kanan jarrus

OPRØRERNE

ezra bridger

Jedi og revolvermand
med en skjult fortid.

En kvik, forældreløs

zeb ORRELIOS

enegænger, som har

En muskuløs kriger, der
kæmper for de svage.

fundet sig en ny familile.

På planeten Lothal har en lille flok
oprørere sluttet sig sammen for
at gøre front mod det onde
Imperiums styre. Disse tapre
udbrydere udfører missioner
imod Imperiet, når lejligheden
byder sig, og kæmper for friheden
imod utrolige odds og faretruende
nye fjender.

sabine wren
En frisindet teenager fra Mandalore
med kunstneriske tilbøjeligheder.

chopper (C1-10P)
Den snarrådige astromekdroide,
som siger tingene lige ud.

hera syndulla
Den inspirerende og omsorgsfulde
mesterpilot fra Ryloth.
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LOTHAL
Nybyggerne bosatte sig på
Lothal i Republikkens tid.
Siden overtog Imperiet
planeten for at udnytte dens
rige forekomtster af råstoffer,
men også for at etablere en
ny rute gennem hyperrummet og
ekspandere videre ud i galaksen.
Radiotårn

BESAT AF IMPERIET
Hvor der tidligere lå bondegårde,
fremstiller enorme fabrikker nu
våben, TIE-jagere og andre fartøjer.
Industrien forurener luften og
vandvejene på Lothal, og kæmpe
miner lænser jorden for dens
naturressourcer.

Sletterne
Lothal er dækket af fine
prærier og vidtstrakte
savanner, som brydes af høje
klippeformationer og lange
bjergkæder.

Stuehus
Mineindustri

Transportveje

Savanne
Tempereret
klima

Infrastrukturen fører fra
hovedstaden og ud til de
omkringliggende byer,
gårde, fabrikker og miner.
Vejene overvåges nøje af
Imperiets TIE-jagere
og AT-DP-gangere.

Landbrug
på retur
Før Imperiets besættelse af
Lothal var landbrug planetens
hovedindustri. Små familiegårde er
ikke længere så udbredte, og
meget agerland er blevet ødelagt.

Capital City
Regeringsbyen Capital City er centrum for
industri og handel på Lothal. Den kontrolleres
helt og holdent af Imperiets myndigheder,
anført af planetens guvernør, Arihnda Pryce.
Lavt vand
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Soldaterne skyder
først og stiller
spørgsmål bagefter.

Imperiets magt over Lothal er
fuldkommen. Tusinder af soldater og
deres frygtindgydende militærapparat
står klar til at standse enhver trussel
mod Imperiet, og trængsler er blevet
en del af beboernes hverdag.
Imperiets baser

TIE-jagere lægger til i
Imperiets mange
lufthavne på Lothal.

Frygtens magt
Imperiets tropper har
ikke megen respekt for
“loth-afskum”, som de
kalder Lothals beboere.

18

Indbyggerne undgår helst sammenstød med Imperiets tropper og den
korruption, ballade og smerte, som
følger med. Gadehandlerne har lært at
bestikke de forbipasserende patruljer.

Imperiets tilstedeværelse på Lothal
er markant. Militærbaser er blevet
opført over hele planeten for at
beskytte fabrikker og andre af
Imperiets interesser mod angreb.

Modstand
Imperiets styrker er
blevet angrebet mange
gange.

Antallet af angreb mod Imperiets
styrker på Lothal er taget til på
det seneste. Det altid vagtsomme
Imperium bereder sig på at sende
forstærkninger.

Ekplosioner er en
hyppig foreteelse i
Capital City.

19

Rig og fattig

CAPITAL CITY
Mellem græssletterne og havene
omkring Lothal breder de hvide
skyskrabere og tilsodede
fabrikker sig i Capital City.
Byen rummer skarpe
kontraster mellem natur og
arkitektur – og rig og fattig.

Forurening

I starten jublede Lothals befolkning over
Imperiets indmarch. Industrifyrster, velhavende
grundejere, korrupte politikere, mineselskaber
og folk med militære forbindelser nød alle godt
af de aftaler, som de indgik med Imperiet.
Luksusspeedere begyndte at suse omkring i
gaderne, men for den jævne borger var
gevinsten til at overse.

