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Há muito tempo num estúdio de design muito, muito distante começámos a 
reimaginar os veículos icónicos, personagens e cenas do universo de Star Wars 
em novos modelos e minifiguras entusiasmantes.  Para celebrar o 20° aniversário 
do franchise LEGO® Star Wars, selecionámos alguns dos seus favoritos dos 
últimos 20 anos e procedemos à sua atualização com esta nova edição para 
colecionadores. Para a tornarmos ainda mais especial, incluímos em cada set 
uma réplica exata de uma minifigura original LEGO Star Wars e um expositor.

HÁ 20 ANOS...



7144        165 PEÇAS

2000
Slave I™

Quantidade de Peças
Este modelo original incluía 
apenas 165 peças LEGO®.

Minifigura
O blaster rotativo foi desenhado 
sem função de disparo.

Fator de Diversão
A paleta de cores LEGO mudou desde 
2000, o verde e castanho vivo é agora verde 
e vermelho escuro.
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75243     1007 PEÇAS

2019  
Slave I™ – EDIÇÃO DO 20° ANIVERSÁRIO

Design Atualizado
Um design de ecrã mais preciso, com muito 
mais peças e uma peça com inclinação 
desenvolvida para este modelo.

Nova Característica
Os disparadores de mola são acionados 
a partir da base em modo de voo.

Possibilidades de Brincar Extra 
O modo de voo da Slave I™ integra 
um cabo para um máximo de 
«sensação».



2000
PRINCESA leiatm

MINIFIGURA COLECIONÁVEL
75243

MINIFIGURA ORIGINAL DA PRINCESA LEIA ORGANA™
Um membro da Aliança Rebelde e princesa do pacífico planeta 
Alderaan™. Uma valente guerreira e líder inspirada. Esta minifigura 
clássica é idêntica à do lançamento original, completa com o seu 
penteado icónico e traje senatorial largo.

2000
han solotm

MINIFIGURA 
COLECIONÁVEL
75262
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1999
darth vadertm

MINIFIGURA COLECIONÁVEL
75261

2003
lando calrissiantm

MINIFIGURA COLECIONÁVEL
75259

1999
luke skywalkertm

MINIFIGURA COLECIONÁVEL
75258



O TRANSPORTE DE HAN SOLO™
Star Wars: Episódio V O Império Contra-Ataca

Parece que tudo está perdido para o Han Solo™ congelado em 
carbonite, quando Boba Fett™ o transporta para o palácio de Jabba 

em Tatooine™. A Slave I™ de Boba Fett foi inicialmente propriedade de 
Jango Fett™, até à sua morte na batalha de Geonosis™. 
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