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Horizontais:

1 George (…), realizador e 
criador de Star Wars. (5)

4 ‘Uma Nova (…)’, 
episódio IV (1977) (com 
cedilha). (9)

6 (…) Williams, autor da 
música da saga Star 
Wars. (4)

7 ‘Os (…) Jedi’, Episódio 
VIII da saga Star Wars 
(2017) (com acento). (7)

9 (…) Rebelde, foi fundada 
por um grupo de 
resistentes com o 
propósito de derrubar o 
Governo de Palpatine e 
devolver a paz e a 
liberdade à Galáxia (com 
cedilha). (7)

12 ‘(…) One: Uma História 
de Star Wars’ (2016), um 
grupo de heróis 
improváveis une-se numa 
desesperada missão com 
o intuito de roubar os 
planos da Estrela da 
Morte. (5)

17 Planeta rochoso e 
desértico que gira em 
torno de duas estrelas e 
onde Anakin passou os 
primeiros anos da sua 
vida como escravo. (8)

18 ‘A Ameaça (…)’, 
Episódio I (1999), marca 
o início de uma nova 

trilogia (conta-nos o início 
de tudo). (8)

19 ‘A Vingança dos (…)’, 
Episódio III (2005), 
considerado como o 
melhor da segunda 
trilogia, Anakin torna-se 
Darth Vader. (4)

21 ‘O (…) Contra-Ataca’, 
episódio V (1980) (com 
acento). (7)

23 ‘Ataque dos (…)’, 
Episódio II (2002), para 
alguns, abusa dos efeitos 
digitais. (6)

24 Kenny (…), ator britânico 
que participou em seis 
filmes da saga Star Wars 
dando vida ao simpático 
robô R2-D2 (1934-2016). 
(5)

25 Millennium (…), a nave a 
mais veloz da galáxia; foi 
pilotada por Han Solo, 
presentemente por Rey, e 
tem Chewbacca como 
copiloto. (6)

Verticais:

1 Princesa (…) Organa, 
personagem interpretada 
por Carrie Fisher (1956-
2016). (4)

2 (…) Trevorrow, foi 
substituído por J.J. 
Abrams na realização do 
IX Episódio de Star 

Wars, com estreia 
marcada para 2019. (5)

3 Um dos mais célebres e 
poderosos Mestres Jedi, 
conhecido pela sua 
sabedoria, conhecedor 
profundo da Força e 
habilidades em combate 
com sabre de luz. (4)

5 (…) da Morte, estrutura 
esférica com cerca de 120 
km de diâmetro, é capaz 
de disparar um laser que 
destrói planetas. (7)

8 (…) Negro, com sede em 
Coruscant, foi talvez a 
maior organização da 
Galáxia. 10- Planeta onde 
nasceu o Imperador 
Palpatine. (3)

10 Planeta onde nasceu o 
Imperador Palpatine. (5)

11 (…) Ordem Jedi, reforma 
da organização Jedi, 
liderada por Luke 
Skywalker, filho do 
antigo Jedi Anakin 
Skywalker. (4)

13 Anthony (…), ator 
britânico que dá vida ao 
C-3PO. (7)

14 ‘O Regresso de (…)’, 
Episódio VI (1983), 
aquele que se pensava ser 
o último de uma trilogia. 
(4)

15 Darth (…), nascido 

Anakin Skywalker, é o 
protagonista da trilogia 
prequela e antagonista da 
trilogia original da saga 
Star Wars. (5)

16 Aprendiz Jedi (criança 
sob a tutela de um 
Cavaleiro Jedi). (7)

18 ‘O Despertar da (…)’, 
Episódio VII (2015), 
realizado por J.J. Abrams, 
surge pela primeira vez o 
BB-8 (um robô esférico) 
(com cedilha). (5)

20 (…) Solo, personagem 
interpretada por Harrison 
Ford; nos filmes 
derivados, a versão mais 
jovem da personagem foi 
interpretada por Alden 
Ehrenreich. (3)

22 (…) Hamill, interpreta a 
personagem Jedi Luke 
Skywalker. (4)


