
Seri Hakkında Genel Bilgiler: 

Bu seri nispeten kolay 

bulunabilecek bir seri olsa da bazı 

figürlerin şekilleri birbirine 

benzediği için dikkat etmekte fayda 

var. Cin Can Cem nispeten zorludur. 

1. Mickey

Kutuda 4 adet

Dümeni ve orta

çıkıntısını hissedin

Elsa’dan ayırmak için

şapka ile doğrulayın.

2. Minnie

Kutuda 4 adet

Sert plastikten eteği

hissedin. Delikli yapıya

sahip can simidi ile

doğrulayın.

3. Varyemez Amca

Kutuda 4 adet

Ördek kafası, şapkası

ve 1x1 bozuk parasını

bulun, sert ve uzun

bastonu ile de

doğrulayın.

4. Cin

Kutuda 2 adet

Düz kitap ön kapağı,

1x2 düz parça ve bir

kenarı çıkıntılı kitap

arka kapağı ile bulun.

5. Can

Kutuda 2 adet

2 adet olan, Y

şeklindeki sapanını

bulun, paketin içinde

başka özel parça yer

almamaktadır.

6. Cem

Kutuda 2 adet

Silindirik ve başında ve

sonunda tırtıkları olan

ışın kılıcı sapını ve 1x1

yuvarlak düz parçayı

bulun.

7. Chip

Kutuda 4 adet

Meşe palamudunun

tepe parçası 1x1

yuvarlak parça

üstündeki çıkıntısı ile

kolay hissedilebilir.

8. Dale

Kutuda 4 adet

Çuval parçası garip

yuvarlak şekli

itibariyle zorlayabilir.

Altının delikli

olmasına odaklanın.

9. Elsa

Kutuda 4 adet

Sert ve ortasında

çıkıntısı olmayan kar

tanesini bulun. Yeni

tip etek parçası ve saç

parçası ile doğrulayın.

10. Anna

Kutuda 4 adet

Ortası delikli, tutamaçlı

fener parçasını bulun.

Yeni tip etek parçası ve

saç parçası ile

doğrulayın.

11. Cafer

Kutuda 3 adet

Oldukça uzun ve sert

asasına odaklanın.

Hacimli hissedeceğiniz

başlığı da yardımcı

olacaktır.

12. Yasemin

Kutuda 3 adet

Kuş parçasını

hissedin. Küçük

olduğu için biraz zor

olabilir. Altının delikli

olmasına odaklanın.

13. Hades

Kutuda 4 adet

Özel ayak parçasına

odaklanın, bulması

kolay olacaktır. Ateş

parçaları ile

doğrulayın.

14. Herkül

Kutuda 3 adet

Yuvarlak ve düz

kalkanını ve esnek,

yumuşak ve düz kılıcını

bulun.

15. Jack Skellington

Kutuda 3 adet

2x2 ortası boş hediye

kutusu ile bulmak

kolay olacaktır. 2x2

düz parça ve papyonu

ile de doğrulayın.

16. Sally

Kutuda 3 adet

Uzun, düz ve sert

plastikten saçını

hissedin. Üç yapraklı

bitki parçası ile

doğrulayın.

17. Edna Mode

Kutuda 3 adet

1x2 tutamaçlı parçaya

odaklanın. Yuvarlak ve

düz saçı ile

doğrulayın.

18. Frozone

Kutuda 4 adet

Üzerinde durduğu,

yuvarlak ve iki çıkıntılı

parçaya odaklanın.

Enerji parçaları ile

doğrulayın.
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