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21190 Den forladte landsby V29

2057 6880 2

Produktfunktioner
• Kamp- og bygge-action for Minecraft-spillere® – Børn får brug for al deres Minecraft-viden, når de skal 
genindtage og ombygge en uhyggelig zombielandsby med LEGO® Minecraft sættet Den forladte landsby 
(21190)
• Legesæt i 4 dele – Indeholder 2 zombier og en zombiejæger, en zombiejægers lejrplads, zombie-
landsbyboerens arbejdsplads, zombiefarmers græskarbed, et forladt hus og masser af autentisk tilbehør
• Endeløs kreativ leg – Spillerne skal genindtage en uhyggelig landsby fra zombier og derefter ombygge 
den i deres egen personlige stil, klar til nye Minecraft-eventyr®
• Gave til børn – Giv Minecraft-spillere® fra 8 år en fødselsdagsgave, julegave eller overraskelse til enhver 
anden anledning med denne fysiske version af spillet
• Mange måder at lege på – Det forladte hus er over 8 cm højt, 14 cm bredt og 10 cm dybt. De forskellige 
elementer er nemme at arrangere på nye måder og kombinere med andre sæt i sortimentet
• Minecraft® i virkeligheden – Med LEGO® Minecraft sæt får børn en anden måde at nyde videospillet på, 
hvor mobs, scener og elementer vækkes til live med den fysiske kreativitet, der kendetegner LEGO klodser
Antal klodser 422

Pris vejl 449,00  / 279,35  eks moms Kolli 3



21189 Skeletfængslet V29

2057 6880 3

Produktfunktioner
• Actionfyldt sæt til Minecraft-spillere® – Med klassiske detaljer, fysiske detaljer og flere biomer rummer 
LEGO® Minecraft Skeletfængslet (21189) alt, hvad børn behøver til endeløse eventyr
• Ikoniske funktioner og detaljer – Indeholder huleudforskeren, 3 skeletter og 3 biomer: en drypstenshule 
med en klippenedstyrtnings = funktion, en frodig hule med buske, ler og fakler og et fangehul med en 
skelet-spawner
• Mange måder at lege på – Børn kan bygge, udforske, kæmpe og betjene sjove funktioner, når de begiver 
sig ud på endeløse Minecraft-eventyr® og derefter ombygger sættet til endnu mere kreativ leg
• Gave til børn – Giv Minecraft-spillere® fra 8 år en fødselsdagsgave, julegave eller overraskelse til enhver 
anden anledning med denne fysiske version af videospillet
• Sjov, der kan ombygges – Dette alsidige sæt er over 14 cm højt, 19 cm bredt og 14 cm dybt og er fyldt 
med legemuligheder
• Minecraft® i virkeligheden – Med LEGO® Minecraft sæt får børn en anden måde at nyde videospillet på, 
hvor mobs, scener og elementer vækkes til live med den fysiske kreativitet, der kendetegner LEGO klodser
Antal klodser 364

Pris vejl 259,95  / 127,27  eks moms Kolli 5



21184 Bageriet V29

2057 6880 4

Produktfunktioner
• Alsidigt legesæt – Det aktivitetsfyldte LEGO® Minecraft® sæt Bageriet (21184) er sprængfyldt med sjovt 
byggeri, bageri og kamp
• Figurer fra spillet – Indeholder Minecraft-karakterer® og mobs, som spillere vil genkende: en bager, sne-
landsbyboer, ged og en Creeper™
• Mange måder at lege på – Børn kan bage brød i bageriet, udspille historier i opholdsområdet, dyrke 
hvede på farmen, malke geden, kæmpe mod en Creeper™ og derefter ombygge sættet for at få endnu 
flere eventyr
• Gave til børn – Giv Minecraft-spillere® fra 8 år en fødselsdagsgave, julegave eller overraskelse til enhver 
anden anledning med denne fysiske version af videospillet
• Sjov på farten – Dette kompakte sæt er over 8 cm højt, 17 cm bredt og 14 cm dybt og er fyldt med 
legemuligheder
• Minecraft® i virkeligheden – Med LEGO® Minecraft sæt får børn en anden måde at nyde videospillet på, 
hvor populære mobs, scener og elementer vækkes til live med den fysiske kreativitet, der kendetegner 
LEGO klodser
Antal klodser 154

