
20 57 68 80 1



76403 Magistraten V29
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76403 Magistraten V29

Produktfunktioner
• Magisk hovedkvarter – LEGO® Harry Potter™Ministeriet for Magi (76403) er det første LEGO sæt, 
der indfanger størrelsen og omfanget af dette knudepunkt, som summer af aktivitet
• Minifigurer – Harry Potter™, Hermione Granger™, Ron Weasley™, Albert Runcorn, Mafalda Hopkirk, 
Reg og Mary Cattermole, Arthur Weasley, Dolora Nidkjær, Pius Thicknesse, Corban Yaxley og en 
dementor™
• Autentisk tilbehør – Velkendte elementer fra filmene omfatter en rød telefonboks, stabler af avisen 
Profettidende, Nidkjærs patronus-kat, 2 afledningsdetonatorer og en horcrux i form af Slytherin-
medaljonen™
• En medrivende legeoplevelse – Denne "levende model" er fyldt med realistiske detaljer og 
fantasifulde eventyr, der lægger op til r = olleleg, og den giver Harry Potter-fans™ uendelige 
muligheder for leg og udstilling
• En enestående gave – Dette legesæt er det første af sin slags og vil være en fortryllende 
fødselsdagsgave, julegave eller overraskelse til enhver anledning til hekse, troldmænd og mugglere fra 
9 år
• Et megasejt, modulært legetøj – Modellen er over 31 cm høj, 21 cm bred og 21 cm dyb, og sættets 
modulopbyggede design gør det nemt at ombygge til endeløse nye eventyr
• Fordybende byggeoplevelse – Med den gratis app LEGO® Byggevejledninger kan brugerne se se. 
Antal Klodser 990
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76400 Hogwarts-vogn™ og thestraler V29
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76400 Hogwarts-vogn™ og thestraler V29

Produktfunktioner
• Fyldt med sjov rolleleg – LEGO® Harry Potter™ sættet Hogwarts-vogn™ og thestraler (76400) er 
hurtigt at bygge og vil inspirere til magiske eventyr, der aldrig slutter
• Ikoniske figurer – Indeholder minifigurer af Harry Potter™ og Luna Lovegood™, en voksen thestral og 
dens unge samt en vogn, der kan bygges, som kan spændes til den voksne thestral
• Mange måder at lege på – Dette legesæt vil inspirere børn til at genskabe yndlingsscener fra Harry 
Potter og Fønixordenen eller til at udspille deres egne fantasifulde eventyr
• Magisk gave – Dette bygge- og legesæt lader børn fra 7 år opleve Harry Potter-magi™, uanset om det 
gives som fødselsdagsgave, julegave eller en særlig overraskelse
• Byg, leg og udstil – Når vognen har den voksne thestral spændt for (med vingerne foldet ind), er 
modellen over 9 cm høj, 17 cm lang og 6 cm bred
• Autentiske detaljer – Sættet omfatter tilbehør, som børn kan genkende fra filmene, f.eks. et stykke 
kød og et æble at fodre thestralerne med samt et eksemplar af det berygtede magasin Ordkløveren
• Fordybende byggeoplevelse – Med den gratis app LEGO® Byggevejledninger kan brugerne se, zoome 
ind på og dreje modellen, mens de bygger
• En del af et omfattende sortiment – LEGO® Harry Potter™ legesæt giver alle u Antal Klodser 121

Pris. Vejl. 179,95 / 105,75 eks moms
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76407 Det Hylende Hus og slagpoplen V29
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76407 Det Hylende Hus og slagpoplen V29

