
Συνάντησε τους ήρωες που είναι υπεύθυνοι  
για την ασφάλεια και την καθαριότητα της LEGO® City.  

Βοήθησε αυτούς τους φανταστικούς ανθρώπους  
να λύσουν κουίζ, να ξεπεράσουν προβλήματα και να κάνουν 

διάφορες δραστηριότητες χρησιμοποιώντας περισσότερα  
από 500 επαναχρησιμοποιούμενα αυτοκόλλητα. 

Τυπώθηκε στην Ε.Ε.
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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
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Περιγραφή: Το προϊόν αποτελείται από ένα βιβλίο 32 σελίδων και περισσότερα από 500 αυτοκόλλητα.

Προϊοντική κατηγορία:               Βιβλία για παιδιά – ΑΜΕΕΤ 
Πρωτότυπος τίτλος προϊόντος: LEGO® City. City Adventures 
Τίτλος προϊόντος:                       LEGO® City. ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Αρ. Προδιαγραφής: 214 
Σειρά: SAC 
Αριθμός βιβλίου: SAC-6012 
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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Βρες τη σειρά με την οποία κινούνται τα περιπολικά  

και τα αυτοκίνητα των κακών. Στη συνέχεια κόλλησε τα σωστά  

αυτοκόλλητα στον στριφογυριστό δρόμο.

ΠΙΑΣΕ ΤΟΥΣ ΚΑΚΟΥΣ!

Βοήθησε τη Σίρλεϊ να καθαρίσει την πόλη. Ακολούθησε το μοτίβο  

και βρες τον δρόμο στον λαβύρινθο με τα σωστά αυτοκόλλητα.  

Μπορείς να μετακινηθείς μόνο κάθετα και οριζόντια. 

ΑΣΠΡΟΣ ΣΙΦΟΥΝΑΣ

Κάποιος πρέπει  
να καθαρίσει.

 Τι φοβερή καταδίωξη!

ΑΦΕΤΗΡΙΑ

ΑΦΕΤΗΡΙΑ

ΤΕΡΜΑ
ΤΕΡΜΑ
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Ο Τίπι έχει ανοίξει πολλές πόρτες στη ζωή του. Βοήθησέ τον να βρει  

την αντίστοιχη πόρτα σε καθένα από τα παρακάτω κτίρια και βάλε  

τα σωστά αυτοκόλλητα στα κενά τετράγωνα. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ

Κόλλησε τα αυτοκόλλητα στα σωστά σημεία για να δεις πώς  

είναι το περιπολικό του Ντιουκ Ντετέιν. Στη συνέχεια, μάρκαρε  

με ένα αυτοκόλλητο αστυνομικό σήμα το πανομοιότυπο μικρό αντίγραφο  

του μεγάλου αυτοκινήτου.

ΤΟ ΣΟΥΠΕΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ ΣΟΥΠΕΡ ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ

Δεν υπάρχει πόρτα  
που δεν μπορώ να ανοίξω!

Αψηφά  
και τη βαρύτητα!
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