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Ismerd meg Zöldfülű nyomozót!
Ma van az újonc rendőrtiszt első napja LEGO® City 
rendőrségén. Izgatottan várja, hogy vészhelyzethez 

riasszák, elkapja a bűnözőket, és vigyázzon 
LEGO City biztonságára. Zöldfülű nagyon 

boldog, hogy a csapat tagja lehet. Be akarja  
bizonyítani, hogy nagyszerű rendőr.

Első nap
Zöldfülű nyomozó lelkesen érkezik az első 
napján. A főnöke Brickenson őrmester, aki 
rengeteget tud egy rendőrtiszt munkájáról. 
Zöldfülűnek azonban eltereli a figyelmét 
az új munkahelye – különösen a kávé- 
és a fánkautomata. Vajon emlékezni fog 
a főnöke jó tanácsaira?

NÉZD 
AZ ÚJ EGYEN

RUHÁMAT!

Bilincs

Rendőr- 
jelvény

A váll-lap 
mutatja 

a rangját.

LEGO City rendőrsapka
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Ismerd meg a hősöket!
LEGO City hatalmas nyüzsgő város, ahol speciális  
mini figurákra van szükség, hogy gondoskodjanak  
a biztonságról, és hogy minden rendben legyen. 
Ismerd meg a hősöket, akiknek köszönhetően minden 
minifiguralakó otthon érezheti magát ebben a fantasztikus 
városban! Keresd meg őket a következő oldalakon!

Freya McCloud
Se füst, se lángok nem fognak ki LEGO 
City legügyesebb tűzoltóján. Freya 
McCloud tűzoltóparancsnok mindig 
sikeresen eloltja a tüzet, és vigyáz 
LEGO City lakóinak biztonságára.

Duke Detain
DeTain hadnagy nemcsak 
a legvagányabb rendőrtiszt LEGO City 
rendőrségén, de ő a legjobb is. Duke 
tudja, hogyan kell elkapni a bűnözőket, 
és hogyan kell közben klasszul kinézni.

Harl Hubbs
Ha LEGO City házaiban valami javításra 

szorul, hívd az utazó ezermestert, Harl 
Hubbsot! Számtalan kreatív megoldást 

ismer, amelyekkel minden kocka  
a helyére kerül. Harl bármit megjavít!

Brickenson őrmester
Brickenson rendőr őrmester oldotta meg 

a legnehezebb ügyeket, amelyekkel 
LEGO City rendőrségének dolga volt. 

Hasznos tanácsokkal látja el a kollégáit
 – különösen az újoncokat.

SENKI SEM 
ÁLLÍTHAT 

MEG!
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A modellek 
speciális jellemzői 
vagy elemei ki 
vannak emelve.

Az elemekre bontott 
modellek tippeket 

adnak az építéshez.

Ugyanazt a modellt 
olykor több irányból 
is megmutatjuk.

hogyan 
használd 
ezt 
a könyvet?
Ez a könyv nem azt 
mutatja meg, hogyan 
kell megépíteni 
a modelleket, mert 
nem biztos, hogy 
ugyanilyen LEGO 
elemeid vannak. 
Azonban számtalan 
ötletet, hasznos 
tanácsot és részletes 
rajzot találsz, amelyek 
segítségével saját 
modelleket építhetsz.

„Te mit építenél?” – amikor ezt 
látod, további ötleteket adunk, 

hogy milyen modelleket építhetsz.

Építs magadnak 
kalandot!
Ebben a könyvben egy rettentően 
izgalmas LEGO® City kaland részese 
lehetsz. Megismerhetsz pár klassz 
LEGO City modellt, amelyek ötleteket 
adnak saját modellek építéséhez. LEGO 
modelleket kitalálni roppant kreatív és 
szórakoztató dolog. Bármit megépíthetsz! 
Ez a te kalandod, úgyhogy ne habozz, 
vágj bele az építésbe!

BIZTOS ÚR, 
KELLENE PÁR ÉPÍTÉSI 

ÖTLET! VÉGE.

42 434342

Zord sziklák
A barlang oldalának egyenetlen, 
sziklás felszíne 2 x 4 x 6 szikla 
elemeknek köszönhető. Kapcsold 
össze ezeket szürke elemekkel, 
hogy barlangot alkossanak!

