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Rebelião Caçada 
Márcio da Silva Kubiach 

 
 

“A base Rebelde no gelado planeta de Roth foi descoberta e  
destruída pelo Império. Após uma fuga desesperada a Rebelião  

se espalha pela galáxia em uma desesperada tentativa de sobreviver. 
 

Apesar disso o Império não descansa e passa a caçar todo e  
qualquer grupo Rebelde que encontra com o objetivo de  

exterminar toda e qualquer centelha de esperança.” 
 
 

Esta é uma aventura para Star Wars RPG que utiliza o livro básico Fronteira do Império, 

lançado em português pela Galápagos Jogos em 2015. Esta aventura será centrada nos 

Rebeldes, inspirada principalmente na série de jogos eletrônicos Rebel Assault. Apesar de não 

ser essa a faceta do livro ele traz as regras do sistema oficial e muito material que pode ser 

utilizado, sendo que a presente aventura traz as descrições de veículos e regras adicionais 

necessárias que não existem no livro básico Fronteira do Império. 

Em todo o texto são utilizadas as estatísticas oficiais do Star Wars RPG, mas essa 

aventura também traz regras opcionais para utilizar o conjunto de miniaturas do jogo de 

combate tático X-Wing Jogo de Miniaturas. Essas regras estão após a aventura, mas dentro 

das descrições há indicações e referências para a sua utilização. 

Rebelião Caçada é uma aventura para um grupo de 3-6 jogadores 

onde eles interpretarão pilotos Rebeldes em uma estória que acontece 

pouco depois dos acontecimentos do Episódio V. Após a fuga os Rebeldes 

estão agora escondidos pela galáxia, em grupos muito pequenos. A estória 

de Rebelião Caçada é exatamente sobre um desses pequenos grupos. 
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Para regras especiais para o uso das 
miniaturas do jogo X-Wing em RPG e assim 
substituir as regras oficiais de combate 
espacial (pgs. 231-238MB) use as regras 
opcionais apresentados no final desta 
aventura e nas caixas a seguir. 

 10 Parte_______________________________________________________ 
 
O jogo começa no espaço. Cada PJ está no comando de um caça em meio a um 

treinamento no espaço profundo. Grupo de jogadores 
está acompanhado por um NPC, Capitão Albiron, 
chamado de Líder Vermelho. Como parte do 
treinamento ecos intencionais nos sensores dos PJs 
serão gerados para simular naves inimigas e o Líder 
Vermelho vai passando as instruções aos pilotos. 
 

Hora do Treinamento 
 

“Muito bem pessoal, de olho em seus instrumentos. Vamos começar com 
algumas manobras básicas. Vou marcar em seus sensores alguns alvos do 

tamanho de caças, manobrem até eles.” 
 
Essa parte é um tutorial para os PJs aprenderem a jogar com as miniaturas das 

naves do X-Wing Jogo de Miniaturas. Se a aventura estiver sendo jogada com as 
regras oficiais apenas interprete a cena. À frente três marcações (que podem ser 
marcadores quaisquer) servem de alvos e os PJs devem para se aproximarem 
usando o gabarito adaptado para usar as naves como miniaturas de RPG. 

 
“Certo. Não esqueçam que quanto mais perto mais estragos causarão. Não 

faz diferença onde atingem em alvos como um caça, mas em naves grandes ou 
imensas faz, e muito. Agora abram fogo e destruam essas marcações!” 

 
Agora os PJ devem atirar nos alvos, novamente como um tutorial de combate 

espacial, após destruírem os alvos Albiron volta a falar: 
 

“Muito bom pessoal. Para terminar lembrem-se que alvos grandes tem 
escudos fracos próximo do seu reator. Agora vamos para a casa!” 

 

Com o fim do treinamento todos recebem um chamado por rádio: 
 

“Todos os caças retornem à base    
             imediatamente!” 

 
Com isso o capitão ordena que todos retornem em máxima 
velocidade para a base, mas ao se aproximarem os sensores dão o 
alerta, três Tie-Fighter se aproximam!!! 

 

O Primeiro Combate 
Quando os PJs se aproximarem do planeta onde está sediada a base ECHO 

três caças inimigos surgem e mergulham para atacá-los. É o primeiro combate real. 
 
