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Me bren ars dn el fie van Mo. 
Vara een oude aachtforen kon ik het slagschip van » 
ener de at nen al 
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dorre erreed tr Afiehil de ahdde 
Nen ad bve eind E ol NL 
from Held hive af ofend Mar Jean ten izeenstnd AOK 
houden en bereikten de döstere ridders het eiand van Metands, 5. “5 
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Teepen 
magazine hebben we 

julie gevraagd om be laten, 
zien hoe gek jullie zijn! De 
inzendingen waren overwol- 
digend, maar en kan natuur 
lijk maar één de winnaar 
zijn En det Is: 
DAAN HAVENITH 
UIT ZOETERMEER 
‘En als winnaar kom jo natuurijk met intere in het LEGO Magazine 
te staart Ous hieronder kun alls 
lezen over Daan Zin averiete sport. 
zin leveingsaten on nau wat hem de alergekste LEGO lan maake 
hs ber Daan Havens en ben B jaar ‘oud Mijn favoriet vak op schools 
gym an in mij vrije vid spel ik Graag gar gak vaak voorballen 
m spoel in veol mat LEGO 
wijn favoriet LEGO speelgoed ie LEGO Oy Al iter grot bn, wil ik graag LEGO ontwerper worden Ben Blarg goed in 1250 bouwen, hot wa ges denk 
Het gaafste model datk van LEGO heb gemaakt (5 eon luchtverkeers- 
oren Deze oren Kun je hiemaast 
'9p de fox zen Ik zou wilen dat LEGO eon aus op wara groone. 
maak Dl een achte lm van LEGO, 
Dat zou pas gaaf zijl 





larm in de Vikingenburcht! 
|De vuurspuwende draak 

OFnin staat Klaar om de. 
Vikingen aan te vallen! Deze 
draak is zo gevaarlijk dat zoles 

| de dapperste Vikingen kippenvel 
krijgen van zijn aanwezigheid. 
Maar natuurlijk geven ze zich. 
nlet zomaar gewonnen! Dus: 
verzamelen, verdedigen en 
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KE Ri clubshop 

on krijg de Kok maass Knights Kingdom 

8799 Knighes 
Kingdom muur. 
Leefijd 5.175 

Elementen. 
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