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Bevezetés
A mi világunkban létezik egy másfajta világ is – egy mágikus hely, amely jól 
megfér a hétköznapjainkkal, ráadásul egyetlen kőfalon sem kell átsétálnunk, 
hogy ráleljünk. Ez az a hely, ahol az egyik legnépszerűbb játék találkozik az 
egyik legismertebb mozifilmsorozattal, hogy együtt valami újat és látványosat 
hozzanak létre: ez a LEGO® Harry Potter™ és a Legendás állatok™ világa.

Lapozd végig ezt a könyvet (amelynek szerencsére nincsenek hatalmas, 
csattogó fogai!), és fedezd fel, hogy ez a varázslatos világ hogyan született újjá 
2018 óta a LEGO készleteiben. A minifigurák varázslást tanulnak, kviddicset 
játszanak és szembeszállnak a sötétség erőivel, hihetetlen épületekben 
laknak, fantasztikus járműveken utaznak és csodálatos állatokat gondoznak. 
És mindezek nem varázslatok vagy átváltoztató bájitalok segítségével kelnek 
életre, hanem az ügyes LEGO tervezőknek és a sokoldalú LEGO elemeknek 
köszönhetően. Csodáld meg az egyedi aranycikeszt és 
a klasszikus LEGO elemek szokatlan 
felhasználását. A barna színű 
LEGO béka ízletes finomságnak 
tűnik, a felfordított síbot pedig 
tökéletesen illik a Roxfort 
tornyainak csúcsára.

Lépj be a boszorkányok 
és varázslók csodálatos, 
elemekből megépített világába!

Fúriafűz

A bőröndök 
kinyithatók.

A fa ágaiba 
gabalyodott 
Ford Anglia
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Adatok
A könyvben mindenhol feltüntetjük 
az egyes LEGO Harry Potter, illetve 
Legendás állatok készletek legfontosabb 
adatait. A szövegdobozokban megtalálod 
az adott készlet hivatalos nevét, 
megjelenésének évét, a LEGO azonosító 
számát, a LEGO elemeinek számát és 
hogy hány minifigura tartozik hozzá.

Készlet neve Kóbor Grimbusz

Megjelenés 2019

Azonosító 75957

Darabszám 403

Minifigurák 3

Harry baglya, 
Hedvig

Éjjel Frics, 
a gondnok járőrözik.

A toll Hermione 
Vingardium leviosa 
varázsigéjének 
köszönhetően lebeg.



Varázslótanoncok
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Harry Potter
Harry Potter sanyarú életet él a gonosz Petunia néni és 
Vernon bácsi házában, fiuk, Dudley kegyetlenkedéseinek 

kitéve. Harry meg van róla győződve, hogy teljesen átlagos 
gyerek. A 11. születésnapján azonban minden megváltozik. 

Harry nemcsak arról szerez tudomást, hogy létezik 
a varázslóvilág, hanem azt is megtudja, hogy ő maga is 

varázsló. Ráadásul nagyon híres varázsló.

Poggyászkocsi

A Fiú, Aki Túlélte
Harry mindegyik minifigurája jellegzetes, 
kerek szemüveget és a homlokán 
villám alakú sebhelyet visel. Harry azért 
vált híressé a varázslók között, mert 
túlélte a Voldemort nevű sötét varázsló 
támadását még kisbaba korában. Harry 
szülei meghaltak, míg az ő egyetlen 
sérülése a sebhely a homlokán.

Mugli 
(varázsmentes) 

öltözet

Rövid, nem 
mozgatható lábak

Fémszínű üst elem

Irány a suli!
Harry felvételt nyert a Roxfort 
Boszorkány- és Varázslóképző 
Szakiskolába – pedig korábban 
még csak nem is hallott róla! Ebben 
a parányi készletben mindent 
összepakolt, amire szüksége lehet 
a suliban. Többek között szert tett 
egy ónüstre és egy varázspálcára is.

Készlet neve Harry útja Roxfortba

Megjelenés 2018

Azonosító 30407

Darabszám 40

Minifigurák 1

Villám alakú 
sebhely

Kócos, fésületlen haj
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Kockatények
A LEGO Csoport 2018-ban  

vezette be a legújabb, 

közepes méretű lábakat 

a fiatalabb minifigurákhoz. 

Ezek a hagyományos lábaknál 

rövidebbek, viszont, a rövid 

lábakkal ellentétben, 

mozgathatók.

Arcába lógó, 
hosszabb haj

Negyedik év
Harry negyedéves korára nemcsak 
a haja, de a minifigurája is megnőtt. 
Griffendéles köpenyének mintája 
folytatódik immár közepes méretű 
lábain. Ez a változat a gyűjthető LEGO® 
Harry Potter™ Minifigurák sorozatban 
megjelent 22 karakter egyike, amelyhez 
hűséges társa, Hedvig is csatlakozott.

Második év
Harry másodévesként is mugli ruhákban 
indul az iskolába – piros, kockás ingben és 
szürke nadrágban. Miután Ronnal lekésték 
a Roxfort Expresszt, Mr. Weasley kék színű 
repülő Ford Anglia autójával kelnek útra. Ez 
a Harry minifigura Ronnal és a varázslatos 
autóval együtt szerepel a Roxforti Fúriafűz 
(75953) készletben.

