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AKNIGHTON TE POTREBUJE!

Jaz sem MERLOK 2.0., digitalni čarodej kraljestva 
Knighton. V tem trenutku držiš v rokah zelo pomembno 
knjigo: Viteški kodeks NEXO KNIGHTS.
To so pravila, v skladu s katerimi živijo in dihajo vitezi 
Knightona. No, pravzaprav nisem prepričan, da ga je 
zdravo vdihovati, vendar pa so zelo pomembna.
Prosim, da ga prebereš, in kar je še pomembnejše - 
živi v skladu z njim!

TA IZVOD VITEŠKEGA KODEKSA JE LAST

KODEKS VITEZOV NEXO KNIGHTS:
Pravičnost: Brani šibke, upiraj se krutim in varuj 

kraljestvo.
Odličnost: Svoje spretnosti vedno izuri po svojih 

najboljših močeh.
Moč: Vedno se spoprimi z neprijetnostmi.

Pogum: Spopadi se z nevarnostmi in nikoli ne obupaj!
Vljudnost: Vedi se častno in bodi najboljši, kar si lahko. 

Zdaj pa mi dovolite, da vam povem, zakaj potrebujemo 
več vitezov. V Kupoli za viteške dvoboje in na Viteški 
akademiji sem uril 5 novih vitezov.

Njihova naloga je zaščititi mirno kraljestvo Knighton in 
živeti v skladu z Viteškim kodeksom. 
Vendar se je v zadnjem času zgodilo nekaj strašnega 
in zelo nepričakovanega.

Nisi naveličan tega, da se ti vsi 
smejijo? Iz tebe lahko naredim 
pomembno osebo! Tvoja usoda 
je veličastna!

Knjiga pošasti je Jestra prepričala, 
naj z njenih zaprašenih starih  
strani izpusti strahotne pošasti.

Dvorni norček Jestro je 
ponesreči našel zlobno 
Knjigo pošasti.
Ta je Jestra prepričala,  
naj se prelevi v zlobneža.
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Izgini, zlobna pošast:
Ouah! Tagu! SIAM!

Spremenila te bom v največje  
zlo, kar jih je kdaj videlo kraljestvo!

Jestro in Knjiga pošasti sta priklicala vsakovrstne  
strašne pošasti ter začela pleniti in razsajati po  
Knightonu.

Jaz sem komajda preživel megaeksplozijo in  
se v zadnjem hipu v knjižnico prenesel v digitalni 
obliki. Zavedel sem se, da moram pomagati  
vitezom, da se pripravijo na novo nevarnost,  
s katero se moramo spopasti.

Nismo še dovolj močni, zato smo  
morali ustvariti nove pripomočke.

Moral sem uporabiti enega najmočnejših urokov, 
kar jih poznam. Prav v tej dvorani je eksplodirala 
ogromna ognjena krogla in vse razrušila.

No ja, morda sem za pikico pretiraval.
Izkazalo se je, da je na drobne trske 
razneslo tla v knjižnici v mojem stolpu.
Vključno z mano.

Jestro in zlobna Knjiga pošasti  
sta preživela megaeksplozijo in 
pristala nekje daleč v  
Pozabljenem gozdu.
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Kraljevski terenec smo hitro nadgradili v 
kotaleči se FORTREX, pripravljen na boj.

Zdaj potrebujemo tvoje digitalne čarobne 
moči! Pripravljeni smo na to, da povečamo 
svojo moč! MERLOK, NEXO KNIGHTS!

V svoji novi podobi lahko  
svoje uroke digitalno prenesem 
vitezom.
Te imenujemo NEXO MOČI.

Ko se moje NEXO MOČI prek ščitov prenesejo 
vitezom, postanejo v boju še močnejši in še 
bolj pripravljeni na to, da zaščitijo šibke in se 
zoperstavijo okrutnežem.
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PRAVI VITEZ NEXO KNIGHT!
ODLIČNOST

AARON FOX

AXL

MACY HALBERT

LANCE RICHMOND

MOČ

POGUM

VLJUDNOST
PRAVIČNOST

CLAY MOORINGTON

KAKO POSTATI

Clay Moorington je naš najčastnejši in 
najpravičnejši vitez. Tudi v najhujši bitki 
zmore ohraniti jasno glavo in bo dal življenje 
za Knighton in svoje prijatelje. Viteški kodeks 
NEXO pozna od prve do zadnje črke in še  
v spanju govori o njem.

