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O SET LEGO®SONIC THE HEDGEHOG™ GREEN HILL ZONEO SET LEGO®SONIC THE HEDGEHOG™ GREEN HILL ZONE

De Jogadores a Construtores: O novo set Sonic the Hedgehog™ Green Hill Zones LEGO® Ideas ofereceDe Jogadores a Construtores: O novo set Sonic the Hedgehog™ Green Hill Zones LEGO® Ideas oferece

aos fãs uma divertida onda de nostalgia.aos fãs uma divertida onda de nostalgia.

Sonic the Hedgehog™ explodiu nos ecrãs de jogadores de todo o mundo em 1991, competindo paraSonic the Hedgehog™ explodiu nos ecrãs de jogadores de todo o mundo em 1991, competindo para

apanhar anéis de ouro enquanto corria pelo primeiro nível de jogo – agora a icónica Zona de Greenapanhar anéis de ouro enquanto corria pelo primeiro nível de jogo – agora a icónica Zona de Green

Hil – uma paisagem verde brilhante com um olhar inspirado nas colinas da Califórnia. O SonicHil – uma paisagem verde brilhante com um olhar inspirado nas colinas da Califórnia. O Sonic

manteve a tradição de apresentar a muito amada Zona de Green Hill em várias versões novas domanteve a tradição de apresentar a muito amada Zona de Green Hill em várias versões novas do

jogo ao longo dos últimos 30 anos – e agora a zona pode ser abordada de uma nova forma: a versãojogo ao longo dos últimos 30 anos – e agora a zona pode ser abordada de uma nova forma: a versão

LEGO, desenhada para ser construída pelos fãs, chegando às lojas LEGO e emLEGO, desenhada para ser construída pelos fãs, chegando às lojas LEGO e em

https://LEGO.com/Sonichttps://LEGO.com/Sonic no dia de Ano Novo.  no dia de Ano Novo. 

Muitos detalhes divertidos e Muitos detalhes divertidos e easter eggs easter eggs foram incorporados num set de 1.125 peças, incluído cincoforam incorporados num set de 1.125 peças, incluído cinco

mini�guras – uma versão atualizada do Sonic, Crabmeat, Moto Bug, Dr. Eggman e o Fantasma Ruby.mini�guras – uma versão atualizada do Sonic, Crabmeat, Moto Bug, Dr. Eggman e o Fantasma Ruby.

Também estão incluídas 10 caixas de anéis dourados e uma alavanca Techinc para trazer o Sonic eTambém estão incluídas 10 caixas de anéis dourados e uma alavanca Techinc para trazer o Sonic e

os amigos para o ar. Esta construção LEGO cheia de diversão resulta num set de exibição dinâmico,os amigos para o ar. Esta construção LEGO cheia de diversão resulta num set de exibição dinâmico,

ou que pode ser jogado por qualquer fã do Sonic ou da LEGO durante os próximos anos.ou que pode ser jogado por qualquer fã do Sonic ou da LEGO durante os próximos anos.

O fã da LEGO Viv Grannel é um entusiasta apaixonado pelo Sonic e viu uma oportunidade para criarO fã da LEGO Viv Grannel é um entusiasta apaixonado pelo Sonic e viu uma oportunidade para criar

um set da LEGO dedicado. Submeteram o seu design na plataforma LEGO Ideas®, a iniciativa LEGOum set da LEGO dedicado. Submeteram o seu design na plataforma LEGO Ideas®, a iniciativa LEGO

que permite aos fãs criar designs que podem depois ser votados pela comunidade de fãs LEGOque permite aos fãs criar designs que podem depois ser votados pela comunidade de fãs LEGO

mais ampla. A submissão alcançou os 10 000 votos necessários para ser considerado pela equipamais ampla. A submissão alcançou os 10 000 votos necessários para ser considerado pela equipa

LEGO para ser tornando realidade.LEGO para ser tornando realidade.

O Designer LEGO, O Designer LEGO, Sam JohnsonSam Johnson, assumiu o desa�o de transformar o conceito num set LEGO. A falar, assumiu o desa�o de transformar o conceito num set LEGO. A falar

sobre o set, Sam disse: sobre o set, Sam disse: “Qualquer um que tenha gostado de videojogos em qualquer nível nos últimos 30“Qualquer um que tenha gostado de videojogos em qualquer nível nos últimos 30

anos, conhece e ama o Sonic – e provavelmente acelerou através da inesquecível Zona de Green Hill com ele.anos, conhece e ama o Sonic – e provavelmente acelerou através da inesquecível Zona de Green Hill com ele.

Desenhámos este set para ser tão colorido e divertido como na versão do jogo da Zona de Green Hill, emDesenhámos este set para ser tão colorido e divertido como na versão do jogo da Zona de Green Hill, em

seguida enche-o com easter eggs e até mesmo prémios para ajudar os fãs a desfrutar de alguns dos seusseguida enche-o com easter eggs e até mesmo prémios para ajudar os fãs a desfrutar de alguns dos seus

ícones de jogo mais amados de uma forma novinha em folha”.ícones de jogo mais amados de uma forma novinha em folha”.

O set LEGO Sonic the Hedgehog Green Hill Zone estará disponível a partir de 1 de janeiro de 2022O set LEGO Sonic the Hedgehog Green Hill Zone estará disponível a partir de 1 de janeiro de 2022

nas lojas LEGO e em nas lojas LEGO e em https://LEGO.com/Sonichttps://LEGO.com/Sonic, com o preço de retalho recomendado de 69,99 €., com o preço de retalho recomendado de 69,99 €.

MAIS INFORMAÇÕES DO PRODUTO: SET LEGO® MAIS INFORMAÇÕES DO PRODUTO: SET LEGO® (21331)(21331)

Idade: 18+     Idade: 18+     

Medidas do Modelo: Largura: 17cm, Altura: 36cm, Profundidade: 6cmMedidas do Modelo: Largura: 17cm, Altura: 36cm, Profundidade: 6cm

1125 peças    1125 peças    

LEGO x SEGA set, com características:LEGO x SEGA set, com características:

5 mini�guras, incluindo uma nova versão do Sonic e também Crab, Motobug, Dr. Eggman, e5 mini�guras, incluindo uma nova versão do Sonic e também Crab, Motobug, Dr. Eggman, e

Fantasma RubyFantasma Ruby

10 caixas de anéis10 caixas de anéis

Construção modelar, que pode ser ligada a outras arquiteturas de sets.Construção modelar, que pode ser ligada a outras arquiteturas de sets.

Elementos interativos e Elementos interativos e easter eggseaster eggs, como:, como:

Alavanca Technic no módulo de primavera para lançar o Sonic e os seus amigos para oAlavanca Technic no módulo de primavera para lançar o Sonic e os seus amigos para o

ar.ar.

Sentar Dr. Eggman dentro do Robot Egg.Sentar Dr. Eggman dentro do Robot Egg.

Tal como no jogo – ganha uma gem reward à medida que se constrói o set.Tal como no jogo – ganha uma gem reward à medida que se constrói o set.

PVP recomendado: 69,99 €PVP recomendado: 69,99 €
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