
”Jeg ville slet ikke være med i Star Wars. Min agent tvang mig til mødet. Dér 
sad jeg så, over for George Lucas og et konceptmaleri. Ralph McQuarries 
portræt af en løjerlig metalskikkelse, der gloede trist ud på mig fra et 
ugæstfrit landskab, fængslede min fantasi med det samme. Min skæbne var 
beseglet. Jeg var dømt til at vandre omkring i sære verdener som Tatooine. 
Jeg skulle fryse på planeten Hoth og feste på Endors skovmåne. Jeg skulle 
skridte Cloud Citys haller af og frygte for mit liv i Dødsstjernens labyrinter – 
det hele oplevet gennem det stærkt begrænsede udsyn fra glughullerne 
midt i Threepios øjne. Derfor var det også noget af en overraskelse for mig 
at se de færdige film. Lige så overraskende er jeg nu den eneste skuespiller, 
der har medvirket i alle seks, snart syv, episoder af sagaen.  
 Og det er ikke forbi endnu. Ved siden af filmene har jeg haft det held og 
den glæde at være See-Threepio i mange aflæggere, såsom animations-
serien Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels og de altid skægge 
LEGO Yoda Chronicles. Dertil kommer min medvirken i et utal af udstillinger, 
arrangementer, radioføljetoner, koncerter, Disney-forlystelser og … Tja, jeg 
må indrømme, at jeg altså ikke ved alt om hver eneste afkrog af Star Wars-
galaksen. 
 Med tiden og episoderne blev sagaen så spækket med spændende 
detaljer, at jeg fik svært ved at følge med. Men nu har jeg den her bog, som 
kan minde mig om de ting, jeg havde glemt eller ikke kendte til – eller de 
ting, jeg ikke forstod og var for flov til at spørge om. Bogen er en umådelig 
vigtig og underholdende kilde til viden og en uomgængelig guide for alle, 
der ønsker at udforske den fjerne, fjerne galakse – især yngre fans, der  
ivrer efter at forklare det hele for deres forældre og bedsteforældre. Eller 
omvendt. For nu er der tre generationer, som elsker at dele Star Wars’ 
betagende verdener, i filmene og derudover.
 Sagaen er uden sidestykke i populærkulturen. Fra dét øjeblik publikum 
dukkede sig, da stjernedestroyeren drønede hen over deres hoveder, har 
universet tryllebundet fans over hele kloden. Børn og voksne er blevet 
indlemmet i den store, globale familie, der opfatter sagaen som en del af 
deres egen historie og tradition. Star Wars er blevet et internationalt sprog, 
og i denne bog er der noget for alle. Enhver, der læser disse sider, er med til 
at holde historien i live – en historie, der opstod i George Lucas’ inspirerede 
og inspirerende sind, og som foldede sig ud takket være en række utroligt 
dygtige kunstnere og håndværkere. Denne bog er et fantastisk vidnesbyrd 
om deres arbejde.”

FORORD AF ANTHONY DANIELS

”Goddag, jeg er  
See-Threepio,
menneske/ 

cyborg-droide.  
Hvad kan jeg  
hjælpe med?”

EPISODE I: DEN USYNLIGE FJENDE
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Hvis du har hørt om Ric Olié, sandosøuhyret, Slave I, 
Varykino, IG-88, Lobot og ewokker, må du være Star 
Wars-fan. Men det er bemærkelsesværdigt, at du 
kender navnene, for ingen af dem forekommer i selve 
Star Wars-filmene. I stedet må du have opsnappet 
denne viden fra legetøjsæsker, tegneserier, bøger eller 
simpelthen igennem osmose. 

Adskillige rumvæsener, droider, rumskibe, våben og 
steder nævnes aldrig ved navn i filmene, så det kan 
være en udfordring for fansene at få mere at vide om 
bestemte emner. For hvordan slår man op i et leksikon, 
hvis man ikke ved, hvad man skal slå op under? Det er 
næsten lige så svært som at identificere kilden til en 
usædvanlig, dødbringende giftpil, som ikke står opført  
i Jedi-arkivet.

Heldigvis står redaktørerne, designerne og forfatterne af 
Ultimate Star Wars klar til at give en hjælpende hånd.  
Til forskel fra tidligere Star Wars-opslagsværker rummer 
dette enestående kompendium et utal af billeder og 
oplysninger om mange figurer, skabninger, fartøjer, 
genstande og steder. Alle står opført i kronologisk 
rækkefølge efter deres tidligste optrædener i Star Wars-
filmene, Star Wars: The Clone Wars og Star Wars 
Rebels.

