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Pasaku p

Kad Marlas jaunākais brālis Čārlijs pēkšņi nozūd
maģiskajā, animētajā PLAYMOBIL pasaulē, arī viņai
jādodas savas dzīves lielākajā piedzīvojumā, lai atkal
nogādātu brāli mājās. Savā neticamajā ceļojumā jaunajās aizraujošās pasaulēs Marla sastop ļoti atšķirīgus,
neparastus un varonīgus ceļabiedrus: savādo pārvietojamā restorāna īpašnieku Delu, bezbailīgo un šarmanto
slepeno aģentu Reksu Satriecošo, uzticamo un jauko robotu, asprātīgo un labsirdīgo feju un vēl daudzus citus. Savos
neaprakstāmajos piedzīvojumos Marla un Čārlijs sāk saprast,
ka vajag noticēt sev, un tad dzīvē var paveikt it visu!
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Viņam patīk piedzīvojumi,
viņam ir spēcīgs raksturs
un vienmēr daudz ideju.

Bezrūpīgs, straujš un
vienmēr gatavs negaidītiem piedzīvojumiem.

Mērķtiecīga, izturīga,
drosmīga un uzticama

Robotitrona robotiskajā ķermenī
pukst dižena sirds. Visā ceļojuma
laikā PLAYMOBIL pasaulē viņš ir
uzticams Marlas pavadonis.

Bezbailīgs, apburošs
un pievilcīgs
Charlie ir desmit gadu.
Viņš ir izdomas bagāts un ļoti
ziņkārīgs. Kad viņš maģiskā
veidā nonāk PLAYMOBIL pasaulē,
piepildās viņa viskvēlākie sapņi.
Viņš ir varens vikings, kuram ātri
jāmācās, ko nozīmē uzņemties
atbildību un būt par īstu varoni.

4

Viņš ir maigs, drosmīgs,
rūpējas par citiem

Varoņi

Savā sirdī Marla ir atklājēja. Viņa ir jautras dabas,
meklē piedzīvojumus un ir ļoti ziņkārīga. Bieži vien gan
viņa ir pārāk piesardzīga un apdomīga, un tas kļūst par
traucēkli. Savā burvju ceļojumā PLAYMOBIL pasaulē
Marla atrod atpakaļ ceļu uz savu drosmes pilno iekšējo
būtību.

Delam patīk labi paēst, viņš ātri
runā un dzīvo pēc savas patikas.
Pie sava pārvietojamā restorāna
“Dela Belle” stūres viņš traucas
pa PLAYMOBIL pasauli un vienmēr
cenšas atrast nākamo lielo
notikumu. Dela lielākais talants
un aizraušanās ir pavārmāksla.
Marla palīdz viņam saprast, ka
pavārmāksla Delam ir vēl kas
vairāk – ka tas ir viņa dzīves
aicinājums!

Rex Dasher ir labākais slepenais aģents
visā PLAYMOBIL pasaulē! Viņš ir
maskēšanās meistars un nebaudās no
briesmām. Rex vada bezrūpīgu dzīvi;
viņam ir dažādas tehniskas ierīces,
īpaša piegriezuma uzvalki un izcila
automašīna: Porsche Mission E. Reksu
apskauž ikviens, kas viņu sastop.
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Marlas un Charlie piedzīvojumi sākas
vikingu zemē, kurā valda mežonīgi karotāji
un viļņus šķeļ elpu aizraujoši kuģi. Charlie
sastop jaunus draugus un kopā ar vikingiem cīnās plecu pie pleca. Tad negaidīti
un pārsteidzoši viņš tiek šķirts no Marlas.

Vikingu zeme

Vikingu zeme
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Dzeltenais Vikings

Sven
70073 PLAYMOBIL: THE MOVIE
Charlie cietuma vagons
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Marla un Dels spilgti sarkanajā pārvietojamajā restorānā
kopā dodas ceļojumā pa aizraujošo Playmobil pasauli.
Dels ļoti lepojas ar savu pārvietojamo restorānu, kas ir
arī viņa mājoklis. Tas ir aprīkots ar visu, kas nepieciešams
dzīvošanai. Protams, tur ir arī pilnībā aprīkota virtuve,
kurā viņš ar lielāko prieku gatavo garšīgus meksikāņu
burito.

