EEN EXCLUSIEF LEGO® CLUB SPELFIGUURTJE! 
We zijn een splinternieuwe game aan het 
ontwikkelen met de LEGO® Minifiguren in 
de hoofdrol, en we willen JOUW hulp bij 
het kiezen van de hoofdpersoon! 
LEGO? Minifigures Online is een geweldige. 
online game voor PC's en tablets, 
waarbij je samen met duizenden andere 
spelers op avontuur gaat. Samen met. 
de Minifiguren die je verzameld hebt, 
bezoek je fantastische plaatsen zoals een 
Piratenwereld en een Ruimtevaartwereld, 

Funcom en he Funcom ego zin handekmrken van Forcom Gmb 

‘en je gebruikt de unieke eigenschappen 
van je figuur om op verkenning te gaan, 
‘samen te werken en te battlen. 

LEGO Minifigures Online is op dit moment 
in de ‘Open Beta testfase’ voor PC's. We 
nodigen LEGO Club leden vit om de game 
te proberen voordat alles af is -laat het 
ontwerpteam weten of er dingen 

vpe raderen erder 

zijn die volgens jou nog beter 
zouden kunnen! 

STEM OP JE FAVORIETE MINIFIGUUR! 
In het volgende nummer van het LEGO 
Club Magazine krijg je een sleutelcode 

waarmee een exclusieve online LEGO 
Minifiguur kan worden geactiveerd waar 
alleen LEGO Club leden mee kunnen 
spelen… en jij kunt ons nu helpen om te 
kiezen welke figuur dat moet worden! 



Het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet En hou ook je volgende magazine van 
komt het allergrootste LEGO® spektakel van september goed in de gaten, want daarin staal 
het jaar weer naar Utrecht. Dus hou alvast een hoe je als LEGO Club lid korting kunt krijgen 

dag vrij in de herfstvakantie voor LEGO World op je toegangskaartje! 

TICKETS 

‘Tentoonstellingen saai? Niet deze! In Amsterdam EXPO kun je nu gaan 
kijken naar hele bijzondere LEGO kunstwerken van de Amerikaanse. 
kunstenaar Nathan Sawaya. Dus verbaas je ouders en stel voor om eens 
een tentoonstelling te bezoeken! Wedden dat hun mond openvalt?! 
En goed nieuws, want wij geven 5 familietickets cadeau! Wil je 
kans maken om zo'n familieticket (= toegang voor 2 kinderen en 2 
volwassenen of 3 kinderen en 1 volwassene) te winnen? Geef dan 
antwoord op deze vraag: uit welke Amerikaanse stad komt Nathan 
Sawaya? Stuur je antwoord vóór 30 juni 014 naar: 
wedstrijd@LEGOelub.nl met als onderwerp “The Art of the Brick”, AMSTERDAMEXPO 



EEN NIEUWE ATTRACTIE + 
D IN DE MAAK! … =(1EcoLA 

BILLUNDP RESORT 

Dit jaar gaat in LEGOLAND® Billund in Denemarken een 

splinternieuwe attractie open: Ghost - Het Spookhuis! GA ZELF OOK AAN DE 
SLAG EN TEKEN EEN NIEUWE 
ATTRACTIE! MISSCHIEN BEN 
JIJ DAN DE WINNAAR VAN 

EEN VERBLIJF IN LEGOLAND! 

HOE BEGINT EEN HOE WEET JE modelbouwers die tekeningen om er. 

PROJECT ALS DIT? WAAR ALLES MOET KOMEN? 3D computermodellen van te maken, 
die als een soort ‘kaart’ dienen om de 

Je kunt niet zomaar gaan bouwen, De ontwerpers maken schetsen die modellen van LEGO? stenen te bouwen! 

je moet eerst-een ontwerp maken! duidelijk maken hoe de attractie eruit 
Het LEGOLAND team presenteert moet zien, zoals de grote spin aan de 

eerst allerlei ideeën aan de andere gevel en griezelige, grappige monsters. 
medewerkers; daar wordt de beste uit __ Die scheisen wordenlatergeldeurde ___ HOE GAAT HET VERDER? 
gekozen - een spookhuis, bijvoorbeeld! illustraties. Daarna gebruiken de 

LEGO.nl/cluks 
“4 eco, het LEGO lego en EGOLAND zij handelsmerken van de LEGO Groep © 2014 The LEGO Group. 



LEGO" CLUB 

NIEUWS! 
WIN EEN heen IN LEGOLAND 

SI ptEGOml/elub=, 

B) oe e CNN LEGoLAND 

BINNENKORT ONLINE 
Nieuwtjes 

5 

Das 
a LEGO.nijelats LEGO.nl/movie 

InteractieveStrins OnlineGame __ * 

LEGO.nl/turtles LEGOneity ven Ninjago LEGD Chima 

0 PLOSSINGEN: 
ZIE LEGO Chima, blz.6: __ LEGO Ninjago, blz. n: 

Fluminox heeft 0 1. Zane _ 4. Lloyd Garmadon 
vuur-CHI bollen over. 
Waterbevriestbjo  2JY _ 5-Overlord 
graden ceids 3.Nya__6.Nindroids 

Geheime Code: NINJAGO 

5 WIST JE, DAT. 
pf de @ zo'n1 miljoen jaar geleden de mens voor het 

AN eerst vuur gebruikte om te koken? Waarschijnlijk 
kere ci, wed Zed hebben ze toen ook voor het eerst hun eten 

laten aanbranden! 

Voor vragen/opmerkingen over je 
abonnemenf, neem contact met 
ons-op via: 

Klantenservice: 0080-5346. 
(gratis vanaf vaste lijn) 



Port Betaald 

Klantnr. Lidmaatschapnr.: 


