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Finn és legjobb barátja, fogadott testvére, Jake 
Ooo Földjén barangolnak, jóvá teszik a rosszat 
és csatáznak a gonosszal. Útközben egész sor 
bolondos figurával kötnek barátságot, például 
Buborék hercegnővel, Szivárványszarvval és 
Marceline-nel a vámpírkirálynővel. Dolguk akad 
a zsémbes Jégkirállyal is, a Jégkirályság gonosz 
uralkodójával, akinek nagy szüksége van arra, 
hogy lehűtsék.

A Pendleton Ward által megalkotott animációs 
tévésorozat kultikus státuszt és széles körű 
népszerűséget ért el, és ennek apropóján 
most a LEGO® Ideas sorozat 16. darabja lesz.

Eljo''tt az ido’’, Kalandra Fel™!



Finn egy meggondolatlan gyermek, aki egy-
szer nagy hős szeretne lenni. Nem tűnik 
nagyon szívósnak, de elpusztítja, ha gonosz 
kerül a szeme elé. Ez az ő célja.

Finn legjobb barátja egy bölcs, öreg kutya, 
aki nagyon jószívű. Jake varázshatalma révén 
képes megnyúlni és magasra nőni. Amikor 
a gonoszok éppen nem garázdálkodnak a 
környéken, szívesen brácsázik barátnőjével, 
Szivárványszarvval.
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Zizgő sokkal több, mint Finn és Jake szo-
batársa. Zizgő az ő barátjuk, kamerájuk, 
ébresztőórájuk és videojáték rendszerük is 
egyben.

Marceline egy vad rockerlány. Több évszá-
zados kóborlásai Ooo Földjén félelmet nem 
ismerő fenegyerekké változtatták.

Zizgo’’

Marceline



Milliomos, rajongó kockaként Buborék her-
cegnő elmerül a kockaság minden témájában, 
a rakétatudománytól a teknőstenyésztésig.

Szivárványszarv Buborék hercegnő hűséges 
és fenséges barátnője. Szereti a brácsát 
és tökéletesen illik Jake-hez.

Sziva’rva’nyszarv

Bubore’k hercegno’’



Bűvös koronával és jeges szívvel felfegy-
verezve, a Jégkirálynak egyetlen célja van: 
feleséget szerezni, bármi áron.

A Günter nevet a Jégkirály adja pingvin 
szolgáinak, azonban különféleképpen ejti ki 
a nevet, a pingvin személyiségétől függően.

Je’gkira’ ly

Gu'' nter



Mivel a Kalandra Fel és a LEGO® építés egyaránt 
a kedvencei közé tartozik, a jellegzetes animá-
ciós sorozat szereplőinek újjáteremtése nehéz, 
de örömteli feladatot jelentett Ludovic Piraud 
számára.

„Az után fedeztem fel a Kalandra Fel sorozatot, 
miután elolvastam egy cikket egy bolondos animá-
ciós sorozatról, és elhatároztam, hogy teszek egy 
próbát. Először tanácstalan voltam, utána felkel-
tette az érdeklődésemet, majd végül teljesen rabul 
ejtett ez a színpompás univerzum és történet.

A Kalandra Fel figuráinak kialakításához igencsak 
kerek formákat kellenek, ezért a LEGO elemek 
elsőre nem tűnnek igazán alkalmasnak ilyen leke-
rített formák megjelenítésére. Azonban más 

jellemzők, például a színek és a formák közötti 
arányok gyakran elegendőek ahhoz, hogy egy 
szereplőt felismerhetővé tegyenek, ezért úgy 
gondoltam, hogy megpróbálok blokkszerű figurá-
kat készíteni.“

„Csak alkalmi LEGO építő vagyok, ezért megkér-
deztem más LEGO Ideas használók véleményét is. 
A visszajelzések rendkívül konstruktívak voltak.  
A legutóbbi projektfrissítés a legtökéletesebb, 
és mindez a közösség támogatásának köszön-
hető.“

Rajongo’ tervezo’’
Ludovic Piraud, rajongo’ tervezo’’



LEGO tervezőként, Adrian Florea feladata annak 
biztosítása volt, hogy a végső modell megfelel-
jen az összes többi LEGO készlettől elvárható, 
pontos követelményeknek.

„Már az első évadtól kezdve néztem a sorozatot 
és azonnal megtetszettek a szereplők és azok a 
helyzetek, amelyekbe belekerültek, ezért örül-
tem, amikor felkértek arra, hogy ebben a pro-
jektben dolgozzak.“

„Mivel Ludovic eredeti modelljét 3D renderelt 
állapotban adták be, és néhány olyan elemet is 
tartalmazott, amelyek ma már nem kaphatók, ki 
kellett találnom, hogy a meglévő lehetőségek fel-
használásával oldjam meg a helyzetet, az eredeti 
elképzelésnek megfelelően. Ugyanez igaz a szí-
nekre is, ügyelnem kellett arra, hogy a megfelelő 
elemek a megfelelő színt kapják.“

„Mindegyik szereplő tetszik, de a kedvencem Mar-
celine. Saját, fejsze alakú gitárja van, ugyanakkor 
pedig vámpír. Erdélyből származom, és szaba-
didőmben néha én is játszom basszusgitáron.“

Adrian Florea, LEGO tervezo’’

LEGO® tervezo’’



Tedd közzé az ötleted! LEGO® véleményezés Új LEGO® termék
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Tetszik ez a LEGO® Ideas szett?
A LEGO Csoport szeretné megismerni a véleményed erről az új termékről, amelyet most vásároltál. 
Visszajelzéseddel segíted ennek a terméksorozatnak a jövőbeni fejlesztését. Látogass el ide:

LEGO.com/productsurvey
Azzal, hogy kitöltesz egy rövid felmérést, automatikusan részt veszel  
egy sorsolásban, ahol akár egy LEGO® díjat is nyerhetsz.
A hivatalos szabályokat és azok részleteit lásd a honlapon.  
Minden ország számára nyitott, ahol nem tiltott.
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