Produktfunktioner
• 2 klassiske steder – LEGO® Harry Potter™ sættet Det Hylende Hus og slagpoplen (76407) gør børn til 
hovedpersonerne i den magiske handling
• Ikoniske minifigurer – Harry Potter™, Hermione Granger™, Ron Weasley™, Sirius Black™, Peter 
Pettigrew og Remus Lupus. Der medfølger også 4 vilkårlige fliser med troldmandskort (16 i alt), som 
børn kan samle på
• Magiske detaljer og funktioner – Slagpoplen drejer rundt, og dens grene bøjer sig for at ramme 
minifigurer og samle dem op. Professor Lupus bliver til en varulv, når den lysende måne dukker frem
• En lækkerbisken for Harry Potter-fans™ – Giv dette sæt som en fødselsdagsgave, julegave eller "bare 
fordi"-overraskelse til en heks, troldmand eller muggler fra 9 år, og lad dem blive hovedpersonen i den 
magiske historie
• Ombyg designet – Det Hylende Hus er over 24 cm højt, 14 cm bredt og 10 cm dybt. Slagpoplen er 
over 17 cm høj
• Fordybende byggeoplevelse – Med den gratis app LEGO® Byggevejledninger kan brugerne se, zoome 
ind på og dreje modellen, mens de bygger
• En del af et omfattende sortiment – LEGO® Harry Potter™ legesæt giver alle unge troldmænd, hekse 
og mugglere deres yndlingsfigurer, velkendte steder og magiske eventyr mellem hænderne
• Garanti for kvalitet – LEGO® komponenter lever op t Antal Klodser 777

Pris. Vejl. 799,00 / 497,10 eks moms
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76406 Ungarsk takhale V29
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76406 Ungarsk takhale V29

Produktfunktioner
• Legendarisk drage – Harry Potter-fans™ vil blive tryllebundet af LEGO® Harry Potter sættet Ungarsk 
takhale (76406) med de imponerende detaljer og leddelte vinger, der bevæger sig yndefuldt op og ned
• Fortryllende detaljer – Den realistiske model indeholder en Harry Potter-minifigur™ på sin flyvende 
Prestissimo-kost, et gyldent æg fra Turneringen i Magisk Trekamp og stof til dragens membranvinger
• Autentisk flyvning – Et håndtag bag på den robuste sokkel styrer dragens vinger
• Magisk lækkerbisken – Harry Potter-fans™ fra 10 år vil blive tryllebundne over at få en ungarsk 
takhale-drage som fødselsdagsgave, julegave eller "bare fordi"-gave
• Iøjnefaldende udstillingsgenstand – Med et vingefang på over 40 cm og en maksimal længde på over 
48 cm er denne virkelighedstro mekaniske model sikker på at tiltrække sig opmærksomhed
• Fordybende byggeoplevelse – Med den gratis app LEGO® Byggevejledninger kan brugerne se, zoome 
ind på og dreje modellen, mens de bygger
• En del af et omfattende sortiment – LEGO® Harry Potter™ legesæt giver alle unge troldmænd, hekse 
og mugglere deres yndlingsfigurer, velkendte steder og magiske eventyr mellem hænderne
• Garanti for kvalitet – LEGO® komponenter lever op til strenge branchestandarder for at sikre, 
vedAntal Klodser 671

Pris. Vejl. 449,00 / 279,35 eks moms

2057 68809



76401 Hogwarts-slotsgård™: Sirius'.. V29
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76401 Hogwarts-slotsgård™: Sirius'.. V29

Produktfunktioner
• Magiske eventyr – LEGO® Harry Potter™ sættet Hogwarts-slotsgård™: Sirius' redning (76401) er fyldt 
med sjov rolleleg, fra en dristig fængselsflugt til en spændende flyvetur på hippogriffen Stormvind
• Ikoniske karakterer – Sættet indeholder minifigurer af Harry Potter™, Hermione Granger™ og Sirius 
Black™ samt en figur af hippogriffen Stormvind med bevægelige vinger og plads på ryggen til en 
passager
• Fantasifulde legemuligheder – Børn kan genskabe den ikoniske redningsscene fra Harry Potter og 
Fangen fra Azkaban™ og fremtrylle d = eres egne magiske historier
• Fortryllende gave – Dette actionfyldte, detaljerige legesæt vil være en magisk fødselsdagsgave, 
julegave eller overraskelse til enhver anledning for Harry Potter-fans™ fra 8 år
• Masser at udforske – Dette alsidige sæt er over 31 cm højt, 22 cm bredt og 10 cm dybt og er dermed 
sjovt at bygge, lege med og udstille
• Magisk og modulært – Dette legetøj indgår i en serie af modulsæt, der kan kombineres for at skabe 
et komplet Hogwarts-slot™. Der medfølger også 2 vilkårlige fliser med troldmandskort (ud af 16 i alt), 
som børn kan samle på
• Fordybende byggeoplevelse – Med den gratis app LEGO® Byggevejledninger kan brugerne se, zoome 
ind på og dreje modellen, mens de bygger Klodser 345

