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Get ready to Build

Opstartsbillede

Korrekt stepnummerering og tal størrelse

Pile generelt

Skillestreger

Antal gange i vignet

Fit frame to content

Alignment

Nummerering af aksler, paneler, bjælker mm.

1:1 Måleskemaer

Vende icon

Eye caution

Stickers og stickers icon + nr
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HÁ 20 ANOS...
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.



7131         134 PEÇAS

Acoplamentos de Potência
Incluíam blasters de X-wing 
laranja transparente.

Placas e Peças Transparentes
As placas e peças em tom de 
bronze simulavam o efeito de 
pairar.

Design do Motor
Os freios pneumáticos amarelos 
incluíam um novo elemento
especialmente concebido.

1999
podracer™ DE anakin
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75258       279 PEÇAS

Design do Motor
Um modelo mais atraente e que 
inclui mais peças.

Característica de Pairar
Os eixos transparentes dão a 
sensação de pairar no ar.

Acoplamentos de Potência
Agora mantêm os motores unidos e 
apresentam maior precisão face ao 
filme.

2019
Podracer™ DE ANAKIN
– EDIÇÃO DO 20° 
ANIVERSÁRIO



MINIFIGURA ORIGINAL 1999 LUKE SKYWALKER™
Luke Skywalker™ é o maior herói da Aliança Rebelde. Tendo sido criado como um 
humilde agricultor, Luke descobre que na realidade é filho do grande Jedi Knight 
Anakin Skywalker™, e que, tal como o seu pai, possui uma forte ligação com a 
Força. Com a ajuda dos seus amigos, Luke enfrenta o terrível Darth Vader™ e luta 
por libertar a galáxia do Império opressivo! Esta minifigura clássica representa 
Luke enquanto piloto Rebelde e é idêntica à figura do lançamento original.

1999
LUKE SKYWALKER™
MINIFIGURA
COLECIONÁVEL
75258
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2003
LANDO CALRISSIAN™
MINIFIGURA COLECIONÁVEL
75259

1999
DARTH VADER™
MINIFIGURA COLECIONÁVEL
75261

2000
HAN SOLO™
MINIFIGURA COLECIONÁVEL
75262

2000
PRINCESA LEIA™
MINIFIGURA COLECIONÁVEL
75243



PODRACE
CLÁSSICA

BOONTA EVE
Star Wars: Episódio I A Ameaça Fantasma

A viver como escravo, o jovem Anakin Skywalker™ tem de encontrar 
uma forma para se libertar de Watto, o comerciante de sucata. Com a 
Força a correr-lhe nas veias, constrói secretamente o seu Podracer™ 

super rápido, entra na perigosa corrida de Podrace clássica de Boonta 
Eve e ganha a sua liberdade.
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