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O Finn e o seu melhor amigo e irmão adotivo, 
Jake, percorrem a Terra de Ooo, reparando 
os danos e combatendo o mal. Pelo caminho, 
fazem amigos com uma série de personagens 
loucos, tais como a Princesa Chiclete, a Lady 
Iriscórnio e Marceline, a Rainha dos Vampiros. 
Também têm de lidar com o resmungão Rei 
do Gelo, o malvado soberano do Reino do Gelo 
que precisa mesmo de relaxar.

A série animada de televisão criada por 
Pendleton Ward alcançou o estatuto de pro
grama de culto e vasta popularidade, e é 
agora o 16° set da série LEGO® Ideas.

E’ Hora de Aventuras!



Finn é uma criança pateta que deseja 
tornarse um dia um grande herói. Ele pode 
não parecer demasiado violento, mas se algo 
de mau estiver a acontecer à sua volta, ele 
tratará de o exterminar. Esta é a sua missão.

O melhor amigo do Finn é um cão velho e 
sabido com um grande coração. Jake tem a 
capacidade mágica de se alongar e crescer. 
Quando as diabruras não lhe fazem perder 
a cabeça, toca viola com a namorada, a 
Lady Iriscórnio
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O Beemo é mais do que o companheiro de 
quarto do Finn e do Jake. O Beemo é também 
amigo, máquina fotográfica, despertador 
e sistema de videojogos.

A Marceline é uma roqueira travessa. Séculos 
de errância pela Terra de Ooo tornaramna 
destemida e intrépida.

Beemo

Marceline



Enquanto milionária super entusiasta, a Prin
cesa Chiclete deixase levar por todo o tipo 
de assuntos excêntricos, desde a ciência 
dos foguetões até à criação de tartarugas.

A Lady Iriscórnio é o fiel e majestoso animal 
de estimação da Princesa Chiclete. A sua 
paixão pela viola tornoua a namorada per
feita para o Jake.

Lady Irisco’rnio

Princesa Chiclete



Armado com uma coroa mágica e um cora
ção de gelo, o Rei do Gelo só tem um obje
tivo: conseguir arranjar uma esposa a todo 
o custo.

Gunter é o nome que o Rei do Gelo dá a 
todos os seus servos pinguins, todavia ele 
pronunciao sempre de forma diferente 
dependendo da personalidade do pinguim.

Rei do Gelo
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Enquanto fã tanto de Hora de Aventuras como 
da construção LEGO®, recriar as personagens 
da icónica série de desenhos animados foi uma 
tarefa difícil, mas muito gratificante para 
Ludovic Piraud.

«Descobri a série Hora de Aventuras após ter lido 
um artigo sobre uma série de desenhos animados 
louca e decidi darlhe uma oportunidade. No início 
fiquei perplexo, depois intrigado e finalmente com
pletamente arrebatado pelo seu universo colorido 
e história.»

«O design das personagens em Hora de Aventu
ras apresenta formas muito redondas, por isso 
as peças LEGO não parecem de imediato ser 
adequadas para reproduzir estas formas redon

das. Todavia, outros elementos como as cores e 
proporções entre as formas são frequente
mente suficientes para tornar uma personagem 
reconhecível, por isso pensei fazer personagens 
que se parecessem com blocos.»

«Sou apenas um construtor LEGO ocasional, por 
isso pedi o contributo de outros utilizadores de 
LEGO Ideas. A reação que recebi foi muito cons
trutiva. A última atualização do projeto é a mais 
bem conseguida e isto é graças ao suporte da 
comunidade.»

Designer fa~
Ludovic Piraud, designer fa~



Enquanto designer LEGO®, Adrian Florea teve por 
responsabilidade assegurar que o modelo final 
tinha as dimensões dos padrões esperados de 
todos os sets LEGO.

«Segui a série desde a sua primeira temporada 
e gostei logo de imediato das personagens e das 
situações em que estas se encontram, por isso 
fiquei contente por me terem pedido para tra
balhar neste projeto.»

«Como o modelo original de Ludovic foi apresen
tado em 3D e incluía alguns elementos que já não 
estavam disponíveis, tive de encontrar formas 
para fazer tudo funcionar com as opções que 
tínhamos. O mesmo se passou relativamente às 
cores, tive de garantir que todos os elementos 
certos tinham a cor apropriada.»

«Gosto do alinhamento de personagens, mas a 
Marceline é a minha favorita. Ela tem o seu pró
prio machado de violabaixo e é uma vampira. Eu 
sou da Transilvânia e toco violabaixo nos tempos 
livres.»

O designer LEGO®

Adrian Florea, designer LEGO®



Partilha a tua ideia Avaliação LEGO® Novo produto LEGO®
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Gosta deste set LEGO® Ideas?
O LEGO Group gostaria de saber a sua opinião sobre o produto que acabou de comprar.  
A sua opinião vai ajudar no desenvolvimento futuro da série a que pertence este produto. Visite:

LEGO.com/productsurvey
Ao completar o nosso pequeno inquérito, habilita-se automaticamente  
a um sorteio para ganhar um prémio LEGO®.
Consulte o website para regras oficiais e pormenores.  
Válido para todos os países onde não seja proibido.

Customer Service
www.lego.com/service or dial

00800 5346 5555 :
1-800-422-5346 :


