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O ESPETACULAR REGRESSO... RUMO À GALÁXIA MAIS LONGÍNQUA
Sinónimo de aventura e heroísmo, a saga galáctica 
de Star Wars continua a expandir-se. Desde que 
George Lucas apresentou a sua espetacular 
epopeia em 1977, a história dos cavaleiros Jedi e 
dos senhores Sith nunca deixou de surpreender 
os seus fãs. Os mais recentes filmes da 
saga, como O Despertar da Força 
ou Os Últimos Jedi, ofereceram-nos 
a possibilidade de voltar a entrar 
neste fascinante universo.

As icónicas personagens de Star Wars ganham 
agora forma nesta coleção única de espetaculares 

bustos. Uma coleção inédita no seu género em que 
reencontrará os heróis e vilões mais notáveis 

da saga: cavaleiros heroicos como os Jedi, 
rainhas e princesas corajosas como Amidala 

e Leia, exóticos extraterrestres de todo 
o tipo e condição, mercenários e 
contrabandistas sem escrúpulos, 

droides, soldados imperiais...
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EDIÇÃO DE

COLECIONADOR

Star Wars é um mito contemporâneo e as suas personagens são autênticos ícones popu-
lares. Os épicos duelos de Darth Vader e Luke Skywalker, o romance entre a princesa 
Leia e Han Solo, o humor e as hesitações do droide C-3PO, a sensatez de Obi-Wan 
Kenobi ou do Mestre Yoda e a maldade contida do Imperador fazem parte do imaginário 
coletivo. A eles se juntaram com os anos as legiões de clones, vilões carismáticos como 
Darth Maul ou o general Grievous, heroínas como Amidala... Agora chega a nova geração 
de heróis, no combate entre a Primeira Ordem e a Resistência, em que Ren, Finn e Poe 
enfrentam novas ameaças.

Nesta coleção não podiam 
faltar os heróis que mais 

recentemente se juntaram 
à saga e que pudemos 

descobrir nos filmes 
O Despertar da Força (2015) 

e Os Últimos Jedi (2017).

TM

COLECIONE OS BUSTOS 
DOS PERSONAGENS MAIS 

EMBLEMÁTICOS DE STAR WARS

EDIÇÃO DE

COLECIONADOR
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Cada uma das figuras que integram esta coleção, todas elas inéditas, 
é resultado de um longo processo de trabalho.
As técnicas mais modernas e o trabalho de artistas experimentados 
combinaram-se para conseguir as reproduções mais fidedignas.

Ao longo de todas estas fases, que a seguir se 
descrevem, existe uma série de controlos para que 
o resultado final cumpra com os rigorosos padrões 

de qualidade exigidos por Disney / Lucasfilm LTD 
para os seus produtos.

FIGURAS DE GRANDE QUALIDADE PARA COLECIONADORES EXIGENTES

Produzidos em 
resina e pintados 
à mão

Acessórios fiéis 
aos originais

ESTUDO ICONOGRÁFICO
Depois de isolar o fotograma que melhor 
representa a essência e a história 
da personagem, inicia-se o processo 
computorizado para obter o busto digital.

MODELAGEM EM 3D
Com a ajuda de avançados programas de desenho em 3D, os modelistas trabalham 
cada pormenor da personagem até conseguir a forma e a expressão gestual indicada.

ESCULTURA
O resultado final é uma coleção de esculturas de grande qualidade, com enorme precisão de detalhe 
e muito realistas. Uma coleção inédita e única disponível apenas através de Planeta DeAgostini.

Acabamentos 
de alta qualidade

Boba Fett 
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O MUNDO DE STAR WARS   

Em cada número descobrirá ideias, 
produtos e histórias que lhe permitirão 
conhecer o mundo de Star Wars 
a partir de outros ângulos.

• Coleções e publicações
• Música, comércio, filosofia 

ou arquitetura em Star Wars
• Pequenas curiosidades
• Segredos da rodagem
• Lendas de Star Wars
• A inspiração de George Lucas

Qual é a relação entre 
Akira Kurosawa e Star Wars? 
Descubra como a mítica saga 

se enriqueceu através de 
outras fontes. As diferentes 

entregas vão ajudá-lo a saber 
o que foi ou não inventado. 

Se já é fã de Star Wars, 
agora passará a ser um 

verdadeiro entendido.

Quantos modelos existem da nave 
Millennium Falcon? Por detrás das 
imagens dos filmes há toda uma 
história por descobrir. Graças a esta 
coleção, vai saber tudo sobre as 
localizações, a criação dos efeitos 
especiais e sonoros, o desenho 
das cidades, etc. Star Wars 
não terá segredos para si!

• Em cada número, uma secção com a personagem reproduzida no busto.
• Em cada entrega, o estudo detalhado de um elemento em particular.
• Fotos, modelos e desenhos provenientes dos arquivos de Lucasfilm.
• Descubra tudo o que desconhecia sobre a saga.

COMO JAMAIS O VIU
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BUSTO DE YODA 
Uma das personagens mais 
emblemáticas da saga.
Entregue com o nº 30.

BUSTO DE EWOK
Uma das raças mais enigmáticas 
da galáxia.
Entregue com o nº 12.

Receba estas ofertas exclusivas de
BUSTOS DE COLEÇÃO

BUSTOS DE COLEÇÃO
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