Pris vejl 199,95  / 127,27  eks moms Kolli 5



21185 Nether-bastionen V29

2057 6880 5

Produktfunktioner
• Minecraft-mission® – Børn med en passion for Minecraft-videospillet kan få praktiske kreative 
udfordringer og kampaction med LEGO® Minecraft sættet Netherbastionen (21185)
• Figurer fra spillet – Sættet indeholder masser af Minecraft-karakterer®: en nether-eventyrer, 
magmakubus, piglin-bølle, piglin og en ganger samt et væld af funktioner, detaljer og tilbehør
• Actionfyldt leg – Spillere kan kæmper sig vej ind i den brandvarme netherbastion og overvinde en række 
udfordringer for at samle genstande, der inspirerer til endnu flere kreative legemuligheder
• Fysisk Minecraft-gave® – Giv børn fra 8 år en fødselsdagsgave, julegave eller "bare fordi"-gave med dette 
klodsbyggede eventyr fra videospillet i virkelighedens verden
• Ombyg til nye eventyr – Dette sæt, der kan ombygges, er over 9 cm højt, 19 cm bredt og 18 cm dybt og 
er fyldt med legemuligheder
• Autentisk tilbehør – Indeholder rødrod, svamp, sortsten, guld, netherwart, svampe, sjælefakler og 
sjæleild, samt våben, TNT, en fi = skestang og en kiste, der indeholder endnu flere elementer
• Minecraft® i virkeligheden – Med LEGO® Minecraft sæt får børn en anden måde at nyde videospillet på, 
hvor populære mobs, scener og elementer vækkes til live med den fysiske kreativitet, der kendetegner 
LEGO
Antal klodser 300

Pris vejl 299,95  / 176,25  eks moms Kolli 3



21188 Lamalandsbyen V29

2057 6880 6

Produktfunktioner
• Kreativt Minecraft-sæt® – LEGO® Minecraft sættet Llamalandsbyen (21188) er fyldt med figurer, tilbehør, 
detaljer og funktioner, der kan inspirere til kreativt byggeri, fantasifuld leg og cool udstillingsmodeller
• Minecraft-karakterer® – Omfatter en lamahyrde, lamaridder, savanne-landsbyboer, smed-landsbyboer, 
Pillager, Vindicator, lama, lama = unge og en fåreunge
• Mange måder at lege på – Lamahuset kan åbnes og rummer plads til fantasifuld rolleleg i mange 
forskellige rum. Udenfor er der dyr at passe samt 6 bygninger, der kan gives et personligt præg og placeres 
næsten overalt
• Gaveidé til Minecraft-spillere® – Dette LEGO® Minecraft lege- og udstillingssæt med både indvendige og 
udvendige detaljer er en alsidig fødselsdagsgave, julegave eller hyggelig overraskelse til børn fra 9 år
• Mange måder at lege på – Dette sæt, der kan ombygges, er over 31 cm højt, 30 cm bredt og 30 cm dybt 
og er sprængfyldt med legemuligheder
• Minecraft® i virkeligheden – Med LEGO® Minecraft sæt får børn en anden måde at nyde det populære 
spil på, hvor karakterer, scener og elementer vækkes til live med den fysiske kreativitet, der kendetegner 
LEGO klodser
Antal klodser 1252