Pris. Vejl. 449,00 / 279,35 eks moms
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76402 Hogwarts™: Dumbledores kontor V29
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76402 Hogwarts™: Dumbledores kontor V29

Produktfunktioner
• 4 etager med Hogwarts-magi™ – LEGO® Harry Potter™ sættet Hogwarts: Dumbledores kontor 
(76402) er fyldt med funktioner og detaljer, der kan inspirere fantasien hos enhver ung heks eller 
troldmand
• Populære karakterer – Sættet indeholder 6 minifigurer: Harry Potter™, Hermione Granger™, Albus 
Dumbledore™, Severus Snape™, Argus Filch og madam Pince
• Autentiske eventyr – Velkendte rum, hver fyldt med kendte elementer fra filmene, bl.a. Harrys 
usynlighedskappe, mindekarret, Gryffindors sværd, fordelingshatten og Fawkes som unge
• En lækkerbisken for ægte fans – Fremtryl en magisk fødselsdagsgave, julegave eller overraskelse til 
enhver anden anledning til en Harry Potter-entusiast™ fra 8 år
• Mange måder at lege på – Dette sæt i flere etager er over 39 cm højt, 19 cm bredt og 9 cm dybt og 
kombinerer forskellige områder, der hver især er fyldt med magiske idéer og inspiration
• Magisk og modulært – Dette legetøj indgår i en serie af modulsæt, der kan kombineres for at skabe 
et komplet Hogwarts-slot™. Der medfølger også 3 vilkårlige fliser med troldmandskort (ud af 16 i alt), 
som børn kan samle på
• Fordybende byggeoplevelse – Med den gratis app LEGO® Byggevejledninger kan brugerne se, zoome 
ind på og dreje modellen, mens de bygger Antal Klodser 654

Pris. Vejl. 799,00 / 497,10 eks moms
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76397 Hogwarts-scene™: Forsvarslek.. V29
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76397 Hogwarts-scene™: Forsvarslek.. V29

Produktfunktioner
• Magiske legemuligheder – Inde i LEGO® Harry Potter™ legebogen Hogwarts-scene™: Forsvarslektion 
(76397) er et klasseværelse fyldt med elementer, der inspirerer til fantasifuld rolleleg
• Hogwarts-klasseværelse™ – Indeholder minifigurer af Skrækøje Dunder, Hermione Granger™ og 
Neville Longbottom™ samt masser af autentisk tilbehør, bl.a. tavle, kuffert, eliksirflasker, skrivebord og 
stole
• Fængslende sjov – Når børn åbner deres LEGO® legebog, bliver de straks en del af professor Dunders 
lektion i Forsvar mod Mørkets Kræfter. Ved siden af ligger hans kontor, hvor der står en kuffert, som 
indeholder mini-Dunder!
• Ligesom i filmene – Minifiguren af Skrækøje Dunder forvandles til Barty Ferm Jr. ved at dreje hovedet 
og udskifte håret. Kufferten indeholder en mikrofigur udsmykket som den rigtige Skrækøje Dunder
• Fantastisk gave til børn fra 8 år – Dette alsidige legesæt giver børn oplevelser i Hogwarts-
klasseværelset™ mellem hænderne og inspirerer til endeløs og fantasifuld leg
• Magisk og kompakt – Dette bærbare Hogwarts-scene-sæt™ er over 12 cm højt, 9 cm bredt og 4 cm 
dybt og er designet til at kunne ryddes hurtigt væk og samtidig være nemt at opbevare
• Udvid den sjove oplevelse – Dette sæt kan kombineres med andre Hogwarts-scene-sæt™, Antal 
Klodser 257

Pris. Vejl. 269,95 / 158,60 eks moms 2057 6880
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76399 Magisk Hogwarts-kuffert™ V29
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76399 Magisk Hogwarts-kuffert™ V29

