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No senseniem laikiem un vel 
neatklatiem Visuma plašumiem ir 
nakusi kada legenda — legenda 
par Visuma aizstavi Voltronu.

Tas ir varens robots, kuru 
iemilojuši labie cilveki un no kura 

baidas launie speki.

Voltrons ar saviem legendarajiem 
darbiem panaca, ka visa galaktika 

iestajas miers.
Uz planetas Zeme tika izveidota 

Galaktikas alianse. Kopa ar Saules 
sistemas labajam planetam ta 
uztureja mieru Visuma — lidz 

paradijas jauns, briesmigs speks, 
kas apdraudeja galaktiku.

Atkal bija 
nepieciešama 

Voltrona palidziba...
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Vairākas zinātniskās fantastikas, episku piedzīvojumu un milzīgu 
robotu cīņu fanu paaudzes ir iemīļojušas televīzijas animācijas 
seriālu “Voltron: Defender of the Universe” (Voltrons: Visuma 
aizstāvis), kas radīts, sadarbojoties World Events Productions un 
Toei Animation. Animācijas fi lma, kura ir amerikāņu versija par 
japāņu animācijas fi lmu “Beast King GoLion”, pirmizrādi piedzīvoja 
1984. gadā, un tajā varam sekot drosmīgu Galaktikas alianses 
kosmosa pētnieku komandas piedzīvojumiem; šie pētnieki vada 
piecas milzīgas, mehāniskas lauvas, lai aizsargātu planētu Arusu.

Kad mierīgo pasauli apdraud milzīgie robotbriesmoņi, kas atsūtīti 
no ļaunās planētas Dūmas, piecas lauvas dodas laukā no Lauvu 
cietokšņa un savienojas, izveidojot Voltronu — titānisku robotu–
cīnītāju, kurš vienīgais ir pietiekami spēcīgs, lai stātos pretī 
robotbriesmoņiem un uzvarētu viņus ar savu spēcīgo ieroci 
— liesmojošo zobenu.

Vairāk nekā 124 sērijās un televīzijas speciālizlaidumā Voltrona 
varoņi Kīts, Lenss, Pidžs, Hanks un princese Allura pārvar grūtības 
un atkal un atkal izglābj galaktiku no karaļa Zarkona, viņa dēla 
prinča Lotora un karaliskās raganas Hegaras ļaunajiem plāniem. 

Un tagad arī jūs varat uzbūvēt jaudīgo Voltronu: Visuma aizstāvi!

VISUMA 
AIZSTAVIS
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MELNĀS LAUVAS PILOTS
Kītam ir sarkana uniforma, un viņš vada Melno 
lauvu, kura veido Voltrona galvu un ķermeni. 
Kīts ir dzimis līderis, kuram piemīt visas klasiska, 
jauna varoņa īpašības. Viņš ir drosmīgs, atjautīgs 
un praktisks, viņš ir prasmīgs pilots un cīnītājs, 
kurš izdomā Voltrona spēka cīņas stratēģijas.
Melnā lauva ir lielākā un jaudīgākā no visām 
robotlauvām, un tieši tā sargā Lauvu cietoksni. 
Tāpat kā pārējās lauvas tā spēj lidot, ceļot 
kosmosā un izsaukt enerģijas ieroci vai zobenu, 
kas palīdz kaujā.

KOMANDIERIS KITS (COMMANDER KEITH)
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DZELTENĀS LAUVAS PILOTS
Hanks ir spēcīgs un izturīgs, viņam ir oranža uniforma, un 
viņš vada Dzelteno lauvu, kura veido Voltrona kreiso kāju. 
Varenā Dzeltenā lauva mīt klintī izcirstā lauvas formas alā 
tuksnesī, un tā cīņā izmanto duncim līdzīgu zobenu un uz 
muguras piestiprinātu lielgabalu.

HANKS (HUNK)

ZILĀS LAUVAS PILOTE
Zilā lauva mājo zem ūdens, un to vada princese Allura 
— planētas Arusas valdniece. Princese Allura ir Voltrona 
spēka komandas dalībniece, viņai ir rozā uniforma, un 
viņa vada Zilo lauvu, kura veido Voltrona labo kāju. Allura 
stājās Zilās lauvas sākotnējā pilota Svena vietā, kad viņš 
komandas piedzīvojumu pirmsākumos tika ievainots kaujā.