Pris vejl 1149,00  / 749,52  eks moms Kolli 3



21186 Isborgen V29

2057 6880 7

Produktfunktioner
• Minecraft-action® – LEGO® Minecraft sættet Isborgen (21186) er fyldt med lege- og 
udstillingsmuligheder, som Minecraft-spillere kan udforske og ombygge for at få endeløst kreativt sjov
• Velkendte karakterer – Legesættet indeholder figurer af den kongelige kriger, en yeti og 4 fjendtlige 
mobs: 2 skeletter og 2 zombier
• Fysiske eventyr – Spillere kan deltage i et række eventyr i og omkring slottet, herunder et angreb, som 
de kan afværge ved hjælp af en knipse-pilekaster
• Kreativ leg for børn – Er du på udkig efter en kreativ fødselsdagsgave, julegave eller bare en overraskelse 
til Minecraft-spillere® fra 8 år? Dette alsidige, actionfyldte legesæt har det hele
• Alsidigt legesæt – Dette sæt, der kan ombygges, er over 16 cm højt, 23 cm bredt og 19 cm dybt og er 
fyldt med legemuligheder
• Autentisk tilbehør – Indeholder diamantsværd og bannerskjold, armbrøst, økse, craftingbord, 
stenskærer, ambolt, kedel og mange flere genstande
• Minecraft® i virkeligheden – Med LEGO® Minecraft sæt får børn en anden måde at nyde videospillet på, 
hvor karakterer, scener og elementer vækkes til live med den fysiske kreativitet, der kendetegner LEGO 
klodser
• Garanti for kvalitet – LEGO® komponenter lever op til strenge branchestandarder for at sikre,
Antal klodser 499

Pris vejl 449,00  / 279,35  eks moms Kolli 4



21181 Kaningården V29

2057 6880 8

Produktfunktioner
• Alsidigt legesæt – LEGO® Minecraft® Kaningården (21181) er fyldt til kaninørerne med populære 
karakterer, tilbehør, detaljer og funktioner fra det ultrapopulære Minecraft-spil
• Klassiske figurer – Indeholder populære Minecraft-karakterer®: tæmmeren, en kanin, en kaninunge og 
en zombie samt et væld af sjove detaljer, funktioner og fantastisk tilbehør
• Endeløse legemuligheder – Gården kan åbnes bagtil, og taget kan løftes af, så der er plads til fantasifuld 
rolleleg indeni. Udenfor er der dyr at passe, gulerødder at dyrke og en zombie at bekæmpe
• Fantastisk gave – Med denne gave til fødselsdag, jul eller enhver anden anledning får Minecraft-spillere® 
fra 8 år mulighed for at prøve kræfter med deres yndlingsspil i virkeligheden
• Ombyggeligt sjov – Sættet er over 12 cm højt, 22 cm bredt og 12 cm dybt. Det kan ombygges og 
kombineres med andre sæt og dermed give endeløs kreativ leg
• Minecraft® i den rigtige verden – Med LEGO® Minecraft byggesæt får Minecraft-spillere en ny måde at 
nyde deres yndlingsspil på, med figurer, scener og detaljer, der bringes til live med en fantasifuld blanding 
af LEGO klodser og elementer,
Antal klodser 340

Pris vejl 299,95  / 176,25  eks moms Kolli 3



21183 Træningsområdet V29

2057 6880 9

Produktfunktioner
• Byg, leg og udstil – LEGO® Minecraft® Træningsområdet (21183) er et berigende byggeprojekt, en 
spændende legeoplevelse og en spektakulær model, som børn kan udstille
• Ikoniske figurer – Sættet indeholder klassiske Minecraft-karakterer®: en ninja, en rogue, et skelet og en 
flagermus
• Endeløse legemuligheder – Børn kan ombygge og omdesigne dette super alsidige byggesæt, der kan 
tilpasses igen og igen, for at udforske fantasifulde lege- og udstillingsmuligheder, der aldrig slutter
• En iøjnefaldende gave – Dette modulære legesæt vil være en ideel fødselsdagsgave, julegave eller en 
særlig overraskelse til alle M = inecraft-fans® og entusiastiske modelbyggere fra 8 år
• Sjov i stor størrelse – Dette imponerende sæt er over 24 cm højt, 24 cm bredt og 15 cm dybt. Det kan 
nemt ombygges og kombineres med andre sæt for at udvide fornøjelsen
• Minecraft® i den rigtige verden – Med LEGO® Minecraft byggesæt får Minecraft-spillere en ny måde at 
nyde deres yndlingsspil på, med figurer, scener og detaljer, der bringes til live gennem en fantasifuld 
blanding af LEGO klodser og elementer
Antal klodser 534

