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Ismerd meg Harryt!
Harry Potter egy ifjú varázsló, aki a Roxfort
Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskolába
jár. Harry jószívű és rendkívül bátor. Számos
izgalmas és varázslatos kalandban van része,
és bár soha nem keresi a bajt, végül mindig
rátalál!
Villám alakú sebhely

Mugli élet
Harry tizenegy éves koráig a Privet Drive-on
élt a nagynénje és nagybátyja házában. Nekik
nem volt varázserejük, és igyekeztek eltitkolni
Harry elől, hogy a varázsvilág egyáltalán
létezik. A varázslók és boszorkányok mugliknak nevezik a nemvarázsló embereket.

vingardium
leviosa!

A Griffendél ház
nyakkendője
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Magyalpálca

Harry a Roxfortban
Harryt tizenegy éves korában felveszik a Roxfort
Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskolába.
Teljesen ismeretlen világba csöppen, ahol új
barátokat szerez, varázslatos dolgokat tanul
– és egy fantasztikus, rejtélyekkel teli kastélyt
fedezhet fel.

A Roxfort kastély

A Roxfort tanárai

A Roxfort kastély valahol Skóciában
található, a muglik szeme elől elrejtve.
Az angol boszorkányok és varázslók
évszázadok óta a kastély ősi falai
között töltik a diákéveiket, itt esznek,
alszanak és tanulnak. A Roxfort varázslatos és titokzatos hely.

Számos nagy tudású boszorkány és
varázsló tanít a Roxfortban, amelynek
Albus Dumbledore az igazgatója.

Üdv a
Roxfortban!

Dumbledore professzor már nagyon
öreg, de rendkívül bölcs ember.
Harry sorsát születése óta nyomon
követi. Tisztában van vele, milyen
különleges ifjú varázslóval van dolga.
Rubeus Hagrid a Roxfort kulcs- és
háztájőrzője. Kedves és hűséges,
de néha kissé ügyetlen. Félig
óriás származású, a szakállánál
pedig csak a szíve nagyobb.

Harry osztálytársai
Harry hamar barátokra lel a Roxfortban.
A legjobb barátai: Ron és Hermione. Ők is
a Griffendél házba kerülnek, akárcsak Harry.

Mógus professzor
a Roxfort új tanára: a sötét
varázslatok kivédését tanítja.
Ártalmatlannak tűnik, de neki
is lehet egy sötét oldala…

Ron Weasley egy népes és barát
ságos varázslócsaládból érkezett,
ahol mindenkinek tűzvörös a haja.
Ronnak jól megy a varázslósakk,
de nagyon fél a pókoktól.
Hermione Granger szülei muglik,
azaz varázstalanok, Hermione
mégis rengeteget tud
a varázslatokról és a Roxfortról
– méghozzá könyvekből.
Harry nincs jóban Draco
Malfoyjal, aki egy befolyásos
varázslócsalád sarja, ezért többre
tartja magát a többi diáknál.
Draco a Mardekár házba kerül.

A négy ház
A Roxfortba érkező diákokat a négy
ház valamelyikébe osztják be.
A bátor griffendélesek címerállata
az oroszlán, az okos hollóhátasoké
pedig a sas. A szorgalmas
hugrabugosok címerében borz van,
a ravasz mardekárosok jelképe a kígyó.
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ÉPÍTS MAGADNAK
KALANDOT!
Ebben a könyvben rengeteg izgalmas kalandot
élhetsz át, és megismerhetsz pár ügyes trükköt
a LEGO® Harry Potter™ modellek világából. Ezeket
a LEGO Group dániai központjában, Billundban
találták ki a LEGO Harry Potter tervezőcsapat tagjai.

Invito… LEGO
KOCKÁK!

Az ő modelljeik alapján megalkothatod a saját
ötleteidet. Ha valamelyik elem hiányzik, vagy a modelled
nem úgy néz ki, ahogy elképzelted, keress kreatív
megoldásokat! Egészen biztosan képes leszel
előállni egy új ötlettel. Legyen ez a te kalandod,
és ugorj fejest a LEGO modellek építésébe!

AZ ÉPÍTŐK SZÓKINCSE
Tudtad, hogy a LEGO® építők saját nyelvet
használnak? Az itt felsorolt kifejezésekkel gyakran
fogsz találkozni a könyvben. Íme, a jelentésük:

MÉRETEK
A LEGO elemek méretét a bütykök
számával adják meg. Ha egy elemen
hosszában 3, széltében pedig 2 bütyök
van, akkor az egy 2 x 3 elem. Ha az
elem a szokásosnál magasabb, egy
harmadik szám a normál elemhez
viszonyított magasságát jelöli. A normál
elem magassága éppen három LEGO
lapos elem magasságával egyenlő.

2

=
3 lapos elem

1 elem
Bot
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2 x 3 elem

1 x 1 x 5 elem

Vannak elemek, amelyek klipszekkel
csatlakoznak a többi elemre. A létra
például a rajta lévő klipszekkel illeszthető
rá a rudakra.
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1 x 1 felül klipszes
lapos elem

A rudakkal hosszú, vékony for
mákat lehet létrehozni, klipszekkel
összekapcsolva pedig különböző
szögekben álló és mozgatható
részeket alkothatunk velük. Jól
illenek a minifigurák kezébe és
a lyukakba.
Rúd

KLIPSZ

1 x 1 oldalt
klipszes
lapos elem

RÚD

Létra két klipsszel

1x2
fogantyús
lapos elem

Kétoldalt
bütykös
fogantyú

1x2
fogantyús
elem

Bütyök
fogantyúval

CSEMPE
A szép, sima felszínt csempékkel
lehet kialakítani. A csempékre
nyomtatott rajzok még élethűbbé
teszik a modelleket.

