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DEN STORE BOG OM

Skrevet af Hannah Dolan
På dansk ved Brian Iskov

ONDE WU

Kybernetiske 
lemmer

Langt, sort 
skæg

Olmt blik

Ansigtsimplantat
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Ildninjaen Kai har altid været en ildsjæl. Den vise sensei Wu opdagede 
denne stædige helt, da han passede sin afdøde fars smedje. Wu så en gnist i 
ham og hvervede ham som den sidste mand til sit ninjahold. Kai har måttet 
arbejde hårdt på at styre sit letantændelige temperament, men når han 
først lærer at tøjle sine følelser, bliver han ustoppelig.

KAI

Kai ræser gennem Ninjago™ på sin 
knivskarpe kværn. Hvis ikke dens 
superfart kan skræmme slangefolket, skal 
dens klingeangrebsfunktion nok gøre det. 
Når Kai trykker på den røde knap 
foran cyklens styrepind, 
springer to skjulte 
katanasværd frem!

Da Kai begynder sin ninjatræning, 
bærer han en traditionel kimono i sin 
signaturfarve, brandrød. Selv om han 
endnu ikke er fuldt udlært som ninja, 
tjener det barske, flammende symbol 
på hans bryst til advarsel for hans 
modstandere: Hvis du lægger dig ud 
med Kai, brænder du nallerne!

Kai ZX spænder sin ilddrevne jetpack på 
ryggen og suser over himlen for at 
indhente fangpyrernes Fang-Suei, som 
sidder i en brølende klapperkopter. Med 
sin manøvredygtige jetpack kan Kai 
undslippe slangens giftige bid.

KNiVSKARP KVAERN

NinjaELEV

Jetpack
KAI DX
Dragetæmning er ikke 
noget problem for Kai. 
Han er den første af 
ninjaerne, der opnår 
DX-status (Dragon 
eXtreme), da han lærer 
at kontrollere den 
dødbringende ilddrage. 
Han bærer sin nye 
DX-dragt med stolthed. 

Oktan 88- 
pumpe

Aktiverede
motordyser

Hoved-
beklædning
røber kun 
Kais  
stålsatte  
blik

Sorte
handsker

Mørkerødt 
skærf binder 
Kais tøj 
sammen  
ved taljen

Gylden  
katanaklinge i 
angrebsstilling

Skarpe 
klinger

Udløser til 
klingeangreb

Sætnavn  Kais 
knivskarpe kværn

Sætnavn  
Klapperkopter

År  2012

År  2012

Nummer  9441

Nummer  9443

Elementer  188

Elementer  327

Minifigurer  2 

Minifigurer  3 

KAI ZX
Kais ZX-tøj viser over for hele 

Ninjago, at han har opnået 
ninjatræningens Zen eXtreme-
niveau. Han gør en flot figur 

med sit glinsende, gyldne 
panser, sin kronehjelm  
og katanasværdene lagt 
over kors på ryggen, så 

de er klar til kamp.
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Når ninjaerne møder teknologisk 
avancerede modstandere som 
nindroiderne, må de slå igen med 
lige så avancerede fartøjer. Kais 
X-1 ninjabil har en indbygget 
overraskelse til nindroiderne, for 
under motorhjelmen åbenbarer 
en motorcykel sig. Dén kan Kai 
drøne væk på, hvis han synes, at 
fjenderne kommer lidt for tæt på.

Under storstilede luftangreb springer Kai om bord 
i cockpittet på dette jetfly. Det var tidligere et 
almindeligt, civilt fartøj, indtil Techno Kai med sin 
stærke teknoklinge forvandlede det til et jetfly, der 
passer til en ninja. Ildninjaens nindroidefjender må 
hellere søge dækning, for Kais jetfly er i stand til at 
affyre gyldne missiler – og de rammer hver gang!

kais ninjabil

kais kampjetfly

NRG KAI
Når Kais øjne gløder, og 
hans kimono dækkes af 
rødglødende energi-
udladninger, har han nået 
sit fulde potentiale.

KAI KIMONO
Efter at Lloyd Garmadon 
bliver den ultimative 
spinjitzumester, får Kai 
øgede kræfter og detaljerige  
nye klæder.

KENDO KAI
Da sensei Wu lærer Kai 
den farlige kampsport-
kunst kendo, bærer Kai 
metalpanser over sit 
bryst og ansigt.