SARKANĀS LAUVAS PILOTS
Lenss ir otrs galvenais Voltrona spēka komandā; viņam 
ir zila uniforma, un viņš vada Sarkano lauvu, kura veido 
Voltrona labo roku. Sarkanā lauva ir tikpat ātra un ugunīga 
kā tās karstgalvīgais pilots. Laikā starp misijām tā mitinās 
vulkānā. Tās ieroči ir trīsstobru lielgabals un izliekts 
zobens.

ZAL, ĀS LAUVAS PILOTS
Pidžs ir jaunākais un mazākais Voltrona spēka komandas 
dalībnieks, viņam ir zaļa uniforma, un viņš vada Zaļo lauvu, 
kura veido Voltrona kreiso roku. Zaļā lauva mājo milzīgā 
kokā uz planētas Arusas, bet, kad nepieciešams, tā 
traucas uz priekšu, nesot savu mazo, bet gudro pilotu pretī 
piedzīvojumiem. Tā izmanto izliektu zobenu un ložmetēju.

PRINCESE ALLURA (PRINCESS ALLURA)

LENSS (LANCE)

PIDŽS (PIDGE)
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KOSMOSA PELES

ZARKONS (Zarkon)

RAGANA HEGARA (HAGGAR) UN VIN‚ AS KAK‚ IS

PRINCIS LOTORS (Prince Lotor)

Piecas kosmosa peles dzīvo Lauvu cietoksnī un draudzējas ar princesi 
Alluru kopš viņas bērnības. Viņas dara, ko spēj, lai palīdzētu Voltrona 
komandai, bet bieži vien iekuļas smieklīgās nedienās. Šie sīciņie varoņi 
ir gan drosmīgi, gan mazliet muļķīgi; tiem pat ir savas Voltrona spēka 
uniformas un viņu izmēriem atbilstošs Peļu Voltrons, kurš var pārvērsties 
par lidojošu peļu lidmašīnu.

Draudīgais karalis Zarkons valda pār planētu Dūmu, kura ietilpst Drūlas 
impērijā. Viņš ir varens kaujinieks un tirāns, kurš grib iekarot ne vien 
Arusu, bet arī visu galaktiku, ieskaitot Zemi. Viņš nepiedod savu padoto 
kļūdas un izmanto robotbriesmoņus un kosmosa kuģu armādas, lai 
uzbruktu pasaulēm, kuras nenojauš par ļauno plānu. Viņš arī uzmana 
katru sava ambiciozā dēla prinča Lotora soli.

Hegara ir karaļa Zarkona ļaunā un viltīgā karaliskā ragana. Viņa izmanto 
spēcīgas tumšās zintis, lai radītu daudzos milzīgos robotbriesmoņus, ar 
kuriem cīnās Voltrons, un tieši viņas ļaunā burvestība sensenos laikos 
sadalīja Voltronu piecās lauvās. Viņai kalpo viņas zilais kaķis Kova, kurš 
palīdz īstenot burvestības un darbojas kā spiegs.

Karaļa Zarkona dēls un mantinieks Lotors ir planētas Dūmas princis un 
Voltrona lauvu spēka bīstamākais ienaidnieks. Viņš ir viltīgs stratēģis un 
armijas komandieris, bet ir divas lietas, kuras viņš vēlas iegūt vēl vairāk 
nekā uzvaru kaujā: sava tēva troni un princeses Alluras roku un sirdi. Lai 
sasniegtu šos mērķus, viņš ir gatavs darīt visu — gan nodot Zarkonu, gan 
uz brīdi apvienot spēkus ar saviem ļaunākajiem ienaidniekiem.
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Leandro Tajags (Leandro Tayag; iesauka — 
Lendijs) ir no Filipīnām un dzīvo Malaizijā. Viņš ir 
programmētājs, un viņa aizraušanās ir lieli roboti un 
LEGO® būvēšana, tāpēc viņš bija īstais, kas varēja 
radīt LEGO Ideas Voltron komplektu.

“Man vienmēr ir patikuši 70. un 80. gadu superroboti. 
Bērnībā vecāki man nopirka rotaļu Voltronu, un 
mana aizraušanās kopš tā laika nav gājusi mazumā.”

Ar kādiem izaicinājumiem Lendijs sastapās, veidojot 
šo modeli iesniegšanai programmā LEGO Ideas?

“Grūtākais bija precīzi atveidot detaļas. Vairs 
pat neatceros, cik reižu pārbūvēju lauvu galvas, 
cenšoties panākt, lai tās izskatītos pēc iespējas 
līdzīgākas animācijas fi lmā redzētajām. Grūti gāja 
arī ar lauvu kājām, jo tām bija jābūt nolokāmām, lai 
izveidotu Voltronu, turklāt tām bija labi jāizskatās arī 
lauvu veidolā.”

Cik ilgā laikā modelis tika pabeigts?

“Patiesībā es to sāku veidot pirms diviem gadiem, 
bet man nekādi neizdevās izveidot galvas, tāpēc 
noliku to malā. Ja pareizi atceros, es apmēram trīs 
nedēļas pie tā strādāju pa divām stundām katru 
vakaru pēc darba.”

Nebija viegli gaidīt, vai šis modelis saņems 10 000 
balsu. “Brīžiem tas bija pamatīgs, kaut arī pozitīvs, 
pārbaudījums nerviem, it īpaši, kad modelis tika 
apspriests Voltrona aplādē, kurā tika intervēts 
uzņēmuma WEP (Voltron licences turētāja) 
prezidents Bobs Koplars (Bob Koplar). Bija patīkami 
apzināties, ka viņš zināja par manu LEGO Ideas 
iesniegto modeli un ka viņam tas patika. Piebildīšu, 
ka brīdī, kad uzzināju, ka ir saņemtas 10 000 balsis, 
biju ceļā uz Malaizijas LEGOLAND® parku.” 

Un, kad Lendijs uzzināja, ka viņa modelis ir 
apstiprināts un tiks izlaists kā ofi ciāls LEGO Ideas 
komplekts, sajūta bija vēl labāka! “Izklausās 
klišejiski, bet tas ir sapņa piepildījums! Es biju 
apmulsis, jo šādus jaunumus nebiju gaidījis. Es 
joprojām cenšos to pa īstam aptvert. Šķiet neticami, 
ka tas patiešām notiek. Lieliska dzimšanas dienas 
dāvana manai sievai un dēlam!” 

Jautāts par padomu būvētājiem, kuri vēlas iesniegt 
savus klucīšu modeļus programmā LEGO Ideas, 
Lendijs saka: “Strādājiet pie kaut kā, kas jums 
patiešām patīk un jūs aizrauj. Un atrodiet tēmu, kurai 
ir plašs fanu loks.”

RAGANA HEGARA (HAGGAR) UN VIN‚ AS KAK‚ IS

LEG, ENDA PAR DIZAINERU–ENTUZIASTU

Leandro Tajags jeb Lendijs (dizainers–entuziasts)
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“Šis LEGO® Voltrons ir mainījis izpratni par to, ko ir 
iespējams uzbūvēt ar LEGO būvēšanas sistēmu. 
Mēs ar dizaina daļas vadītāju Semjuelu Liltorpu 
Džonsonu (Samuel Liltorp Johnson) sākumā 
veidojām izmēģinājuma versiju ar standarta LEGO 
savienojumiem, bet, būvējot tik lielu robotu, tie nespēja 
noturēt modeļa svaru. Potīšu savienojumiem bija jābūt 
tādiem, lai Zilā un Dzeltenā lauva varētu pārvērsties 
par Voltrona kājām un turēties kopā, kad tiek izveidots 
Voltrons. Es izdomāju īpašu viru mehānismu un 
centrālu atbalsta statni, lai svars tiktu sadalīts uz kājām 
un Voltronam būtu stingrs pamats, uz kura stāvēt.”

“Lai Voltrona rokas varētu kustēties, bija jāizveido 
savienojums, kurš spēj noturēt visu Zaļo vai Sarkano 
lauvu ar visiem piederumiem. Mēs radījām vairāk nekā 
30 dažādas plecu konstrukcijas, kuras testēja mūsu 
kvalitātes nodaļas darbinieki. Variantā, kurš izmantots 
galīgajā modeļa versijā, izmantota lodes savienojuma 
berze, kas pastiprināta, izmantojot pārnesuma 
attiecību; tādējādi ir izveidots neticami izturīgs 
savienojums, kuru tomēr var vienmērīgi kustināt.”

