
acer-
támos-
-lhes!

aponta, 
r2.

…para os 
poder ter 

na mira.

vai 
para a 

direita…

anakin, 
tenho-os em 

cima!



agora temos 
de encontrar 

a nave de 
comando.

ali em 
frente… 

escoltada
 por droides 

vulture.

vamos, 
mestre, agora 
é que começa 
a diversão.

desta vez 
não. precisa-
mos de ajuda. 

odD  balL , estás 
a ouvir?

escuto, 
líder 

vermelho.  

estamos 
à sua 

direita.



mestre… 
droides buzZ !

mísS eis!

nem 
pensar!

vou 
ajudá-los!

são 
muitos!

acerta-
ram-me!

estão a fazer 
o seu trabalho 

para que nós posS a-
mos fazer o nosS o. 

vai para a nave de 
comando.

sai daí, 
anakin…



…não 
podes fazer 

nada.

não te 
abandonarei, 

mestre!

quieto… 
quieto…

acabei 
com ele!

não te afastes de 
mim. dirijo-me para 
o hangar da nave 

de comando.

perdi perdi 
o controlo!o controlo!

já 
reparaste 

que os escu-
dos estão 

ativos?

peço 
desculpa, 
mestre!

anakin, não 
dispares!



o que 
faze-
mos?

e eu, uma 
armadilha.

ativamos a 
armadilha.

estou 
a sentir 
o conde 
doO ku.

r2, fica 
na nave.

general kenobi. 
anakin skywalker. 
estávamos à vosS a 

espera.



viemos 
libertar o 
chanceler, 
não para…

…nos 
juntar-
mos a 
ele.

Anakin...Anakin...

pronto.pronto.

combustí-
vel.

não 
disparem! esS e 

nível está 
cheio de…

por isS o 
deixaram de 

disparar.

apanhem-nos. 
não deixem 

que…

então,
estamos
a salvo.

a tua ideia 
de estar a salvo 
não é a mesma 
que a minha.



está perto.

ok, ainda me 
resta muito por 

aprender.

se o combustível 
chegar aos 
fusíveis…

a descarga irá 
partir o casco. 
este lado está 
presS urizado.

isS o não 
vai aguen-

tar.

há outras 
maneiras de 

sair.

droides 
de com-

bate.

“ainda tens muito por 
aprender, anakin.”

o chanceler?

não, 
o conde conde 
dookudooku.



chanceler!chanceler! como 
está?

anakin, 
droides.

isS o era 
o que ia 
dizer.

desta vez 
fazemo-lo 

juntos.

as vosS as 
espadas, mestres jedi. 
não seria corR eto o 
chanceler presenciar 

um masS acre.

desta 
vez não irás 

escapar, 
doO ku!

os meus 
poderes dupli-
caram desde a 

última vez.

se o orgulho 
for a dobrar, 
a dobrar será 
a queda. é o 
que estava à 

espera.



Não!Não!

Gah!Gah!

os teus 
movimentos 
são lentos, 

kenobi.

demasiado 
previsíveis.



usa os teus 
sentimentos 
agresS ivos, 

anakin. recorR e 
à tua iraira.

sinto muito 
medomedo em ti, 

skywalker. tens 
poder, tens raiva, 

mas não os 
usas.

concentra-te.