Hvis du kender Star Wars-sagaen godt, burde du have 
nemt ved at finde, hvad du søger. Hvis du derimod er 
ny tilflytter til Star Wars-galaksen, er det en god idé at 
have Ultimate Star Wars ved hånden, mens du ser de 
nye film og tv-serier. Snart vil du også være ekspert i 
Star Wars!

RYDER WINDHAM

INDLEDNING

ULTIMATE STAR WARS
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FIGURERNES TIDSLINJE
Det er ofte de mest ydmyge skikkelser, som skaber størst
forandring. En slavedreng omstyrter som voksen en
republik og stifter et ondt imperium. En bondedreng – den 
søn, han mistede for længe siden – befrir siden galaksen.

KRISE I REPUBLIKKEN:
Omfatter Episode I og II

KLONKRIGENE (CW):
Omfatter Episode II, CW og Episode III

IMPERIETS ÆRA:
Omfatter Episode III, R og Episode IV-VI

Jedierne og gunganerne
Qui-Gon Jinn og Obi-Wan Kenobi 

beder gunganernes leder, Boss 
Nass, om en ubåd, så de kan 
rejse igennem planetens 
undersøiske kerne til paladset 
i Theed sammen med deres 
nye ven, Jar Jar Binks.

Naboos invasion
Klædt i overdådige royale klæder 

sender Naboos dronning Amidala 
en meddelelse til Handels-
føderationen, der har indført en 
handelsblokade mod hendes 
planet og planlægger en 
hemmelig invasion.

Padmé møder Anakin
Forklædt som en af dronningens 
terner møder Padmé Amidala den 
unge slave Anakin Skywalker i Wattos 
skrothandel. Den venlige dreng hjælper 
Padmé og Qui-Gon Jinn, der fornemmer 
noget ganske særligt ved drengen.

Anakins podrace
De bedste førere fra hele 

galaksen deltager i Jabba 
the Hutts Boonta Eve-podracer-

løb. Anakin Skywalker melder sig til 
og vinder sin frihed fra Watto. Han 
hjælper også sine nye venner med 
vigtige dele til deres rumskib. 
Anakin forlader sit hjem på 
Tatooine for at blive jedi-lærling.

Slaget om Naboo
Gunganerhæren møder Handels-
føderationens droidehær på 
slagmarken. Gunganerne skal 
aflede opmærksomheden, så 

dronning Amidala og hendes  
tro styrker kan infiltrere 

paladset i Theed 
City.



Darth Maul 
mod jedierne
Qui-Gon Jinn og Obi-Wan Kenobi 
møder sith-fyrsten Darth Maul i duel. 
Maul dræber Qui-Gon, men Obi-Wan 
hævner sin mesters død ved at kløve 
sith-fyrsten midt over.

Anakin og 
Padmés bryllup
Padmé og Anakin bliver 
hemmeligt gift på Naboo, kun 
bevidnet af C-3PO og R2-D2. 
Deres ægteskab strider imod 
Jedi-ordenens grundprincipper og 
tvinger parret til at leve på en løgn.

Sejrsfest  
på Naboo
Efter at slaget er 
vundet, samles 

gunganerne, 
nabooneserne, 

senatets øvrigheds-
personer og Jedi-rådet 

i Theed City for at feste. 
Freden varer et årti.

Klon-
fabrikken
Obi-Wan Kenobi 
opdager, at Republikken har 
hidtil ukendte kloningsanlæg 
på Kamino, som en gådefuld 
jedi ved navn Sifo-Dyas har 
bestilt. Klonerne nedstammer 
fra den berygtede dusør- 
jæger Jango Fett.

Droidestøberiet
Anakin og Padmé tager til Geonosis 
for at befri Obi-Wan, der er taget 
til fange af grev Dooku. Ved 
samme lejlighed opdager de 
geonosianernes droide-
støberier, der fremstiller  
en hær til separatist-
alliancen.

Gladiatorarenaen
Mens grev Dooku ser på fra sin 

balkon, dømmes Anakin, 
Padmé og Obi-Wan til døden 

i den geonosiske arena, 
hvor de stilles over for tre 
dødbringende væsener: 
en acklay, en reek og 
en nexu.