1 x 1 nyeles,
lapos elem

2 x 2 csempe csővel

1 x 2/2 x 2
fordító lap

1 x 8 lapos
elem, oldalt
sínnel

1 x 2 áthidaló lap

A kockákhoz hasonlóan
a lapos elemek tetején
is bütykök sorakoznak,
de maga a lapos elem
vékonyabb, mint egy
kocka. Az áthidaló lapokon
a bütyök középre kerül.

2 x 4 ferde
lapos elem
1 x 1 fogas lapos elem

4 x 4 íves lapos elem

KOCKA

1 x 1 kerek lapos elem

4 x 4 kerek
lapos elem

A tetőelemek alul
hosszabbak, mint felül.
A fordított tetőelemek
is ilyenek, csak fejjel
lefelé. Alul rövidebbek,
mint felül.
2x2
félgömb
elem

2x2
kocka

Ezek az elemek speciális célt szolgálnak,
vagy éppen egy adott LEGO témához
nagyszerű kiegészítők. Ezek a díszítő
elemek például jól illenek a LEGO
Harry Potter világába.

1 x 1 kristály

1 x 2 tetőelem

1 x 2 fordított tetőelem

CSATLA-
KOZÓ

SPECIÁLIS ELEMEK

1 x 1 fagylalt
gombóc

2 x 4 lapos elem

1x2
kerekített
lapos
elem
lyukakkal

TETŐELEM

1x2
bordázott
elem

Az építés nélkülözhetetlen eleme.
A legtöbb modell kockákból épül fel,
és ezek igen változatos formákban
és színekben készülnek.

1 x 2 levélmintás
csempe

1 x 1 kocka egyoldalt bütyökkel

2 x 3 pajzs
csempe

LAPOS ELEM

1x1
fényszóró
kocka

1 x 4 oldalt
bütykös elem

Előfordul, hogy két irányba
is szeretnél építeni. Ilyenkor
jól jönnek az olyan elemek,
amelyeknek több oldalán
1 x 1 kocka kétis vannak bütykök.
oldalt bütyökkel

1 x 6 csempe

2 x 2 csempe

OLDAL
IRÁNYÚ
ÉPÍTÉS

Ha felnyíló tetőt szeretnél,
vagy egy állatnak szeretnél
mozgó farkat építeni, zsa
néros vagy egyéb mozgat
ható elemeket használj!

1 x 1 zászló elem

1 x 1 bájital

Gyertya

2 x 2 elem
forgó
csatlakozókkal

Zsanéros lapos elemek
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Huhú!

1. fejezet

A muglik világa

Ez mind…
NEKEM jött?!
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Privet Drive

Kis radartányér

Harry Potter kiskora óta
a nagynénjééknél él.
Dumbledore, a bölcs
varázsló döntött úgy,
hogy Harry egy mugli
családban nőjön fel.
Milyen
Még Harry sem tudta
különös
magáról, hogy varázsló.

1 x 1 átlátszó,
sárga, kerek elem
Ez a LEGO® csatlakozó
elem eredetileg
pálmaleveleket tart.
1 x 1 kerek elem

Ha nincs speciális
lámpaoszlop elemed,
illessz egy hosszú rudat
egy áthidaló lap közepére,
vagy építs egymásra
1 x 1 kerek elemeket.

környék!

A tetején meg
tud pihenni egy
bagoly.
A virágok a levélelemek
bütykeire illeszthetők.

A virágládát sima
csempék borítják,
így még tisztább
és rendezettebb
a Privet Drive.
1 x 1 kocka kétoldalt
bütyökkel
Oldalról
rögzített
1 x 6 csempe

Lámpaoszlop

Dumbledore szeretne
észrevétlen maradni, ezért
varázsigével lekapcsolja
az utcai világítást. Amikor
elhangzik a varázsige, cseréld
ki a sárga elemet átlátszóra.

Az izzó az
egész utcát
fénybe
borítja.

Aludj ki!
A virágföldet barna
csempe jelzi.

Kovácsoltvas
lámpaoszlop
A szökőkút
átlátszó kék
elemekből van.

Előkert

A Privet Drive lakói büszkék az
otthonaikra, és szeretik, ha az utcán
is rend van. Egészítsd ki otthonos
részletekkel, például színes
virágokkal vagy madárfürdetővel
– de kizárólag mugli dolgokkal!
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A tetőelemek egy
oldalt bütykös
elemre illeszkednek.

A kis alaplap
stabilabbá teszi
a magas modellt.

A Dursley-ház
A kémény
teteje két dupla
sarokpanelből van.

Privet Drive egy átlagos kis utca a Little
Whinging nevű kisvárosban. Harry
nagynénje és nagybátyja nem szeretik
a normálistól eltérő dolgokat. A házuk
is egyszerű elemekből épült, minden
varázslatos vagy különleges részlet nélkül.
A kéményt egy 1 x 2
tetőelem támasztja alá.

Ferde tető
A tető két zsanéros elemmel
illeszkedik ferdén a házra.
Az oldalfalakon 1 x 4
tetőelemek támasztják
alá az egészet.
A kémény talpát
egy zsanéros
elem tartja
vízszintesen.

A tető peremét fordító
lapokra illesztett 1 x 6
csempe takarja.

A zsanéros elem
a fal peremére kerül.
1 x 4 tetőelem

Little Whingingben
népszerű az ablakrács.

A bejárat feletti kis tetőt
falba épített zsanéros
elemek tartják.
A téglamintás LEGO elemeken
kívül színes lapos elemekkel
teheted élethűbbé a kőfalat.

miaú!

Pár zöld elemből kis
bokrot építhetsz.

A kis lámpa fejjel lefelé
van a falba rögzítve.
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