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Se ønskelisten her

1. LEGO CITY 4209 brannfly
Få skogbrannen under kontroll! Slipp vann over trærne fra
brannflyet, kjør ut med den terrenggående brannbilen med
henger og sørg for at brannen ikke sprer seg ukontrollert.
Inneholder 3 minifigurer: 2 piloter og 1 brannmann.

NOK 549,00

2. Passasjertog (7938)
Klar til avgang! Det nye høyhastighetstoget står klart til å ta om
bord og slippe av passasjerer på togstasjonen i LEGO City. Ved
hjelp av den nye infrarøde fjernkontrollen med åtte kanaler og sju
hastigheter kan du manøvrere opptil åtte tog om gangen gjennom
de skarpe og krevende svingene på den nye og fleksible banen. 
- Bruker 9 AAA-batterier.

NOK 1199,00

3. LEGO CITY gravemaskintransport (4203)
Når de virkelig store oppgavene venter, er det på tide å ta i bruk
den kraftige gravemaskinen. Kjør den ned fra transportkjøretøyet,
monter boret og bor deg gjennom fjellet. Ta av boret, og monter
på grabben for å fjerne selv de største steinblokkene. LEGO City
4203 gravemaskintransport inneholder 2 minifigurer av
gruvearbeidere.

NOK 349,00

4. LEGO CITY 60031 gatehjørne
Vil forretningsmannen komme for sent til bussen? Vil gutten
endelig få rullebrettet han drømmer om? Utforsk LEGO City,
besøk pizzeriaen og skater-butikken og ta en tur med bussen.

NOK 549,00
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5. LEGO CITY 60025 Grand Prix-lastebil
LEGO-konstruksjonssett: City Grand Prix-lastebil (60025)

Rygg Grand Prix-lastebilen på plass, åpne lasteluken og kjør ut
den superraske racerbilen. Plasser føreren i førersetet, og kjør av
sted for å bli med i det store billøpet i LEGO® City! Om et dekk
punkterer, hjelper du depotteamet med å skifte det ved hjelp av
verktøyene i verktøykassen! Kom deg fort på banen igjen etter
dekkskiftet, og knus konkurrentene! Inneholder tre minifigurer
med tilbehør: racerbilfører og to pit-teamfigurer.

NOK 299,90

6. LEGO CITY 60014 kystvaktpatrulje
Kom deg raskt ut til fyret med LEGO® City kystvaktpatruljen! En
båt med et par om bord er i ferd med å synke, og i nærheten
svømmer det tre haier! Fra kystvaktens patruljebåt må du
sjøsette ubåten og ta til luften med helikopteret. Bruk livbøyene
for å redde paret. Heis dem opp i helikopteret, og skrem haiene
på flukt med vannkanonene! Inneholder tre haier og seks
minifigurer med tilbehør: pilot, kaptein, besetningsmedlem,
redningsmann, kvinne og mann.

NOK 749,00

7. LEGO CITY 60021 lastehelifly
LEGO-konstruksjonssett: City lastehelifly (60021)

Bruk det store lasteheliflyet for å transportere tømmeret til
LEGO® City! Senk først den robuste firehjulingen ned på bakken.
Kjør inn i skogen, der tømmerhoggerne jobber hardt for å
klargjøre tømmerstokkene for transport. Bunt dem sammen, og
tau dem med firehjulingen til det ventende lasteheliflyet. Fly
tømmeret av sted med lasteheliflyet, som har justerbare rotorer
og kraftige motorer! Plasser piloten i cockpiten med en kopp
kaffe. La hunden hans bli med på turen! Inneholder tre minifigurer
med tilbehør: pilot og to tømmerhoggere.

NOK 399,00

8. LEGO CITY 60053 racerbil
LEGO konstruksjonssett: City racerbil (60053)

I denne superraske racerbilen kan du konkurrere med hvem som
helst! Still inn spoileren, og far av sted fra startstreken.
Racerbilen takler selv de krappeste svinger! Kryss mållinjen før
resten av feltet, og ta med deg seierstrofeet hjem! Du kan samle
på dette og alle de andre kjøretøyene i Kule kjøretøy-serien.
Inneholder minifigur av en racerbilsjåfør med hjelm.

NOK 99,90

9. LEGO CITY 60042 politijakt i full fart
LEGO-konstruksjonssett: City politijakt i full fart (60042)

Se opp! De to skurkene stikker av med pengene i full fart på
motorsykkel. Sett i gang politijakten på skurkene, som hopper
over rampen og gjør helsprø stunts gjennom hele byen. Sørg for
at politimannen i sin kjappe politibil får satt håndjern på skurkene
før de klarer å stikke av for godt! Inneholder tre minifigurer med
diverse tilbehør: to skurker og en politimann.

