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Ontdek de wereld van 

de gevechtsmachiner 

BIONICLE® 

Alvast een voorproefje 
van de splinternieuwe 

BIONICLE Piraka! 

LEGO TY 
Welke reddingsacties 

worden er vandaag op 
touw gezet in LEGO City? 

club 
RE) rtecoetscom 





De stijd van 
EXO-FORCE 
barst losl 

Pte LEGO Club, 
h_ind het LEGO Magazine 
geweldig, maan in de vorige editie 
heb ik meegedaan met een wedstrijd 
‘en helemaal geen antwoord gekregen. 
Ja, en ik vind julie strips zo cool dat 
ik ze In eon map doe om be bewaren. 
Groetjes, Doe mee 
Kyle Hankinson, 12 jaar aan diverse 

spelletjes! 

KNIGHT 
Hnepom 
Maak kennis 
metalle 

uren uit het 
Koninkrijk 
Morcia. Hek volgende’ 

Lee Club Magazine. 
lige eind maart. 
bij je in de bus! 

wrwEGOslubcom 
Ontdek als eerste © 

BIONICLE Prraka, A] 
die pas in maart Jij (es [8] 
uitkomen! 
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Deze tiek vol vucies kan oenhopelsze  , 
achterstand met één sprong in eer 
wannende positie veranderen trede 8 Jump Master achteruit ef 

m over de heli 

Oes scerier 1 
Het boehtenwelk van 
deze wendbare winnaar WS anovervollen. Trek de Side chin nlt 
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(2) dn Wheelie 
Winnen op fe achterwielen! 
Trek de Action Wheelie 
achteruit en zie hem, 

loer drasien! Trek de Fire 
Spinner achteruit en zie 

%® heerazendsnel om zijn 
efen os reren endo 
tegenstanders van 
baan meppen. 

en Td 



‘onze deppore ridders 

‘onder leiding van de edele 
Honing Jaylo beganen Jr 

Sir Hentis 





zet het op je verlanglijst an 
Vereel jo vrienden en Famille 

‘zoom in op jo levelingspro- 
ucven om ze In devall te 
bekijken. Fancastische 360 
vozatieFunetle! 

ie laatst pauw 
ons 2000 programma 
ed EXEO E 
een 
rde degen 

CED an lenie 
roda dee 

me rrd 

Alsje naar een speciale steen of minifiguur 
‘op zoek bent voor je verzameling, of nieuwe. 

lane aanalenvoonada \ exclusieve sets wit bestellen, kom dan naar c gienen HEUL 
Zin woon er nel Di 

wen s0o 

rartogssche karingen op aan PRODUCTEN! 
onnozele www.LEGOshop.com 

Je kunt ons ook bellen op nummer 00-80-5841 als je advies wt 
Aeboen over LEGO producten of vragen hebt over een besteling 
"Onze vriendelijke en orvaran adviseurs zitten Kleer en aart producten sin 

Sotrrtave te dan op 
voulSoshopcom. 
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FACTIVEER JE 
vecHTmacHine
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‘serjd om de berg Sancol woede 
De 

vane. 
gameten en ereen prol In hae valgende ervan LES Cute oant 
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Zaliean — 8905 
De Elfen, meedogenloze Zaktan Is 
de leider en miaschien de merkwaat. 
dgste van de Praka: hij bestast ut 
ikan mieroscopischo prot 

heeft een enorm sterke contact 
Blicen kan de krachten van zin 

tegenstanders absorberen. 
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LEGO WORD 2005 —unwarenen 
ljoenen LEGO stenen, supergrote modellen, azen: Rn ME en BEE eh, en en 

strijden, veel, heel veel unieke DE EE 
Se verjaardag. En jullie aes 