Piloto Militar de Caça Estelar (Lacaio) 
Força Física 2 Agilidade 3 Intelecto 2 Astúcia 2 Força de Vontade 2 Porte 2 
Resistência 2 Ferimentos 5 
Perícias: Artilharia, Pilotar (Espacial) 
Caça TIE/LN 
Perfil 3 Velocidade 5 Controle +3 
Defesa 0/-/-/0 Blindagem 2 Limite AC 6 limite FC 8 
Armas: Canhões Laser Médios Montados na Dianteira (Arco de Tiro Dianteiro; 

Dano 6; Crítico 3; Alcance: Próximo; Sincronizada 1) 
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20 Parte_______________________________________________________ 
 
A base em que os PJs estão sediados é em uma caverna em uma construção provisória 

de uma pequena parte da força Rebelde escondida no lado escuro de uma lua, chamada de 
ECHO. Ao chegarem todos são convocados a uma reunião na sala de comando. 

A Comandante Lena, que lidera o esquadrão, fala assim que todos se sentam: 
 

“Como todos sabem toda a Aliança Rebelde está em fuga. O Império 
Galáctico está nos caçando em uma campanha de extermínio e como 

notaram nossa localização já foi informada ao Imperador. 
 

A inteligência rebelde reportou que uma força imperial liderada por um 
destróier partiu do sistema Sigma em nossa direção. Estimamos que 

sua chegada se dê em menos de 3 horas. 
 

Nós não temos o poder de fogo necessário para enfrentar tal ameaça. 
Nossa prioridade é sobreviver e todos vocês têm ½ hora para finalizar 

os preparativos para uma evacuação total.” 
 

Nesse momento o som de uma explosão é ouvido e a base treme. 
 

“Nossas instalações estão sobre bombardeio! Estamos sob 
ataque!” - Grita um operador do sistema de radares. 
 
“Isso é impossível, a força Imperial não teria como já ter 
alcançado nossa posição!” - Exclama a Comandante - 
“Todas para posições de combate, precisamos defender as 
instalações até que os preparativos sejam concluídos!” 

 
Em toda a base se escuta: 
__ALERTA GERAL! ESTAMOS SOB ATAQUE!!! 

 
Tropa Imperial 
Nesse momento a base é atacada por Stormtroopers. Eles atacam pelo acesso da 

caverna e no fim da segunda rodada o portão principal do hangar é explodida e da 
abertura as tropas entram para confrontar os PJs e os NPCs rebeldes. Ao total a 
leva inicial de ataque é composto por 16 Stormtroopers 

 
Stormtrooper (Lacaio) 
Força Física 3 Agilidade 3 Intelecto 2 Astúcia 2 Força de Vontade 3 Porte 1 
Resistência 5 Ferimentos 5 
Perícias: Combate a Distância (Pesado) 
Talentos: Nenhum 
Habilidades: Nenhuma 
Equipamentos: Rifle Blaster (Dano 9, Crítico 3, Alcance Longo, Modo atordoante), 

Armadura de Stormtrooper (+2 de Resistência), cinto de utilidades, cartuchos extras. 
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Base Rebelde ECHO 
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Tabela para gastos no combate na Base Rebelde 

 - Ao causar dano a um alvo destrua uma parte do equipamento que ele 
estiver usando. 

 - Inflige uma Lesão Crítica com um ataque bem sucedido que cause dano 
além do valor da resistência do alvo. 

 - O personagem ativo recupera 1 ponto de Fadiga 
- Perceba um aspecto importante no conflito em andamento. 

 - Faça imediatamente uma manobra gratuita, deste que não exceda o 
limite de duas manobras por turno. 
- Um equipamento volátil é atingido e explode, atingindo o alvo e um alvo 
extra para cada  gasto a mais. Se sofreu dano aumente em 1 ponto, se 
não sofre 6 pontos de dano. 

 ou  - Anule o bônus de Defesa do inimigo alvo. 
- Ignore os efeitos de penalidade do ambiente até o final do próximo turno. 
- Ganhe +1 de defesa contra até o final do próximo turno. 
- Force o alvo a derrubar o que estiver carregando. 

 - O personagem ativo sofre 1 ponto de Fadiga. 