Produktfunktioner
• Lås op for den kreative magi! – LEGO® Harry Potter™ sættet Magisk Hogwarts-kuffert™ (76399) er 
fyldt med elementer og minifigurer fra Harry Potter-filmene, som børn kan bygge og personliggøre
• En kuffert fuld af sjov – Kufferten indeholder møbler, der kan ombygges på magisk vis, tilbehør fra 
filmene og et udvalg af minifi = gurdele, som børn kan kombinere og bruge til at skabe forskellige 
karakterer
• Autentisk tilbehør – Fordelingshatten, eliksirer, en kedel, en eliksirbog, Røverkortet, Bertie Botts 
multismagsbønner, avisen Ordk = løveren, pokaler, småkager, et skakbræt og en ugle
• Personliggør og tilpas – Børn kan bygge op til 5 minifigurer, skabe helt nye karakterer og tilpasse og 
kombinere forskellige byggeelementer for at gøre deres Hogwarts-eventyr™ levende
• Genskab klassiske scener – Der er også 3 mindeværdige øjeblikke fra filmene, som børn kan bygge 
og udspille: Fordelingsceremonien, en fest i storsalen samt opholdsrummet
• Fantastisk gave til børn fra 8 år – Dette uendeligt alsidige legesæt er en ideel gave til Harry Potter-
fans™, der søger en personlig og kreativ forbindelse til troldmandsverdenen
• Nem at tage med og opbevare – Den bærbare legetøjskuffert med lås er over 6 cm høj, 17 cm bred 
og 7 cm dyb, Antal Klodser 603

Pris. Vejl. 549,00 / 341,50 eks moms 2057 6880
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76398 Hospitalsfløjen på Hogwarts™ V29

Produktfunktioner
• Perfekt til Harry Potter-fans™ – LEGO® Harry Potter sættet Hospitalsfløjen på Hogwarts™ (76398) er 
fyldt med sjov rolleleg, fra be = handling af skader på sygegangen til tidsrejse-eventyr i klokketårnet
• Populære karakterer – Sættet indeholder minifigurer af Harry Potter™, Hermione Granger™, Ron 
Weasley™ og madam Pomfrey samt en hospitalsfløj og et klokketårn, der kan bygges og omfatter 
autentisk tilbehør
• Mange måder at lege på – Børn kan genskabe den ikoniske tidsrejse-scene på hospitalsfløjen fra 
Harry Potter™ og Fangen fra Azkaban™ og fremtrylle deres egne magiske historier
• Fantastisk gave til børn fra 8 år – Denne detaljerede Hogwarts-gengivelse™ vil begejstre fans af Harry 
Potter-filmene™ og kan inspirere ethvert barn til at træde ind i en fantastisk verden af fantasifuld leg
• Ideelt til leg og udstilling – Dette alsidige sæt, som er nemt at ombygge, er over 26 cm højt, 20 cm 
bredt og 10 cm dybt
• Magisk og modulært – Dette legetøj indgår i en serie af modulsæt, der kan kombineres for at skabe 
et komplet Hogwarts-slot™. Der medfølger også 2 vilkårlige fliser med troldmandskort, som børn kan 
samle på (16 i alt)
• Mange måder at lege på – Det omfattende sortiment af LEGO® Harry Potter™ legesæt giver alle unge 
troldmænd, hekse og mug, Antal Klodser 510

Pris. Vejl. 449,00 / 279,30 eks moms
2057 6880
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76396 Hogwarts-scene™: Spådomslekt.. V29

