


AVISO IMPORTANTE!

Os rebeldes destruíram a Estrela da Morte! O Darth Vader tem de informar 
o Imperador pelo holoprojetor. Localiza a palavra-passe dele no conjunto 
de símbolos únicos que não apareça em mais nenhuma combinação.

TALVEZ NÃO 
DEVÊSSEMOS INFORMÁ-LO. 

PODEMOS CONSTRUIR OUTRA 
ESTRELA DA MORTE 
E O IMPERADOR NEM 

VAI REPARAR…
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O Sabre de Kyber é tão poderoso que quem o fez quebrou a lâmina de cristal 

e escondeu os pedaços em diversos locais da galáxia. Consegues reconstituí-

-los? Coloca os fragmentos nas posições certas.

Quando o Imperador soube da arma mais poderosa da galáxia, o lendário 

Sabre de Kyber, quis logo deitar-lhe a mão. Seria muito útil no combate contra 

os rebeldes, depois de perder a Estrela da Morte!

A NOVA ESPERANÇA

MESTRE, MANDEI O NOSSO 

MELHOR AGENTE EM BUSCA 

DOS CRISTAIS DO SABRE 

DE KYBER.

EXCELENTE, LORDE VADER. 

QUERO O MAIS RÁPIDO 

POSSÍVEL! DE PREFERÊNCIA, 

ANTES DO JANTAR!
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Observa esta pilha e localiza peças da mesma cor dos quadros com descrições 

de personagens. Depois ordena-as, da maior para a mais pequena, e escreve 

as letras nos quadrados para saberes os nomes.

Bem-vindo à estação espacial a que chamam «A Roda»! Aqui podes encontrar 

a oficina dos Freemakers, uma família de sucateiros galácticos. Enquanto 

eles procuram uma peça importantíssima da nave espacial, podes tentar 

descobrir-lhes os nomes?

Embora seja o mais novo de três 
irmãos, descobriu a Força dentro 

de si.

A irmã que manda no negócio da 
família. Consegue vender qualquer 

peça de sucata e tem lucro!

O mais velho dos três, e o melhor 
a reparar naves espaciais!

Antigo droide de batalha que agora 
serve os Freemakers, e consegue 

ser ótimo gerador de caos!

OS FREEMAKERS
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Quando o Rowan usou a Força e encontrou o primeiro fragmento do Sabre de 

Kyber escondido numa gruta, foi atacado por um enorme dianoga! Felizmente, 

estava por perto uma Jedi fugitiva chamada Naare. Ajuda-a a encontrar 

o caminho para salvar o rapaz do ataque do monstro!

O JEDI E O MONSTRO 

QUE NOJO! 

LAVA OS DENTES 

ANTES DE ATACARES 

ALGUÉM!
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