Ezt a csokit 
majszolja a Kóbor 

Grimbuszon.

Hedvig az egyetlen bagoly 
ezzel a mintázattal.

Harmadik év
A harmadéves Harry világosbarna 
nadrágot és sötétkék dzsekit viselő 
minifigurája három LEGO® készletben 
is szerepel. Dementorokkal harcol 
az Expecto Patronum (75945) 
készletben, segít megmenteni egy 
hippogriffet a Hagrid kunyhója: 
Csikócsőr megmentése (75947) 
készletben és rázós utazáson vesz 
részt a Kóbor Grimbusz 
(75957) készletben.

Hedvig
A roxforti diákok baglyot, macskát vagy 
akár varangyot is hozhatnak magukkal 
a suliba. Harry hóbaglyát Hedvignek 
hívják, és az Üklopsz Bagolyszalonból 
került hozzá. Egy LEGO távcsövekből 
épített, felakasztható kalitkában utazik 
a Harry útja Roxfortba (30407) 
készletben.

Iskolai holmikkal 
teli bőrönd

Laza, kigombolt ing

Térdig érő 
köpeny
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Kockatények
A különleges, Privet Drive 

feliratú LEGO tábla két 

áthidaló lapra van rögzítve. 

A tetején lévő bütykön egy 

bagoly vagy egy macska 

ücsöröghet, miközben az utca 

eseményeit figyeli.

Privet Drive
Harrynek világéletében a nagybátyja és nagynénje háza 

jelentette az otthont, ahol soha nem volt boldog. Petunia néni 
és Vernon bácsi nem szívesen fogadták be, amikor a szülei 

meghaltak, és sosem voltak hozzá kedvesek. Ez a kertvárosi 
ház nem túl izgalmas, de hosszú évekig biztonságban és a sötét 

mágikus erőktől elrejtve élhetett itt Harry.

Privet Drive 4.
Mr. és Mrs. Dursley nagyon büszke a Surrey 
megyében, Little Whinging városában álló szép, 
rendezett házukra. A LEGO készletben egy 
zsanéros oldalajtó mögött található az a lépcső 
alatti kis helyiség, ahol Harry gyerekként aludni 
kényszerült. A nappaliban egy kilövőszerkezet 
ontja a leveleket a kandallóból.

Készlet neve Privet Drive 4.

Megjelenés 2020

Azonosító 75968

Darabszám 797

Minifigurák 6

Ron kirántotta 
Harry háló-

szobájának ablakát, 
amikor érte jött.

Ronék 
„kölcsönvették” 

Mr. Weasley 
repülő autóját.

Rácsozott 
ablak

A Roxfort mágikus levelei nem 
jutnak át a beszögelt levélrésen.

Széttárt szárnyú 
bagolyfigura
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Váratlan látogató
Az első roxforti év után 
Harry kapott egy hálószobát 
az emeleten. Kitette a szülei 
fényképét, és a falra egy 
griffendéles plakátot. 
Dursley-ék rácsot tettek az 
ablakra, de ez nem állította 
meg Dobbyt, a házimanót, 
aki így is megjelent Harry 
ágyán.

Dudley Dursley
Harry és unokatestvére, Dudley, 
semmiben sem hasonlítanak egymásra. 
Dudley kedvenc időtöltése Harry 
életének megkeserítése – a vigyorán is 
látszik. „Dudlit” a szülei elkényeztetik, 
a minifigurája pedig olyan nadrágot, 
frizurát és kötött pulóvert visel, mintha 
apja, Vernon Dursley másolata lenne.

Petunia néni
Harry nagynénje nem is különbözhetne jobban 
testvérétől, Harry édesanyjától, Lily Pottertől. 
Petuniának nincsenek mágikus képességei – és ki 
nem állhatja az effajta butaságokat. A minifigura 
arcán jól látszik, mit gondol minden ilyesmiről, és 
különösen Harryről. Petunia néni mindig nagyon 
pedánsan és rendesen öltözik.

A levél
Vernon bácsi meg akarja akadályozni, hogy 
Harry elolvassa a 11. születésnapján a házba 
érkező mágikus leveleket. Vajon Harrynek 
lesz elég ideje, hogy legalább az egyiket 
elolvassa? Mindenesetre megpróbál egyet 
a lépcső alatti kis szobájába csempészni.

A pulóver alatt 
galléros inget visel.

Fehér blúz őszi 
falevélmintával

Rosszalló tekintet

Az eresz csatorna 
egy antenna 
elem

Gondozott 
virágágyás

Vernon bácsi
A mugli család feje a nagyképű Vernon 
Dursley, aki hozzászokott, hogy 
mindig az történik, amit ő akar, és 
nagyon rosszul viseli, amikor mégsem. 
A kétarcú Vernon-figura másik 
arckifejezése a mosoly, de ez csak 
akkor látható, ha minden nyugodt  
és csendes körülötte.

Vernon bácsi 
ősz bajusza 
remegni kezd, 
amikor mérges.




