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Kui tema noorem vend Charlie äkki maagilisse
animeeritud PLAYMOBILi universumisse kaob,
siis peab Marla tema koju tagasitoomiseks oma elu
suurimale seiklusele vastu astuma. Oma uskumatul reisil läbi uute põnevate maailmade kohtab Marla
väga erinevaid, omapäraseid ja kangelaslikke kaaslasi,
sealhulgas veidrikust toitlustusauto omanikku Deli, kartmatut ja sarmikat salaagenti Rex Dasherit, ustavat ja armastusväärset robotit, ühtaegu naljakat ja head haldjat ning
paljusid teisi. Oma ebatavalise seikluse ajal mõistavad Marla
ja Charlie, et elus on kõik saavutatav, kui vaid endasse uskuda!
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Seiklushimuline, tulvil
ideid ja tahtejõuline.

Muretu, spontaanne
ja alati tähelepanelik.

Sihikindel, vastupidav,
vapper ja usaldusväärne.

Robotitroni robotikehas lööb
suur süda. Kogu reisi ajal läbi
PLAYMOBILi universumi on
ta truult Marla kõrval.

Kartmatu, karismaatiline
ja sarmikas.
Charlie on 10-aastane ja
tuntud oma rikka fantaasia
ja uudishimu poolest. Kui ta
maagilisel viisil PLAYMOBILi
universumisse satub, saavad teoks
tema kõige uljamad unistused.
Tugeva viikingina peab ta kiiresti
õppima, mida tähendab olla vastutustundlik ja olla tõeline kangelane.
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Tundlik, vapper
ja peenetundeline.

Tegelased

Marla on hingelt avastaja: seiklushimuline ja rõõmsameelne tegelane, kes on täis uudishimu. Kahjuks saab
seejuures sageli takistuseks tema liigne ettevaatlikkus
ja mõistlikkus. Sellel maagilisel reisil läbi PLAYMOBILi
universumi leiab Marla tagasitee oma julge mina juurde.

Veidrikust Del armastab toitu,
räägib kiiresti ja elab oma elu nii,
nagu talle meeldib. Oma toitlustusautoga „Del’s Belle“ rändab ta
PLAYMOBILi universumis ringi ja
otsib kogu aeg järgmist suurt
seiklust. Deli suurimaks andeks ja
kireks on kokkamine ning Marla
abiga õpib ta, et kokkamine on
tema jaoks midagi veelgi enamat:
see on tema tõeline kutsumus!

PLAYMOBILi universumis ei ole paremat salaagenti kui Rex Dasher. Ta on
meisterlik maskeeruja ja ei lase ühelgi
ohul end eksitada. Rex elab muretut elu
tehniliste vidinate, rätsepaülikondade
ja oma laheda Porsche Mission E-ga.
Teda kadestavad kõik, kellega tema
teed ristuvad.
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Marla ja Charlie seiklus saab alguse
viikingite maailmast, mis on täis metsikuid
sõdalasi ja uhkeid laevu. Charlie kohtab
uusi sõpru ja võitleb viikingitega külg külje
kõrval, enne kui ta ootamatult Marlast
lahutatakse...

Viikingite maailm

Viikingite
maailm

Salty

Inuit

Charlie
6

Kollane Viiking

Sven
70073 PLAYMOBIL: THE MOVIE
Charlie vangla vaguniga
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Marla ja Del asutavad end üheskoos Deli säravpunase
toitlustusautoga reisile läbi Playmobili universumi.
Toitlustusauto on Deli uhkus ja tema kodu. See on varustatud kõige talle eluks vajalikuga. Siia kuulub loomulikult ka terviklikult sisustatud köök, kus ta meelsasti oma
maitsvaid burritosid valmistab.

70075 PLAYMOBIL: THE MOVIE
Del’i Toiduauto

Keda otsivad
Marla ja Del?

Del

70072 PLAYMOBIL: THE MOVIE
Marla hobusega
Lahendus: Charlie
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Marla
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70074 PLAYMOBIL: THE MOVIE
Marla ja Del lendava hobusega
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Hillbilly

Metsiku Lääne maailm

Metsiku
Lääne
maailm

Oma venda otsides jõuab Marla
Metsiku Lääne maailma, kus on kõrtsid,
pangaröövlid ning juhtub palju. Siin
kohtab ta toitlustusauto omanikku Deli,
kellest saab tema liitlane Charlie otsinguil.

Sheriff

Double
Tooth
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Dr. Grim

Del

Rex Dasher

70078 PLAYMOBIL: THE MOVIE
Rex Dasheri Porsche Missioon E

Lahendus: Porsche Mission E

Valvur

Milline auto saadab sa
laagent
Rex Dasherit tema mis
sioonidel?

Agentide maailm

Agentide
maailm

Pärast erutavaid sündmusi Metsiku Lääne
maailmas jõuavad Marla ja Del saladuslikku
agentide maailma, kus nad kohtuvad Deli vana
tuttava Rex Dasheriga. Ta on kõige geniaalsem
salaagent, keda Playmobili universumis kunagi
on kohatud. Rex annab Marlale ja Delile Charlie
otsimiseks väärtuslikke nõuandeid...
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Ulmemaailm

Mitte kõik ei lähe Charlie’t
otsides plaani järgi. Kui Marla
enam ei tea, mida edasi teha,
siis maandub ta üllatuslikult
fantastilises muinasjutumaailmas. Seal õpib ta tundma
head haldjat, kes on ühtaegu
nii naljakas kui ka abivalmis.
Ta annab Marlale tagasi usu
iseendasse ja julgustab teda
reisi jätkama.

70071 PLAYMOBIL: THE MOVIE
Robotitron Drooniga

Muinasjutumaailm

Muinasjutumaailm

Marla
70070 PLAYMOBIL: THE MOVIE
Rex Dasher langevarjuga

Ulmemaailm
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Nende reisi järgmine peatus on ulmemaailm.
Siin ootavad Marlat ja Deli lendavad sõidukid, futuristlikud hooned ja hästi ebatavalised
elanikud. Nad kohtavad Robotitroni, kes armub
esimesest silmapilgust Marlasse ja saadab teda
tema edasisel teekonnal...

70077 PLAYMOBIL: THE MOVIE
Marla muinasjutulossis
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Coloseum

Coloseum

Edasi viib reis Marla ja tema sõbrad
imepärasesse Rooma Colosseumi
maailma, kus valitseb võimas keiser
Maximus. Kas Charlie kadumise saladuse
võti peitub siin?

Maximu

s
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70076 PLAYMOBIL: THE MOVIE
Keiser Maximus Colloseumis

CENTURION
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Coloseum

..

Kuidas lõpeb Marla reis suures
PLAYMOBILi universumis?
Kas ta toob oma venna koju tagasi?

MAng

Aita sõber läbi labürindi. Millist teed mööda ta peaks minema,
et turvaliselt Colosseumist välja jõuda?
Coloseum
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Bloodbones

Nola

Lahendus: A

Valera

..
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Mine...

...sisesta kood ja
lase end üllatada!
Kood:

PM125983

Kood kehtib kuni 2021. a detsembrini.
© 2019 – 2.9 FILM HOLDING – MORGEN PRODUCTION
Licensed by PLAYMOBIL, pronounced play-mo-beel, www.playmobil.com

85310/03.19

on registreeritud kaubamärk.
2019 geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG
Brandstätterstr. 2-10 • D-90513 Zirndorf
Phone: +49 (0) 911 9666 0 • Email: service@playmobil.com
Printed in Germany.
Selle kataloogiga toetab Playmobil vastutustundlikku
metsamajandamist.

