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 Ismerkedj meg  
a rajongo tervezovel
Nem is gondolnánk, hogy az Egyesült Államok belsejében elhelyezkedő, 
tengerpart nélküli Idaho államban valaki hajótervező lehet, de Jake Sadovich 
éppen az lett, amikor beküldte a Hajó a Palack modellt a LEGO® Ideas 
weboldalon! Jake, aki mióta csak az eszét tudja LEGO rajongó, egy igazi 
palackba épített hajót látva, amelyet ő épített néhány évvel korábban, döntött 
úgy, hogy megpróbálja LEGO kockákból is megépíteni a műalkotásnak és  
a rejtvénynek ezt a kombinációját.

Vajon milyen érzés lehetett, amikor Jake modellje elérte a bűvös 10 000 
szavazatot, hogy hivatalos LEGO készletként vegyék figyelembe? „Lenyűgöző 
és különös. Nagyon izgalmas élmény volt, hogy 48 nap alatt elérte a tízezret! 
Nagyszerű és megnyugtató érzés, hogy ilyen sok embernek tetszik az 
alkotásom, és hálás vagyok azért, hogy időt szántak arra, hogy támogassák  
és lehetővé tették a megvalósítást.“

Jake tanácsa a többi LEGO építő számára, akik szeretnének egy sikeres LEGO 
Ideas projektet: „Építsetek olyan dolgokat, ami tetszik nektek. Én csak azért 
építettem ezt, hogy lássam, képes vagyok-e erre. Csak miután közzétettem 
és számos pozitív visszajelzést kaptam, akkor kezdtem álmodni arról, hogy 
beküldöm a LEGO Ideas pályázatra."
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 Ismerkedj meg  
a modelltervezokkel
Az a segítség, amit Jake-nek adtunk ahhoz, hogy hivatalos készlet 
készüljön, hasznos projektet jelentett Tiago Catarino, a LEGO® 
modelltervezője számára. „Elég hamar rájöttem arra, hogy egy LEGO 
hajót egy palackban elhelyezni legalább olyan nehéz, mint a való 
életben. Azonban élveztem az út minden egyes lépését, és nagyon 
izgalmas volt részt venni a projektben. A hajók és a tenger sokat 
jelentenek nekem, mert történelmileg a portugálok voltak az egyik 
legnagyobb tengeri felfedezők a 15. és a 16. században."

„Jake eredeti beadványa nagy lendületet adott nekem, és megpróbáltam 
megőrizni, amennyire csak lehetett, azokat a részleteket, amelyek az 
ő ötletét olyan sikeressé tették a LEGO Ideas weboldalon. Jutott hely 
néhány rendhagyó építési technikának is, és be tudtunk csempészni 
néhány klassz színt is, amellett, hogy felelevenítettünk néhány régi 
technikát is, amit reméljük szívesen fogadnak majd a rajongók!“

Mark Tranternek, a LEGO grafikus tervezőjének is volt nosztalgikus 
élménye. "Nagyszerű érzés volt az új vitorlán dolgozni. Azt akartuk, hogy 
hasonlítson arra a zászlóra, amit Jake használt a modelljén, amin a régi 
LEGO Kastély oroszlános emblémája van. Ezért nagyon mókás volt egy 
ilyen kinézetű tengeri szörnyet megtervezni, ugyanakkor megpróbálni 
visszaadni egy klasszikus LEGO érzést, de modernebb LEGO stílusban. 
Nagyon elégedett vagyok vele."
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A LEGO Csoport szeretné megismerni a véleményed az új 
termékről, amelyet az imént vásároltál meg. Visszajelzéseddel 
segíted a LEGO® Ideas termékek jövőbeni fejlesztését.  
Látogass el ide:

LEGO.com/productfeedback

Azzal, hogy kitöltesz egy rövid felmérést, automatikusan részt 
veszel egy sorsolásban, ahol akár egy LEGO® díjat is nyerhetsz.

Felhasználási feltételek érvényesek.

Tetszik a LEGO® Ideas szett?