 - Um oponente pode realizar uma manobra gratuita em resposta ao teste 
do personagem ativo. 
- Um equipamento volátil próximo ao personagem ativo é atingido e 
explode. Se o personagem sofreu dano do ataque aumente em 1 ponto, 
se não ele sofre 6 pontos de dano. 

 ou  - O personagem ativo cai prostrado ao chão. 
- O personagem dá uma vantagem significativa ao inimigo. 
- Uma X-Wing ou Y-Wing de um PJ é danificada (começa a próxima cena 
com 1 escudo/ponto a menos, sorteie o PJ).* 

 - A munição da arma de combate à distância acaba e ela não pode ser 
usada até o fim do encontro. 
- A arma ou ferramenta que o PJ utiliza fica danificada. 
- Um depósito de torpedos é danificado (um PJ começa a próxima cena 
com 1 torpedo de próton a menos/danificado, sorteie o PJ).* 

* Aplique apenas em relação aos personagens dos jogadores. 
 

Após o último soldado do Império cair alguns segundos de silêncio se seguem, quando 
uma grande figura arredonda entra flutuando pela abertura do portão do hangar. 
 

Droide Invencível  
Da abertura feita no portão principal entra um grande Droide do Império. 

Flutuando e com vários braços ele atira em varias direções e se mostra invulnerável 
aos armamentos padrão dos Rebeldes devido a um campo de força à sua volta. 

 
Droide de Combate com Escudo 
Força Física 3 Agilidade 3 Intelecto 2 Astúcia 2 Força de Vontade 2 Porte 3 
Resistência 5 Ferimentos 15 Fadiga 7 
Perícias: Combate a Distância (Pesado) 
Talentos: Nenhum 
Habilidades: Droide (não precisa respirar, comer ou beber e pode sobreviver no 

vácuo ou debaixo d’água. Imune a venenos ou toxinas). 
Equipamentos: Blaster leve de repetição embutido (Dano 11, Crítico 3, Alcance 

Longo, Automático, Desajeitada 4, Perfurante 1). Gerador de Escudo embutido. 
 
A única maneira de destruí-lo é com um blaster pesado E-WEB, uma arma do 

Império capturada, que está no Depósito, ou com um detonador termal! 
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Essa aventura foi idealizada para ser utilizada 
em conjunto com 3 miniaturas de X-Wing, 3 
miniaturas de Y-Wing, 6 miniaturas de Tie-
Figther e 1 miniatura de Imperial Raider, todas 
do X-Wing Jogo de Miniaturas. 

Com a destruição do droide de combate parece que os Rebeldes venceram, mas logo um 
novo alerta soa alto, uma nova nave de transporte de tropas está se aproximando! A única 
forma de terminar esse ataque é correndo para o lado de fora da base e reparar os dois 
canhões de defesa que estão desativados. 

 
Repelir Reforços 
Para reparar os canhões é necessário um teste da perícia Mecânica em cada 

canhão. Esse teste será difícil (três dados de dificuldade) e com dois dados de 
contratempo devido à aproximação da nave que dispara e descarrega soldados. 
 
Com a ativação dos canhões eles disparam e destroem a nave Imperial, derrotando de 

uma vez por todas as forças Imperiais em terra. 
 

30 Parte_______________________________________________________ 
 
Todos de volta à sala de comando uma última reunião é realizada às pressas à volta de 

muita fumaça e sistemas em curto: 
 
“Os sensores descobriram que estamos sendo bombardeados por algo que está 

exatamente entre a nossa rota de fuga. Seja o que for está interferindo em 
nossos sistemas, mas podemos prever sua posição. Nossa única alternativa é 

atacar. Enquanto esse bombardeio não cessar não podemos desativar o escudo 
principal e nenhuma das naves de carga pode partir.” 

 
“Nós não temos alternativa e pouco tempo. Todos os caças estão sendo 

preparados e vocês são nossa única esperança. Que a força esteja com vocês!” 
 

 Com isso todos correm para seus caças e decolam 
em meio aos sons de explosão e tremores. 
Decolam 3 X-Wing e 3 Y-Wing (uma é Albiron). 
 
 

 
 
 
 

Aproximação 
O grupo de caças deixa rapidamente a atmosfera da lua e segue em direção às 

coordenadas. Conforme se aproximam os pilotos notam que a interferência aumenta. 
 
Esquadrão Inimigo 
 
Piloto Militar de Caça Estelar (Lacaio) 
Força Física 2 Agilidade 3 Intelecto 2 Astúcia 2 Força de Vontade 2 Porte 2 
Resistência 2 Ferimentos 5 
Perícias: Artilharia, Pilotar (Espacial) 
Caça TIE/LN 
Perfil 3 Velocidade 5 Controle +3 
Defesa 0/-/-/0 Blindagem 2 Limite AC 6 limite FC 8 
Armas: Canhões Laser Médios Montados na Dianteira (Arco de Tiro Dianteiro; 

Dano 6; Crítico 3; Alcance: Próximo; Sincronizada 1) 
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Ataque de Mísseis  
Sem aviso e sem ainda avistarem seu inimigo avança contra o grupo 3 mísseis 

teleguiados!  
 
Cada míssil escolhe 1 alvo e o ataca, nesse momento o piloto deve escolher 

se vai tentar uma ação evasiva ou tentar atacar o projétil. 
 Cada míssil ataca com 3 dados vermelhos.  
 Se tentar evadir-se, disputa padrão com os dados verdes. 
 Se atacar o míssil o piloto deve atacar com seus dados vermelhos, mas 

só o destruirá se obtiver ao menos um sucesso crítico. 
 

Após se livrarem das primeiras ameaças uma nova salva agora de 6 mísseis tenta 
abater os Rebeldes. 
 

Use as regras acima, mas agora contra 6 mísseis.  
 
Combate Final 
Superado o ataque de mísseis finalmente os PJs alcançam o inimigo final da aventura. 

 
Inimigo Desconhecido  

Os pilotos avistam seu alvo. Uma nave semelhante a um destróier imperial, mas 
muito menor. Fica obvio que o bombardeio que está 
impedindo a fuga dos Rebeldes é realizado por ela. Os 
PJs podem tentar sondar o inimigo, para isso realize 
um teste difícil de Percepção (usa Astúcia). 

 
 
CORVETA ANTI-CAÇAS CLASSE RAIDER 
Perfil 5 Velocidade 3 Controle -1 
Defesa 2/2/2/1  
Blindagem 5 Limite AC 50 limite FC 35 
Tipo/Classe de Casco: Corvette/Raider II 
Fabricante: Kuat Drive Yards 
Hiperpropulsor: Primário: Classe 2, Reserva: Classe 10. 
Navicomputador: Sim 
Alcance do Sensor: Longo 
Tripulantes da Nave: 20 oficiais e tripulação 
Capacidade de Carga: 300 
Capacidade de Passageiros: 20 
Consumíveis: 3 meses 
Custo/Raridade: 4.200.000/6 
Pontos de Constituição para Customização: 1 
Armas: Dois Canhões Laser Pesados Montados a Bombordo e dois Montados a 

Estibordo (Arco de Tiro Dianteiro e Bombordo ou Dianteiro e Estibordo; Dano 6; 
Crítico 3; Alcance Curto). Um canhão de íons médio de bombordo e um de estibordo 
(Arco de Tiro Dianteiro e Bombordo ou Dianteiro e Estibordo; Dano 6; Crítico 4; 
Alcance Curto; Iônica)   

 
Ataque Final: Quando estiver prestes a ser destruída (faltando 1 ataque) a 

Corveta lançara um ataque total com todos os mísseis que ele tiver, atirando em 
todas as direções. Nesse momento cada nave de Jogador sofrerá 1 de dano para 
cada Ponto de Destino do lado negro que ele possuir nesse momento. 
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Regras Especiais para utilização do jogo X-Wing Jogo de 
Miniaturas em conjunto às regras oficiais do Star Wars RPG 

 
O objetivo é usar as miniaturas e as regras como miniaturas de RPG. As regras a 

seguir, quando aplicável, devem ser usadas no lugar das regras oficiais, mas o 
objetivo é mesclar os sistemas. A movimentação das naves é feito através de um 
gabarito, o que substitui os testes resistidos ou competitivos na perícia Pilotar 
(Espacial) descrita na pg. 117MB. 

Ficha de estresse: É impossível realizar ações que fornecem UMA ficha de 
estresse já possuindo qualquer quantidade de fichas de estresse, com exceção de 
uma manobra vermelha (quando a nave sofrerá UM de dano). 

Iniciativa: Determine a iniciativa normalmente usando a perícia Sangue Frio (que 
usa Porte, para um combate esperado) ou Vigilância (que usa Força de Vontade, 
para um confronto surpresa). 

Ações: cada personagem dispõe de DUAS ações em cada turno, sendo que uma 
delas tem que ser Manobrar. 

 Atacar – Jogue o número de dados vermelhos correspondente à Arma 
Primária ou a Arma Secundária à sua escolha, se você possuir uma Ficha de 
Foco você pode gastá-la. Observe o uso da perícia Artilharia (abaixo). 

 Mirar ou Mirar e Atacar – Mire em uma nave inimiga em até alcance 3 e 
você pode ou não atacar. 

 Manobrar – Escolhe uma das manobras possível no respectivo gabarito de 
manobras adaptado de cada nave, NÃO será usado o disco de manobras, e 
movimento a nave imediatamente.  

 Ação Extra de Manobrar – ao custo de receber UMA ficha de estresse. 
 Outras ações – qualquer outra ação prevista ou permitida pelo GM. 
 

Regras específicas:  
Artilharia – a perícia Artilharia influencia no resultado dos dados vermelhos 

lançados. O atacante poderá realizar um teste resistido (pg. 24-25MB) com a perícia 
Pilotar do alvo, se for bem sucedido (não importa a margem) todos os resultados de 
FOCO se transforma em acertos, para cada     que obtiver é adicionado um acerto 
crítico. Em caso de fracasso o piloto recebe UMA ficha de estresse, no caso de um 
resultado      o ataque falha totalmente,         faz a arma deixar de funcionar até o fim 
do combate. 

Despistar – O personagem que está sendo perseguido (veja abaixo) no seu 
turno pode ou não realizar um teste resistido (pg. 24-25MB) com a perícia Pilotar 
com o perseguidor. Se o fizer e for bem sucedido ele pode escolher uma manobra 
que o perseguidor terá que usar no próximo turno, se falhar recebe 1 ponto de fadiga 
e Despistar não poderá ser utilizado no próximo turno. Não conta como ação. 

Destruindo Naves (Lacaios) – para simular a realidade dos filmes trate essas 
naves como tendo Casco 1, sendo automaticamente destruídas se restarem acertos 
após o teste de defesa. 

Destruindo Naves (PJs e NPCs) – naves de grande importância (como dos 
PJs, de NPCs de destaque ou naves muito poderosas) não são automaticamente 
destruídas. Quando for sofrer o último dano que a destruiria descarte esse dano e 
consulte a tabela de Resultados do Acerto Crítico (pg. 244MB), acrescentando 90 ao 
resultado. Cada acerto adicional provocará uma nova rolagem na tabela até que a 
nave fuja ou seja vaporizada. 

Manobra Verde – após utilizá-la ela retira UMA ficha de estresse. 
Manobra Vermelha – após utilizá-la o personagem ganha UMA ficha de 

estresse. Se for realizada uma nova manobra vermelha com uma ficha de estresse 
no final da manobra a nave sofre UM de dano. 
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Perseguir – uma nave é perseguida quando por dois turnos seguidos ela 
permanece dentro do arco de tiro e do alcance da mesma nave inimiga. 

Pilotar – a perícia Pilotar pode ajudar no resultado dos dados verdes lançados. 
O defensor, no momento de ser atacado, poderá sofrer 1 ponto de fadiga e realizar 
um teste resistido (pg. 24-25MB) com a perícia Pilotar do atacante, se for bem 
sucedido (não importa a margem) todos os resultados FOCO se tornam resultados 
de desvio, para cada      que obtiver é adicionado UM dado verde.  

Sobreposição – Se a nave terminar seu movimento se sobrepondo a alguma 
nave ou obstáculo realize um teste da perícia Pilotar – Espacial. O número de dados 
de Dificuldade a adicionar no teste será igual ao número de obstáculos que existirem 
à volta da nave em alcance 1. A Nave sofre 1 de dano para cada     que restar 
depois do teste (mínimo de 1 de dano).  

Travar Mira – Para isso utilize a perícia Artilharia. A dificuldade (1, 2 ou 3 
dados) é igual a distância entre os alvos, a partir daí utilize as regras padrão do X-
Wing Jogo de Miniaturas. 

