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LEGO LANÇA GLOBO TERRESTRELEGO LANÇA GLOBO TERRESTRE

A LEGO apresenta o primeiro Globo que gira! Para além em torno de si mesmo, tem um look vintageA LEGO apresenta o primeiro Globo que gira! Para além em torno de si mesmo, tem um look vintage

é personalizável e os nomes dos continentes e oceanos brilham no escuro.é personalizável e os nomes dos continentes e oceanos brilham no escuro.

Com 2585 peças, a LEGO apresenta o seu novo Globo terrestre, detalhado, vintage, personalizável eCom 2585 peças, a LEGO apresenta o seu novo Globo terrestre, detalhado, vintage, personalizável e

com os nomes dos continentes e oceanos impressos que brilham no escuro para que possas exporcom os nomes dos continentes e oceanos impressos que brilham no escuro para que possas expor

e ver o Mundo em qualquer momento. Além disso, uma vez construído o set gira em torno de sie ver o Mundo em qualquer momento. Além disso, uma vez construído o set gira em torno de si

mesmo, sendo o primeiro globo LEGO capaz de o fazer. mesmo, sendo o primeiro globo LEGO capaz de o fazer. 

O set foi desenhado como parte da plataforma LEGO Ideas®, uma iniciativa LEGO que leva novasO set foi desenhado como parte da plataforma LEGO Ideas®, uma iniciativa LEGO que leva novas

ideias imaginadas e votadas por fãs a tornarem-se em realidade. Guillaume Roussel, um fã da LEGOideias imaginadas e votadas por fãs a tornarem-se em realidade. Guillaume Roussel, um fã da LEGO

em França, foi responsável por criar o conceito para O Globo de LEGO Ideas, tendo sido inspiradoem França, foi responsável por criar o conceito para O Globo de LEGO Ideas, tendo sido inspirado

pelos contos de Júlio Verne. Falando sobre como abordaram o design, Guillaume diz: pelos contos de Júlio Verne. Falando sobre como abordaram o design, Guillaume diz: “Quando pensei“Quando pensei

no design, perguntei a mim mesmo o que é podia ser criativo, educativo e que tocasse a maior parte dono design, perguntei a mim mesmo o que é podia ser criativo, educativo e que tocasse a maior parte do

mundo?’ E a resposta não podia ser mais simples do que “o Mundo em si”.mundo?’ E a resposta não podia ser mais simples do que “o Mundo em si”. 

Frederico Begher, Chief of Global Marketing da LEGO acrescentou: “Frederico Begher, Chief of Global Marketing da LEGO acrescentou: “O que foi tão maravilhoso sobre esteO que foi tão maravilhoso sobre este

set é que com uma pequena dose de imaginação, permite aos fãs descobrirem o mundo através das peçasset é que com uma pequena dose de imaginação, permite aos fãs descobrirem o mundo através das peças

LEGO. O globo é um símbolo dos sonhos e aspirações de uma viagem que está por vir, para todos os queLEGO. O globo é um símbolo dos sonhos e aspirações de uma viagem que está por vir, para todos os que

procuram um pouco de aventura. Quando estávamos a rever o set do Guillaume, conseguimos ver a paixãoprocuram um pouco de aventura. Quando estávamos a rever o set do Guillaume, conseguimos ver a paixão

que tinha por viajar e pela aventura, e quisemos que isso servisse para inspirar os fãs de todo o Mundo aque tinha por viajar e pela aventura, e quisemos que isso servisse para inspirar os fãs de todo o Mundo a

construir. Os nossos designers também adoraram o desa�o de pôr este set a girar.”construir. Os nossos designers também adoraram o desa�o de pôr este set a girar.” 

O Globo de LEGO Ideas (21332) estará disponível em LEGO.com e nas lojas LEGO a partir de 1 deO Globo de LEGO Ideas (21332) estará disponível em LEGO.com e nas lojas LEGO a partir de 1 de

fevereiro de 2022 com o valor de 199,99 €.Para mais informações, visite: fevereiro de 2022 com o valor de 199,99 €.Para mais informações, visite: www.lego.com/globewww.lego.com/globe 

Para saber mais sobre a plataforma de LEGO Ideas e perceber como é que as tuas ideias LEGOPara saber mais sobre a plataforma de LEGO Ideas e perceber como é que as tuas ideias LEGO

podem se tornar realidade visite: podem se tornar realidade visite: https://ideas.lego.com/https://ideas.lego.com/
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