2057 688019



76396 Hogwarts-scene™: Spådomslekt.. V29

Produktfunktioner
• Tag med og leg – LEGO® Harry Potter™ sættet Hogwarts-scene™: Spådomslektion (76396) er en 
legebog i praktisk størrelse bygget af k = lodser. Bogen kan åbnes og afslører et Hogwarts-
klasseværelse fyldt med legemuligheder
• Autentiske detaljer – Indeholder minifigurer af Harry Potter™, Parvati Patil og professor Trelawney
samt cool tilbehør, bl.a. en lænestol, et skrivebord, elevstole, en krystalkugle, tekopper og et skab
• Magisk sjov – Børn kan åbne omslaget for at deltage i professor Trelawneys Spådomslektion og 
bruge de magiske elementer til at se ind i fremtiden sammen med Harry og Parvati
• Ideelt til børn fra 8 år – Dette alsidige legesæt er en fantastisk gave til Harry Potter-fans™, der søger 
en ny måde at udforske t = roldmandsverdenen på
• Praktisk og bærbart – Dette magiske sæt med en Hogwarts-scene™ er over 12 cm højt, 9 cm bredt 
og 4 cm dybt – den perfekte størrelse til at bære, lege med og opbevare pænt på hylden eller i reolen
• Saml og kombiner – Børn kan udvide lege- og udstillingsmulighederne ved at sætte dette sæt 
sammen med andre Hogwarts-scene-sæt™, der er designet og udsmykket, så de gengiver hvert sit 
Hogwarts-klasseværelse
• Mere magisk sjov – Det omfattende sortiment af LEGO® Harry Potter™ legesæt giver alle unge 
troldmænd, Antal Klodser 297

Pris. Vejl. 269,95 / 158,60 eks moms
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76387 Hogwarts™: Mødet med Fluffy V29
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76387 Hogwarts™: Mødet med Fluffy V29

Produktfunktioner
• LEGO® Harry Potter™ Hogwarts™: Mødet med Fluffy (76387) rummer alt, hvad en Harry Potter-fan 
kunne ønske sig: populære figurer, kendte Hogwarts-steder og en spændende, 3-hovedet hund.
• Indeholder minifigurer af Harry Potter™, Hermione Granger™ og Ron Weasley™, en gigantisk hund 
med 3 hoveder samt 5 moduler, der kan bygges, og autentisk tilbehør, bl.a. en magisk harpe.
• Dette alsidige og detaljerige Harry Potter-legesæt™ kan ombygges i det uendelige, og hver ny 
opstilling fører til nye magiske eventyr med Fluffy, den store, justerbare hund med 3 hoveder.
• En fortryllende gave til fødselsdag, jul eller andre anledninger, der vil tryllebinde unge hekse og 
troldmænd fra 8 år.
• Sættet er over 30 cm højt, 19 cm bredt og 7 cm dybt, og det er nemt at kombinere med andre 
LEGO® Harry Potter™ sæt.
• Dette legetøj indgår i en serie af autentisk detaljerede modulære sæt, som børn kan bygge, 
kombinere og omarrangere og dermed skabe deres egen model af Hogwarts-slottet™.
• Indeholder en eksklusiv, gylden minifigur af Hermione Granger™ som hyldest til 20 års magi med 
LEGO® Harry Potter™. Omfatter også 2 vilkårlige fliser med troldmandskort, som børn kan samle på 
(16 i alt).
• LEGO® Harry Potter™ legetøj indeholder populære figurer, fantastiske væs, Antal Klodser 397

Pris. Vejl. 349,00 / 217,10 eks moms
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76388 Besøg i Hogsmeade-landsbyen™ V29
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76388 Besøg i Hogsmeade-landsbyen™ V29

Produktfunktioner
• LEGO® Harry Potter™ sættet Besøg i Hogsmeade-landsbyen™ (76388) rummer uendelige 
legemuligheder og er en magisk måde, hvorpå børn kan vise deres passion for Harry Potter frem for 
alle.
• Indeholder LEGO® minifigurer af Harry Potter™, Dean Thomas, professor McGonagall™, madam 
Rosmerta, hr. og fru Flume samt masser af smarte funktioner, detaljer, møbler og tilbehør.
• Børn kan besøge og udforske 2 af de mest berømte bygninger i landsbyen Hogsmeade™: slikbutikken 
Kandisbaronen og kroen De Tre Koste – begge fyldt med magiske muligheder for rolleleg.
• Alle unge hekse eller troldmænd fra 8 år vil blive tryllebundet af dette fængslende Harry Potter-sæt™
til leg og udstilling.
• LEGO® Harry Potter™ sættet Besøg i Hogsmeade-landsbyen™ er over 22 cm højt, 30 cm bredt og 9 
cm dybt og er fyldt til hustagene med autentiske detaljer.
• 3 mindre modeller giver yderligere inspiration til fantasifuld leg: en gadelygte, en bænk med sne og 
en 2-sidet opslagstavle med en efterlysningsplakat for Sirius Black.
• Indeholder en eksklusiv, gylden minifigur af Ron Weasley™ som hyldest til 20 års magi med LEGO® 
Harry Potter™. Omfatter også 4 vilkårlige fliser med troldmandskort, som børn kan samle på (16 i alt).
• LEGO® Harry Potter™ legetøj indeholder populære, Antal Klodser 851

