


Ο Λόιντ και η Χαρούμι δε βρίσκουν τον δρόμο για τον Ναό του Όνι. Χρησιμοποίησε 
τα στοιχεία που δίνονται παρακάτω και βοήθησέ τους σχεδιάζοντας μια γραμμή στον χάρτη. 

Υπάρχει μόνο μία σωστή διαδρομή.

ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΑΟ
Το Μπάουντι του Πεπρωμένου έπεσε στη ζούγκλα! Βοήθησε τους νίντζα να βγουν από τα μπαμπού 
που τους έχουν πλακώσει. Βρες τη σειρά με την οποία θα πρέπει να αφαιρέσουν τους κορμούς, 
ξεκινώντας με αυτόν που βρίσκεται πάνω από όλους. Γράψε τους αριθμούς μέσα στα λευκά κουτιά.

ΑΝΩΜΑΛΗ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ
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Για να φτάσει στον Ναό της Ανάστασης χωρίς να τον δουν, ο Κάι πρέπει να οδηγήσει 
το Κατάνα V11 στα κανάλια της παλιάς πόλης του Ninjago. Βιάσου! Οδήγησέ τον 

σε αυτόν τον υδάτινο λαβύρινθο.

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ
Ο Αξιωματικός της Αστυνομίας της πόλης του Ninjago είναι επικεφαλής μιας ομάδας αστυνομικών 
σε μια τελευταία προσπάθεια να συλλάβει τους Γιους του Γκάρμαντον. Βοήθησέ τον να εντοπίσει 
στη μεγάλη εικόνα τους ήρωες που υπάρχουν στο λευκό πλαίσιο.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΒΙΑΣΤΕΙΤΕ! 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗ 
ΧΑΡΟΥΜΙ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑ 

ΤΗΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΟ 
ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ 
ΦΕΡΕΙ ΠΙΣΩ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΝ ΚΑΚΟ ΑΡΧΟΝΤΑ 

ΓΚΑΡΜΑΝΤΟΝ.

ΑΦΕΤΗΡΙΑ
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Άλλη μια συνηθισμένη μέρα ξημέρωσε για τους νίντζα, κατά την οποία
ζαλίζουν τους κακούς με απίθανες φιγούρες Σπιντζίτσου, φροντίζουν

για την ασφάλεια της πόλης και απολαμβάνουν μπολ με νουντλς.
Αυτή τη φορά, όμως, έχουν επίσης να αντιμετωπίσουν τους Γιους του
Γκάρμαντον, που προσπαθούν να επαναφέρουν στη ζωή τον μπαμπά
του Λόιντ, αλλά και να σώσουν τους υπόλοιπους νίντζα, που είναι 
παγιδευμένοι σε κάποιο άλλο βασίλειο! Βοήθησέ τους να φέρουν 

σε πέρας τις αποστολές τους κάνοντας τις απίθανες δραστηριότητες
του βιβλίου, διάβασε τη συναρπαστική ιστορία και το κόμικ 

και πρόσθεσε στη συλλογή σου τον μαχητή Ζέιν!

Τυπώθηκε στην Ε.Ε.
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Τα αντικείμενα παράγονται στη Δανία, στην Ουγγαρία, στην Κίνα, 
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www.LEGO.com
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Περιγραφή: Το προϊόν αποτελείται από ένα βιβλίο 64 σελίδων και 16 κομμάτια LEGO.
Οδηγίες: Η συσκευασία των κομματιών LEGO δεν είναι παιχνίδι. Αφαιρέστε την και 

πετάξτε την προτού δώσετε το προϊόν σε ένα παιδί.

Προϊοντική κατηγορία: Βιβλία για παιδιά – ΑΜΕΕΤ
Πρωτότυπος τίτλος προϊόντος: LEGO® NINJAGO®. NINJA MISSIONS
Τίτλος προϊόντος: LEGO® NINJAGO®. ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 

ΤΩΝ ΝΙΝΤΖΑ

Αρ. Προδιαγραφής: 028A
Σειρά: LAB
Αριθμός βιβλίου: LAB-704
Παρτίδα: 01/EL

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται απολύτως η άνευ γραπτής αδείας του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων κατά οποιονδήποτε
τρόπο ή μέσο αντιγραφή,φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, διανομή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση, 
παρουσίαση στο κοινό σεοποιαδήποτε μορφή (ηλεκτρονική, μηχανική ή άλλη) και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος πνιγμού. Mικρά μέρη.

WARNING!
Choking hazard. Small parts.

Κυκλοφορούν επίσης:


