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Agora pode construir a casa dos McCallisters e fazer a vida negra aos “Ladrões Molhados”, comoAgora pode construir a casa dos McCallisters e fazer a vida negra aos “Ladrões Molhados”, como

sempre sonhou, todos os natais, com o novo set LEGO® Ideas Home Alone.sempre sonhou, todos os natais, com o novo set LEGO® Ideas Home Alone.

O set incrivelmente detalhado é baseado na casa original do �lme O set incrivelmente detalhado é baseado na casa original do �lme Sozinho em CasaSozinho em Casa e foi desenhado e foi desenhado

pelo fã LEGO Alex Storozhuk, da Ucrânia, através da Plataforma LEGO Ideas. Para além da casa, o setpelo fã LEGO Alex Storozhuk, da Ucrânia, através da Plataforma LEGO Ideas. Para além da casa, o set

inclui uma mini�gura LEGO com a versão do ícone do Sozinho em Casa, Kevin McCallister maisinclui uma mini�gura LEGO com a versão do ícone do Sozinho em Casa, Kevin McCallister mais

outras quatro mini�guras de personagens do �lme.outras quatro mini�guras de personagens do �lme.

Recriar uma das casas favoritas de todo o Mundo na forma de tijolos LEGO inspirou o Grupo LEGO aRecriar uma das casas favoritas de todo o Mundo na forma de tijolos LEGO inspirou o Grupo LEGO a

criar o desa�o Kevin Around the World e lançar uma procura global para a mini�gura de Kevincriar o desa�o Kevin Around the World e lançar uma procura global para a mini�gura de Kevin

McCallister.  Para fazer com que o nome se torne novamente popular, o Grupo LEGO lançou umMcCallister.  Para fazer com que o nome se torne novamente popular, o Grupo LEGO lançou um

desa�o para encontrar a mini�gura LEGO Kevin McCallister em todo o mundo. O desa�o está a terdesa�o para encontrar a mini�gura LEGO Kevin McCallister em todo o mundo. O desa�o está a ter

lugar em LEGO.com/Home-Alone e em algumas lojas LEGO estão a oferecer aos fãs a oportunidadelugar em LEGO.com/Home-Alone e em algumas lojas LEGO estão a oferecer aos fãs a oportunidade

de ganhar um voucher LEGO com $1000 LEGO e o set LEGO Ideas Home Alone.de ganhar um voucher LEGO com $1000 LEGO e o set LEGO Ideas Home Alone.

Tu podes envolver-te na pesquisa para encontrar o Kevin de 1 a 30 novembro, através:Tu podes envolver-te na pesquisa para encontrar o Kevin de 1 a 30 novembro, através:

https://www.youtube.com/watch?v=YBeI0ZsUtVkhttps://www.youtube.com/watch?v=YBeI0ZsUtVk..

Encontra o Kevin em Encontra o Kevin em LEGO.comLEGO.com

A mini�gura Kevin McCallister tem sido escondida em LEGO.com. Quando encontrado, a mini�guraA mini�gura Kevin McCallister tem sido escondida em LEGO.com. Quando encontrado, a mini�gura

pode ser clicada, levando o utilizador a uma página onde são dadas as instruções para entrar napode ser clicada, levando o utilizador a uma página onde são dadas as instruções para entrar na

competição.competição.

Frederico Begher o Diretor do Marketing Global, da LEGO Ideas comentou: “Frederico Begher o Diretor do Marketing Global, da LEGO Ideas comentou: “O set LEGO Ideas HomeO set LEGO Ideas Home

Alone House é um dos nossos lançamentos mais emocionantes até agora, e claro o Kevin McCallister éAlone House é um dos nossos lançamentos mais emocionantes até agora, e claro o Kevin McCallister é

verdeiro herói desta história. O projeto original do Alex impressionou-nos imediatamente e sabíamos queverdeiro herói desta história. O projeto original do Alex impressionou-nos imediatamente e sabíamos que

tínhamos de torná-lo realidade. O Sozinho em Casa sempre uniu famílias e amigos na época festiva, e nóstínhamos de torná-lo realidade. O Sozinho em Casa sempre uniu famílias e amigos na época festiva, e nós

estamos ansiosos para reunir as pessoas em casa para construir este novo set juntosestamos ansiosos para reunir as pessoas em casa para construir este novo set juntos .”.”