Pris. Vejl. 799,00 / 497,04 eks moms kolli 3
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76389 Hogwarts™: Hemmelighedernes.. V29
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76389 Hogwarts™: Hemmelighedernes.. V29

Produktfunktioner
• Det store, modulopbyggede LEGO® Harry Potter™ legesæt Hogwarts™: Hemmelighedernes Kammer 
(76389) er et alsidigt og enestående legetøj, der vil fortrylle alle fans af Harry Potter-filmene.
• 10 minifigurer: Harry Potter™, Ginny Weasley, Romeo Gåde, Colin Creevey, Justin Finch-Fletchley, 
Luna Lovegood™, Glitterik Smørhår, Albus Dumbledore™, professor Sinistra og Næsten Hovedløse 
Nick.
• Mange rum fyldt med funktioner og detaljer samt velkendte minifigurer giver børn uendelige 
muligheder for at udspille deres yndlingsfilmscener og selv finde på nye fortællinger.
• Med dette magiske, modulopbyggede system kan børn fra 9 år konstant tilføje nye rum og dermed 
skabe en komplet model af Hogwarts-slottet™.
• Sættet er over 40 cm højt, 40 cm bredt og 11 cm dybt, og det er nemt at kombinere med andre 
LEGO® Harry Potter™ sæt for at få endnu mere sjov.
• Næsten Hovedløse Nick er en særlig, selvlysende minifigur. Den bevægelige basilisk har kæber, der 
kan åbnes, et hoved med 2 drejeled og en hale bestående af 3 dele, der kan ombygges.
• Indeholder en eksklusiv, gylden minifigur af Voldemort™ som hyldest til 20 års magi med LEGO® 
Harry Potter™. Omfatter også 6 vilkårlige fliser med troldmandskort, som børn kan samle på (16 i alt).
• LEGO® Harry Potte, Antal Klodser 1176

Pris. Vejl. 1249,00 / 814,75 eks moms kolli 3
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76386 Hogwarts™: Polyjuice-eliksir.. V29
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76386 Hogwarts™: Polyjuice-eliksir.. V29

Produktfunktioner
• LEGO® Harry Potter™ sættet Hogwarts™: Polyjuice-eliksirfejl (76386) rummer det hele: populære 
figurer, fantasifulde funktioner og fortryllende eventyr – alt sammen i en berømt Hogwarts-scene.
• Indeholder minifigurer af Harry Potter™, Hermione Granger™ og Ron Weasley™, Hulkende Huldas 
badeværelse, der kan bygges, samt autentisk tilbehør.
• Spændende funktioner og detaljer, såsom minifigurer, der kan forvandles, og en hemmelig passage, 
hjælper børn med at genskabe en i = konisk scene fra Harry Potter™ og Hemmelighedernes Kammer 
og finde på deres egne magiske historier.
• Dette alsidige legesæt, der kan bygges, vil være en ideel gave til unge hekse og troldmænd fra 7 år. 
Den magiske blanding af legemuligheder betyder, at de fantasifulde eventyr aldrig ender.
• Sættet er over 8 cm højt, 12 cm bredt og 6 cm dybt, og det er nemt at kombinere med LEGO® Harry 
Potter™ sættet Hogwarts™: Hemmelighedernes Kammer (76389) for at få dobbelt så meget sjov.
• Dette legetøj indgår i en serie af autentisk detaljerede modulære sæt, som børn kan bygge, 
kombinere og omarrangere og dermed skabe deres egen model af Hogwarts-slottet™.
• Indeholder en eksklusiv, gylden minifigur af Harry Potter™ som hyldest til 20 års magi med LEGO® 
Harry Potter. Antal Klodser 217

Pris. Vejl. 179,95 / 105,72 eks moms kolli 4
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76382 Hogwarts-scene™: Forvandling.. V29
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76382 Hogwarts-scene™: Forvandling.. V29