Meleg helyzet
A nyomkövető szokatlan hangot ad 

ki. Úgy tűnik, Zöldfülű nyomozó 
egyre közelebb jut az ellopott 
drágakőhöz! Követi az eszköz 
jelzését egy sötét barlangba, 
itt azonban újabb furcsa 
hangot hall – ajjaj! Hiszen 
ez egy dühös medve! Az 
újonc nyomozó gyorsan 
kimenekül az erdőből.

Medvebarlang
Szürke elemekből klassz 
barlangot lehet építeni. 
Használj sok különböző 
formát, például normál és 
tetőelemeket, hogy a 
barlang még élethűbb 
legyen!

Kis fák
Az erdőt különféle 
formájú és méretű 
fák alkotják. Ezekhez 
egyszerűen csak 
pakold egymásra az 
elemeket.

Még magasabb 
lesz a fa, ha sok 
növény elemet 

raksz egymásra.

Szár 
elem

1 x 1 x 6 
oszlop

Hátulnézet

GRRR!

JUJ! 
ÉPP HOGY 

MEGÚSZTAM!

BÍP-BÍP, MÁR 
NAGYON KÖZEL 

VAGYUNK!

BRUMM!

A zöld elemek 
mohára hasonlítanak.

A barlang sziklás 
padlója16 x 16 szürke alaplap.

A sziklát borító 
növényzetet 
szár- és levél 
elemek alkotják.

A barlang tetejéhez 
használhatsz egy 6 x 6 
íves lapos elemet!

A fatörzshöz 
rakj egymásra 2 x 2 

kerek elemeket!

A fa tetejére rakj 
levél elemeket!

A 10 x 10 nyolcszögletű 
alaplap fűre emlékeztet.

A talpához elég 
egyetlen elem.

Rakj egymásra minél 
több növény elemet 

a sűrűbb lombhoz!

2 x 4 x 6 
szikla elem

A kis kő egy 
1 x 1 tetőelem.

A különböző 
árnyalatú elemekkel 

még élethűbb lesz 
a barlang.

1 x 6 x 5 elem 
alkotja 
a barlang 
egyik falát.

Tetőelem

1 x 8 csempe

1 x 4 elem

2 x 4 x 6 
szikla 
elem

• Lombház• Kacsaúsztató• Táborhely

Te mit
építenél?

Kis tetőelem
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Ismerd meg az építőt!
Iain Scott LEGO rajongó és profi építő. 
A könyvben látható inspiráló LEGO modellek 
nagy részét ő építette. Ahhoz, hogy ezek még 
jobban illeszkedjenek a LEGO City világába, 
Iain a LEGO City tervezőcsapatával is egyez-
tetett a LEGO Csoport dániai központjában, 
Billundban. Meríts ihletet Iain munkáiból, és 
alkoss fantasztikus modelleket!

Mielőtt nekilátsz
Íme, öt hasznos tanács, amire érdemes 
figyelned, ha építeni kezdesz:

Rendszerezd az elemeket!
Rengeteg időt spórolhatsz, ha az 
elemeket először szín és típus szerint 
szétválogatod.

Gondolkozz úgy, 
mint egy mérnök!
Alkalmazz valódi mérnöki 
megoldásokat az építés 
során! Légies legyen 
a modelled és gyors, vagy 
erős és masszív?

Légy kreatív!
Ha nincs meg 
a tökéletes elem, 
légy kreatív, találj 
más megoldást! 
Keress olyan elemet, 
amellyel hasonló 
hatást tudsz elérni!

Alkoss stabil 
modellt!
Legyen a modelled olyan 
jól megépítve, hogy ne 
essen szét játék közben! 
A könyvben sok tippet 
kapsz ehhez.

Élvezd az 
építést!
Ne aggódj, ha elsőre 
nem sikerül! Alakítsd 
át valami mássá, vagy 
kezdd elölről! A lényeg 
maga az építés!

HELLÓ, 
IAIN SCOTT 

VAGYOK!

ÉPÍTSÜNK 
VALAMIT!

NEM ADOK A 
KOCKÁIMBÓL!



MINTHA 
OTT VALAMI 
CSILLOGNA!

ANNYIRA KLASSZ 
LENNE, HA 

MEGTALÁLNÁNK!
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A vasútállomáson
Kincsvadászok, beszállás! 

Zöldfülű nyomozó LEGO® City 
legzsúfoltabb vasútállomása 
felé tart. A rabló valószínűleg 
gyorsan el akar tűnni 
a városból. A nyomozó 
mindenhol keresi a vörös  
gyémántot és a nyom
követő eszközt, ám üres 
kézzel kell távoznia.