Pris vejl 599,00 / 372,65  eks moms Kolli 3



21177 Creeper-bagholdet™ V29

2057 6880 10

Produktfunktioner
• Sjovt sæt – LEGO® Minecraft® sættet Creeper-bagholdet™ (21177) er fyldt med figurer, tilbehør, detaljer 
og funktioner, der kan inspirere til endeløse og fantasifulde Minecraft-eventyr
• Populære karakterer – Indeholder den ikoniske Minecraft-helt® Steve samt en griseunge, en kylling og en 
rød eksploderende Creeper™
• Mange måder at lege på – Børn kan slippe kreativiteten løs med jernmalm ved craftingbordet, med at 
tage sig af dyrene og med at kæmpe mod en frygtet eksploderende Creeper™, der sprænges i luften, når 
børn trykker på en særlig blok
• Fantastisk gave – Denne fysiske gengivelse af det populære spil vil være en fremragende gave til 
fødselsdag, jul eller enhver anden anledning til Minecraft-spillere® fra 7 år
• Sjov på farten – Dette kompakte sæt er over 3 cm højt, 9 cm bredt og 9 cm dybt og rummer masser af 
legepotentiale
• Minecraft® i den rigtige verden – Med LEGO® Minecraft byggesæt får Minecraft-spillere en ny måde at 
nyde deres yndlingsspil på, med figurer, scener og detaljer, der bringes til live med en fantasifuld blanding 
af LEGO klodser og elementer
Antal klodser 72

Pris vejl 89,95 / 52,85  eks moms Kolli 4



21179 Svampehuset V29

2057 6880 11

Produktfunktioner
• Minecraft-eventyr® – De kreative legemuligheder er uendelige, både indeni og uden for LEGO® 
Minecraft Svampehuset, der er fuldt af sjov (21179)
• Autentiske detaljer – Sættet indeholder de ikoniske Minecraft-figurer® Alex, en mooshroom og en 
edderkoppejockey, og desuden seje funktioner og detaljer samt sjovt tilbehør fra det ultrapopulære spil
• Inspirer fantasien – Børn kan løfte taget og væggene af for at få adgang til husets indre. Udenfor finder 
de en mooshroom, der kan malkes, og en skelet-edderkoppejockey at kæmpe imod
• Sjov gave – Dette sæt vil være en perfekt gave til fødselsdag, jul eller enhver anden anledning til 
Minecraft-spillere® fra 8 år
• Alsidigt legesæt – Sættet er over 10 cm højt, 13 cm bredt og 15 cm dybt, og træ- og kisteområdet kan 
ombygges til andre opstillinger
• Minecraft® i den rigtige verden – Med LEGO® Minecraft byggesæt får Minecraft-spillere en ny måde at 
nyde deres yndlingsspil på, med figurer, scener og detaljer, der bringes til live med en fantasifuld blanding 
af LEGO klodser og elementer
• Garanti for kvalitet – LEGO® komponenter lever op til strenge branchestandarder for at sikre, at de er af 
ensartet kvalitet, kompa = tible, passer perfekt sammen og er nemme at skille ad hver gang
• Sikkerhed i højsæd
Antal klodser 272

