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□ IL 1
- Odlet z Endom
- Krize na Coruscantu

ODLET Z ENDORU

Podělte se o všechna
mezigalaktická dobrodružství
se svými oblíbenými postavami!

Luke Skywalker a Povstalecká aliance zničili druhou
Hvězdu sm rti a tím jednou provždy porazili Impérium.
Nyní slaví své vítězství ve vesnici Ewoků na Endoru.
C-3PO a R2-D2 vypráví Lukovi, Leie, Hanovi, Chewbaccovi
a ostatním Povstalcům svá dobrodružství, jež je zavedla
přímo doprostřed konfliktů Jediů a Sithů. Mezitím se
však ve vesnici Ewoků objeví záhadný lupič, který odcizí
admirálu Ackbarovi jeho locf a jako rukojmí si vezme
astromecha R2-D2.

KRIZE NA CORUSCANTU
C-3PO a admirál Ackbar pokračují v pronásledování
záhadného lupiče, který odcizil Ackbarovu zánovní lod
a astromecha R2-D2. Dorazí až na Coruscant. Pohled
na zničené hlavní veleměsto Impéria vyvolá u C-3PO
dávno zašlé vzpomínky. Vypráví Ackbarovi o tom , jak
s R2-D2 poprvé bojovali po boku Obi-Wana Kenobiho,
Vody a Anakina Skywalkera.
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1 DISK

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

ŽÁNR: ANIMOVANÝ

STOPÁŽ: 43 minut

Širokoúhlý • 16x9 (1.78:1)

ÍÄ

Dolby Digital 5.1 Ш angličtina • Dolby Surround 2.0 □ čeština

^

anglické pro neslyšící

Toto DVD je chráněno
proti kopírování.

c r/o

ШШШ

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA. Dolby a □ □ symbol jsou ochrannou známkou Dolby Laboratories Licensing Corporation.
UPOZORNĚNÍ: Majitel autorských práv udělil souhlas к užívání tohoto DVD (včetně jeho zvukového záznamu) výhradně pro účely jeho sledování
v soukromí. Veškerá další práva jsou vyhrazena. Pokud není výslovně právně schváleno nebo písemně schváleno vlastníkem práv je jakékoliv kopírování,
veřejná projekce či jiné komerční použití tohoto DVD a/nebo jakékoliv jeho části a dále jeho vývoz, další dodávání, distribuce a/nebo prodej přísně
zakázáno. Nepovolené kopírování, přehrávání nebo distribuce je důvodem pro podání občanskoprávní žaloby a případně též pro zahájení trestního stihání.
Některé bonusové materiály nemusejí mi; český dabing
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