REMÉLEM, 
JÓ HELYEN 

JÁROK!

1 x 4 piros 
csempe jelöli 
a biztonsági 
zónát.

HOL 
LEHET A 

GYÉMÁNT?

Gömbcsuklóval 
illeszthető 

a többi 
kocsihoz.Vasúti kocsi

A vasúti kocsi alját egy 6 x 16 lapos elem alkotja, 
amelyre könnyen ráépíthetők a falak. A tető fel helye
zése előtt rakj bele üléseket, asztalokat és utasokat.

A vasúti kocsi 
szellőzőjét egy lapos 

elemre illesztett 
csempe és rácsok 

alkotják.

1 x 2 rács

2 x 4 
csempe

4 x 4 lapos 
elem

A lapos elem 
a vasúti kocsi 
tetejére kerül.
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Peron
A peron biztonságos távolságban 
van a sínektől. A piros csempék 
jelölik a biztonsági zónát, így 
Zöldfülű nyomozó is tudja, hogy 
nem állhat a peron szélére. Egy 
padra is le tud ülni, ha esetleg 
elfáradna.

1 x 2 zsanéros lapos elem

A 2 x 6 lapos elem alul 2 x 2 
kerek elemekre illeszkedik.

4 x 8 lapos elem

Feljáró
A peron két vége a zsanéros elemeknek 
köszönhetően lefelé lejt. Ráadásul le és fel 
lehet őket mozgatni.

2 x 2 kerek lapos elem

1 x 2 x 5 elem 
alkotja az 
oszlopot.

Vasúti 
menetrend

Használj LEGO 
síneket, vagy 

építs sajátot!

A tető egy 6 x 16 
lapos elem

A vasúti kocsi 
ajtaja nyitható.

MIKOR 
JÖN MÁR 
A VONAT?
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Az építkezésen
Fékcsikorgás! Zöldfülű nyomozó 

bele  taposott a fékbe az új 
autójában. Egy vörös csillogó 
tárgyat pillantott meg. Az újonc 
berohan a zajos építkezésre, 
és felkapja a gyanús dolgot – 
de az sajnos nem az ellopott 
drágakő. Kissé csalódottnak 
tűnik. Mi lesz, ha soha nem 
találja meg a gyémántot?

Borítsd ki!
A dömper platója 
zsanéros elemek 
segítségével dönt
hető meg, hogy 
kiborítsa a renge
teg elemből álló 
rakományát.

NÉZZÜK, 
MI VAN IDE 

ELÁSVA!

A FENE EGYE 
MEG, EZ CSAK 
EGY KAVICS!Dömper

A fényes tárgyat, amely 
szemet szúrt a nyomozónak, 
ez a dömper borította ki. 
A sofőrülést íves tetőelemek 
veszik körül, nehogy kiessen 
a sofőr, miközben kiborítja 
a rakományát.

A felesleges elemek 
törmelékkupacot 
alkotnak.

Az 1 x 1 kerek, nyeles 
lapos elem egy 
kipufogócsőre hasonlít.

2 x 2 zsané
ros lapos 
elem és 
2 x 2 zsané
ros elem

A nyitott platóra 
kerül a rakomány.

A féklámpa egy 
átlátszó, piros 

lapos elem.
HÁTULNÉZET

Billenő plató

A hatalmas kerekek göröngyös 
terepen is gurulnak.

2 x 2 lapos 
elem

Íves 
tető 
elem
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Új épület
Barázdált elemek és üres 
ajtókeretek jelzik, hogy az 
épület még csak félig van 
kész. Az új épület belsejében 
egy törmelékkupac és egy 
építési állványzat található.

Létra két 
klipsszel

2 x 8 lapos 
elem

Építsd fel!
Készíts állványzatot egymásra rakott 
normál és lapos elemekből! Rögzítsd a létrát 
klipszekkel, hogy felmászhassanak rajta 
a munkások!

1 x 2 klipszes 
lapos elem

1 x 2 elem

1 x 2 barázdált 
elem

A kerítés figyelmezteti 
a járókelőket, hogy ne lépjenek be.

Üres 
ajtókeret

1 x 2 fogan
tyús csempe

A homokszínű elemek 
az igazi építőanyagokra 

hasonlítanak.

ÉN NEM 
LÁTTAM EGY 

DRÁGAKÖVET 
SEM!
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