 
Talentos Adaptados da Rede de Talentos do Piloto 

Potencia Total – Como uma Ação, após um teste bem sucedido de Pilotar 
(Difícil), você poderá, ao fim da sua movimentação neste turno, acrescentar um novo 
movimento para frente em velocidade 1. Após isso ganhe 1 ponto de fadiga. 

Piloto Proficiente – Sem adaptações.  
Cartografia Estelar – Sem adaptações. 
Saltar a Bordo – Sem adaptações. 
Tiro Mortal – Ao custo de 1 Ponto de Destino obtenha sucesso automático no 

teste de Artilharia para modificar os dados do próximo ataque. 
Recuperação Acelerada – Sem Adaptações. 
Potencia Total (Melhorado) – Pode realizar Potencia Total como uma Manobra 

com dificuldade Média se receber 1 ponto de fadiga.  
Tiro Mortal (Melhorado) – Ao custo de 1 Ponto de Destino obtenha sucesso 

automática no teste de Artilharia para modificar os dados do próximo ataque e UM 
acerto crítico. Após isso ganhe 1 ficha de fadiga. 

Indômito – Sem adaptações. 
Piloto Nato – Sem Adaptações 
Potência Total (Supremo) – A velocidade do novo movimento aumenta para 2. 
Alvo Traiçoeiro – Os atacantes consideram que a nave ou veículo que o 

personagem pilota está 1 ponto mais distante do que realmente está. 
Direção Defensiva – Aumente em 1 o Escudo da nave ou veículo. 
Piloto Mestre – Sem adaptações. 
Dedicação – Sem adaptações. 
Endurecido – Sem adaptações. 
Evasão Extraordinária – Sem adaptações. 
 

Astromechs 
Os Pilotos, ao voarem em uma nave com o soquete aplicável, sempre saem 

em missão equipados com um droide astromecânico, ou Astromech. Um Astromech 
é um Droide, um NPC sob o comando do Mestre que age como um tripulante 
especializado em controle de danos e para realizar os complexos cálculos 
necessários para viajar pelo hiperespaço. 

Todos os Astromechs possuem as seguintes Habilidades: Força Física 1, 
Agilidade 1, Intelecto 2, Astúcia 2, Força de Vontade 1 e Porte 1. Entre as perícias, 
todos possuem Astronavegação, Computadores e Mecânica. 
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Naves 
A aventura usa apenas X-Wing, Y-Wing e Tie-Fighter, além da corveta Classe 

Raider. As estatísticas estão descritas na aventura ou no livro básico, com exceção 
da X-Wing, apresentada abaixo, caso opte-se por jogar com as regras oficiais. 

 
T-65B "X-WING" CAÇA ESTELAR MULTI-FUNÇÃO 
Perfil 3 Velocidade 5 Controle +1 
Defesa 1/-/-/1  
Blindagem 3 Limite AC 10 Limite FC 10 
Tipo/Classe de Casco: Caça Estelar/T-65B X-wing 
Fabricante: Incom Corporation 
Hiperpropulsor: Primário: Classe 1, Reserva: nenhum. 
Navicomputador: Nenhum – Encaixe para Droide Astromecânico. 
Alcance do Sensor: Próximo 
Tripulantes da Nave: Um piloto, um Droide Astromecânico. 
Capacidade de Carga: 10 
Capacidade de Passageiros: 0 
Consumíveis: 1 semana 
Custo/Raridade: 120.000/5 
Pontos de Constituição para Customização: 1 
Armas: Quatro canhões lasers médios (Arco de Tiro Dianteiro; Dano 6; Crítico 

3; Alcance Próximo; Sincronizado 3). 
Lançadores de torpedos de Próton Montados na Dianteira (Arco de Tiro 

Dianteiro, Dano 8, Crítico 2, Alcance Curto, Penetrante 6, Explosivo 6, Guiada 2, 
Munição Limitada 8, Sincronizada 1, Lenta 1). 
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Gabarito adaptado para utilizar as naves do jogo X-Wing Jogo de Miniaturas 

como miniaturas de RPG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

         Gabarito para X-Wings
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Gabarito adaptado para utilizar as naves do jogo X-Wing Jogo de Miniaturas 

como miniaturas de RPG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

       Gabarito para Y-Wings 
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Gabarito adaptado para utilizar as naves do jogo X-Wing Jogo de Miniaturas 

como miniaturas de RPG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Gabarito para Tie-Figther 