Yoda og Dookus duel
Grev Dooku, alias Darth Tyranus, 
besejrer Obi-Wan og Anakin, 
som mister sin ene hånd i 
kampen. Bagefter konfronteres 
Dooku af sin tidligere jedi- 
mester, Yoda, men undslipper 

til Coruscant.

Slaget om Geonosis
Yoda ankommer til Geonosis 
med jedierne og deres nye 

klonhær for at befri Anakin, 
Padmé og Obi-Wan og 

nedkæmpe geonosianernes 
kampdroider. Denne 

begivenhed sætter  
Klonkrigene i gang.
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OBI-WAN KENOBI
Jedien og klonkrigsveteranen Obi-Wan Kenobis bedrifter tæller  
dueller med tre sith-fyrster og oplæringen af to generationer af 
Skywalker-mænd, før han gik i ét med Kraften.
MEDVIRKEN I, II, CW, III, R, IV, V, VI  ART Menneske  HJEMPLANET Stewjon  TILKNYTNING Jedierne  

”Kraften vil være med dig ... for altid!” OBI-WAN KENOBI

GALAKSENS FREDSBEVARERE
Jedi-mester Qui-Gon Jinn og hans padawan, Obi-Wan Kenobi, er medlemmer 
af Jedi-ordenen. De udnytter deres træning og beherskelse af Kraften til at 
tjene Den Galaktiske Republik, blandt andet ved at afgøre diplomatiske tvister 
og pågribe interplanetariske forbrydere over hele galaksen. Ligesom de fleste 
jedier bliver Obi-Wan udpeget, inden han er seks måneder gammel, og han 
påbegynder straks sin jedi-oplæring for at lære at styre sin frygt og vrede i en 

tidlig alder. Skønt Obi- 
Wan tit er frustreret over 
Qui-Gons beslutninger 
og ikke forstår sin 
mesters hang til at tage 
tilsyneladende uheldige 
væsener under sine 
vinger, respekterer han 
Qui-Gons lederskab og 
viden. Sammen udgør  
Qui-Gon og Obi-Wan  
et formidabelt par. 

HEMMELIG VOGTER
Efter Klonkrigene afleverer Obi-Wan den nyfødte Luke 
Skywalker til Anakins slægtninge, Owen og Beru Lars, 
på Tatooine. Under navnet ”Ben” Kenobi fører Obi-Wan 
et liv som eneboer i en forladt hytte, mens han diskret 
våger over Luke og beskytter ham mod fare. Darth 
Vader aner ikke, at Luke er hans søn. Obi-Wan ved, at 
Vader eller kejseren vil prøve at fange Luke og lokke 
ham over på den mørke side, hvis de nogensinde får 
nys om drengens eksistens. Han ved også, at Luke 
kan miste livet, hvis forsøget mislykkes.

GENERAL I REPUBLIKKENS HÆR
En omfattende borgerkrig tager sin begyndelse, efter at Republikkens regering 
splittes af separatistbevægelsen og den efterfølgende Konføderation af 
Uafhængige Systemer. Det Galaktiske Senat indkalder mange jedi-riddere 
som befalingshavende i Republikkens hastigt oprettede storhær. I deres 
egenskab af jedi-generaler flyver Obi-Wan og hans lærling, Anakin Skywalker, 
deres jagere ind i utallige luftslag mod Konføderationen og slås mod droide-
hære på mange planeter. Anakin er den bedste rumpilot af de to, men Obi- 
Wans diplomatiske evner – især hans ry for at forhindre og standse slag uden  
at anvende ét eneste våben – sikrer ham tilnavnet ”Forhandleren”.

Klonkrigens helte
Kommandør Cody og 
general Kenobi holder 
udkig efter fjender 
under Klonkrigene.

Jedi-mester og lærling
Qui-Gon og Obi-Wan forsvarer sig, 
da de angribes på et af Handels- 
føderationens krigsskibe.

Ophedet duel
Anakin slås med Obi-Wan, mens minekomplekset 
på Mustafar kollapser om ørerne på dem.

Anakins lyssværd
Obi-Wan overlader Anakins 
lyssværd til Luke i den tro, 
at han kan være galaksens 
eneste håb om at besejre 
Darth Vader og kejsren.