Pris vejl 179,95 / 105,75  eks moms Kolli 6



21180 Vogterkampen V29

2057 6880 12

Produktfunktioner
• Undervandseventyr – LEGO® Minecraft® Vogterkampen (21180) tager spillere med på en kreativ mission 
på havbunden, fyldt med velkendte karakterer samt funktioner og detaljer fra det ultrapopulære spil
• Autentisk action – Koralrevet og monumentet kan bygges, og sættet rummer også ikoniske Minecraft-
figurer®: en dykker, glødesprutte, vogter, ældstevogter og 3 axolotler
• Fysisk leg – Der er et monument på koralrevet at bygge, skatte at finde og fjendtlige mobs at kæmpe 
mod i et Minecraft-eventyr®, der giver børn al spændingen fra spillet mellem hænderne
• Alsidig gave – Sættet er sprængfyldt med ubegrænset legepotentiale, der vil inspirere og underholde 
Minecraft-spillere® fra 8 år
• Uendelige muligheder – Dette fantasifulde legesæt er over 12 cm, højt 12 cm bredt og 7 cm dybt
• Minecraft® i den rigtige verden – Med LEGO® Minecraft byggesæt får Minecraft-spillere en ny måde at 
nyde deres yndlingsspil på, med figurer, scener og detaljer, der bringes til live med en fantasifuld blanding 
af LEGO klodser og elementer
• Garanti for kvalitet – LEGO® komponenter lever op til strenge branchestandarder for at sikre, at de er af 
ensartet kvalitet, kompatible, passer perfekt sammen og er nemme at skille ad hver gang
Antal klodser 255

Pris vejl 199,95 / 117,50  eks moms Kolli 8



21178 Rævehytten V29

2057 6880 13

Produktfunktioner
• Sjovt legesæt – LEGO® Minecraft® sættet Rævehytten (21178) er sprængfyldt med figurer, tilbehør, 
detaljer og funktioner, der kan i = nspirere til endeløs og kreativ leg
• Velkendte figurer – Indeholder ikoniske Minecraft-karakterer®: en druknet zombie, ræv, ræveunge, 
polarræv og en heltefigur i en rævs "pels"
• Kreativt og alsidigt – Bygningen kan åbnes bagtil, og taget kan løftes af, så der er plads til fantasifuld 
rolleleg indeni. Udenfor er der dyr at passe, fisk at fange og en fjende at bekæmpe
• Ideel gave – Med denne gave til fødselsdag, jul eller enhver anden anledning til Minecraft-spillere® fra 8 
år kan de løfte deres M = inecraft-eventyr til et endnu højere niveau
• Kompakt sæt – Dette bærbare legesæt er over 10 cm højt, 17 cm bredt og 12 cm dybt og rummer en 
verden af fantasifuld leg
• Minecraft® i den rigtige verden – Med LEGO® Minecraft byggesæt får Minecraft-spillere en ny måde at 
nyde deres yndlingsspil på, med figurer, scener og detaljer, der bringes til live med en fantasifuld blanding 
af LEGO klodser og elementer
• Garanti for kvalitet – LEGO® komponenter lever op til strenge branchestandarder for at sikre, at de er af 
ensartet kvalitet, kompa = tible, passer perfekt sammen og er nemme at skille ad hver gang
Antal klodser 193

Pris vejl 179,95 / 105,75  eks moms Kolli 6



21176 Det afskyelige junglevæsen V29

2057 6880 14

Produktfunktioner
• LEGO® Minecraft™ Det afskyelige junglevæsen (21176) indeholder et monster, som fans bare MÅ eje, 
samt masser af seje Minecraft-figurer og detaljer.
• Ud over det ikoniske afskyelige junglevæsen omfatter sættet figurer af en opdagelsesrejsende og en 
arkæolog, en fortryllet Creeper™, et skelet, en jerngolem og en leddelt plante med gribeblade.
• Figuren af det afskyelige junglevæsen har bevægelige arme, hoved, mund, ben og talje – børn får 
dermed uendelige lege- og udstillingsmuligheder.
• Giv en Minecraft-spiller™ i dit liv noget ganske særligt. LEGO® Minecraft sættet Det afskyelige 
junglevæsen vil være en fantastisk gaveidé til fødselsdag, jul eller "bare fordi" til børn fra 8 år.
• Det afskyelige junglevæsen er over 15 cm højt og er ideelt til fysisk og fantasifuld leg eller kreativ 
udstilling og kan nemt kombineres med andre LEGO® Minecraft™ sæt.
• Det afskyelige junglevæsen står fast på en stor byggeplade. Et bevægeligt plantemonster, en piedestal og 
en bambusplante står på deres egne, små byggeplader og maksimerer dermed sættets 
tilpasningsmuligheder.
• Med LEGO® Minecraft™ byggesæt får Minecraft-spillere en ny måde at nyde deres yndlingsspil på, med 
figurer, scener og detaljer, der bringes til live med en fantasifuld blanding af LEGO klodser og elementer.
Antal klodser 489

