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Όταν ο Charlie, ο μικρός αδερφός της Marla, χάνεται
ξαφνικά στο μαγικό κόσμο των PLAYMOBIL, εκείνη θα
ξεκινήσει για τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής της
με σκοπό να τον φέρει πίσω. Στο απίστευτο ταξίδι της σε
νέους, συναρπαστικούς κόσμους η Marla θα συναντήσει
διαφορετικούς, απίθανους και ηρωικούς χαρακτήρες,
όπως τον ιδιόρρυθμο ιδιοκτήτη καντίνας Del, τον ατρόμητο
και γοητευτικό μυστικό πράκτορα Rex Dasher, ένα πιστό
και αξιαγάπητο ρομπότ, μια αστεία και καλή νεράιδα και
πολλούς άλλους. Σε αυτή την περιπετειώδη διαδρομή, η Marla
και ο Charlie θα καταλάβουν ότι μπορούν να καταφέρουν τα
πάντα στη ζωή αρκεί να πιστέψουν στον εαυτό τους.
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Περιπετειώδης, γεμάτος
ιδέες και με ισχυρή θέληση

Ξένοιαστος, αυθόρμητος
και πάντα σβέλτος

Προσηλωμένη στους
στόχους, δυνατή,
γενναία και αξιόπιστη

Ο Charlie είναι δέκα ετών και
ξεχωρίζει για την πλούσια
φαντασία και την περιέργειά
του. Όταν θα μεταβεί με μαγικό
τρόπο στο κόσμο των PLAYMOBIL,
τα πιο τρελά του όνειρα θα γίνουν
πραγματικότητα. Ως δυνατός
Βίκινγκ πρέπει να μάθει γρήγορα
να αναλαμβάνει τις ευθύνες του
και να είναι ένας αληθινός ήρωας.
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Ευαίσθητος, γενναίος
και συμπονετικός

Στο σώμα του Robotitron χτυπά μια
μεγάλη καρδιά. Κατά τη διάρκεια
όλου του ταξιδιού στον κόσμο
των PLAYMOBIL, μένει πάντα
στο πλευρό της Marla.

Χαρακτήρες

Η Marla είναι μια σπουδαία εξερευνήτρια: περιπετειώδης
και χαρούμενη από τη φύση της, γεμάτη περιέργεια για
όλα. Ωστόσο, ο υπερβολικά προσεκτικός και συνετός
χαρακτήρας της στέκεται συχνά εμπόδιο στο δρόμο
της. Η Marla θα ανακαλύψει ξανά τη θαρραλέα πλευρά
του εαυτού της στο μαγικό ταξίδι της στον κόσμο των
PLAYMOBIL.

Ατρόμητος, χαρισματικός
και γοητευτικός

Ο ιδιόρρυθμος Del λατρεύει το
φαγητό, μιλάει γρήγορα και ζει
τη ζωή όπως του αρέσει. Με την
«Καντίνα του Ντελ» τριγυρνάει στον
κόσμο των PLAYMOBIL και αναζητά
την επόμενη μεγάλη περιπέτεια.
Το μεγαλύτερο ταλέντο του Del
είναι η μαγειρική – και με τη
βοήθεια της Marla θα καταλάβει
ότι η μαγειρική είναι κάτι περισσότερο για εκείνον: το πάθος του!

Δεν υπάρχει καλύτερος μυστικός
πράκτορας στον κόσμο των
PLAYMOBIL από τον Rex Dasher!
Είναι ειδικός στο καμουφλάζ και δεν
μπορεί να τον σταματήσει κανένας.
Ο Rex ζει μια ανέμελη ζωή με τα
τεχνολογικά του γκάτζετ, τα καλοραμμένα
κοστούμια του και τη φανταστική του
Porsche Mission E. Όσοι τον γνωρίζουν
δεν μπορούν παρά να τον θαυμάσουν.
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Ο κόσμος των Βίκινγκ με τους άγριους
πολεμιστές και τα εντυπωσιακά πλοία είναι
το σημείο που ξεκινά η περιπέτεια για την
Marla και τον Charlie. Ο Charlie γνωρίζει
νέους φίλους και πολεμά στο πλευρό
των Βίκινγκ όταν ξαφνικά εξαφανίζεται…

Κόσμος των Βίκινγκ

ΚOΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΒΙΚΙΝΓΚ

Salty

Inuit

CHARLIE
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ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΒIΚΙΝΓΚ

SVEN
70073 PLAYMOBIL: THE MOVIE
Ο Τσάρλι συλλαμβάνεται
από τους Πειρατές.
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Έχοντας για μεταφορικό μέσο την κατακόκκινη
καντίνα, η Marla και ο Del ξεκινούν μαζί ένα ταξίδι στο
συναρπαστικό κόσμο των PLAYMOBIL. Η καντίνα είναι το
μεγάλο καμάρι και το σπίτι του Del. Είναι εξοπλισμένη
με όλα τα απαραίτητα. Σε αυτά ανήκει φυσικά και μια
πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, στην οποία ο Del λατρεύει
να ετοιμάζει τα νόστιμα μπουρίτο του.