FRA VENNER TIL 
FJENDER
Obi-Wan gør sit bedste for at 
oplære Anakin som jedi, og han 
elsker ham som sin bror. Men 
efter at Obi-Wan erfarer, at 
Anakin er blevet til sith-fyrsten 
Darth Vader og har udraderet 
Jedi-ordenen, vil han stille ham 
til regnskab. Vader nægter at 
overgive sig, og de udkæmper 
en duel på lyssværd på vulkan-
planeten Mustafar. Obi-Wan 
besejrer Vader, tager hans 
lyssværd og efterlader ham 
dødeligt såret på bredden af en 
lavaflod (se også side 189).
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Jedi-oplæring 
Obi-Wan vokser op i Jedi-templet på  

Coruscant og bliver Qui-Gons padawan.

▲Slaget om Naboo 
Obi-Wan besejrer sith-fyrsten, der dræbte 

Qui-Gon, og lover at oplære Anakin til at blive jedi.

▲Mission til Coruscant
Da Obi-Wan og Qui-Gon ledsager dronning  

Amidala til Coruscant, møder de R2-D2 og Anakin. 

Duel på Mustafar 
Obi-Wan besejrer Anakin og fragter 

Luke til ørkenplaneten Tatooine.

Ordre 66
Obi-Wan overlever ordre 66, men erfarer, 

at Anakin er blevet sith-fyrste.

▲Slaget om Endor 
Obi-Wan og Yodas ånder smiler, da Anakins 

ånd vender tilbage til jediernes fold.

Slaget om Hoth 
På isplaneten sender Obi-Wans ånd  

Luke af sted til jedi-mester Yoda på Dagobah.

▲Redning på Dødsstjernen
Obi-Wan kæmper en sidste gang mod  

Darth Vader og går i ét med Kraften.

Mangeårigt skjul 
“Ben” Kenobi vogter over Luke og beskytter 

ham imod angribende ørkenrøvere.

▲Slaget om Geonosis 
Obi-Wan duellerer mod grev Dooku, 

en frafalden jedi, som er med til at 
igangsætte en galaktisk borgerkrig.

▲Hemmelig transmission 
Obi-Wan advarer overlevende jedier om 

ikke at vende hjem til Jedi-templet.

Helt i eksil
Gennem hele sit liv 
efterkommer Obi-Wan 
Jedi-ordenens kodeks ved at 
anvende sine kræfter til at 
hjælpe de trængende. Efter 
Republikkens fald udgiver han 
sig for at være eneboer på 
Tatooine, mens han i smug 
vogter over Luke Skywalker 
og dennes familie.
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INDLEVENDE NATUR
Kort efter Qui-Gons ankomst til Naboos marskland 
redder han den udstødte gunganer Jar Jar Binks fra  
en flok bissende dyr, der flygter fra den invaderende 
Handelsføderations krigsskibe. Jar Jar anerkender sin 
livslange gæld til Qui-Gon, som er så medfølende af 
natur, at han tager den uheldige gunganer under sine 
vinger (til hans jedi-lærling, Obi-Wan Kenobis, store 
bestyrtelse). Med Jar Jars hjælp drager jedierne til byen 
Otoh Gunga, hvor de anskaffer sig en ubåd, så de kan 
rejse igennem Naboos kerne til Theed. Den ædle, vise 
og tålmodige Qui-Gon har stor sans for Kraften, men han 
er også en snu kriger, hvis empati for andre livsformer 
– selv de mest uheldige – muligvis er hans største styrke. 
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Jedi-oplæring
Qui-Gon vokser op i Jedi-templet og bliver 
jedi-mesteren grev Dookus padawan.

▼Fredsbevarende jedi
Efter at Qui-Gon bliver jedi-ridder, 
ender han med at tage Obi-Wan 
Kenobi som sin lærling.

▼Mission til Naboo
Da Qui-Gon undersøger den neimoidianske 
handelsføderations blokade imod Naboo, 
opdager han, at Føderationen har til hensigt 
at invadere planeten. 

▼Mission til Coruscant
Qui-Gon eskorterer dronning Amidala til 
Coruscant. Under en nødafstikker til Tatooine 
opdager han Anakin Skywalker.  

▼Slaget om Naboo
Qui-Gon er dødeligt såret af Darth Maul og 
beordrer Obi-Wan til at tage Anakin i lære 
som jedi.

▼Åndelig forbindelse med Yoda
Qui-Gons ånd overlever takket være Kraftens 
vilje, og med tiden kan Yoda høre Qui-Gons 
stemme, der er frigjort fra hans legeme.

