O skupině LEGO

Kontaktní osoba pro média:
Anežka Svobodová,
anezka.svobodova@ogilvy.com,
+420 604 516 799.

Kompletní nabídku hraček LEGO® NINJAGO® naleznete na
www.LEGO.cz/Ninjago.

stavitele prostřednictvím tvůrčí hry a
učení. Výrobky LEGO se prodávají na
celém světě a lze se s nimi seznámit i na
webových stránkách www.LEGO.com.

#BeNINJA a přineste příběh filmu THE LEGO® NINJAGO® MOVIE™
svým dětem.

THE LEGO NINJAGO MOVIE® & ™Warner Bros.
Entertainment Inc. & The LEGO Group. LEGO, logo LEGO,
Minifigurka a uspořádání kostek a jejich výstupků jsou
ochrannými známkami skupiny LEGO. ® 2017 The LEGO
Group.

Nindžové potřebují pomoc!
Kladivoun a Medúza zajali Lauren
a Henryho – váš malý zachránce
musí spolu s Kaiem naskočit
do kokpitu a pokusit se je vypátrat.
Pomozte jim střílet z masivních
diskových vystřelovačů na ramenou
robota a zaměřit jeho rozžhavené
ohnivé blastery přímo na žraločí
vojáky. Nechte je, ať se spojí
se Zanem a přinutí žraločí vojáky
vzdát se. Dokáže váš malý hrdina
zachránit nindži?

Více informací o skupině LEGO, našich
finančních výsledcích a společenské
odpovědnosti naleznete na adrese
http://www.LEGO.com/aboutus.

THE LEGO® NINJAGO® MOVIE™
Ohnivý robot (70615)

Skupina LEGO je rodinná společnost se
sídlem v dánském Billundu a hlavními
pobočkami v americkém Enfieldu,
Londýně, Šanghaji a Singapuru.
Společnost založil v roce 1932 Ole Kirk
Kristiansen a dnes je se svou ikonickou
kostičkou jedním z největších světových
výrobců hraček.

Žraločí armáda uvěznila Eda
a Ednu v krabích klepetech. Vaše
dítě je ale může v parádní bleskové
stíhačce vysvobodit. Nejdřív
ovšem musí dostat nindžu Jaye
do kokpitu a s pomocí rukojeti
vlétnout na scénu. Pak může
střílet z pružinového vystřelovače
na žraločí vojáky a uhýbat před
střelami z rychlého krabího stříleče.
Musí odrazit útok žraločích vojáků
Jayovým cepem s bodcem
a nakonec dopravit Eda a Ednu do
bezpečí.

Pod svým heslem „jen to nejlepší je
dost dobré“ se společnost snaží rozvíjet
schopnosti dětí a inspirovat budoucí

THE LEGO® NINJAGO® MOVIE™
Blesková stíhačka (70614)

Není to jen zábava, podpoříte
tak i jejich schopnost učit se
nové věci!

Stát se nindžou už nemusí být jen sen
– se stavebnicemi LEGO® NINJAGO® MOVIE™
jím můžete být doopravdy.
Jak se stát opravdickým nindžou? Vaše děti mohou prožívat
příběh s nindži znovu a znovu díky novým stavebnicím LEGO®
NINJAGO®, které se inspirovaly filmem THE LEGO® NINJAGO®
MOVIE™. Nové stavebnice LEGO NINJAGO jsou dostupné od
srpna letošního roku u příležitosti premiéry filmu THE LEGO®
NINJAGO® MOVIE™, který se v kinech začne promítat 21. září.
Vaše dítě se v něm setká s odvážnými nindži, procvičí si
s nimi ninždovské bojové umění Spinjitzu a zažije rozmanitá
vzrušující dobrodružství.

Není snadné zachránit svět, ale s těmito strhujícími stavebnicemi se může
skutečným nindžou stát každé dítě.
THE LEGO® NINJAGO® MOVIE™ Bombardér Manta Ray
(70609)
Poplach! Vojáci ze žraločí armády shazují bomby na
NINJAGO City ze svého létajícího bombardéru Manta
Ray. Vaše děti se mohou vrhnout přímo do akce a spolu
s hrdinským nindžou Colem zachránit Shen-Lia. Musejí
se ale vyhnout pružinovým vystřelovačům bombardéru
Manta Ray a pak s pomocí velkého kladiva opětovat
útok. Uspěje váš malý nindža při záchraně NINJAGO
City?

THE LEGO® NINJAGO® MOVIE™ je pro všechny odvážné nindži

THE LEGO® NINJAGO® MOVIE™ Vodní chodec (70611)

Nový animovaný dobrodružný film z produkce firmy LEGO® a studia Warner Bros. Pictures, THE LEGO® NINJAGO®
MOVIE™, přinese vašim dětem spoustu zábavy. Bitva o NINJAGO® City povolá do zbraně mladého mistra stavitele
Lloyda alias Zeleného nindžu a jeho přátele, tajné nindží bojovníky. Pod vedením vtipem sršícího mistra Wu musejí
porazit zlého válečníka Garmadona, největšího padoucha všech dob. Garmadon je ale shodou okolností Lloydovým
otcem. Nindžové se musí naučit, jak společně táhnout za jeden provaz, aby dokázali uvolnit a naplno využít svou
skrytou sílu Spinjitzu. Pomohou jim vaše děti? Teď je řada na nich, aby si zahrály příběh, vybudovaly vlastní svět
a ukázaly, že jsou také skutečnými nindži.

Kanály a zátoka NINJAGO City potřebují strážce.
Povolejme skvělého mechanického vodního chodce
do zbraně. Díky jeho pohyblivým nohám a chodidlům
fungujícím jako vznášedla dokáže váš nindža chodit po
vodě nebo zdolávat kolmé stěny. Protivníky hravě smete
s pomocí dvou Kaiových mečů. Padouši nemají proti
nindžovi a vodnímu chodci žádnou šanci.

Stavebnice THE LEGO® NINJAGO® MOVIE™ přinášejí zábavu a podporují osobní rozvoj
Všechny stavebnice LEGO® NINJAGO® MOVIE™ obsahují důležité prvky zábavného stavění, které podporuje dětskou
představivost. Kostičky jsou pro děti skvělou inspirací k tvorbě čehokoli, co je napadne. Sady jsou nejvhodnější
pro děti ve věku od 7 do 14 let – ty milují stavebnice a s oblibou si přehrávají příběhy s rodinou či kamarády. To vše
pomáhá rozvíjet jejich sociální dovednosti. Stavebnice obsahují bezpočet rozmanitých zábavných prvků a vychytávek,
děti tak ani nepostřehnou, že se samy vlastně učí – nekonečná zábava zaručena.
Pomocí hashtagu #BeNINJA (staň se nindžou) se děti mohou také spojit s dalšími nindži, aby zjistily, co se u nich děje.
Ze světa nindžů jim tak už nic neuteče.

THE LEGO® NINJAGO® MOVIE™ Robotický drak
Zeleného nindži (70612)
Nastal čas, aby vaši hrdinové vyrazili s robotickým
drakem do bitvy proti zlému otci Zeleného nindži –
Garmadonovi. Moudrý mistr Wu jim poradí, jak vysunout
skryté trysky draka Zeleného nindži a vrhnout se přímo
na nepřítele. Pak ať se chopí meče Zeleného nindži
a konečně se postaví Garmadonovi – varujte je ale před
jeho laserovou hůlkou. Kdo zvítězí v téhle bájné bitvě
otce se synem?