Lothals arkitektur
De hvide, afrundede tårne i Capital City
minder om arkitekturen i Cloud City, en
tilsvarende minestorby på planeten Bespin.

Udkanten
af byen

Imperiets
kommandocentral
Sikkerhedstårn

Havn

INDUSTRIENS BY
Regeringstårn

Mineralraffinaderier

Luksusboliger
Fattigt
boligkvarter

Et undertrykt folk
De høje skatter gør det
surt og dyrt at bo i
Capital City. Til gengæld
trives det sorte marked.
Imperiets korrupte
embedsmænd opkræver
beskyttelsespenge fra
Lothals borgere, som
sælger varer af ringe
kvalitet eller udfører
slavelignende arbejde
i miner og fabrikker.
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Arbejderne på Lothal
fremstiller TIE-jagere,
gangere og blastere ud af
krystaller, ædelstene og
mineraler fra de lokale
miner. Røgen og de giftige
gasser fra fabrikkernes
skorstene indhyller byen i
aske og støv. En garnison
af imperietropper sørger
for at holde oprørere væk.

Overvåget af
stormtroopere

Skumle gyder
Gangstere og smuglere opererer i
hovedstadens skygger, hvor
illegale varer handles, og korrupte
imperiemænd udnytter de svage.

Imperiets stormtroopere
afpatruljerer jævnligt
byen. De afgiver rapport
til kommandant Aresko
og tugtemester Grint, som
igen melder videre til
imperieagent Kallus
og planetguvernør
Arihnda Pryce.
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EZRA BRIDGER

DATAFIL

Ezra er en overlever. Hans forældre, Mira
og Ephraim Bridger, forsvandt, da han var
7 år gammel. Nu er han 15 og lever som
forældreløs i Lothals gader, hvor han stjæler
for at overleve. Men hans verden forandres
for altid, da han møder oprørerne.

Rygsæk fuld af
stjålent udstyr

Energislangebøsse

EN HØJERE SKÆBNE?
Ezra havde ingen fremtid på
Lothals gader, men nu er han
optaget af at lære jediernes fag
fra Kanan. Hans manglende
tålmodighed skaffer ham dog
sommetider problemer! Kraften
er stærk i Ezra, og hvis han gør
sig umage, har han potentialet
til at blive en stor jedi.

Sans for Kraften
Kraften er en mystisk energi, som
visse væsener kan tøjle. Ved hjælp
af Kraften kan Ezra se ting,
umiddelbart før de sker,
og dette har givet ham
lynhurtige reflekser. Men
han aner ikke, at han er
noget særligt, før han
møder Kanan, oprørernes
leder.

RACE: Menneske
ALDER: 14
HJEMPLANET: Lothal
UDSTYR: Energislangebøsse,
samling af imperiehjelme,
rygsæk, lyssværd

KVIK FORÆLDRELØS
Da Ezra møder besætningen på Ghost første
gang, spørger han: “Hvorfor sætte mit liv på
spil for en flok fremmede?”. Ezra tøver med at
slutte sig til dem, men indser, at det kan give
ham et mål med livet – og en ny “familie”.

Comlink

VIDSTE DU, AT ...?

Blandt udstyret i
Ezras rygsæk find
es
en skruenøgle, en
lommelygte, en dro
idearm og en holodisk.

Knæbeskyttere
til glidning og
kravlen

Ezras tårn
Ezra har et skjulested i et forladt
kommunikationstårn. Her opbevarer
han sin imponerende samling af
imperiehjelme.
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Den unge oprører
Gennem mange år har Ezra kun skullet
sørge for sig selv – og dét med alle
midler. At være en del af et hold og
adlyde andre kræver noget tilvænning
for ham.
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Ezra
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KANAN JARRUS

DATAFIL

T ...?
VIDSTE DU, A
er sig
Kanan forklæd
m
med udstyr, so
typisk tilhører
ller
dusørjægere e
te.
grænsebetjen

Kanan Jarrus er jedien, der leder
oprørernes lille flok. Revolvermanden
med den vittige replik har holdt lav
profil i mange år, men kampen mod
Imperiet gør det sværere for Kanan at
forblive uset.