Motorindsugning

Motorhjelm 
kan åbnes

Kraftige 
motordyser
på siderne

Justerbare vinger kan  
slås ud til hurtig flyvetilstand

Bagerste
vingeflap

Cockpit/
motorcykel-
sæde

Hjul 
med spyd

Gyldent missil klar til affyring

Vinger med 
klingespidser

Dobbelte 
frontklinger gør 
næsen aero- 
dynamisk

Sætnavn  X-1 ninjabil

År  2014 Nummer  70727

Elementer  426 Minifigurer  3

Sætnavn   
Kais kampjetfly

År  2014

Nummer  70721

Elementer  196

Minifigurer  2 

TECHNO KAI
Da Kai giver den gas i sin tekno-
dragt, afslører han for første gang 
sin strithårsfrisure. Det er dog 
ikke ensbetydende med, at Kai 
slapper af: Hans nye kimono viser, 

at han har fået en kraftfuld 
teknoklinge til at 

bekæmpe sine 
fjender med.

Motor
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Lynninjaen Jay er en lynende begavelse. Han elsker at 
opfinde nye dimser og hjælpemidler, om end de ikke 
altid virker, som han har tænkt sig. Jay er også lynhurtig i 
replikken, men desværre morer hans vitser som regel 
kun ham selv! Selv om Jay er den mest muntre af 
ninjaerne, tager han sin træning yderst alvorligt. Han 
arbejder hårdt på at finpudse sin kampteknik, så han 
kan nedlægge enhver fjende, der truer Ninjago.

JAY

Da sensei Wu fandt Jay i færd med 
at afprøve nogle mekaniske vinger, 
han havde opfundet, så Wu en gnist 
af noget genialt i ham – også selv 
om Jay endte med at flyve ind i et 
reklameskilt! Jay takkede ja til at 
forlade sine forældres hjem på 
lossepladsen for at træne under 
Wu som blåklædt lynninja.

Når Jays stormjager dukker ud af skyerne som et 
lynnedslag, gør man klogt i at søge dækning! Dette 
hurtige jetfly er bygget til luftdueller. Hvis Jay får øje 
på et fjendtligt fly, forlænger han vingerne på sin 
stormjager, så de skjulte ninjasværd kommer frem. 

Ninjaelev

Stormjager

Sværd i 
angrebsstilling

Cockpit

Slank flykrop
giver høj fart

Metalpanser  
over højre arm

Lynkraft

Hak i 
øjenbrynet 
skyldes en 
eksplosion

Navigationslys

Mørkeblåt 
bælte med 
knude

JAY DX
Den lynspyende drage, 
som pryder forsiden af  
Jays dragt, viser, at han har 
tæmmet sin elementar- 
drage. Jays DX-dragt 
(Dragon eXtreme) bærer 
også hans navn i guld-
bogstaver på ryggen.

JAY ZX
Jay lærer lynhurtigt og er den 
første af alle ninjaerne, der mestrer 
spinjitzuens kunst. Da Jay når ZX- 
niveauet (Zen eXtreme) af sin 
ninjatræning, er han hurtigere end 
nogensinde i kamp, især når han 
flyver sin stormjager.

NRG JAY
Den mest energiske ninja, 
NRG Jay, er den anden 
ninja, der opnår sit fulde 
potentiale og bliver en 
NRG Ninja. Hans element-
kraft strømmer igennem 
hans tøj og krop.

JAY KIMONO
Jay er en af den ultimative 
spinjitzumesters fire 
svorne beskyttere. Efter at 
Lloyd Garmadon afsløres 
som den legendariske 
mester, bærer Jay denne 
fint udsmykkede dragt.

KENDO JAY
Under sin ninjatræning 
lærer Jay den vanskelige 
kendo-kampteknik. Jays 
tunge hoved- og krops-
panser afholder ham ikke 
fra at demonstrere sine 
lynhurtige sværdkunster.
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Jay anvender sit mekaniske talent til at vedligeholde ninjaernes 
teknologi. Hans opfindsomhed kommer også til udfoldelse, 
når han spækker ninjaernes fartøjer med skjulte funktioner og 
våben. Jays tordenangriber er ikke bare fyldt med skjulte 

missiler – den kan også kobles til Coles robot og 
danne en dobbelt så farlig monstermaskine.

