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Περιγραφή: Το προϊόν αποτελείται από ένα βιβλίο 32 σελίδων και 7 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® Harry Potter™. Magical Secrets 
Τίτλος προϊόντος:                       LEGO® Harry Potter™. Μαγικά μυστικά

Αρ. Προδιαγραφής: 101 
Σειρά: LNC 
Αριθμός βιβλίου: LNC-6405 
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. Μικρά μέρη 
και μικρές μπίλιες. 
 
WARNING!  
Choking hazard. Small parts and 
small balls.

Copyright © 2020 Warner Bros. Entertainment Inc.  
WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia  
are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. 
Publishing Rights © JKR. (s20)

Ακολούθησε τον Χάρι, τον Ρον και την Ερμιόνη σε πολλές  
φανταστικές περιπέτειες σε αυτό το γεμάτο δράση βιβλίο  

δραστηριοτήτων LEGO® Harry Potter™. Συναρμολόγησε τη μίνι 
φιγούρα του Σείριου Μπλακ και βοήθησέ τον να ξεφύγει από τους 
Παράφρονες. Στη συνέχεια, λύσε τα φοβερά κουίζ και ανακάλυψε 

περισσότερα μυστηριώδη πλάσματα, εξερεύνησε μυστικές  
σήραγγες, ρίξε ένα Ξόρκι του Προστάτη και τελειοποίησε 

απίστευτα φίλτρα!
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Ο Ντράκο έφτιαξε μια άσχημη ζωγραφιά του Χάρι. Δες πώς είναι 
αντιστοιχίζοντας τα κομμάτια του χαρτιού με τα κενά.

Ο κακός καιρός δεν αποθάρρυνε τους φαν του Κουίντιτς.  
Βρες ποια ομάδα έχει περισσότερους μαθητές παρατηρώντας ποιος  

έχει περισσότερες ομπρέλες. Το Γκρίφιντορ ή το Χάφλπαφ;

Το πορτρέτο της χοντρής κυρίας χωρίς… τη χοντρή κυρία;  
Φυσικά και όχι! Χρησιμοποίησε τα στοιχεία για να βρεις πού κρύφτηκε  

η κυρία του πορτρέτου.
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Εξαφανίστηκε!

• Αυτή η ζωγραφιά έχει ορθογώνια κορνίζα.
• Είναι τοπίο με ζώα.
• Το Χόγκουαρτς δεν εικονίζεται.
• Δείχνει ζώα χωρίς φτερά.
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Ο Ωραιόραμφος δεν είναι ολόκληρος! Μπορείς να τον φτιάξεις 
παρατηρώντας τη μικρή εικόνα.

Πόσοι ακόμα Παράφρονες θα εμφανιστούν στον νυχτερινό 
ουρανό; Με τη βοήθεια των στοιχείων δες πού θα κάνουν  
την εμφάνισή τους κι άλλα τέτοια τρομακτικά πλάσματα.

Κατά τη διάρκεια της πανσελήνου, ένας καθηγητής μεταμορφώνεται  
σε κάτι διαφορετικό. Βρες το πορτρέτο που δεν έχει ζευγάρι.  

Δείχνει ποιος γίνεται λυκάνθρωπος!

• Τα πορτοκαλιά τετράγωνα δείχνουν πόσοι  
Παράφρονες τους αγγίζουν.

• Δεν μπορούν δύο Παράφρονες να εμφανίζονται  
σε διπλανά τετράγωνα.

1 1

3

3

©2020 The LEGO Group. ©2020 The LEGO Group.



Τυπώθηκε στην Ε.Ε.

Anglia is a trademark owned and licensed by Ford Motor Company. 
LEGO, the LEGO logo, the Minifigure and the Brick and Knob  
configurations 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. 
Κρατήστε τη διεύθυνση των Εκδόσεων ΨΥΧΟΓΙΟΣ για μελλοντική αναφορά. 
www.LEGO.com

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. 
ΤΑΤΟΪΟΥ 121, 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΤΗΛ.: 210 28 04 800 • FAX: 210 28 19 550 
www.psichogios.gr * e-mail: info@psichogios.gr

ΗΛΙΚΙΑ 

6+
ISBN 978-618-01-3576-3

ΚΩ
Δ.

 M
ΗX

/Σ
HΣ

: 2
45

31

Περιγραφή: Το προϊόν αποτελείται από ένα βιβλίο 32 σελίδων και 7 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® Harry Potter™. Magical Secrets 
Τίτλος προϊόντος:                       LEGO® Harry Potter™. Μαγικά μυστικά

Αρ. Προδιαγραφής: 101 
Σειρά: LNC 
Αριθμός βιβλίου: LNC-6405 
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. Μικρά μέρη 
και μικρές μπίλιες. 
 
WARNING!  
Choking hazard. Small parts and 
small balls.

Copyright © 2020 Warner Bros. Entertainment Inc.  
WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia  
are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. 
Publishing Rights © JKR. (s20)

Ακολούθησε τον Χάρι, τον Ρον και την Ερμιόνη σε πολλές  
φανταστικές περιπέτειες σε αυτό το γεμάτο δράση βιβλίο  

δραστηριοτήτων LEGO® Harry Potter™. Συναρμολόγησε τη μίνι 
φιγούρα του Σείριου Μπλακ και βοήθησέ τον να ξεφύγει από τους 
Παράφρονες. Στη συνέχεια, λύσε τα φοβερά κουίζ και ανακάλυψε 

περισσότερα μυστηριώδη πλάσματα, εξερεύνησε μυστικές  
σήραγγες, ρίξε ένα Ξόρκι του Προστάτη και τελειοποίησε 

απίστευτα φίλτρα!

cv_LNC-6405_EL.qxp_cv_LNC-6405_EL  13/03/2020  15:39  Page 1


