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Andre	stammer

Der findes mange andre 

dyrestammer i Chima,  

f.eks. ravnene med de skarpe 

tunger, de underlige ørne og 

de glubske ulve. Da kampene 

i Chima begyndte, blev de 

tvunget til at vælge, om de 

ville være på løvernes eller 

krokodillernes side.

LØVER
Løverne er tapre og modige 
krigere. De er fair og 
kæmper efter reglerne.  
I tusindvis af år har løverne 
bevogtet den hellige CHI-
dam, hvorfra de kraftfulde 
CHI-kugler opstår. Det er 
deres opgave at sikre, at alle 
stammerne i Chima får lige 
meget CHI.

KROKODILLERDisse snu væsener kan man ikke stole på. På et tidspunkt blev krokodillerne grådige og forlangte en større andel af CHI fra løverne. Det blev starten på kampene i Chima. Krokodillerne er nådesløse krigere, som mener, at alle kneb gælder i kamp.
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Lennox
Denne fodsoldat fra løvestammen 
drømmer om at blive en stor kriger en 
dag. Lennox er modig, klog og ædel – en 
typisk løve! Hans største fritidsfornøjelse 
er at bygge hurtige køretøjer, som han 
kan suse gennem junglen i.   

VALIOUS
Lennox bruger dette sværd, der 
kaldes Valious, til at beskytte sig i 
kamp. Den stærke sværdklinge af 
sølv indeholder CHI, hvilket gør 
Valious til et mægtigt våben.

Klinge med 
CHI-kraft

Manke

Knurrende kæber

Kongeligt 
udseende 
panser

Løvestammens 
symbol

Kamphjelm
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VENGIOUS
Crawleys yndlingsvåben hedder Vengious.  
Det er et faretruende sværd,  
hvis metalklinge er formet som  
knivskarpe krokodilletænder. Det  
er beregnet til at skabe frygt hos 
krokodillestammens fjender. 

CRAWLEY
Crawley er en hurtig og formidabel 
fodsoldat fra krokodillestammen.  
Som mange andre fra stammen trænger 
Crawley til det sus af kraft, han får fra 
CHI. Han elsker at finde på snedige 
planer for at besejre sin modstandere  
og vinde mere CHI. 

Skarp, 
ujævn 
kant

CHI-medaljon

Ondskabsfulde 
øjne

Frygtindgydende 
hugtænder

Panserlignende 
hud

Forrevet 
krokodilletøj



6

DeNgaNg DyreStaMMerNe 

i Chima levede i fred og harmoni, 

var Lennox og Crawley gode 

venner og drog på spændende 

eventyr sammen. Men det ændrede sig alt 

sammen, da kampene begyndte i Chima.

   Nu er Crawley ligeglad med venskab – han 

vil bare vide, hvor han kan finde mere CHI. 

Lennox kan ikke forstå, hvordan hans ven er 

blevet så grådig. Han mener, at alle dyr i Chima 

er lige og bør få den samme mængde af den 

dyrebare naturressource. Han håber, at Crawley 

snart kommer til fornuft. Men indtil da vil de 

to venner forblive fjender, der konstant kæmper 

om CHI. Hvem af dem vil vinde?
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Lennox har gjort en 
vidunderLig opdageLse.

BALLADE		
I	TEMPLET

interessant.

skjuLt Chi! 
i sumpene. 

meget 
interessant!

nemLig. det er skjuLt Lige 
inden for portåbningen i 

det gamLe tempeL.

nu kan du LÆre om det gamLe tempeL og seLv bYgge det! 
eventYret fortsÆtter på side 13.

dYbt inde i Chimas sumpe 
Ligger et ÆLdgammeLt tempeL, 
og dYbt nede i tempLet er 
der skjuLt noget Chi.  
hvem finder det først?
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Gammelt	tempel
I det gamle tempel er ikke alt, hvad 
det ser ud til. templet ligger dybt inde 
i sumpene og får ikke ofte besøgende, 
men kommer man hertil, 
skal man træde forsigtigt! 
Kan du hjælpe Lennox 
med at undgå den 
dødbringende 
fælde?

Skjult	CHI
Hvis du klarer den gennem 
porten i det gamle tempel, 
venter en belønning på dig! 
en glødende CHI-krystal 
venter på at blive opdaget 
– bare flyt bladet til side 
for at finde det.

Fælde 
med 
spyd

gammel 
port

Slyngplanter

CHI

Bladene skjuler det 
hængende spyd

GODT	TIP
Vær kreativ!  

Du kan også opfinde 
dine egne modeller 

og historier med 
disse LegO® 

elementer.

Blad
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GODT	TIP
Sæt slyngplanter, træer 
og andre junglevækster 
på modellerne for at få 
dem til at se gamle og 

tilgroede ud.
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VIDSTE		
DU	DET?

 Løvestammen lever i 
Chimas jungler. Deres 

templer og forter er 
smukke og næsten 
kongelige at se på. 
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skuLLe vi ikke prøve 
at finde det sammen, 
CrawLeY? Ligesom i 

gamLe dage!

jeg skaL nok finde 
det Chi før Lennox! 

hÆ, hÆ.

bLasterne på 
min sumpLøber 
smadrer aLt  
og aLLe, der 

kommer i vejen 
for mig.

vi ses senere, 
makker!

CrawLeY?

Lennox LÆgger en pLan for at finde 
frem tiL det skjuLte Chi.

nu kan du LÆse om sumpLøberen og seLv bYgge den! 
eventYret fortsÆtter på side 18.