Jays elementarvåben er lynklingen.   
Når Jay har brug for at skaffe våbnet – 
og sig selv – ud af modstandernes 
kløer, tænder han for sin lyndrevne 
jetpack og drøner hen over himlen 
med lysets hastighed.

Tordenangriber

Jays jetPack

Løfteraket

Hovedbeklædning 
med sølvpryd

Bæltedrev med 
solidt greb

Brølende
baghjul

Gyldent 
fæste

Elektriske lyn

Techno Jay  
i førersædet

Reserve-
katanasværd

Lynklinge

Coles robot 
sættes fast her

TECHNO JAY
Da lynninjaen modtager 
sin gnistrende tekno-
klinge, forvandler han sig 
og bliver for første gang 
til Techno Jay med en 
filtret manke af 
mørkorange hår.

Sætnavn  Krigerkøretøj

År  2013 Nummer  70501

Elementer  210 Minifigurer  2

Sætnavn  
Tordenangriber

År  2014

Nummer  70723

Elementer  334

Minifigurer  3 

Sætnavn  Jays stormjager

År  2012 Nummer  9442

Elementer  242 Minifigurer  2
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Lloyd er superskurken lord Garmadons udstødte søn. Lloyds 
ambition er at følge i faderens fodspor, men han finder et bedre mål 
med livet, da hans onkel, sensei Wu, tager ham under sine vinger. 
Lloyd kan se frem til at blive ninja, men ingen regner med, at han vil 
blive den største af alle ninjaer: den ultimative spinjitzumester.

Lloyd Garmadon

Techno Lloyd ved, at en 
motorcykel er det 
bedste transport-
middel, når man suser 
omkring i Ninjago 
City – og især, når 
trafikken tager skikkelse af en hær  
af nindroidesoldater, der er ude på 
at ødelægge den travle metropol! 

Den unge Lloyd går klædt i en sort kutte 
for at se mere truende ud. Ninjaerne 
bliver nødt til at bide mærke i Lloyd, da 
han ved et tilfælde opnår kontrollen 
over en ond stamme af slanger.

Lloyds 
motorCYKEL

gemen gnom

TVE-
TUNGET 

SPYD

LYS- 
STAV

DEN 
GYLDNE 
SLANGE

Styregrej

Bredt dæk

Korte 
ben

Vind i håret

Udstødning

Gylden sideklinge

Lav ophængning

Det hvide 
ribbens-
mønster 
ligner 
faderens

Sætnavn  OverBorgs angreb

År  2014 Nummer  70722

Elementer  207 Minifigurer  2

LLOYD ZX
Alle Wus ninjaelever 
drømmer om at bære den 
legendariske grønne ninjas 
smaragdfarvede dragt. Men 
det er kun Lloyds skæbne 
at blive mesteren af alle fire 
elementer.

VÅBEN
Lloyd har en samling værktøjer til 
rådighed, som han kan lave ballade 
med. Nogle af dem stammer fra 
slangefolket. Lysstaven udsender 
et blændende lys, den gyldne 
slange angriber sine ofre med 
gift, og det tvetungede spyd 
er besat med giftspidser.

Drilsk smil
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Far og søn kæmper på samme side, efter at lord 
Garmadon har indset sin vildfarelse. Da de møder 
nindroidernes enorme robotdrage, undslipper 
Lloyd og den nyligt omvendte sensei Garmadon i  
Nyas bil. Lloyd bemander den drejelige ammuni-
tionsstol bag i bilen, mens hans far sidder ved 
rattet.

Betragt den ultimative spinjitzumester! Da Lloyd, 
den grønne ninja, opnår sit fulde potentiale ved 
modigt at udfordre OverLord til en duel på 
tomandshånd, forvandles han til den gyldne 
ninja. Lloyd har nu øgede ninjafærdigheder, 
herunder utrolig styrke og evnen til ud af det  
blå at hidkalde en gylden drage, der består af 
ren lysenergi.

Nyas Bil

Gylden Ninja

KLODSFAKTA
I 2012 gjorde Lloyd ZX 
en eksklusiv optræden i 
en fornem sort, grøn og 
gylden elementar-
dragt. Denne 
minifigur findes 
udelukkende i 
bogen LEGO®  
Ninjago Character 
Encyclopedia (ikke 
udgivet på dansk).

