


Bouw je eigen Droomiuis 
vedser} 

LEGO modelbouwers 
ebben de woning van 

hun dromen ontworpen — en. 
het resuleaat is de nieuwe 
LEGO Creator Huis set 
met instructies voor het 
‘bouwen van alle modellen, 
op deze pagina! 

eigen 
eruit zien? Laat het ons 
weten! Misschien 
de 

Wig EENS 
EBOUWD! 

Zo doe je me @) stuur de ton (nit vouwen) on je beschrijving 
1 mei 2007 naar. @ seeing E50 groonhus met domeran je 

en id LEGO Droomhuis wedstrijd 
On an een 

CREATOR 
Gee 



Cy 
Een brandweer- 
boot met 
supermotor! 

STAR WARS 
Kom alles te 
weten over de Y-wing! 



ganz KALMA 

DE WRAAK VAN DE on anderen 
Steel hij graag oen tentakel 

wim 80,00 jaar geleden werden ze verbannen naar de Grov — Sen 
Te Be eeensern gemoomd ven 
ren deed an won de Wipijen kr … 
no de Sj Nu ze hoe Mostar dee Leers 3 
in bezit hebben, wordt het moellijk zo ervan be weerhouden om de 
macht be grijpen in de BIONICLE wereld! 

ee asen dE 
‘Takadox is de sluwste en meest verraderlijke ee dat iedereen die hem uitdaagt aan reepjes 
van de Berrakt hij gebruik zijn hypnotische Eee 

opknappen Zin leger van onderzee insecten 'n pantsering maken hem teen geduchte 
nin Save telgen maken hem tot tegenstander Hij geet leiding oan een 
én van de gevaar Barok de zin 4 heelleger Koran krabben on grotecnid 
Yegensanders atijd een paar stappen 5 'paddent 



stijder heeft de leiding over de. Inktyissenkweek, is aanvoerder van ‘een leger rousachuige inkvssen aol maakt voordurend plannen voor de verovering van nieuwe gebeden 

Van ale Baraki koestert Ehlek de. diepste haat tegen de Matra hij 

‘en zin leger van giige alen is Elek omvoarspalbaar en levensgevaarlijk 

3 eene mana NS Martex de meet giheimzinige van de Barak UN daarmee alot A oi zin inden wetn oon ecee wat Met zi krachtige kaken kan hj zeis cen Mak eg @llemaal aan het bedenken is. Verborgen op de pantser openscheuren en zijn Takea haaienleger EE, zeebodem wacht nij geduldig tot er sen prooi ls de schrik van iedere tegenstander! oa kare zmemn. Dan beans KSC Vvcolschijn mot togen or ae Maton nederzeting Kana Nie Gant vaten. 

(meer te weten te komen over 





menen: 

pd LJ 
Sr 
re 

ACHTERAANZICHT 



|P} roblemen in 
LEGO City - de 

stad heeft Jou en je 
brandweerboot hand 

vast in het gebouw. 
Helaas staan alle 
brandweerwagens vast 
In hee. 
verkeer 
van LEGO 
ciey. 

9 
kunnen ze altijd! 
‘op jouw brandweerbao 
vertouwen. Dus haast’ 
Je naar de brand voor. 
het be laat ist 

peo Cis, TN 
Se nl 
ee, 



AN , 
Win nueen City @Ì OS ) ‘brandweerboot voorjou 

Pat 3 en je vriend. Kijk snel 
onde | 
de bijgesloten brief! ) 





Wil jij ook een 
keer met jouw 
LEGO creatie 
in heb LEGO 

Magazine staan? 

Stuur dan een 
LEGO Club 
Cool Creations. 
Postbus 950 
3000 AZ Rotterdam. 









Ter supersnelle racewagens. één kam- 
‘pioensbeker! Met hun sterke pullback 

motoren en spectaculaire botsacties zijn deze 
‘splinternieuwe LEGO Racers klaar voor de strijd. 

© _Kies je eigen kampioen en scheur naar de Finish. 
Maar kijk ui waar je heengaat: In de doodlopende, 7 
straten van dit doolhof rijden de auto's zich’ 
helemaal te pletter 



Ff 
MINI modellen, 
MEGA plezier! 

eze LEGO Creator 
mini modellen zien 

‘er misschien van buiten. 
klein uit, maar van 
binnen zitten ze vol 
met wilde dieren, 
(Fantastische robots, 
straalvliegtuigen en 
sterke machines! 
Hoe krijgen we zoveel 
speelplezier in zulke 
kleine mini modellen?’ 

‘we geheime 

‘en gewoon enorm 
‘goed in om kleine 
steentjes om te 
bouwen in enorm 
speelplezier! a 

4917 Mini robol 





ee 

_ 

© splinternieuwe. 
LEGO” Star Wars” 

collectie is geland! We 
vieren 30 jaan ruimte 
‘avonturen mat de YW 
Fighter” en de Imperial 
Landing Craft”, vol met. 
‘geweldige details en 
Functies die jo kont. 
uit de Flims 

peria Landing Graf plat AFneembaar Erospencampartimerd 

_ Imperial Scarmeroopert, Sahroopars on las inlgurent Bewoonde verborg hendel oem 6 bommen. Ee laten vlan 





NIEUW 2007 
El erk, eOLAND 

het PIRATENLAND in — 
LEGOLAND® Deutschland! 
Beleef de avonturen met Kaptein Mick ari in bemanning Sep oen baord bij de bene zeeronerkapken en beleef do spannendste 

“zeeslag aller tijden. Een groots piratenavontuur 
ligt op je te wachten! 
LEGOLAND" Dautschland Seizoen 2007: 31,03. — 041 Moak ganden opteer sten Geelen oe Vn draden 
(Ga voor meer Informatie naar wwwLEGOLANDde. 

in LEGOLAND® Billund! 

Een fantastische onderwaterwereld met duikboot, 
scheepswrak, tropische vissen en een gezonken 
‘schat gt in de diepte op je te wachten. Maar 
pas op; de schat van ATLANTIS word door echte. 
haalen bewaakt! 
LEGOLAND Billund Seizoen 2007: 3103. — 2810. mee miami Ban weeneta en mi 