Pris vejl 349,00 / 217,10  eks moms Kolli 6



21172 Den ødelagte portal V29

2057 6880 15

Produktfunktioner
• LEGO® Minecraft™ Den ødelagte portal (21172) løfter Minecraft-spilleres passion for spillet gennem en 
urgammel portal til et multidimensionelt eventyr, der aldrig slutter.
• Sættet indeholder den populære Minecraft-karakter™ Steve samt velkendte figurer – en fåreunge, en 
hoglin-unge og et wither-skelet – og en portal, der kan bygges og aktiveres manuelt.
• Børn, der nyder at spille Minecraft™, vil elske dette spændende portaleventyr, der indeholder 
håndbetjente elementer til at aktivere og deaktivere den farefulde, interdimensionelle portal.
• Fremragende gaveidé til Minecraft-spillere™, fans af action og eventyr og børn fra 8 år, der elsker 
kreativt byggeri.
• Sættet kan ombygges i det uendelige og er over 13 cm højt, 21 cm bredt og 15 cm dybt. Det er perfekt til 
leg og udstilling og er nemt at kombinere med andre LEGO® Minecraft™ sæt.
• Byggesættet indeholder farverige gengivelser af Minecraft™ Oververdenen og Netherverdenen, en 
portal, der kan bygges, samt autent = isk Minecraft-tilbehør, bl.a. Steves netherit-rustning og sværd.
• Med LEGO® Minecraft™ byggesæt får Minecraft-spillere en ny måde at nyde deres yndlingsspil på, med 
figurer, scener og detaljer, der bringes til live med en fantasifuld blanding af LEGO klodser og element
Antal klodser 316

Pris vejl 259,95 / 152,75  eks moms Kolli 5



21171 Hestestalden V29

2057 6880 16

Produktfunktioner
• Når børn omarrangerer og ombygger LEGO® Minecraft™ Hestestalden (21171), opdager de uendelige 
legemuligheder, de kan nyde sammen med de velkendte Minecraft-figurer.
• Børn, der elsker Minecraft™, vil genkende onlinespillets hestemobs, staldbygning og autentiske 
Minecraft-tilbehør, der inspirerer til meget af den fysiske leg.
• Der bliver lagt op til masser af leg med dette alsidige byggesæt. Børn kan fodre og passe hestene, bygge 
en forhindringsbane, de kan hoppe over, og kæmpe mod en skeletrytter!
• Denne fysiske gengivelse af det populære onlinespil vil begejstre både Minecraft-spillere™ og hestefans 
fra 8 år.
• Sættet kan ombygges i det uendelige og er over 9 cm højt, 14 cm bredt og 14 cm dybt. Det er perfekt til 
leg og udstilling og er nemt at kombinere med andre LEGO® Minecraft™ sæt.
• Den farverige hestestald og omgivelserne rummer masser af Minecraft-tilbehør™, f.eks. høballer, en 
gylden gulerod og diamantrustning til en hest.
• Med LEGO® Minecraft™ byggesæt får Minecraft-spillere en ny måde at nyde deres yndlingsspil på, med 
figurer, scener og detaljer, der bringes til live gennem en fantasifuld blanding af LEGO klodser og 
elementer.
• LEGO® byggesæt lever op til str = enge branchestandarder for kvalitet for at sikre, at de er ensartede, 
kompatible, passer perfekt samme
Antal klodser 241