NOK 149,90

10. LEGO CITY 60047 politistasjon



10. LEGO CITY 60047 politistasjon
LEGO-konstruksjonssett: City politistasjon (60047)

Alarmen går på politistasjonen! Tauebilen er brukt til å rive
fengselsvinduet rett ut av veggen, og fangen er i ferd med å
rømme! En av de andre fangene rømmer gjennom takluken,
mens en tredje har gravd seg en rømningstunnel fra doen!
Tiden er knapp! Bruk politihelikopteret for å se etter rømlingene
fra luften. Ta opp jakten på dem med politibil og motorsykkel –
skynd deg før de forsvinner for godt! Inneholder syv minifigurer
med diverse tilbehør: tre politimenn, en politikvinne og tre
skurker.

NOK 999,00

11. LEGO CITY 60061 flyplassbrannbil
LEGO konstruksjonssett: City flyplassbrannbil (60061)

Jetmotoren brenner – den må slokkes fort! Kjør
flyplassbrannbilen til brannstedet, rett vannkanonen på taket
mot ilden og pøs på med vann. Hvis det ikke er nok, kveiler du
ut brannslangen på siden av brannbilen, og hjelper
brannmannen med å rette strålen mot ilden. Ingen brann kan
stå imot denne fantastiske brannbilen! Du kan samle på dette
og alle de andre kjøretøyene i Kule kjøretøy-serien. Inneholder
to minifigurer av brannmenn med diverse tilbehør.

NOK 299,90

12. Godstog (7939)
Fyll godsvognene, og gjør toget klart til avgang. Bruk den store
kranen til å laste og losse containere og biler fra toget og
semitraileren. Taket på togets førerhus kan åpnes, og du bruker
den nye infrarøde fjernkontrollen med åtte kanaler og sju
hastigheter for å transportere gods på den nye og fleksible
togbanen til flyplassen, havnen eller lagerhuset. 
- Bruker 9 AAA-batterier.

NOK 1699,00

13. LEGO CITY 60009 arrestasjon med
helikopter
Byggesett med LEGO-klosser

Bruk spesialpolitiets helikopter til å finne tyvenes skjulested
(LEGO CITY 60009)! Stup ned i et overraskelsesangrep! Hvis
de lure skurkene rømmer gjennom fallemmen, kan de stikke av
med tyvegodset i sin raske bil eller kjappe speedbåt. Ta opp
jakten i helikopteret, og fir ned spesialpolitibetjentene i
redningslinen! Inneholder 5 minifigurer: to innbruddstyver, en
spesialpolitipilot og to spesialpolitibetjenter med diverse
tilbehør.

NOK 499,00

14. LEGO CITY 4204 gruve
I gruven er gruvearbeiderne travelt opptatt med å bore etter
gull. Spreng steinblokkene med den store boremaskinen, og
transporter steinmassene ut av gruven med toget. Last grusen
på transportbåndet med kranen, og kjør det hele bort med
lastebilen. Det finnes også en safe for oppbevaring av gullet.
Hjelp gruvearbeiderne med å finne mer gull ved hjelp av
dynamitt. LEGO City (4204) gruve inneholder 4 minifigurer:
formann, kranfører, borearbeider og lastebilsjåfør.

NOK 799,00

15.



15. LEGO CITY 4439 tungt
transporthelikopter
Det tunge transporthelikopteret fra LEGO flyr over tretoppene
på utkikk etter de sleipe tyvene. Med hjelp fra
skogspolitimannen på sin ATV varer det ikke lenge før de klarer
å spore opp tyvene og få tilbake tyvegodset. Inneholder 3
minifigurer: 2 piloter og 1 skogspolitimann.

NOK 449,00

16. LEGO CITY firehjulsdrevet
gruvekjøretøy (4200)
Gruvearbeideren er på utkikk etter gull i sitt firehjulsdrevne
gruvekjøretøy. Det er ingen enkel jobb, men med dynamitt,
hakke og bor treffer han snart en gullåre. Spreng steinmassene
med dynamitten for å finne gullklumpene og krystallene. LEGO
City 4200 firehjulsdrevet gruvekjøretøy inneholder minifigur av
gruvearbeider.

NOK 99,90

17. LEGO CITY 4440 politistasjon i skogen
Fra politistasjonen i skogen ser politimennene at tyvene
gjemmer tyvegodset bak en stein. Kan de fange tyvene med
helikopteret og holde dem bak lås og slå i fengselet? Vil
bjørnen jage dem opp i et tre og forpurre rømningsforsøket?
Inneholder 5 minifigurer: 2 skogspolitimenn, 2 tyver og 1 pilot.

NOK 799,00

18. LEGO CITY 60020 lastebil
LEGO-konstruksjonssett: City lastebil (60020)

Fyll opp lastebilen med varer, og kjør til lasteflyplassen. Åpne
sidepanelet, og manøvrer gaffeltruckens last på plass. Bruk de
bevegelige gaflene og sekketrallen til å laste varene. Plasser
sjåføren i førersetet, og legg ut på veien. Inneholder tre
minifigurer med tilbehør: sekketralle-minifigur, truckfører og
tilbehør.

NOK 299,90