Åndelig forbindelse med Obi-Wan
Efter ordre 66 fortæller Yoda til Obi-Wan, at 
Qui-Gons ånd lever videre, og at han vil 
genoptage kommunikationen med Obi-Wan 
for at lære ham at gå i ét med Kraften.

QUI-GON JINN
Modsat de jedi-mestre, som fordyber sig i tanker om den samlende 
Kraft, lever jedi-ridderen Qui-Gon Jinn i nuet. Han bekender sig til 
denne filosofi: ”Tænk ikke. Føl. Brug dine instinkter.”
MEDVIRKEN I, II, CW  ART Menneske  HJEMPLANET Coruscant  TILKNYTNING Jedierne

”Anakin vil blive jedi-ridder ... 
Det lover jeg.” 

Flugtplan
Anakin og Shmi er strandet på Tatooine. De byder Qui-Gon, Jar Jar og Padmé 
Naberrie inden for i deres hjem med henblik på at ordne deres havarerede skib.

Drama i dybet
Jar Jar, Qui-Gon  
og Obi-Wan rejser 
igennem Naboos 
farefulde undersøiske 
passager i en 
gungansk ubåd.

Jedi-ånd 
På Mortis fastholder 
Qui-Gons ånd sin tro 
på, at det er Anakins 

skæbne at bringe 
Kraften i balance.

DEN SORTE KRIGER
På Tatooine angribes Qui-Gon af en sortklædt kriger med 
et lyssværd. Qui-Gon og hans følge undslipper, og han 
fortæller Jedi-rådet, at han tror, at angriberen var en 
sith-fyrste med kendskab til jedi-kunst. Under slaget om 
Naboo angriber den sorte kriger igen og påfører Qui- 
Gon dødelige sår. Med sit sidste åndedrag får Qui-Gon 
Obi-Wan til at love, at han vil lære Anakin op som jedi.

FRA KRAFTENS UNDERVERDEN
Mere end et tiår efter Qui-Gons død rejser Obi-Wan og 
Anakin til den gådefulde planet Mortis, hvor de til deres 
forbløffelse møder et åndesyn af den dræbte jedi-ridder. 
Qui-Gons ånd fortæller Obi-Wan, at planeten er en kanal, 
som Kraften flyder igennem, 
og at den byder på 
store farer for Den 
Udvalgte. Han beder 
Anakin om at huske 
sin træning og stole 
på sine instinkter.

QUI-GON JINN

Duel i ørkenen
Qui-Gons sammenstød med Darth Maul er muligvis den første duel 
mellem en jedi og en sith i tusind år.

DEN UDVALGTE?
Da Qui-Gon eskorterer dronning Amidala til Coruscant, 
må han gøre en uforudset mellemlanding på Tatooine, en 
planet i Outer Rim. Her møder Qui-Gon den unge slave- 
dreng Anakin Skywalker. Han fornemmer, at Anakin er 
stærk ud i Kraften, og snart får han grund til at tro, at 
Anakin kan være ”Den Udvalgte”, som ifølge en gammel 
profeti er skæbnebestemt til at blive jedi, tilintetgøre 
sitherne og skabe balance i Kraften. Qui-Gon hjælper 
med at befri Anakin fra slaveriet og beslutter at oplære 
ham som jedi på Coruscant (se også s. 28).



 

Enegænger
Den toptrænede 
jedi-mester Qui-gon 
Jinn er ikke desto 
mindre en instinktiv, 
rastløs sjæl, som 
standhaftigt går sine 
egne veje for at skabe 
balance i Kraften.

NUTE GUNRAY
MEDVIRKEN I, II, CW, III  ART Neimoidianer   
HJEMPLANET Neimoidia  TILKNYTNING Handelsføderation-
en, Separatisterne, Konføderationen af Uafhængige Systemer

Neimoidianere er kendt for deres enestående organisa-
tions- og forretningsevner, men Handelsføderationens 
vicekonge, Nute Gunray, er mere kynisk og hensynsløs 
end de fleste. Tilsagn fra hans lyssky sith-velgører, 
Darth Sidious, får Gunray til at tage den ambitiøse og 
åbenlyst ulovlige vej mod magten, da han leder 
blokaden mod Naboo og den efterfølgende invasion. 
Men Gunrays sande, feje væsen afsløres, da dronning 
Amidala og hendes frihedskæmpere fra Naboo skyder 
hans droidevogtere ned, tilbageerobrer deres planet og 
erklærer, at Handelsføderationens besættelse er forbi. 
Under Klonkrigene tjener Nute Gunray stadig sith- 
fyrsterne. Han skjuler sig på planeten Mustafar og 
tages på sengen, da Darth Vader ankommer for at  
slå ham ihjel.