Aaron Fox je poosebljenje viteških 
dejanj. Neznansko hitro proži 
puščice s svojega loka in leti  
na kulskem lebdilnem ščitu.  
To je izjemna spretnost, ki se je 
je Aaron naučil v letih, ko se je 
ukvarjal z ekstremnimi športi.

Če boš Axla nahranil, bo predal 
svoje življenje v tvoje roke.
Axl se ne zadržuje, ko mora 
uporabiti moči, silo ali svoje  
veliko srce.

Khm, princesa Macy pravzaprav 
ni vitez. Še. Vendar ima vse 
viteške lastnosti.
Pogosto je zgled za pravi pogum 
in junaštvo. Upam, da bo to 
sprevidel tudi njen oče, Kralj,  
in da jo bo povišal v pravega 
viteza.

Lanceu Richmondu se zdi zelo 
pomembno, da se vedno lepo 
vedeš. Tako vsaj pravi.
Meni pa se zdi, da mu je včasih 
to zelo težko. Ne samo včasih, 
pogosto. No, moji vitezi niso 
popolni, zato jih potrebujemo  
še več, če hočemo uspeti.
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BOJUJ SE Z ZLOM!
Nad nas prihajata Jestro in Knjiga 
pošasti.
Jestro uporablja čarodejevo gorjačo, 
s katero s strani zlobne Knjige pošasti 
priklicuje vedno nove pošasti.
Več knjig temne magije požre, močnejše 
pošasti lahko ustvari.
Hudo potrebujemo več vitezov, saj so 
pošasti vse močnejše!
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Tekači so majhne pošasti v obliki 
hruške z majhnimi ročicami in 
kratkimi nožicami, ki lahko mečejo 
stvari in ‚tekajo’ naokoli ter grozijo 
svojim nasprotnikom.

Eden od vodilnih podrepnikov 
Jestra in Knjige pošasti, ki se ne 
bo zadrževal pri pošiljanju strašnih 
pošasti iz lave po kraljestvu.

Poskakujoče krogle vrele 
magme, ki prav nemarno  
vroče ugriznejo.

Rogati žgoči velikan je pravo skladišče moči. 
Po žilah in mišicah mu teče tekoča žgoča lava, vendar 
v glavi nima ničesar pametnejšega od vročega zraka.

TEKAČI

MOJSTER  
ZVERI

GLOBLINI

SPARKKS

JESTRO

KNJIGA  
POŠASTI

10 11



Odfrcni sovražnika z vrtljivimi meči, izstreli točo kladiv z 
izstreljevalnikom na 6 žebljičkov ali pa odvrzi banane, da bo 
tvojemu nasprotniku spodrsnilo. Kompleti Ultimate NEXO 
KNIGHTS™ ti omogočajo, da ustvarjalno premagaš sovražnika  
z najprimernejšo bojno opremo in edinstvenimi NEXO močmi.
Svoje bojne sposobnosti nadgradi s skeniranjem ščitov,  
da boš dobil še več perfektnih NEXO moči za svojo digitalno 
zbirko v brezplačni aplikaciji LEGO® NEXO KNIGHTS™: 
MERLOK 2.0.

Junakom NEXO KNIGHTS™ pomagaj obraniti Knighton, tako da 
preneseš brezplačno aplikacijo LEGO® NEXO KNIGHTS™: MERLOK 
2.0 v svoj telefon ali tablico. Zlo ne more zmagati.

Ko preneseš aplikacijo, lahko začneš nadgrajevati 
svoje bojne sposobnosti s skeniranjem NEXO 
moči v svojo digitalno zbirko. Zberi NEXO moči 
s skeniranjem ščitov s pametnim telefonom ali 
tablico.
Podaj se na kulski in zabaven lov na NEXO moči 
– našel jih boš na izdelkih NEXO KNIGHTS™, v 
televizijskih in spletnih epizodah, na natisnjenih 
oglasih, v trgovinah itd.  
Moči zbiraj in jih deli s prijatelji NEXO KNIGHTS™.

Vse NEXO moči ti dajo 
kulsko in zabavno bojno 
zmožnost, ki jo lahko 
uporabiš, da boš  
premagal Jestra ali vojsko 
pošasti iz lave v aplikaciji 
LEGO® NEXO KNIGHTS: 
MERLOK 2.0.
Vsaka NEXO moč je 
edinstvena in drugačna – 
lahko zbereš vse?

KOMPLETI ULTIMATE NEXO KNIGHTS™! PRENESI BREZPLAČNO 
APLIKACIJO NEXO KNIGHTS™!