Katanasværd
brugt som 
kofanger

Bensvøb

Hætte 
med 
guldkant

Sensei Garmadon 
i førersædet

Gylden 
energi

Missil

Missilstyr

Harpun

Samurai X- 
flag

Skjult 
knipsemissil

TECHNO LLOYD
Lloyd vender tilbage til sine rødder som grøn ninja, efter at 
han er blevet til den gyldne ninja. Hans kræfter viste sig for 
svære at håndtere til daglig, men han kan stadig forvandle  
sig til den ultimative spinjitzumester, når han ønsker det.

Sætnavn  Lystemplet

Sætnavn  Nindroid robotdrage

År  2013

År  2014

Nummer  70505

Nummer  70725

Elementer  565

Elementer  691

Minifigurer  5

Minifigurer  5
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Ninjaerne møder mange forskellige modstandere, som truer 
freden i Ninjago – fra knoklede skeletter og krybende 
slanger til hårde stensoldater og robotnindroider.  
Ninjaerne må træne hårdt for at sikre sig, at 
de er klar til at takle 
enhver situation. Sensei 
Wu sørger for at give 
ninjaerne den nødvendige 
træning til at opnå dette. 

NinjaTraEning

Sætnavn  Spinjitzu-dojo

År  2011 Nummer  2504

Elementer  373 Minifigurer  3

Ninjaerne må mestre spinjitzuens 
kampsportsteknik for at komme 
videre i deres ninjaoplæring.   
Inde i Ninjago kamp-
arenaen kan de få 
altafgørende kamp-
træning, når de går  
op imod skelethæren.

Sensei Wus ninjaer træner for det meste i 
spinjitzu-dojoen. Fra ende til anden er den 
spækket med overraskelser og forhindringer, 
der skal holde ninjaerne på tæerne: faldende 
økser, eksploderende gulvbrædder, en brølende 
ildgrube og hurtigroterende katanasværd.

Ninjago kampArena

Spinjitzu-Dojo

Sokkel til de gyldne våben Roterende katanaer

Knipsespyd

Befæstet  
trædør

Orientalsk, 
buet tag

Faldøkse

Ninjaernes 
indgang

Knipsemissil

Fyldt våbenstativ

Skeletternes       
       indgang

Sværdalter

Sætnavn  Ninjago 
kamparena
År  2011

Nummer  2520

Elementer  463

Minifigurer  2 
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Dette våbentårn ligger dybt inde i 
junglen og er ideelt til uforstyrret 
våbentræning. Ninjaernes eneste 
selskab er en skorpion.

Kendo Kai lærer at udøve præcisionsspinjitzu på dette træningssted.  
Når han spinner ind i slangens hale, nedkaster en af sliskerne i siden et 
våben. Alt efter hvilken side af halen Kendo Kai rammer, belønnes han 
enten med et ninjavåben eller overraskes af en slangeklinge!

Langt oppe i Ninjagos bjerge ligger Bjergtemplet, 
som også er ninjaernes hemmelige træningssted. 
Forskellige våben og forhindringer er bygget ind i 
den forrevne klippevæg. Ildninjaen Kai tager tit 
herop for at træne spinjitzu. 
Hans DX-minifigur og 
spinner følger med  
sættet.

En del af ninjaernes træning går ud på at lære at lave 
overraskelsesangreb mod deres fjender. Denne 
tilsyneladende normale del af bambusskoven deler sig 

og åbenbarer en 
ninjaaffyrings-
katapult!

Ninja-Traeningslejr

TraEningsSaet

bjergtemplet

Ninjabaghold

Sætnavn  Træningssæt

År  2012 Nummer  9558

Elementer  219 Minifigurer  1

Sætnavn  Ninja 
træningslejr
År  2011

Nummer  2516

Elementer  45

Minifigurer  1 

Sætnavn   
Ninjabaghold
År  2011

Nummer  2258

Elementer  71

Minifigurer  2 

Sætnavn   
Ninja Training
År  2011

Nummer  30082

Elementer  32

Minifigurer  1 

Sætnavn   
Bjergtemplet
År  2011

Nummer  2254

Elementer  169

Minifigurer  2 

Jay øver sine nin-jo-færdigheder på 
denne slangeformede træningspæl.  
Det kræver lynhurtige reflekser at  

undgå de fire 
roterende  

sværd.