Grafi skais dizainers Marks Trenters (Mark Tranter) 
veidoja Voltrona jaunos grafi skos elementus, tostarp 
Voltrona sejas apakšdaļu, kura drukāta uz LEGO 
elementa, kurš iepriekš nekad vēl nav ticis izrotāts. 
Komplektā ir iekļauta uzlīmju loksne, lai Voltrona fani 
varētu paši izvēlēties, vai uz katras lauvas uzlīmēt 
numuru — tā ir detaļa, kas dažādās animācijas seriāla 
sērijās atšķiras.

“Mainoties modelim, mainījās arī grafi kas apjoms,” 
stāsta Marks. “Mums bija modeļi, kuriem bija 
nepieciešami papildu apdrukāti elementi, piemēram, 
pilnībā drukāta seja, emblēma uz krūtīm un jostas 
detaļas. Dažos variantos grafi ka būtu jāizvieto uz 
vairākiem elementiem. Tomēr beigās mēs šīs modeļa 
daļas uzbūvējām no klucīšiem, un tās, manuprāt, 
izskatās lieliski un labi iederas modeļa estētikā.”

Kad LEGO® Ideas dizaina komanda sāka pārveidot Lendija 
iesniegto modeli par ofi ciālu LEGO komplektu, tā izskatījās pēc 
neiespējamās misijas. Modeļa svars, mērogs un sarežģītība 
padarīja to teju neīstenojamu. “Jau no paša sākuma bija skaidrs, ka 
šis modelis nelīdzinās nevienam citam LEGO produktam,” stāsta 
LEGO modeļu dizainers Nīks van Slagmāts (Niek van Slagmaat). 
“Ceļš līdz stabilam, izturīgam un atsevišķās konstrukcijās 
sadalāmam modelim bija garš un ne bez grūtībām. Tomēr pēc 
nedaudz vairāk nekā gadu ilga darba mēs bijām radījuši visu laiku 
lielāko LEGO robotu!

STĀSTS PAR LEGO® 
DIZAINU

DIZAINA PROCESS

Tika izveidotas dažādu 
izmēru konstrukcijas, lai 

saprastu, kas ir iespējams.



9

STĀSTS PAR LEGO® 
DIZAINU

“ Šis modelis ir milzigs robots, un man personiski tas nozime 

loti daudz. Esmu loti apmierinats ar ši loti ilgstoša darba 

rezultatu. Gatavais produkts ir daudzu cilveku citiga darba 

rezultats — tas ir tieši Voltrona gara!”

-Niks van Slagmats 

SAM NIEK MARK

HANS HENRIK JEAN-MARC

AIZIET!

LEGO® SPEKS!

DIZAINERI FOTOATTĒLĀ (PULKSTEŅRĀDĪTĀJA KUSTĪBAS 
VIRZIENĀ, SĀKOT NO CENTRA) 
Nīks van Slagmāts (Niek van Slagmaat; modeļu dizainers)
Marks Trenters (Mark Tranter; grafi skais dizainers)
Žans Marks Lanuī–Vorers (Jean-Marc Lanoix-Warrer; 
būvēšanas instrukciju izstrādātājs)
Hanss Henriks Sidēniuss (Hans Henrik Sidenius; modeļu 
dizaina mentors)
Semjuels Liltorps Džonsons (Samuel Liltorp Johnson; 
dizaina daļas vadītājs)
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PARĀDI SAVU IDEJU

IEGŪSTI ATBALSTU

LEGO® RECENZIJA

JAUNS LEGO PRODUKTS 



Vai jums patīk šis 
LEGO® Ideas komplekts?
LEGO Group vēlas uzzināt jūsu viedokli par jauno produktu, 
ko tikko iegādājāties. Jūsu atsauksmes palīdzēs virzīt šīs 
produktu sērijas turpmāko attīstību.  

Lūdzu, apmeklējiet vietni

LEGO.com/productfeedback

Aizpildot mūsu īso aptaujas anketu, jūs automātiski 
piedalīsities LEGO® balvas izlozē.

Ir spēkā noteikumi un nosacījumi.

LEGO un LEGO logotips ir LEGO Group preču zīmes. ©2018 The LEGO Group. 
TM & © World Events Productions, Ltd. Under license to Classic Media, LLC.