UPORABI SVOJE NEXO MOČI 
                                 ZA ZMAGO V BITKI

PREVERI, ALI JE TVOJA  
NAPRAVA ZDRUŽLJIVA:
LEGO.COM/DEVICECHECK

LEGO® NEXO KNIGHTS™: 

MERLOK 2.0

1

2

3
ULTIMATIVNI 
CLAY

70330

70331 70332 70333 70334 70335

3 NEXO MOČI

SKENIRAJ ŠČITE, DA DOBIŠ  
                        NEXO MOČI
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Fortrex Knightonski bojni razstreljevalnik

Katapult kaosa

Moltorjev razbijalec lave

Clayevo grmeče rezilo

Lanceov mehanski konj

6 ŠUT

VRATA SE ODPREJO
PREMIČNE  
GOSENICE

Merlokov glavni 
štab

70317
Ko Jestro napade Knighton, se vitezi  
LEGO® NEXO KNIGHTS™ zapodijo v akcijo! 
V napad pošlji Fortrex, ogromni kotaleči se grad  
2-v-1! Nato naj se viteški motor in zračni napadalec  
V1 spopadeta s Pepelnim napadalcem in Tekači!

70310
Nameri in ustreli! V vročekrvnega Pepelnega napadalca 
sproži dvojni izstreljevalnik diskov! Vstavi naboje iz skrinje. 
Zamahni z mečem in mogočno sekiro, da boš na vsak  
način obranil kraljestvo!

70315
Pripravi se na ruvanje! Sproži napad zvestih 
Claybotov na njihovih Motorjih z meči, da bodo 
poiskali Pepelnega napadalca in nagajivega Tekača. 
V akcijo pošlji Claya Mooringtona na Mečastem 
dirkalniku, ki ga je mogoče odpeti,  
in izstreli rakete v sovražnike!

70312
Sedi na sestavljivega mehanskega konja  
2-v-1 in oddrvi v bitko! Spopadi se z zlobnim 
metalcem plamenov v načinu mehanskega 
konja ali preklopi v superhitri način turbo 
viteškega dvobojevalca. Premagaj sovražnika 
z NEXO izstreljevalniki sulic in raket ali pošlji 
zanesljivega Lancerobota v najgostejšo bitko, 
da bo opravil najtežji del – tako da si lahko ti 
prisvojiš zasluge!

70311
Proti kraljevskemu vojaku pospeši s strašljivim 
katapultom kaosa, opremljenim s pošastnimi 
čekani! Iz vozila ustreli s samostrelom ali s 
katapultom zmeči nanj kose lave.

70313
Dirka se začenja! Moltor hiti proti Knjigi kaosa v 
svojem razbijalcu lave - prav tako pa tudi Aaron 
Fox na svojem lebdilnem ščitu! Z ogromnimi 
kamnitimi pestmi razbijalca lave zvrni viteza z 
njegovega lebdilnega ščita. Povleci katapult in 
zmeči staljeno kamenje, vendar se pazi NEXO 
KNIGHTA in njegovega plamenečega loka!

Razgrni zidove, da razkriješ napredni 
štab in dobiš nalogo od Merloka 2.0, 
nato pa naredi načrt za naslednjo 
drzno nalogo za okroglo mizo – treba 
je namreč zaustaviti Jestra, ki si hoče 
prisvojiti Knjigo zla!
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Jestrojevo zlobno vozilo

Bojni voz kaosa  
Mojstra zveri

70316
Lance Richmond se pripravlja na 
epsko bitko! Zapodi se na  
Lebdečega konja in premagaj 
ogromnega Sparkksa! Poišči  
Jestra, ki se skriva v svojem  
zlobnem vozilu, a pazi, da ne  
padeš v past in pristaneš v zaporu! 
Ukradi Knjigo pošasti izpod  
Jestrovega nosu in ga zaustavi,  
da ne sestavi svoje strašne vojske!

70314
Umakni se, Mojster zveri! Jestro je poslal svojo zlobno vojsko, da bi si pridobil knjige urokov z 
mračno magijo iz celega kraljestva Knighton. Macy mora v izvidnico do Knjige iluzij na Lebdečem 
konju, preden pade v roke Mojstru zveri! Pazi se ogromnih lačnih Globlinov, da jim ne boš padel 
pod zobe.

LEGO, logotip LEGO in NEXO KNIGHTS so blagovne znamke skupine LEGO Group. ©2016 The LEGO Group.