Svaerdpael

SET
BAGFRA

SET
FORFRA

Katapult- 
spand

Bambusskud

Sliske til ninjavåben

Hugtænder

Ildninjaens
flag

Skorpion

Målskive

Træningslejrens
ydergrænse

Våbenstativ til 
slangevåben

Sivende gift

Roterende øksehoveder

Morgenstjerne



WE NEED 
TO 

BRACTICETHUNK

BN
NK

ZOOOOM

ØVELSE  
GØR MESTER. 
EN SKØNNE 
DAG KAN DU 
MÅSKE SLÅ 

MIG!

BARE ROLIG, 
MESTER. VI 
SKAL NOK 

REDDE 
HENDE!

HA! HA! HA! NU 
KOMMER NINJAERNE 
FARENDE ... MEN VI 
STÅR KLAR TIL TAGE

IMOD DEM!

DET HER ER 
ÅNDSSVAGT!
JEG GIDER 
IKKE TRÆNE 

MERE.

NINJAER, HØR 
EFTER! NYA  

ER TAGET TIL 
FANGE.

HOV!  
VENT  

PÅ OS.

KAI, HVOR 
SKAL DU 

HEN?

TRÆN I BARE, 
HVIS I VIL. JEG 
ER KLAR TIL AT 
TAGE KAMPEN 
OP MOD HVAD 
SOM HELST.

VED SKELETTERNES BASE.SAMTIDIG ...

PLUDSELIG ...

ninjaernes

 REDNING!

heltemodige

NINJA- 
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Disse mystiske væsener ser 
skræmmende ud, men det er kun 
ninjaernes fjender, der bør frygte 
dem. Selv ninjaerne var bange for 
dragerne, indtil det gik op for dem, at 
de deler et fælles mål: at beskytte 
Ninjago og de gyldne våben. Nu holder 
ninjaerne deres elementardrager som kæledyr og 
bruger dem, når de skal rejse til underverdenen – 
dragernes andet hjem ved siden af Ninjago. 

DRAGer

Den hvidvingede isdrage kan være svær at få øje på i 
isørkenen, hvor Zane finder dragen, mens den 
bevogter kastestjernerne af is. Zanes drage, som  
han giver kælenavnet Shard, nedkøler 
sine modstandere ved at affyre frosne 
iskugler ud af sit gab.

De fire elementardrager smelter sammen til én 
for at blive til Ultra Dragon. Den kan kun styres af 
de mest magtfulde ninjaer. Da Lloyd Garmadon 
bliver til den grønne ninja, tager han kontrollen 
over Ultra Dragon for at slås mod en gigantisk 
slange ved navn The Great Devourer.

Jorddragen, der vogter jordskælvenes le, er 
den første elementardrage, som ninjaerne 
møder. Cole knytter tætte bånd med sin 
kæledrage, som han kalder Rocky på grund 
af dens klippelignende hud. Rocky er den 
eneste elementardrage, der ikke har vinger  
i LEGO udgaven.

ISDragE

Ultra Dragon

JORDDragE

Vinge med 
isspids

Stærke 
metaltøjler

Tungespids  
kan spytte 
kugler af is

Stærke kløer kan 
grave i kompakt jord

Vinger folder sig ud 
ved start og ind ved 
landing

Grøn og brun 
hud yder 
kamuflage

Den grønne ninja 
ved tøjlerne

Vingeklo

Ninjaflag 
pryder 
sadlen

Sætnavn  Isdrageangreb

År  2011 Nummer  2260

Elementer  158 Minifigurer  2

Sætnavn  Jord- 
dragens forsvar

År  2011

Nummer  2509

Elementer  225

Minifigurer  2 

Sætnavn  Episk 
dragekamp

År  2012

Nummer  9450

Elementer  915

Minifigurer  7 
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Når Kais ilddrage letter, ligner den en 
flammende ildkugle, og det er muligvis 
derfor, at Kai har givet den kælenavnet 
Flame. Kai finder sin elementardrage ved ildtemplet,  
hvor den bor dybt inde i en vulkan fyldt med lava. Kun 
ildninjaen kan omgås dragens glohede, rødorange skind. 

Jays fjender gør klogt i at søge ly for hans kæledrage, Wisp. 
Med lysets hastighed dukker den op ud af det blå og skyder 
lynkiler fra sin mund. Lyndragen har flere lemmer end de 
andre elementardrager: fire ben i stedet for to, med to sæt 
kløer fortil.

