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Reiz sensenos laikos tāltālā dizaina studijā mēs aizsākām darbu pie jaunu 
modeļu un minifigūru izveides, atveidojot leģendāros gaisa kuģus, tēlus un 
ainas no aizraujošās Zvaigžņu karu pasaules. Par godu LEGO® Star Wars 
kolekcijas 20. gadadienai esam izvēlējušies dažus no pēdējo 20 gadu laikā 
iecienītākajiem modeļiem un padarījuši tos mūsdienīgākus ar šo jauno 
kolekcionējamo izdevumu. Lai padarītu kolekciju vēl īpašāku, katrā komplektā 
esam iekļāvuši LEGO Star Wars oriģinālās minifigūras kopiju un statīvu.

PIRMS 20 GADIEM...



7144     165 DETAĻAS

2000  
SLAVE I™

Detaļu skaits
Šī oriģinālā LEGO® modeļa 
komplektā bija iekļautas 165 
detaļas.

Minifigūra
Rotējošais blasteris sākotnēji 
bija bez šaušanas funkcijas.

Interesants fakts
Kopš 2000. gada ir mainījusies LEGO krāsu palete 
— koši zaļo un brūno krāsu mūsdienās ir nomainījusi 
tumši zaļā un sarkanā krāsa.
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75243   1007 DETAĻAS

2019  
SLAVE I™ – 20. GADADIENAS IZDEVUMS

Jauns dizains
Vēl precīzāks filmā redzamā dizaina 
atveidojums ar daudz bagātīgāku 
elementu klāstu, kurā ietilpst 
arī īpaši šim modelim speciāli 
izstrādātais klucītis ar slīpni.

Jaunums
Atrodoties lidojuma režīmā, 
atsperes mehānisma šaujamieroči 
tiek aktivizēti no modeļa pamatnes.

Daudzveidīgas rotaļu iespējas
Slave I™ modelim ir rokturis, kas 
nodrošinās maksimāli ērtu un 
ātru lidojumu.



2000
PRINCESE LEIATM

KOLEKCIONĒJAMA 
MINIFIGŪRA 
75243

PRINCESES LEIA ORGANA™ ORIĢINĀLĀ MINIFIGŪRA
Dumpinieku alianses dalībniece un mierpilnās Alderaan™ planētas 
princese. Spēcīga cīnītāja un iedvesmojoša līdere. Šī klasiskā 
minifigūra ir identiska oriģinālā modeļa kopija, ko papildina 
leģendārais matu sakārtojums un brīvā piegriezuma senatora 
krekls.

2000
HAN SOLOTM

KOLEKCIONĒJAMA 
MINIFIGŪRA 
75262
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1999
DARTH VADERTM

KOLEKCIONĒJAMA MINIFIGŪRA 
75261

2003
LANDO CALRISSIANTM

KOLEKCIONĒJAMA MINIFIGŪRA 
75259

1999
LUKE SKYWALKERTM

KOLEKCIONĒJAMA MINIFIGŪRA
75258



HAN SOLO™ TRANSPORTĒŠANA
ZVAIGŽŅU KARI: V EPIZODE. IMPĒRIJA DOD ATBILDES TRIECIENU

Han Solo™ ir iesaldēts karbonītā, un, šķiet, visas cerības ir zaudētas, 
kad Boba Fett™ transportē viņu uz Jabba pili, kas atrodas uz Tatooine™ 

planētas. Boba Fett rīcībā esošā Slave I™ gaisakuģa iepriekšējais 
īpašnieks bija Jango Fett™, kas gāja bojā Geonosis™ kaujā.
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