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LEGO Cy 
Hee werkt een echt vliegveld? 

alvast maar mat de count dour 

Maak kennis 
met Axonn 
en Brutaka! 



Veiligheidscontrole 
Het ketavenprconan jd ale 
egtuigen grondig na zodra ze, 
nd zin Pas als ale punten op 

de conroleiet geeftde 
Stemming om weer Le starten. 
Veiligheid gaat voor alles! 







— uit om oven het verborgen 
es Le 

waar het vandaag rondrij. 
\erenlang hebben de wee zich 
verbargen gehouden en de 
Mareran van Voya Nut geholpen. 
Maar met de komst van de 

Bo lezen over de aloncte legende in 2006’ 



0 ge dere riders hebben gemenen en kon eene nen 
Escharen. Voor hún eersbe opdracht die wol eens de laatste zou kunnen 

zijn“ maoten za hot opnemen tegen Lord Vladek en zijn duistere ridders, In een hevige 
wedloop naar de top van Mistlands Toren! 

EE Ee ET Pen 

Sir Kentis King Jayko 





o Ze zeggen wel eens 
DE am “dein maar Fijn”, en 

ae B) car geld zeker voor 
deze nieuwe pods! 
giant ook In oen 

é  pochstfennaatl en 
od In jo broekzak 

(probeer dit snel drie keer achter elkaar te zeggen.) overal mee naar toe 

ú Te 

En 
Pen 

gn | rereen klei santa) J 6 

kn 
van onze algen LEGO E 
werknemers, Wil je 



nemen — en elke pod 
bevat genoeg stenen 
voor de bouw van een 
‘aantal ijzersterke 
modellen! Meb bouw- 
Instructies voor drie 
modellen en inspiratie 
voor een nog veel groten 
‘aantal, heb je mot deze 
pods eindeloos speel- 
plezier in zakPormaatta 

(noglmee bau 
mogelijkheden! 

Op 

kj nnee 
(voor een aantal 

lbinatiemadellen 
op zakformaat 





Là 
| COOLCREATIONS 



Lees alles over. 
lk Piraka bendelid 





ertel je vrienden een paar dingen over voetbal die ze. 
‘misschien (nog) niet weten. De meesten weten dat er keepers, 

verdedigers, aanvallers en middenvelders zijn, maar hleronder vind 
je een paar andere, coole wetenswaardigheden over voetballers! 
Klaar voor een lesje voetbal voor gevorderden? 

En 
pepesan ee enso Hone 

De Fene soeren Gemaakt hoet || (| voetbsteam ven doser Aen dekens |rt et eam en verbinden ai anderen met aar. De keper vaa de lange 
aar ze zij oak alt gevaarlijke Spele van at team Maar maer Boepunenmakern De beroemd ‘honderd aar geleden midamveider ln ven waaren Speld or can koter 6 voor Engeland spelende band Beckham. be zwaarste ler iden ea ij ht 18 matandoeipuren geraak. heere Vlam Hey Giza maa a mischien nog behande dor ouer woog Hd Tp voschande hazel dé & 

De Vordachgers Saan moot dicht ij do. keeper en proberen de baud bar, vanhet doe te guten 2e rmaken iet vonk dosipunen » maar dont zin 20 best it inder waard io Ferdinand ers verladen ale tijden 
rthester naad hai hem geken voor 30 mijeen fons 5 mijpen Euro) Fosveal LEG zou je daanvor hunnen. 

Leco gfotball 



gfoar geleden doed BIONICLE zijn intrede met 
‘Spannende sous on cen indrukwekkend verhaal! 

en (WB: zeen op dez Bidden zin 
uit het verleden van BIONICLE: zen 2 9 

In zool reep Kop BIONICLE verhaal 

van 4e maant gedankwaardige echter kan ui de BONE zere 



Diele m,. hee eerst Nederlandee Slohuid doe mee ooningervlen in model i hee LEGO Mogezine mag econ 
Lees gouw war andere Clubt ‘den În hen vrij ijd 
Wie ie de volgende koer aa Onde 

ijn hobby zij vane, voete 

wijn bean, benny. orn, irscen, Candy on Amd 
Enden rages 
Ha zou geweid cool zij ole or Bochmieehs LEG jeeps zoden komen. 



ler komen de 
greh 

bouwavontuur van. 
LEGO Creator! 

8) Die is niet zomaar eon 
LEGO set - hier krijg je 8 
prehistorische monsters 
In één! Met de stenen en 

Instructies in de 
£_doos kun je elk van 

de hier afgebeelde 
beesten bouwen -of 

‘er zelf een paar 
verzinnen! 

nammoEn 
Lang na het ijdpark van de 
dinosauruszen dwaalde deze 

zijn harige vacht als een 
olfant im een bona 

VAUROLORIt 
Deze reendensnaveldino” 
leefden In groepen en 
Konden zowel op wee als 
op Vr benen lopen. De 
geleerden zijn het nog niet 
Bens over da functio van do 
hege kam de zo op hun. 

| hoofd hadden 
JAURÙ: 

De beruchte T-rex had enorm arke kaken tanden alg slgersmeasen en con verschil cht meus Wie grapjes maakte over zjn 
Wine ormpjes lep kans op en gigantache bijwond 



JRE clubshop 

oe BENDE 
KONT zr AAT 

Alle Plraka 
hebben 
lichtgevende 
ogen on tanden 
die oplichten 
In het donker! 

Hoop een van de Piraka 
en je krijgt 10 EHTRA Zamor 
Kogels (8719) GRATI Vil 

sro Zamor Kogels & gt 8 
10 stuks! g$ 1 d 


