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Az angliai Devonból letöltődött két testvér, Drew és Tom a két tehetséges rajongó 
tervező a LEGO® Ideas TRON: Örökség készlet megalkotója.

„A Disney TRON: Örökség című film és a sci fi műfaj rajongóiként a filmben megjelenő 
digitális világ lényegének teljességét akartuk igazán ábrázolni. Ez inspirált minket 
arra, hogy elkészítsük a jellegzetes fénymotort, a TRON univerzum alapvető elemét.”

Tom és Drew kisgyermekkoruk óta gyűjtött LEGO elemei adták az ihletet ahhoz, 
hogy előálljanak saját jeleneteikkel és építéseikkel. Mint mondják, „A LEGO Ideas 
projekt tervezése során több modellt is megvizsgáltunk, mielőtt megtaláltuk azt a 
kialakítást, ami mindkettőnknek tetszett. Jól akartuk megválasztani a Fénymotor és  
a LEGO Minifigura méretarányát, az általános színsémának pedig tükröznie kellett  
a TRON érzést.”

„Nagyon boldogok vagyunk, hogy elértük a mérföldkövet jelentő 10 000 szavazatot, 
és mivel ez a legelső LEGO Ideas projektünk, ez csak fokozza az általános örömöt. 
Nagyszerű élmény volt a támogatás összegyűjtése, valamint a remek hozzászólások 
olvasása menet közben. Egy sikeres projekt létrehozása nehéz és időigényes lehet, 
ezért azt javasoljuk, hogy ne siess egy új modell elkészítésével, mivel bármikor 
visszatérhetsz hozzá, ha új ihleted vagy ötleted támad.  

DREW ÉS TOM,  
A KÉT TESTVÉR



A LEGO® rangidős tervezői, Junya Suzuki és Samuel Johnson közösen dolgoztak 
azon, hogy Drew és Tom ötletét hivatalos LEGO modellé alakítsák át.

„Mindketten nagy rajongói vagyunk a TRON filmeknek mióta gyerekként láttuk az 
elsőt, az igazán korszakalkotó volt!“ – mondja Junya. „Az egyik legnagyobb akadály, 
amelyet a modell fejlesztése során le kellett küzdenünk az volt, hogy az eredeti 
LEGO Ideas ötlet fantasztikus volt ugyan, de statikus bemutatásra tervezték. Úgy 
döntöttünk, hogy kissé megváltoztatjuk a konstrukciót, hogy simán tudjon gurulni, 
mint a filmben. A végső modellt rengeteg apró részlet, finom vonalak és görbék, 
valamint lenyűgöző grafikák egészítik ki. Ez ebben a méretben tényleg tökéletesen 
újjáteremti a Fénymotort.“  

A LEGO grafikus tervezője, Mark Tranter volt felelős a kész modell és a szereplők 
dekorációjáért. „Mindig is szerettem az eredeti TRON jelmezek hangulatát, annyira 
jellegzetesek és retrók. Amit szeretek a TRON: Örökség új megjelenésében az, hogy 
hasonló retró érzést sugároz, mintha a 80-as évek jövőképe lenne. A korszerűsített 
jelmezeken is végigfutnak a TRON-vonalak, át a modern hatású, testvédő páncélzaton, 
és ezzel igazi élmény volt kísérletezni.“  

MARK TANTER, JUNYA SUZUKI 
ÉS SAMUEL  JOHNSON
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A Disney TRON: Örökség az 1982-es kultikus, klasszikus sci-fi film, a TRON 
folytatása. A történet egy bátor, de figyelmetlen fiatalember, Sam Flynn 
kalandjait meséli el, aki egy élő programok és futurisztikus járművek 
digitalizált, számítógépes világban találja magát. Azonosító koronggal 
felszerelve és veszélyes játékokon átkényszerítve kell küzdenie és 
versenyeznie a fennmaradásért.

De Sam nem lesz egyedül. Egy titokzatos nő, Quorra, aki Sam rég elveszett 
apjának, Kevin Flynn-nek dolgozik, megmenti őt. Évekkel ezelőtt Kevin 
megpróbálta létrehozni a tökéletes számítógéprendszert, de egy Clu nevű 
program elárulta őt. Most Samen és Quorrán a sor, hogy megakadályozzák 
Clut és harcos programját, Rinzlert, hogy megvalósítsák szökési tervüket és 
meghódítsák a valóságos világot.

2010-ben jelentette meg Joseph Kosinski rendezésében a TRON: Örökség 
című filmet a Walt Disney Pictures. A film sztárjai Garrett Hedlund mint  
Sam Flynn, Olivia Wilde mint Quorra, valamint Jeff Bridges Kevin Flynn és  
Clu szerepében.  



Sam Kevin Flynn fia, aki az eredeti TRON film emberi hőse. 
Ő okos, magabiztos, kalandvágyó, és bármikor hajlandó 
kockázatot vállalni. Eltűnt apját keresve, Sam belekerül a 
Rács digitális világába, ahol egy sor gladiátorszerű játékban 
kell helytállnia, mielőtt szembekerülhetne a rendszer korrupt 
uralkodó programjával.  

A csendes, álarcos Rinzler hűséges csatlós és Clunak, a Rács 
korrupt urának verőembere. Ő csak parancsokra vár gazdája 
mellett, és kétely vagy tétovázás nélkül végre is hajtja azokat. 
Ő a legképzettebb harcos a rendszerben, és ő az egyetlen 
program, amelyik két azonosító korongot használ. Az eredetileg 
TRON néven ismert Rinzler akkor keletkezett, amikor Clu 
„átállította“ TRON-t. 

Quorra egy erős fiatal nő, és a 
Rács egyik legjobb pilótája. Egy 
digitális életforma, aki magán a 
számítógépes rendszeren belül jött 
létre, és akit Kevin Flynn mentett 
meg a Rácson kívüli világban, és 
most megbízható inasaként segíti. 
Mesterének történetei a virtuális 
valóságon kívüli valódi világról erős 
vágyat ébresztettek Quorrában arra, 
hogy maga is megtapasztalja azt. 
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TEDD KÖZZÉ
AZ ÖTLETED

SZEREZZ
TÁMOGATÁST

LEGO®

VÉLEMÉNYEZÉS ÚJ LEGO TERMÉK

LEGO.com/ideas
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Tetszik a LEGO® Ideas szett?
A LEGO Csoport szeretné megismerni a véleményed az új termékről, 
amelyet az imént vásároltál meg. Visszajelzéseddel segíted ennek  
a termékek a jövőbeni fejlesztését. Látogass el ide:

LEGO.com/productfeedback

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

Felhasználási feltételek érvényesek.


