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Vamos visitar muitas regiões interessantes da galáxia. 
À tua espera está uma missão com atividades e autocolantes 

em cada planeta! Antes de começar, deves fazer 
o aquecimento: cola agora autocolantes dos heróis que 

aparecem neste livro.

Numa galáxia muito, muito distante...

Adivinha qual é o meu 
melhor amigo? Uma dica: 
aquele que mais parece 

uma lata do lixo…

Luke Skywalker

O rapaz da quinta que veio 
a ser um Jedi lendário!

R2-D2

O droide mais corajoso 
da galáxia.

Leia Organa

Princesa, General, e perita 
em penteados loucos.

Chewbacca

Forte, calado e peludo. 

Também é ótimo piloto.

Rey

A pirata do deserto 
com truques de Jedi 
espetaculares.

Maz Kanata

Tem olhos tão grandes 
que até vê dentro de ti! 
Ai que medo!
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Cola a Jedi chamada Aayla Secura no tanque do clone 
trooper e ajuda-a a contar todos os droides de batalha. 

Com um autocolante de estrela, assinala o número 
correto de droides.

Geonosis
Cola uma imagem da batalha em Naboo e localiza a cópia 
exata entre as imagens mais pequenas. Assinala-a com 

um autocolante de booma.

Cola autocolantes para o jovem Anakin 
Skywalker aparecer no seu caça! 

Rápido!

Naboo

IUPIII! 

BOOMA

Ups! Há um Jedi 

com sabre de luz. 
Hum… Retirar?

A

B

5 6 7 8

C
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Cola o caça do Obi-Wan e usa autocolantes de explosões 
para destruir os asteroides na rota deste Jedi!

Christophsis

Preenche com autocolantes o que falta na imagem para 
descobrir com quem está o Mace Windu a lutar.

Usa os autocolantes certos para 
completares a sequência de sabres 

de luz.

Coruscant

Ó, tu! 
Tem lá calma, se não 

perdes a oportunidade 
de lutar comigo!

Anakin, cuidado! 
Asteroides!

Na boa, Mestre. 
Vou abatê-los e 

desimpedir caminho 
para ti.
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Leva a tripulação da Millennium Falcon 
pelas minas de Kessel. Assinala a rota com 

autocolantes de setas.

Já está? Quantos quadrados tem a rota? 
Assinala o número correto com um autocolante 

do Chewbacca.

KesselQual das sombras pertence ao veículo 
espantoso do Han Solo? Assinala-a com um 

autocolante de cão de caça corelliano!

Completa a imagem com autocolantes, 
para descobrires em que sarilhos se 
meteram o Han e o Chewie desta vez!

Corellia

Vandor

19 25 33 40
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