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Συμπλήρωσε τα κενά πλαίσια με τους σωστούς αριθμούς έτσι ώστε το 

ελικόπτερο, το τζετ σκι, το φορτηγό και το ντρόουν να εμφανίζονται 

μόνο μία φορά σε κάθε σειρά και στήλη.

Κύκλωσε τη σκιά που ανήκει στο ντρόουν δεξιά.

Μέτρησε όλους τους πυροσβεστήρες, τα σφυριά και 
τα κράνη και κύκλωσε τον αριθμό που δείχνει 
το σωστό άθροισμα.
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Χρωμάτισε την εικόνα ακολουθώντας τον οδηγό χρωμάτων 

αριστερά και θα ανακαλύψεις ποιον έσωσαν αυτή τη φορά 
οι πυροσβέστες.

Οδήγησε τον πυροσβέστη έξω από τον λαβύρινθο. Πρόσεξε τις φλόγες!

ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ!
Πρέπει να απαντήσω 

στο κάλεσμα της φύσης! Συνεχίστε 
την κατεδάφιση!

Ουάου!  Ήξερα ότι 
μου πήρε λίγη ώρα παραπάνω, 
αλλά δεν κατάλαβα ότι έλειπα 

τόσο πολύ!
ΤΕΛΟΣ
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Είσαι έτοιμος για μια περιπέτεια κοντά στις φλόγες με αυτό 
το απίθανο βιβλίο LEGO® City; Ακολούθησε τους γενναίους 

πυροσβέστες και βοήθησέ τους να σβήσουν τις φωτιές 
λύνοντας γρίφους, διαβάζοντας την ιστορία και 

πιάνοντας μερικούς απατεώνες. Φτιάξε τη δική σου 
μίνι φιγούρα πυροσβέστη και ετοιμάσου για δράση!

Τυπώθηκε στην Ε.Ε.

LEGO, the LEGO logo, the Brick and Knob configurations and
the Minifigure are trademarks of the LEGO Group.
©2019 The LEGO Group.
Produced by AMEET Sp. z o.o. 
under license from the LEGO Group.
AMEET Sp. z o.o., 
Nowe Sady 6, 94-102 Łódź – Poland
ameet@ameet.pl 
www.ameet.pl
Διανέμεται από:

Τα αντικείμενα παράγονται στη Δανία, στην Ουγγαρία, στην Κίνα, 
στο Μεξικό και στην Τσεχία.
Κρατήστε τη διεύθυνση των Εκδόσεων ΨΥΧΟΓΙΟΣ για μελλοντική αναφορά.
www.LEGO.com

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.
ΤΑΤΟΪΟΥ 121, 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Περιγραφή: Το προϊόν αποτελείται από ένα βιβλίο 32 σελίδων και 13 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® City. Fighting the Flames
Τίτλος προϊόντος: LEGO® City. ΜΑΧΗ ΜΕ ΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ

Αρ. Προδιαγραφής: 101
Σειρά: LNC
Αριθμός βιβλίου: LNC-6018
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 σε οποιαδήποτε 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.
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