O set LEGO Ideas Home Alone é uma réplica da casa mais famosa onde o Kevin foi deixado sozinhoO set LEGO Ideas Home Alone é uma réplica da casa mais famosa onde o Kevin foi deixado sozinho

para se defender dos desajeitados ladrões Harry e Marv. O set inclui diversos quartos distintospara se defender dos desajeitados ladrões Harry e Marv. O set inclui diversos quartos distintos

sobre o rés do chão, primeiro andar, sótão, cozinha e cave. Outras características, incluem asobre o rés do chão, primeiro andar, sótão, cozinha e cave. Outras características, incluem a

carrinhas dos ladrões e casa da árvore com a tirolesa. O set está cheio de carrinhas dos ladrões e casa da árvore com a tirolesa. O set está cheio de Easter EggsEaster Eggs do �lme, com do �lme, com

5 mini�guras chave de personagens incluindo o Kevin, Harry, Marv, o velho Marley e Kate, mão do5 mini�guras chave de personagens incluindo o Kevin, Harry, Marv, o velho Marley e Kate, mão do

Kevin. Com um número impressionante de 3957 peças, é o também o maior set da LEGO Ideas.Kevin. Com um número impressionante de 3957 peças, é o também o maior set da LEGO Ideas.

Além disso, para uma dose cheia de nostalgia, a mini�gura Kevin McCallister está a brilhar no seuAlém disso, para uma dose cheia de nostalgia, a mini�gura Kevin McCallister está a brilhar no seu

próprio videoclip e a recriar cenas chave do �lme que pode ser vistas aquipróprio videoclip e a recriar cenas chave do �lme que pode ser vistas aqui

https://www.youtube.com/watch?https://www.youtube.com/watch?v=YBeI0ZsUtVkv=YBeI0ZsUtVk..

O set LEGO Ideas Home Alone está disponível em LEGO.com/HomeAlone e nas lojas LEGO a partir deO set LEGO Ideas Home Alone está disponível em LEGO.com/HomeAlone e nas lojas LEGO a partir de

1 de Novembro, 2021 com o preço recomendado de 249,99 €.1 de Novembro, 2021 com o preço recomendado de 249,99 €.

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO:  LEGO® IDEAS HOME ALONE HOUSE (21330)MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO:  LEGO® IDEAS HOME ALONE HOUSE (21330)

Idade – 18+Idade – 18+

Medidas do modelo:Medidas do modelo:

Largura: 34 cm | Profundidade: 34 cm | Altura:27 cmLargura: 34 cm | Profundidade: 34 cm | Altura:27 cm

3.957 peças3.957 peças

Completo com cinco mini�guras chaves do �lme incluindo o Kevin, Harry, Marv, Kate e o velhoCompleto com cinco mini�guras chaves do �lme incluindo o Kevin, Harry, Marv, Kate e o velho

Marley.Marley.

As paredes dividem-se ao meio para abrir lateralmente e revelar totalmente o interior, e o tetoAs paredes dividem-se ao meio para abrir lateralmente e revelar totalmente o interior, e o teto

abre para cima.abre para cima.

Cada piso é modular e removível para permitir um fácil acesso ao interior.Cada piso é modular e removível para permitir um fácil acesso ao interior.

O set traz também uma casa da árvore e o carrinha Oh-Kay dos Bandidos Molhados.O set traz também uma casa da árvore e o carrinha Oh-Kay dos Bandidos Molhados.

Ideia Original submetida na plataforma LEGO Ideas por Alex StorozhukIdeia Original submetida na plataforma LEGO Ideas por Alex Storozhuk

Designers LEGO: Antica Bracanov e Enrique Belmonte BeixerDesigners LEGO: Antica Bracanov e Enrique Belmonte Beixer

A lista completa das lojas da LEGO que estão a participar na competição para encontrar o KevinA lista completa das lojas da LEGO que estão a participar na competição para encontrar o Kevin

podem ser encontradas em podem ser encontradas em www.�ndkevinmini�gures.com/www.�ndkevinmini�gures.com/storesstores
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