Pris vejl 179,95 / 105,40  eks moms Kolli 6



21170 Grisehuset V29

2057 6880 17

Produktfunktioner
• Styrk en Minecraft-spillers™ passion for spillet med LEGO® Minecraft Grisehuset (21170). Alt det sjove, 
kreativiteten og eventyret fra Minecraft, kombineret med fysiske, alsidige LEGO klodser.
• Autentisk LEGO® Minecraft™ byggelegesæt med den populære spilfigur Alex, en ikonisk Creeper™, 2 
grise, tilbehør til Alex og gulerødder til grisene.
• Børn kan bruge deres Minecraft-evner™ til at bygge et griseformet hus, åbne siden og fjerne taget for at 
udforske skjulte rum, gemme sig for den onde Creeper™, passe grise – og få hele huset til at eksplodere!
• Til alle fra 8 år. Den perfekte gave til børn, der gerne vil løfte deres Minecraft-spil™ til det næste niveau.
• Sættet er over 14 cm højt, 20 cm bredt og 19 cm dybt og inspirerer til fysisk kreativitet. Det ser også 
fantastisk ud, når det vises frem på enhver Minecraft-fans™ værelse.
• Dette LEGO® Minecraft™ sæt er lavet til at holde, kan ombygges i det uendelige og er nemt at 
kombinere med andre LEGO Minecraft sæt.
• Det store udvalg af LEGO® Minecraft™ legesæt bringer onlinespillet til live med figurer, scener og 
detaljer, der er genskabt med en fantasifuld blanding af holdbare LEGO klodser.
Antal klodser 490

Pris vejl 449,00 / 279,35  eks moms Kolli 3



21164 Koralrevet V29

2057 6880 18

Produktfunktioner
• LEGO® Minecraft™ Koralrevet (21164) er en fysisk oplevelse for Minecraft-spillere, der kan bringe spillets 
undervandseventyr til live med LEGO klodser, som kan ombygges i det uendelige.
• Det holdbare LEGO® Minecraft™ sæt indeholder den populære spilfigur Alex med dykkerhjelm, magiske 
bukser og sværd, samt en druknet, 2 pindsvinefisk (1 "oppustet", 1 normal) og tilbehør.
• Børn kan tage med Alex, den populære Minecraft-vovehals™, når hun dykker ned under havet på jagt 
efter skjulte skatte på det farverige koralrev, og når hun afværger et overraskelsesangreb fra en druknet.
• Til alle fra 7 år. Glæd Minecraft-spillere™ med et Minecraft-byggelegesæt i virkelighedens verden. Den 
perfekte overraskelse til spillere, der gerne vil løfte deres Minecraft-spil til det næste niveau.
• Sættet er over 7 cm højt, 10 cm bredt og 10 cm dybt – lille nok til masser af fysisk sjov og stort nok til at 
være en iøjnefaldende udstillingsgenstand.
• Den farverige koralrevsscene er fyldt med autentiske Minecraft-detaljer™ og super tilbehør, såsom den 
skjulte skattekiste, der kan åbnes og afslører en fisk og en perle.
• Dette LEGO® Minecraft™ sæt er lavet til at holde, kan ombygges i det uendelige og er nemt at 
kombinere med andre LEGO Minecraft sæt.
Antal klodser 92

Pris vejl 99,95 / 58,75  eks moms Kolli 3



21166 Den "forladte" mine V29

2057 6880 19

Produktfunktioner
• LEGO® Minecraft™ Den "forladte" mine (21166) bringer klassisk Minecraft-action til live i den virkelige 
verden, når børn hjælper spillets hovedperson med at udgrave miner, bygge og udforske, mens han er 
under angreb fra forskellige fjendtlige væsner.
• Indeholder et velkendt galleri af Minecraft-figurer™ og væsner: Steve, en zombie, en edderkop og 
levende slim. Sættet indeholder også kul-, jern- og diamantelementer samt en faldende grus-funktion.
• Spillere skal hjælpe Steve med at grave efter vigtige ressourcer, mens han lokker zombien, edderkoppen 
og det levende slim til hulens indgang, hvor børn kan bruge en håndbetjent funktion til at få klippestykker 
til at falde ned på dem højt oppefra.
• En ideel gave til fødselsdag eller enhver anden anledning til børn fra 7 år, der gerne vil føje en ny 
dimension til deres Minecraft-eventyr™.
• Dette alsidige LEGO® Minecraft™ legesæt er over 14 cm højt, 19 cm bredt og 12 cm dybt og er designet 
til at inspirere til endeløs, fantasifuld leg. Sættet er også nemt at kombinere med andre LEGO Minecraft 
legetøjssæt.
• Ingen batterier påkrævet. Dette LEGO® Minecraft™ sæt drives udelukkende af børns fantasi, så 
morskaben slutter aldrig. Den fysiske leg vil styrke børns fingerfærdighed, kreativitet og evner til 
problemløsning.
Antal klodser 248