Da Lloyd Garmadon bliver til den ultimative spinjitzumester 
(den gyldne ninja), opnår han kraften til at hidkalde den 
gyldne drage. Dette majestætiske væsen er den eneste 
drage, som er stærk nok til at besejre den mægtige, onde 
OverLord, som agter at erobre Ninjago én gang for alle.

IldDrage

lynDrage

GYlden DragE

Lynkile

Gylden 
forreste klo

Flammende hale

Halen udstråler 
gylden energi

Forben

Forreste klo

Snappende 
guldkæber

Fødder med 
tre kløer

Udslåede 
vinger

Kun den gyldne ninja 
kan tøjle dragens 
kræfter

Sætnavn  Den gyldne drage

År  2013 Nummer  70503

Elementer  252 Minifigurer  3

Sætnavn   
Ildtemplet
År  2011

Nummer  2507

Elementer  1180

Minifigurer  7 

Sætnavn  
Lyndragens kamp

År  2011

Nummer  2521

Elementer  645

Minifigurer  4 

Opladet hale 
kan give 
fjender stød
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Underverdenens
krone

Jordskælvenes le

Drage-
sværdet  
af ild

Lynets 
nunchakuer

Under-
verdenens
hjelm

Lilla skærf

Synlige 
ribben

Troneben
af knogler

Vindebro 
med stød- 
tænder

Kastestjerner 
af is

LORD GARMADON 
(FIRARMET)
Efter at have tilbragt tid i 
en mystisk dimension, 
hvor det gode og det 
onde er ude af balance, 
bliver lord Garmadon 
endnu stærkere og får  
en ekstra overkrop, så 
han nu har fire arme!

Lord Garmadon, sensei Wus udstødte bror, blev 
ikke født ond. Han blev smittet med ondskab, da 
en kæmpeslange ved navn The Great Devourer 
bed ham. Denne hændelse forvandlede ham til en 
giftig skurk med et altopslugende ønske om at 
ødelægge Ninjago™.

Lord Garmadon

Da lord Garmadon duellerede mod sin bror og 
tidligere største allierede, gik Wu af med sejren og 
forviste Garmadon til underverdenen. Garmadons 
hud blev helt sort, hans knogler og tænder blev 
blottet, og hans øjne begyndte at gløde rødt. Hans 
onde forvandling var fuldført. 

Ved sin ankomst til underverdenen gør lord Garmadon krav 
på kongen af underverdenens krone, overtager kontrollen 
med skelethæren og tager bopæl i dette frygtindgydende 
fort. Mens Garmadons knoklede undersåtter holder udkig 
efter indtrængere fra deres befæstede tårne, overvåger han 
sit nye, mørke domæne fra sin flyvende trone.

Lige siden lord Garmadons onde forvandling har det været 
hans mål at tage de gyldne spinjitzuvåben fra sin bror, Wu. 
Med sine fire arme og forøgede kræfter besidder han nu 
den sjældne evne til at anvende alle fire våben på én gang 
– en kolossal præstation. Lord Garmadon forener de fire 
gyldne våben i sættet Episk dragekamp (sæt 9450).
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SKELETEDDERKOP
Denne skeletedderkop sættes 
fast foran på fortet og går 
brutalt til angreb, hvis ninjaer 
forsæger at trænge ind.

Selv om lord Garmadon har fået en ny hjelm, er han fuldt 
ud så ond som før. Skyggehjelmen giver Garmadon magten 
over stenhæren og starter det himmelske ur, som tæller  
ned til profetiens ultimative slag om Ninjago. Denne udgave 
af Garmadon fås kun som en del af Lystemplet (sæt 70505), 
hvor det endelige opgør udspiller sig.

Er det her virkelig lord 
Garmadon? Han har lagt sin 
onde fortid bag sig og fået 
sin menneskelige skikkelse 
igen. Nu, hvor han er blevet 
en gammel mand med gråt 
hår og rynket ansigt, tjener 
sensei Garmadon som 
mentor for sin elskede søn, 
Lloyd, og de andre ninjaer. 
Hans minifigur findes i 
kamp mod Nindroid 
robotdrage (sæt 70725).

Lord Garmadon  
(SKYGGEHjELMen)
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