Produktfunktioner
• LEGO® Harry Potter™ Hogwarts-scene™: Forvandlingslektion (76382) er en klodsbygget legebog, der 
kan åbnes for at afsløre et legesæt med en Forvandlingslektion på Hogwarts fra Harry Potter-filmene.
• Indeholder minifigurer af Hermione Granger™, Ron Weasley™ og professor McGonagall™, en tavle, 2 
pulte, 2 stole, skattekiste, opbevaringsskab, bog med trylleformularer og masser af autentisk tilbehør.
• Børn kan åbne sættets omslag for at deltage i professor McGonagalls Forvandlingslektion. Der er 
masser af magisk udstyr at øve sig med – men Ron får brug for hjælp, når hans kælerotte bliver 
forvandlet til et bæger!
• Fra 8 år. Velegnet til unge hekse og troldmænd på udkig efter en ny måde at nyde et Harry Potter-
eventyr™ på.
• Dette magiske sæt med en Hogwarts-scene™ er over 12 cm højt, 8 cm bredt og 4 cm dybt – den 
perfekte størrelse til bærbart sjov når som helst og hvor som helst.
• Omfatter masser af tilbehør til e = kstra fantasifuldt sjov, såsom en tekop, sølvbæger og en frø til at 
øve forvandling, samt Rons kælerotte Scabbers.
• Der er en hel serie af disse magiske sæt at samle på, hver især designet og udsmykket, så de 
gengiver et unikt Hogwarts-klasseværelse™. De kan sættes sammen og dermed skabe en innovativ 
360-graders legeoplevelse.
• Alle LEGO® Harry Potter™ sæt indehold. Antal Klodser 241
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76385 Hogwarts-scene™: Besværgelse.. V29

Produktfunktioner
• LEGO® Harry Potter™ Hogwarts-scene™: Besværgelseslektion (76385) er en klodsbygget legebog, 
som kan åbnes og afsløre professor Flitwick, der underviser i at kaste besværgelser fra Harry Potter-
filmene.
• Indeholder minifigurer af Harry Potter™, Cho Chang og professor Flitwick, tavle, bogreol, pejs, bog 
med trylleformularer og masser af autentisk tilbehør.
• Børn behøver blot at løfte omslaget for at blive en del af professor Flitwicks Besværgelseslektion. 
Der er masser af magisk udstyr at øve sig med, og masser af sjovt tilbehør, der kan udvide legen endnu 
mere.
• Fra 8 år. En tryllebindende belønning til unge hekse og troldmænd på udkig efter en anderledes 
måde at nyde Harry Potter-spænding™ på.
• Dette magiske sæt med en Hogwarts-scene™ er over 12 cm højt, 8 cm bredt og 4 cm dybt – perfekt 
til leg og fremvisning og nemt at tage med på farten.
• Indeholder autentisk tilbehør, som børn kan genkende fra Harry Potter-filmene™, såsom en fjer og 
lærebog, der skal hjælpe eleverne med at lære svæve-besværgelsen.
• Der er flere sæt i serien, som børn kan samle på. Hver enkelt genskaber en spændende lektion fra et 
berømt Hogwarts-klasseværelse™. Legesættene kan sættes sammen til et 360-graders miljø.
• Det brede udvalg af LEGO® Harry Potter™ sæt er fyldt med populære figurer, sejet indehold. Antal 
Klodser 256
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75969 Hogwarts™ Astronomitårnet V29