Separatistisk allieret
Da grev Dooku inviterer Handelsføderationen til at slå følge 
med separatisterne, insisterer Gunray på, at Dooku først gør 
det af med en besværlig senator fra Naboo, Padmé Amidala.
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SHEEV PALPATINE
Palpatine, en tilsyneladende beskeden politiker på den fredfyldte 
planet Naboo, er i virkeligheden sith-fyrsten Darth Sidious, som 
planlægger at knække Jedi-ordenen og blive galaksens kejser.
MEDVIRKEN I, II, CW, III, V, VI  ART Menneske  HJEMPLANET Naboo  TILKNYTNING Den Galaktiske Republik, sitherne, Det Galaktiske Imperium

”Dine svage evner kan ikke hamle 
op med den mørke sides kraft.”

KEJSER PALPATINE

SENATOR PÅ NABOO
Da Handelsføderationen invaderer Naboo, søger dronning Amidala råd hos 
Palpatine, der er Naboos repræsentant i Det Galaktiske Senat. Palpatine 
betror hende, at Republikkens leder, overkansler Valorum, er uden magt i 
senatet, som reelt styres af bureaukraterne. Palpatine tilføjer, at hvis Amidala 
ønsker at give Handelsføderationen en retfærdig straf, bør hun stemme for et 
mistillidsvotum imod Valorum og derefter presse på for at få valgt en stærkere 

leder. Stærkt tilskyndet af 
Palpatine følger Amidala 
hans råd, og Valorum 
tvinges til at træde af. Til 
Amidalas overraskelse 
vælger senatet Palpatine 
som overkansler (se også 
side 40).

Før faldet
Palpatine lokker Luke til Dødsstjernen og 
manipulerer den unge jedi til at kæmpe 
imod hans far, Darth Vader.

Øverste leder
Mens Klonkrigene er  
på sit højeste, holder 
Palpatine tale i senatet 
for at opnå fuld autonomi 
til at fortsætte krigen og 
føre den til ende.

Mødet med Anakin
Efter slaget om Naboo møder   
Palpatine den unge pilot, som var 
med til at besejre Handelsføderation-
ens invasionsstyrker.

SITH-FYRSTEN AFSLØRES!
Mod enden af Klonkrigene fortæller Palpatine  
Anakin en historie om sith-fyrsten Darth 
Plagueis, som udnyttede Kraften til at skabe 
liv og snyde døden. Ifølge Palpatine er det 
kun Kraftens mørke side, der leder til 
Plagueis’ hemmeligheder. Siden røber 
Palpatine, at han selv er sith – Darth 
Sidious – og lover at oplære Anakin i 
den mørke sides kunst, hvis han 
allierer sig med ham. Som jedi véd 
Anakin, at det er hans pligt at standse 
Palpatine. Men mareridtsvisioner af hans 
elskede Padmé, der dør i barsel, overbeviser 
ham om, at kun Palpatines sith-kræfter kan 
redde hende. Anakin siger ja til at blive Sidious’ 
lærling, Darth Vader, og knuse Jedi-ordenen.

POLITISK BENARBEJDE
Efter at senatet erfarer, at separatisterne fremstiller en gigantisk droidehær på 
geonosiske støberier, stemmer senatorerne for at tildele overkansler Palpatine 
ekstraordinære beføjelser. Dette sætter Palpatine i stand til straks at udskrive 
en hær af kloner til at bekæmpe separatisterne, selv om Jedi-ordenen er i 
vildrede, hvad klonernes tvivlsomme oprindelse angår. Palpatine udtrykker sin 
fortrydelse over, at borgerkrigen kræver nødretstilstand, og han hævder, at 
han ser frem til at opgive sine særlige bemyndigelser, så snart krigen er forbi. 
Under de efterfølgende klonkrige får Palpatine stadig flere ansvarsopgaver. 
Blandt andet samarbejder han med senatet om at få vedtaget love, der skal 

finansiere krigen og 
forhindre bureaukratiet  
i at gribe ind i de 
programmer, som 
Jedi-rådet anser for 
centrale for krigs- 
indsatsen.