70075 PLAYMOBIL: THE MOVIE
Del´s uzkodu automobilis

la un Dels?
Ko mekl Mar

Del

70072 PLAYMOBIL: THE MOVIE
Marla ar zirgu
Atbilde: Charlie
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Marla
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70074 PLAYMOBIL: THE MOVIE
Marla un Del lido zirgs
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Hillbilly

Meklējot savu brāli, Marla nonāk
Mežonīgo rietumu pasaulē, kur ir
kovboju bāri, banku laupītāji un daudz
dažādu aizraujošu notikumu. Šeit
viņa sastopas ar Delu, pārvietojamā
restorāna īpašnieku, kas kļūst par viņas
sabiedroto Čārlija meklējumos.
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Mežonīgo
rietumu pasaule
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Dr. Grim

Del

Rex Dasher

70078 PLAYMOBIL: THE MOVIE
Rex Dasher Porsche misija E

Atbilde: Porsche Mission E

Sargs

Ar ka-du automaš-Inu sle
penais ag‘ ents
Rex Dashers dodas sa vas misija-s?

Spiegu pilsēta

Spiegu
pilsēta

Pēc satraukumiem pilnās ciemošanās Mežonīgo rietumu pasaulē Marla un Dels dodas uz noslēpumaino
Spiegu pilsētu, kur viņi sastop Dela senu paziņu Reksu
Satriecošos. Viņš ir izcilākais slepenais aģents, kāds
jebkad bijis Playmobil pasaulē. Rekss sniedz Marlai un
Delam vērtīgus padomus par to, kā atrast Čārliju.
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Zinātņu pasaule

Ne viss Čārlija meklējumos norit
tā, kā viņi to bija iedomājušies.
Kad Marla vairs nezina, ko darīt,
viņa pārsteidzošā veidā nonāk
fantastiskajā Pasaku pasaulē.
Šeit viņa iepazīstas ar labo feju,
kas ir asprātīga un izpalīdzīga. Viņa palīdz Marlai atgūt
pašpārliecinātību un iedrošina
Marlu turpināt ceļojumu.

Pasaku pasaule

Pasaku pasaule

70071 PLAYMOBIL: THE MOVIE
Robotitron ar dronu

Marla
70070 PLAYMOBIL: THE MOVIE
Rex Dasher ar izpletni

Zinātņu pasaule
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Nākamā pietura viņu ceļojumā ir Zinātņu pasaule.
Šeit Marla un Dels ierauga lidojošas automašīnas,
futūristiskas ēkas un ļoti neparastus iedzīvotājus.
Viņi sastop Robotitronu, kuram Marla iepatīkas
no pirmā acu skatiena, un viņš pavada Marlu tālāk
ceļojumā.

70077 PLAYMOBIL: THE MOVIE
Marla Pasaku pilī
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Kolizejs

Kolizejs

Ceļojums Marlu un viņas draugus atved
krāšņajā Romas Kolizeja pasaulē, kuras
valdnieks ir varenais imperators Maksimuss.
Vai šeit viņa varēs atklāt Čārlija nozušanas
noslēpumu?

Maximu

s
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70076 PLAYMOBIL: THE MOVIE
Ķeizars Maximus Kolizejā
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Kolizejs

−

Kā gan beigsies Marlas ceļojums
plašajā PLAYMOBIL pasaulē?
Vai viņa spēs nogādāt mājās
savu brāli?

SpEle

Palīdzi draugiem izkļūt no labirinta.
Pa kādu ceļu viņiem jāiet, lai droši izkļūtu no Kolizeja?
Kolizejs
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Bloodbones

Nola

Atbilde: A

Valera
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Dodies uz…

… ievadi kodu
un saņem pārsteigumu!
Kods:

PM125983

Kods derīgs līdz 2021. gada decembrim.
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