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LEGO MINERCRAFT 21184
Piekarnia
Cena

85,00 zł

Numer katalogowy

21184

Kod EAN

21184

Producent

Lego

Opis produktu
Zestaw LEGO® Minecraft Piekarnia (21184) zawiera mnóstwo postaci z
Minecrafta®, ciekawe akcesoria i rewelacyjne elementy, co czyni go
wspaniałym prezentem dla dzieci w wieku od ośmiu lat.
Zabawa w przebudowywanie dla kreatywnych dzieci
Ten ekscytujący, inspirowany Minecraftem zestaw pęka w szwach od
różnych możliwości zabawy. Wśród postaci znanych z gry są piekarz,
mieszkaniec śnieżnej wioski, koza i Creeper™. W tętniącej życiem
piekarni jest umeblowany pokój, w którym dzieci mogą odgrywać scenki
z życia domowego. Zanim jednak będzie można upiec chleb i ciastka,
trzeba zdobyć składniki. Rolnik podzieli się pszenicą, jeśli dzieci pomogą
mu ją uprawiać. Mleko można zaś wziąć prosto od kozy. Gdy dzieci
zbiorą składniki, będą mogły razem z piekarzem puścić wodze fantazji w
kuchni. Zabawę urozmaica straszliwy Creeper, który czai się nieopodal
piekarni i chce zniszczyć skrzynię z cennym jajkiem. Dzieci muszą
obronić piekarnię, a pomoże im w tym klasyczna minecraftowa broń:
diamentowy miecz. Po stoczonej walce modułowy zestaw można łatwo
przebudować, co zachęca do wymyślania nowych przygód na okrągło.
Wszechstronny zestaw — ekscytujący zestaw LEGO® Minecraft®
Piekarnia (21184) pozwala budować modele, piec smakołyki i
toczyć walki
Postacie znane z gry — zestaw zawiera postacie i moby z
Minecrafta®, które gracze dobrze znają: piekarza, mieszkańca
śnieżnej wioski, kozę i Creepera™
Wiele możliwości zabawy — dzieci mogą upiec chleb w piekarni,
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odgrywać role w salonie, uprawiać pszenicę w gospodarstwie,
wydoić kozę i walczyć z Creeperem™, a potem przebudować
zestaw i przeżyć nową przygodę
Prezent dla dzieci — ten praktyczny, inspirowany grą wideo zestaw
to świetny prezent na urodziny, pod choinkę lub bez okazji dla
ośmioletnich i starszych fanów Minecrafta®
Przenośna rozrywka — model ma ok. 8 cm wysokości, 17 cm
szerokości i 14 cm głębokości, jest więc niewielki, ale daje mnóstwo
możliwości zabawy
Minecraft® na żywo — zestawy LEGO® Minecraft pozwalają
dzieciom czerpać radość z gry na nowy sposób. Popularne moby,
sceny i elementy ożywają za sprawą kreatywnych, praktycznych
klocków LEGO
Gwarancja jakości — elementy LEGO® spełniają najwyższe
branżowe standardy jakości, dzięki czemu klocki zawsze do siebie
pasują i można je za każdym razem z łatwością połączyć i rozdzielić
Pewność i bezpieczeństwo — elementy LEGO® są zrzucane,
podgrzewane, zgniatane, skręcane i badane na wiele innych
sposobów. Dzięki temu możesz mieć pewność, że spełniają surowe
światowe standardy bezpieczeństwa
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