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Ο πατέρας του Ντράκο, ο Λούσιους Μαλφόι, έδωσε στην ομάδα του γιου 
του νέα σκουπόξυλα Σύννεφο 2001. Σχεδίασε τη δική σου απίθανη σκούπα 

και στολή που θα βάλεις στον αγώνα εναντίον του Σλίθεριν.

Ένας Ανιχνευτής πρέπει να παρακολουθεί στενά τη χρυσή μπάλα Σνιτς! 
Βρες τον εξοπλισμό του Κουίντιτς στη μεγάλη εικόνα και γράψε 

δίπλα τις συντεταγμένες.

Η ομάδα Κουίντιτς του Σλίθεριν απόκτησε νέο Ανιχνευτή. 
Είναι ο μαθητής που δεν έχει όμοιο ταίρι. Ποιος είναι;
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Ο Χάρι έχει επιλεγεί ο νέος αρχηγός του Γκρίφιντορ για το Κουίντιτς. 
Βρες και σημείωσε στο πλέγμα τις καλύτερες στιγμές της προπόνησης 

που οργάνωσε, όπως φαίνονται στα αριθμημένα σύνολα.

Οι φίλαθλοι του Κουίντιτς είναι πάντα έτοιμοι να υποστηρίξουν την ομάδα τους. 
Φτιάξε τη σημαία της ομάδας Χάφλπαφ βάζοντας σωστά τα γράμματα 

των λεπτομερειών στα κυκλάκια.

Ποιος είναι ο πιο καλοντυμένος φίλαθλος του Κουίντιτς; Η Λούνα! Προσπάθησε 
να αντιγράψεις το φοβερό στιλ της ολοκληρώνοντας το πορτρέτο της 

με τους μαρκαδόρους ή τις ξυλομπογιές σου.
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LEGO, the LEGO logo, the Minifigure and the Brick and Knob  
configurations are trademarks of the LEGO Group. 
©2021 The LEGO Group. 
Manufactured by AMEET Sp. z o.o.  
under license from the LEGO Group. 
AMEET Sp. z o.o.,  
Nowe Sady 6, 94-102 Łódź – Poland 
ameet@ameet.pl  
www.ameet.eu
Διανέμεται από: 
 
 
 
 
Τα αντικείμενα παράγονται στη Δανία, στην Ουγγαρία, στην Κίνα,  
στο Μεξικό και στην Τσεχία. 
www.LEGO.com

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. 
ΤΑΤΟΪΟΥ 121, 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΤΗΛ.: 210 28 04 800 • FAX: 210 28 19 550 
www.psichogios.gr * e-mail: info@psichogios.gr
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Περιγραφή: Το προϊόν αποτελείται από ένα βιβλίο 32 σελίδων και 6 κομμάτια LEGO. 
Οδηγίες: Η συσκευασία των κομματιών LEGO δεν είναι παιχνίδι. Αφαιρέστε την και πετάξτε την προτού 

δώσετε το προϊόν σε ένα παιδί.

Προϊοντική κατηγορία:               Βιβλία για παιδιά – ΑΜΕΕΤ 
Πρωτότυπος τίτλος προϊόντος: LEGO® Harry Potter™. Let’s Play Quidditch 
Τίτλος προϊόντος:                       LEGO® Harry Potter™. Ας παίξουμε Κουίντιτς!

Αρ. Προδιαγραφής: 101 
Σειρά: LNC 
Αριθμός βιβλίου: LNC-6407 
Παρτίδα: 01/EL

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται απολύτως η άνευ γραπτής αδείας του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων κατά οποιονδήποτε 
τρόπο ή μέσο αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, διανομή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση,  
παρουσίαση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή (ηλεκτρονική, μηχανική ή άλλη) και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου.

Copyright © 2021 Warner Bros. Entertainment Inc.  
WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia  
are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. 
Publishing Rights © JKR. (s21)

Αν συμμετείχες στο Κουίντιτς θα προτιμούσες  
να ήσουν Φύλακας ή Χτυπητής; Φτιάξε τον δικό  

σου παίκτη Kουίντιτς, τον Σέντρικ Ντίγκορι, και ίσως αυτός  
σε καθοδηγήσει στον αγώνα Κουίντιτς. Λύσε τους γρίφους,  

βγες από τους λαβυρίνθους σε αυτό το απίθανο βιβλίο  
δραστηριοτήτων και βοήθησε τον Χάρι Πότερ™ να μεταπηδήσει  

από το πρώτο μάθημα πετάγματος στη θέση του αρχηγού  
της ομάδας Γκρίφιντορ!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!  
Κίνδυνος πνιγμού. Mικρά μέρη. 
 
WARNING!  
Choking hazard. Small parts.
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