Produktfunktioner
• Børn kan udspille magiske Hogwarts-historier™med yndlingsfigurer, ikoniske steder og realistiske 
detaljer, når de træder ind i LEGO® Harry Potter™ Hogwarts Astronomitårnet (75969).
• Dette Hogwarts™ gavesæt indeholder mange berømte steder fra Harry Potter-filmene™, 8 populære 
minifigurer, et Hedvig-legetøj og masser af autentisk tilbehør, bl.a. mandrakeplanter, breve, tryllestave 
og en eliksirbog.
• Børn kan blive en del af magien, når de besøger Eliksir-lærerens klasseværelse og deltager i hans 
fest, ser på en mandrake i drivhuset, udforsker Ravenclaw-kollegiet og derefter går til det højeste tårn 
til en time i Astronomi.
• Med LEGO® minifigurer, der omfatter Draco Malfoy™ og Neville Longbottom™, er dette unikke Harry 
Potter-byg™ selv-legetøjssæt en sej gave til børn fra 9 år.
• Modellen er over 40 cm høj, 29 cm bred og 17 cm dyb og kan problemfrit forbindes med LEGO® 
Hogwarts™ sæt 75953, 75954 og 75948 (begrænset tilgængelighed for nogle sæt).
• Bruger ikke batterier. Dette fysiske Harry Potter-byggesæt™ giver endeløst og fantasifuldt sjov drevet 
udelukkende af børns fantasi. Og når den vilde action stopper, ser modellen fantastisk ud på ethvert 
barns værelse.
• Enkel vejledning får børn i gang med at bygge og lege med det samme. Nå. Antal Klodser 971
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75968 Ligustervænget nr. 4 V29

Produktfunktioner
• Børn kan genskabe alle de utrolige begivenheder, der sker i Dursley-familiens hjem på 
Ligustervænget, og med så mange minifigurer og sjove funktioner til at inspirere dem, kan de skabe 
deres egne endeløse Harry Potter-eventyr™.
• Indeholder 6 minifigurer – Harry Potter™, Ron Weasley™, Dudley Dursley, Vernon Dursley, Petunia 
Dursley og Dobby™ – uglen Hedvig, en flyvende bil med tag, døre og bagagerum, der kan åbnes, samt 
masser af autentisk tilbehør.
• LEGO® Harry Potter™ Ligustervænget nr. 4 (75968) genskaber masser af spændende filmscener, bl.a. 
Harrys pulterrum under trappen, post, der strømmer ind fra pejsen, og Harrys flugt i den flyvende Ford 
Anglia.
• Dette dukkehuslegesæt vil inspirere og underholde drenge og piger fra 8 år. Samlerbyggelegetøjet 
inspirerer til fantasifulde historier og rollelege med minifigurer og meget mere fra Harry Potter-
filmene™.
• Huset er over 17 cm højt, 16 cm bredt og 12 cm dybt, og bilen er over 12 cm lang. Det store 
størrelsesforhold og de autentiske detaljer gør dette legesæt ideelt til fremvisning samt til fysisk leg.
• Dette byggelegetøj til børns Harry Potter-samling™ bruger ikke batterier. Børnene kan nyde fysisk 
sjov og kan lege hvor som helst, når som helst, selv eller sammen med venner og familie.. Antal 
Klodser 797
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75968 Ligustervænget nr. 4 V29

Produktfunktioner
• Indeholder 8 Harry Potter-minifigurer™, der er nye i juni 2019: Harry Potter, Ron Weasley™, 
Hermione Granger™, Fleur Delacour, Cedric Diggory, Viktor Krum, Albus Dumbledore™ og Madame 
Maxime.
• Alle figurer har tryllestave og deres julebalpåklædning.
• Dette LEGO® Harry Potter™ legetøjssæt omfatter Hogwarts-klokketårnet™ i 3 etager, indgangshallen, 
klasseværelset til Forsvar mod mørkets kræfter, hospitalsfløjen, præfekternes badeværelse, 
Dumbledores kontor og en sektion med dekorationer med istema til juleballet.
• Omfatter en your-ændringsmekanisme, så børn kan opfinde tidsvender-tidsrejseeventyr, og en 
"danse"-funktion, der for alvor kan sætte gang i juleballet!
• Indgangshallen indeholder en kiste og Flammernes Pokal.
• Klasseværelset til Forsvar mod mørkets kræfter indeholder bord, stol, eliksirer, montre, bog, 
skrivebord med blækhus og fjerpen, lampe, der kan bygges, og tavle.
• Hospitalsfløjen indeholder 2 senge og 2 lamper, der kan bygges.
• Præfekternes badeværelse omfatter et mosaikvindue med havfrue.
• Dumbledores kontor indeholder en stol og skrivebord med blækhus og fjerpen, Mindekarret og 
Gryffindor-sværdet.
• Julebalscenen omfatter 2 borde med istema og 2 glas, isskulptur, der kan bygges, og et juletræ.lie.. 
Antal Klodser 922
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