Tisková zpráva

Buď vždy sám sebou… Pokud můžeš, buď Batman.
Každý by se chtěl stát oblíbeným superhrdinou a postavit si
vlastní batmanovský LEGO® svět
V únoru 2017 přišel do kin LEGO® Batman v očekávaném snímku The LEGO Batman Movie od
Warner Bros. Pictures a LEGO System A/S. Dobrodružné příběhy čekají také na pultech
hračkářství díky deseti novým stavebnicím inspirovaným filmem LEGO Batman Movie.

Děti ve věku od 8 do 14 let potěší nové sady plné pestrobarevných prvků
a vynalézavých detailů. Se stavebnicí Batmobil (70905) mohou děti
společně s Batmanem a Robinem naskočit do Batmobilu. Stačí nastavit kola
na závodní režim a vyrazit. Když se objeví překážka, může se Batmobil
proměnit v monster truck a jednoduše překážku prorazit.

Zvládnou malí průzkumníci s pomocí Batgirl dohnat Jokera a Harley Quinn?
Joker a jeho vůz Notorious Lowrider (70906) projíždějí Gothamem
a všude, kde se objeví, páchají zločiny. V kufru mají dokonce ukryté
vystřelovače! Malí superhrdinové musejí také chytit Harley, která vyskakuje
z bláznivého auta a snaží se zmizet.

Nastal také čas zakročit proti Tučňákovi, který se svým Duckmobilem
pronikl do jeskyně Batcave ve stavebnici Vloupání do Batcave (70909).
Tučňák se chystá odkrýt všechna Batmanova tajemství! Váš chrabrý
hrdina se musí stát Brucem Waynem a proměnit se na chvíli v Batmana,
aby mohl najít vetřelce na obrazovkách Batcomputeru v otočném řídicím
středisku. Pomozte mu vybrat ze skříně ten správný oblek na souboj!
Bude to potápěčský oblek Scu-Batsuit, odolný oblek Batsuit, nebo oblek
Batsuit s Bat-tryskami?

Pomůžete Batmanovi se stavebnicí Skoker (70908) zachránit svět?
Joker a Poison Ivy s její příšerou z popínavých rostlin vpadli na večírek
konaný u příležitosti odchodu komisaře Gordona do důchodu. Dokonce
zajali několik rukojmí! Je nejvyšší čas, aby se vaše ratolesti staly
superhrdiny, naskočily s Batmanem do kokpitu fantastického Skokera
a vydaly se zachránit situaci.

Řadu dalších stavebnic a výrobků,
www.LEGO.cz/batmanmovie.
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O filmu LEGO Batman Movie
LEGO Batman se dočkal vlastního filmového dobrodružství. V Gothamu to vře, a pokud chce Batman
ochránit město před padouchem Jokerem, bude se muset vzdát svého osamělého způsobu života, začít
spolupracovat s ostatními a možná, ale jen možná, se naučit také trochu usmívat.

Tisková zpráva
Svou hlavní roli z filmu LEGO příběh si zde zopakoval Will Arnett, jenž namluvil Batmana alias Bruce
Wayna. Jako Joker exceluje Zach Galifianakis (A zase ti Muppeti, Pařba ve Vegas), sirotka Dicka
Graysona ztvárnil Michael Cera (televizní seriál Arrested Development), Barbaru Gordonovou namluvila
Rosaria Dawsonová (televizní seriál Daredevil) a Alfréda představuje Ralph Fiennes (filmy o Harrym
Potterovi).
Režisérem filmu LEGO® Batman Movie je Chris McKay a producenty je čtveřice Dan Lin, Phil Lord,
Christopher Miller a Roy Lee, která spolupracovala již na LEGO příběhu. Na scénáři se podíleli Seth
Grahame-Smith, Chris McKenna, Erik Sommers, Jared Stern a John Whittington, autorem námětu,
využívajícího stavebnice LEGO a postavy vydavatelství DC Entertainment, je Seth Grahame-Smith.
Postavu Batmana vytvořili Bob Kane a Bill Finger; tvůrci Supermana jsou Jerry Siegel a Joe Shuster.
Výkonnými producenty jsou Jill Wilfert, Matthew Ashton, Will Allegra a Brad Lewis.
Film LEGO Batman Movie, který vyrobila studia Warner Bros. Pictures a Warner Animation Group ve
spolupráci s LEGO System A/S a Lin Pictures / Lord Miller / Vertigo Entertainment Production, bude mít
premiéru v kinech dne 9. února 2017. Distribuci zajišťuje Warner Bros. Pictures, společnost skupiny
Warner Bros. Entertainment.
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O skupině LEGO®
Skupina LEGO® je rodinná společnost se sídlem v dánském Billundu a hlavními pobočkami v americkém
Enfieldu, Londýně, Šanghaji a Singapuru. Společnost založil v roce 1932 Ole Kirk Kristiansen a dnes je se svou
ikonickou kostičkou jedním z největších světových výrobců hraček.
Pod heslem „jen to nejlepší je dost dobré“ se společnost snaží rozvíjet schopnosti dětí a inspirovat budoucí
stavitele prostřednictvím tvůrčí hry a učení. Výrobky LEGO se prodávají na celém světě a lze se s nimi seznámit
i na webových stránkách www.LEGO.com.
Více informací o skupině LEGO, jejích finančních výsledcích a společenské odpovědnosti naleznete na adrese
http://www.LEGO.com/aboutus.

O společnosti Warner Bros. Consumer Products
Společnost Warner Bros. Consumer Products ze skupiny Warner Bros. Entertainment patří mezi přední světové
firmy zabývající se poskytováním licencí a merchandisingem.

O společnosti DC Entertainment
Společnost DC Entertainment, jež je domovem celé řady světoznámých komiksových postav vydavatelství DC,
Vertigo a MAD (Superman, Batman, Green Lantern, Wonder Woman, The Flash, Sandman, Fables aj.), je
kreativní divizí, která se zabývá strategickou spoluprací s podniky společností Warner Bros. a Time Warner.
Společnost se spolu s nejvýznamnějšími podniky Warner Bros. snaží šířit vlastní obsah a postavy ve všech
médiích včetně filmu, televize, domácí zábavy, spotřebitelských výrobků a interaktivních her. Společnost vydává
každoročně velké množství komiksových knih, obrázkových románů a časopisů a patří mezi největší
anglickojazyčná vydavatelství komiksů na světě.

