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Ś wia

Po zniknięciu jej młodszego brata Charliego
w magicznym, animowanym świecie PLAYMOBIL,
Marla udaje się w pełną niespodzianek podróż, aby
go odnaleźć. Okaże się ona przygodą jej życia. Na
swojej drodze przez nowe interesujące światy Marla
spotyka różnych, ekscentrycznych i bohaterskich towarzyszy podróży. Między innymi: zwariowanego Del’a właściciela Food Trucka, nieustraszonego i szarmanckiego
tajnego Agenta Rex’a Dasher’a, wiernego i sympatycznego
robota, dobrą wróżkę z dużym poczuciem humoru i wiele
innych ciekawych postaci. Ta fascynująca podróż uczy Marlę
i Charliego, że można w życiu osiągnąć wszystko - wystarczy
w siebie uwierzyć!
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Lubi przygody, ma pełną
głowę pomysłów i silną
wolę.

Beztroski, spontaniczny
i pewny siebie

Dzielna, odpowiedzialna
i zawsze dąży do celu

Ten robot ma wielkie serce.
Wiernie wspiera Marlę przez całą
podróż w świecie PLAYMOBIL.

Nieustraszony, charyzmatyczny
i szarmancki.
Charlie ma dziesięć lat i jest
znany ze swojej pomysłowości
i ciekawości. Gdy w magiczny
sposób przenosi się do świata
PLAYMOBIL, spełniają się jego
największe marzenia. Jako silny
wiking musi nauczyć się przejmować odpowiedzialność i być
prawdziwym bohaterem.
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Wrażliwy, dzielny
i empatyczny

Bohaterowie

Marla ma duszę odkrywcy: jest pogodna, ciekawa
świata i lubi przygody. Jedynie nadmierna ostrożność
i rozwaga przeszkadzają jej czasami w osiąganiu celów.
Podczas magicznej podróży po świecie PLAYMOBIL
Marla odkrywa swoją odważną naturę.

Zwariowany Del kocha jedzenie, szybko mówi i żyje według
swoich zasad. Przemierza swoim
food truckiem „Del‘s Belle”
świat PLAYMOBIL w poszukiwaniu wielkich przygód. Największy
talent i pasja Dela to gotowanie.
Dzięki Marli odkrywa, że to jego
prawdziwe powołanie!

W świecie PLAYMOBIL nie ma lepszego
tajnego agenta niż Rex Dasher! Rex jest
nieustraszonym mistrzem kamuflażu
i wiedzie beztroskie życie. Ma różne
gadżety technologiczne, szyte na miarę
garnitury i wspaniałe Porsche Mission E.
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Świat wikingów z dzikimi wojownikami
i zapierającymi dech w piersiach statkami
to miejsce, w którym przygoda Marli
i Charliego się rozpoczyna. Charlie poznaje
nowych przyjaciół i walczy ramię w ramię
z wikingami, kiedy nagle zostaje oddzielony od Marli…

Świat wikingów

Świat
wikingów

Salty

Inuit

Charlie
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Sven
70073 PLAYMOBIL: THE MOVIE
Charlie i powóz rzezimieszków
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Jaskrawoczerwonym food truckiem Marla i Del wspólnie wyruszają w podróż po fascynującym świecie
PLAYMOBIL. Food Truck to prawdziwy powód do dumy
Dela, gdyż jest jednocześnie jego domem wyposażonym
we wszystkie niezbędne rzeczy. Oczywiście znajduje się
w nim w pełni urządzona kuchnia, w której najchętniej
przygotowuje pyszne burrito.

70075 PLAYMOBIL: THE MOVIE
Food Truck Del’a

Kogo szukają
Marla i Del?

Del

70072 PLAYMOBIL: THE MOVIE
Marla z koniem
Rozwiązanie: Charlie
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Marla
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70074 PLAYMOBIL: THE MOVIE
Marla, Del i skrzydlaty koń
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Hillbilly

W poszukiwaniu brata Marla trafia do
świata westernu słynnego z salonów
i rzezimieszków obrabiających banki,
gdzie zawsze coś się dzieje. Tu ponownie
spotyka Dela, właściciela food trucka.

Sheriff
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Dr. Grim

Del

70078 PLAYMOBIL: THE MOVIE
Porsche Mission E Rex’a Desher’a

Rozwiązanie: Porsche Mission E

Strażnik

Rex Dasher

Świat agentów

Świat
agentów

Jakim samochodem wy
rusza tajny
agent Rex Dasher na
swoje misje?

Zafascynowani krainą westernu Marla i Del
udają się do tajemniczego świata agentów,
gdzie spotykają starego znajomego Dela –
Rexa Dashera. To najbardziej genialny tajny
agent, jakiego widział świat Playmobil. Rex
udziela Marli i Delowi cennych wskazówek
pomocnych w poszukiwaniu Charliego…
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Świat science fiction

Nie wszystko w poszukiwaniach Charliego idzie zgodnie
z planem. Właśnie wtedy,
gdy Marla nie wie co może
jeszcze zrobić, pomaga jej
zabawna wróżka i zabiera ją
do fantastycznego świata
bajek. Przywraca Marli wiarę
w siebie i dodaje jej odwagi
do kontynuowania podróży.
70071 PLAYMOBIL: THE MOVIE
Robotitron z dronem

Świat bajek

Świat bajek

Marla
70070 PLAYMOBIL: THE MOVIE
Rex Dasher ze spadochronem

Świat science fiction
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Następny przystanek w podróży to świat science fiction.
Tu na Marlę i Dela czekają latające samochody, futurystyczne budynki i niezwykli mieszkańcy. Na drodze spotykają Robotitrona, który natychmiast zakochuje się w Marli
i towarzyszy jej w dalszej podróży…

70077 PLAYMOBIL: THE MOVIE
Marla w bajkowym zamku
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Koloseum

Koloseum

Marla i jej przyjaciele docierają do świata
słynnego rzymskiego Koloseum, gdzie
rządzi potężny cesarz Maksimus. Czy to tu
kryje się tajemnica zniknięcia Charliego?
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70076 PLAYMOBIL: THE MOVIE
Cesarz Maximus w Koloseum

CENTURION

Czarny rycerz
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Koloseum

Jak zakończy się podróż Marli
po wielkim świecie PLAYMOBIL?
Czy uda jej się sprowadzić
brata do domu?

Gra

Pomóż przyjaciołom przejść przez labirynt.
Którą drogą muszą się udać, aby bezpiecznie wyjść z Koloseum?
Koloseum
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Rozwiązanie: A

Valera

Legionis
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Przejdź do...

...wprowadź kod
i daj się zaskoczyć!

PM125983

Kod:
Kod ważny do grudnia 2021 r.
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