Ποιον ψάχνο

υν η Mar la

και ο Del;

Del
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Marla

70072 PLAYMOBIL: THE MOVIE
Η Μάρλα με το άλογο της
Λύση: Charlie

70075 PLAYMOBIL: THE MOVIE
Η Καντίνα του Ντελ
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70074 PLAYMOBIL: THE MOVIE
Η Μάρλα και ο Ντελ στην Άγρια Δύση
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Hillbilly

Κόσμος της Άγριας Δύσης

ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΑΓΡΙΑΣ ΔΥΣΗΣ

Αναζητώντας τον αδερφό της, η Marla
επισκέπτεται τον κόσμο της Άγριας Δύσης με τα
σαλούν, τους ληστές τραπεζών και την πολλή
δράση. Εδώ θα συναντήσει τον Del, ο οποίος
θα γίνει συνοδοιπόρος της στην αναζήτηση
του Charlie.

Sheriff

Double
Tooth
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Dr. Grim

Del

Rex Dasher

70078 PLAYMOBIL: THE MOVIE
Ο Ρεξ Ντάσερ με την
Porsche Mission E
Λύση: Porsche Mission E

Φύλακας

Μετά από την απίστευτη δράση στον κόσμο
της Άγριας Δύσης, η Marla και ο Del ταξιδεύουν
στο μυστηριώδη κόσμο των πρακτόρων, όπου
συναντούν τον Rex Dasher, γνωστό του Del από τα
παλιά. Πρόκειται για τον πιο γοητευτικό μυστικό
πράκτορα στον κόσμο των PLAYMOBIL. Ο Rex δίνει
στην Marla και στον Del πολύτιμες συμβουλές για
να βρουν τον Charlie…

Μυστικοί πράκτορες

ΜυστικοI
πρAκτορες

Ποιο αυτοκίνητο οδη
γεί πάντα ο μυστικό
ς
πράκτορας Rex Dashe
r στις αποσ τολές το
υ;
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Κόσμος Επιστημονικής
Φαντασίας

Κατά την αναζήτηση του Charlie
δεν εξελίσσονται όλα σύμφωνα
με το σχέδιο. Όταν η Marla
δεν ξέρει πώς να συνεχίσει,
προσγειώνεται στο φανταστικό
κόσμο των Παραμυθιών. Εκεί
θα συναντήσει την αστεία και
καλή νεράιδα η οποία θα την
βοηθήσει να πιστέψει ξανά στον
εαυτό της και θα την ενθαρρύνει
να συνεχίσει το ταξίδι της.

70071 PLAYMOBIL: THE MOVIE
Ο Ρομπότιτρον με το Drone του

Κόσμος των Παραμυθιών

Κόσμος των
Παραμυθιών

Marla
70070 PLAYMOBIL: THE MOVIE
Ο μυστικός πράκτορας Ρεξ Ντάσερ
με το αλεξίπτωτό του.

Κόσμος Επιστημονικής
Φαντασίας
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Επόμενος σταθμός του ταξιδιού τους είναι ο κόσμος της Επιστημονικής Φαντασίας. Ιπτάμενα οχήματα, φουτουριστικά κτίρια και ασυνήθιστοι κάτοικοι περιμένουν την Marla και τον Del. Πρόκειται να
συναντήσουν τον Robotitron, ο οποίος θα ερωτευτεί κεραυνοβόλα
την Marla και θα μείνει στο πλάι της στο υπόλοιπο του ταξιδιού της…

70077 PLAYMOBIL: THE MOVIE
Η Μάρλα στο Παραμυθένιο
Ανάκτορο
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ΚΟΛΟΣΣΑΙΟ

Κολοσσαίο

Το ταξίδι της Marla και των φίλων της
συνεχίζεται στον κόσμο του μεγαλοπρεπούς Κολοσσαίου της Ρώμης, το οποίο είναι
υπό την κυριαρχία του πανίσχυρου αυτοκράτορα Μάξιμου. Μήπως κρύβεται εδώ
το μυστικό της εξαφάνισης του Charlie;

Maximu

s
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70076 PLAYMOBIL: THE MOVIE
Ο αυτοκράτορας Μάξιμος στο Κολοσσαίο.
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ΚΟΛΟΣΣΑΙΟ

Βοηθήστε τους φίλους να βγουν από το λαβύρινθο. Ποιο δρόμο
πρέπει να ακολουθήσουν για να φύγουν ασφαλείς από το Κολοσσαίο;
Κολοσσαίο

Πώς θα τελειώσει το ταξίδι της Marla
στον απέραντο κόσμο των PLAYMOBIL;
Θα καταφέρει να γυρίσει με τον
αδερφό της στο σπίτι;

A

B
C

Λύση: A
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Επισκέψου την τοποθεσία…

… πληκτρολόγησε τον κωδικό
και σε περιμένει μια έκπληξη!

Κωδικός:

PM125983

Ο κωδικός ισχύει μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021.
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