Pris vejl 199,95 / 117,50  eks moms Kolli 6



21165 Bifarmen V29

2057 6880 20

Produktfunktioner
• Med figurer og væsner fra onlinespillet summer LEGO® Minecraft™ legesættet Bifarmen (21165) af 
fysiske muligheder for rolleleg for Minecraft-spillere og alle andre.
• Indeholder en biavler med elytra-vinger, landsbyboer, fåreunge, 4 venlige bier og 4 vrede bier. Sættet 
indeholder også en drejelig flyvefunktion, hvorfra bierne kan flyve afsted for at skabe ravage!
• Børn kan slutte sig til de 4 venlige bier, når de hjælper blomster og afgrøder til at vokse – og hjælpe 
biavleren med at afværge 4 vrede bier, som svæver i luften, suser rundt i cirkler og flyver afsted for at 
skræmme fårene og landsbyboeren.
• Minecraft-spillere™ og alle andre fra 8 år kan give fantasien luft under vingerne med dette sjove bi-
legetøj. Fremragende gave til fødselsdag eller enhver anden anledning til børn, der er på udkig efter nye 
måder at spille deres yndlingsspil på.
• Dette alsidige LEGO® Minecraft™ legesæt er over 19 cm højt, 16 cm bredt og 13 cm dybt. Spillere kan 
bygge, lege, ombygge og lege igen og igen, og de kan kombinere sættet med andre LEGO Minecraft 
legetøjssæt for at gøre legen endnu sjovere.
• Dette LEGO® Minecraft™ sæt kræver ikke batterier, da det udelukkende drives af børns fantasi! Den 
sjove og fysiske leg styrker børns fingerfærdighed, kreativitet og evne til problemløsning,
Antal klodser 238

Pris vejl 179,95 / 105,75  eks moms Kolli 6
Levering fra 16.11.22



21167 Handelsposten V29

2057 6880 21

Produktfunktioner
• LEGO® Minecraft™ Handelsposten (21167) er et alsidigt, fysisk legesæt fyldt med endeløst, klassisk 
Minecraft-sjov: minedrift, eksplosioner, en mystisk handelsmand, et fjendtligt skelet og 2 lamaer på fri 
fod!
• Indeholder populære Minecraft-figurer™ og væsner: Steve, en handelsmand, et skelet og 2 lamaer. 
Sættet indeholder også sjove detaljer, såsom en eksploderende mine og en handelspost.
• Børn kan hjælpe Steve med at klare non-stop Minecraft-action™. Der er en eksplosion i minen, et skelet 
at kæmpe mod, lamaer at indfange og en handelsmed uden noget at handle med – indtil man drejer på 
det hemmelige håndtag og afslører varerne.
• Dette sjove legesæt vil være en fremragende gave til fødselsdag eller enhver anden anledning til børn fra 
8 år, der gerne vil løfte deres Minecraft-eventyr™ til et helt nyt niveau.
• Minecraft-modellen™ er over 14 cm høj, 14 cm bred og 9 cm dyb og er designet til at inspirere til 
endeløs og eventyrfyldt rolleleg. Sættet er nemt at kombinere med andre LEGO® Minecraft legetøjssæt for 
at gøre legen endnu sjovere.
• Bruger ikke batterier – bare nysgerrige børns fantasi! Den fysiske leg er fantastisk til at udvikle børns 
fingerfærdighed, kreativitet og evner til problemløsning.
Antal klodser 201

Pris vejl 179,95 / 105,75  eks moms Kolli 6
Levering fra 11.10.22
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