RACE: Menneske
ALDER: 28
HJEMPLANET: Coruscant
SÆRLIGT UDSTYR: Lyssværd,
DL-18-blaster

Fortiden spøger
Kanan har overlevet Ordre
66 – dét øjeblik, hvor
jedierne blev stemplet som
forrædere af kejseren og
nedslagtet af hans hær.
Kanan taler helst ikke om
sin fortid, men nu er han
nødt til at se den i øjnene.

MODVILLIG JEDI
Kanan fulgte jedimester Obi-Wan Kenobis
instrukser om, at alle jedier skulle skjule sig for
Imperiet. Han viser aldrig sine jedievner offentligt
af frygt for, at Imperiets mænd skal opdage
ham. I manglen på et akademi for oprørsledere må Kanan dog trække på gamle jediegenskaber som æresfølelse, heltemod
og ihærdighed for at overleve.

Samlet
lyssværd
Udstyrsbælte

Usikker underviser
Kanan var kun 14 år gammel,
da jedierne blev udslettet,
og han fuldførte aldrig sin
jedioplæring. Det gør ham
usikker, og derfor tøver
han med at oplære Ezra.
Men ved at påtage sig sin
nye rolle retter Kanan op
på sin egen udvikling
fra elev til jedimester.

Blaster

Oprørets leder
Som holdets leder har Kanan lige så
meget brug for besætningen på Ghost
som omvendt. Hera er ham til stor hjælp,
mens Zeb er hans trofaste ven. Kanan
holder også af Sabine og Ezra.
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GeneralEN
Kanan mistede alt, da Imperiets
sejr bragte jedierne i knæ. For en
stund var hans eneste mål i livet
at overleve. Hera overtalte Kanan
til at deltage i hendes kamp for
en forsvunden levevis.

Ben i
paradestilling
Kanan bærer
stadig sine
jedistøvler

Klunset
benskinne
Pansret
knæbeskytter
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HERA SYNDULLA
Hera er nok den mest omsorgsfulde i Kanans brogede
flok af oprørere. Hun forstår at få det bedste frem i
andre, og det gør hende til et stort aktiv på det unge
og uerfarne hold. Uden hende ville deres skrøbelige
opstand hurtigt falde fra hinanden.

DATAFIL
RACE: Twi’lek
ALDER: 24
HJEMPLANET: Ryloth
UDSTYR: Skibet Ghost, en
Blurrg-1120-blaster

Hera og Kanan
Hera og Kanan er tæt forbundne. De har
arbejdet sammen, lige siden de mødte
hinanden på planeten Gorse for seks år
siden, da Hera overtalte Kanan til at
kæmpe imod Imperiet.

Flyvebriller
Lekku
(hovedhaler)

FrIHEDSKÆMPEr
Heras hjemplanet,
Ryloth, havde en stor
modstandsbevægelse ledet
af frihedskæmperen Cham
Syndulla, men det lykkedes til
sidst Imperiet at erobre planeten.
Ryloths historie giver næring til
Heras frihedskamp på Lothal.

Flyveegenskaber
Mesterpiloten Hera har styret Ghost
gennem utallige kniber. Hun er også en
dygtig skytte og dét besætningsmedlem,
som har nedlagt flest af Imperiets skibe
med Ghosts laserkanoner.

GHOST
Hera er både ejeren af og
piloten på Ghost, hvilket
gør hende til skibets
kaptajn. Når de andre
oprørere er om bord,
skal de gøre, som
hun siger.
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I AL BESKEDENHED
Hera inspirerer andre til at
udnytte styrker og evner, som
de end ikke anede, at de besad.
Selv om hun udstråler naturlige
lederegenskaber, er hun indtil
videre tilfreds med at holde sig
i baggrunden. Mens de andre
drager ud på missioner, venter
hun på dem som deres
flugtchauffør.

T ...?
VIDSTE DU, A
ødte
Da Kanan m
n
Hera, var hu
førsteallerede en
pilot.
klasses rum
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