
Οι παίκτες ηλεκτρονικών παιχνιδιών εξαφανίζονται,  
όπως και ο Τζέι! Συναρμολόγησε τη μίνι φιγούρα του  

Τζέι και βοήθησέ τον να περιηγηθεί στον εικονικό κόσμο  
της Πρώτης Αυτοκρατορίας. Διάβασε για τo μυστικό  
αρχηγείο του Μηχανικού και για ένα μυστηριώδες  

ηλεκτρονικό παιχνίδι. Ύστερα, αξιοποίησε τις ικανότητές  
σου και βοήθησε τους νίντζα να λύσουν γρίφους,  

να ζωγραφίσουν και να βρουν τον δρόμο τους μέσα  
από λαβυρίνθους, καθώς ψάχνουν για τον φίλο τους.  

Το παιχνίδι έχει αρχίσει για τους μάστερ του Σπιντζίτσου!
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LEGO, the LEGO logo, the Brick and Knob configurations, 
the Minifigure and NINJAGO are trademarks of the LEGO Group. 
©2020 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.eu
Διανέμεται από: 
 
 
 
 
Τα αντικείμενα παράγονται στη Δανία, στην Ουγγαρία, στην Κίνα,  
στο Μεξικό και στην Τσεχία. 
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Περιγραφή: Το προϊόν αποτελείται από ένα βιβλίο 32 σελίδων και 8 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®. READY, PLAYERS? 
Τίτλος προϊόντος:                       LEGO® NINJAGO®. ΠΑΜΕ, ΠΑΙΚΤΕΣ;

Αρ. Προδιαγραφής: 101 
Σειρά: LNC 
Αριθμός βιβλίου: LNC-6719 
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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