KEJSERENS FALD
Mens Republikken omdannes til Det Galaktiske Imperium, indfrir den selv-
udnævnte kejser Palpatine sine løfter om at komme korruptionen i senatet  
til livs. Mange af Republikkens borgere tror, at han faktisk er i færd med at 

genskabe stabiliteten i galaksen. Selv da stadig flere af 
Palpatines tilbageværende modstandere forsvinder, og 
rygterne florerer om hans sortpansrede højre hånd, 
Darth Vader, er der kun få, der indser, at galaksen 

nu regeres af en sith-fyrste, og at kejserens nye 
samfundsorden er funderet på tyranni og brutalitet. 
Palpatine møder sin skæbne, da hans tidligere 
lærling, Vader, kaster sin mester i døden i 
Dødsstjernens flammende kerne for at 

beskytte sin søn, Luke Skywalker.

Sith-
hemmeligheder
På sit kontor vinder 
Palpatine Anakins 
fortrolighed ved at røbe 
sin sande identitet og  
sine mistanker omkring 
jediernes oprørske 
aktiviteter.
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Nabooneseren Palpatine bliver i al hemmelighed 

 til Darth Sidious, sith-fyrsten Darth Plagueis’ 
lærling. Han ender med at dræbe Plagueis, 

hvilket gør ham til sith-mester.

Mission til Dathomir
Darth Sidious tager Maul, en nyfødt  

zabrakdreng fra Dathomir, til sig  
og oplærer ham som sin lærling. 

▲Det Galaktiske Senat
Palpatine holder sin identitet som sith-fyrste  

skjult og bliver senator på Naboo.

▲Slaget om Naboo
Palpatine manipulerer med begivenhederne for 

at blive overkansler. Darth Sidious beordrer 
Darth Maul til at dræbe dronning Amidala, men 

det mislykkes. Palpatine mødes med Anakin.

Klonkrigene
Darth Maul overlever slaget om Naboo og 
forsøger at tage hævn over Darth Sidious.

Slaget om Coruscant
Palpatine, der er taget til fange af general 

Grievous, narrer Anakin Skywalker til at dræbe 
grev Dooku og lokker ham over til den mørke 
side. Anakin bliver sith-lærlingen Darth Vader.

▲Ordre 66
En indsatsstyrke af jedier erfarer, at  

Palpatine er en sith-fyrste. Han dræber  
dem, da de forsøger at pågribe ham,  

men vansires af sine egne Kraftlyn.

Galaktisk imperium
Efter at have knust Jedi-ordenen overtager 
Palpatine magten og udnævner sig selv til 
kejser. Han henter den sårede Darth Vader  

på Mustafar og forvandler ham til et 
kybernetisk monster.

 ▼Dødsstjernen
Kejseren giver Vader ansvaret  

for konstruktionen af Imperiets  
enorme kampstation.

Slaget om Endor
På den anden Dødsstjerne har kejseren ikke held 

til at lokke Luke over til den mørke side. Han 
forudser heller ikke Darth Vaders fatale angreb.

Slaget om Geonosis
Darth Sidious får en ny lærling  

i skikkelse af grev Dooku. Sammen lægger  
de planer om at erobre galaksen.
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Den usynlige fjende
Palpatines sande hensigter er 
skjulte for alle andre end ham 
selv. For at opnå dem anvender 
han en frygtindgydende 
kombination af politiske intriger, 
bedrag, hensynsløshed og den 
mørke sides rå magt.
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TRAGISK ENDELIGT
Ligesom alle andre i Republikken er Padmé uvidende om, at kansler Palpatine  
i virkeligheden er en sith-fyrste, som udnytter sin magt til at lokke Anakin over  
på den mørke side. Efter at Obi-Wan fortæller Padmé, at Anakin er blevet 
Palpatines onde sith-lærling, rejser hun til planeten Mustafar for at konfrontere 
Anakin, men han bliver rasende og er tæt på at slå hende ihjel. Obi-Wan 
besejrer Anakin i en grusom duel og efterlader ham døende på bredden af en 
lavaflod, før han haster Padmé til et hospital, hvor hun føder tvillinger. Uden at 
kende til Anakins skæbne, og uden lyst til at leve videre, prøver den døende 
Padmé at overbevise Obi-Wan om, at Anakin stadig rummer et mål af godhed.

SENATOREN OG JEDIEN
Da Padmé og Anakin mødes igen 
mange år senere, er han blevet jedi, og 
hun er engageret i sit arbejde som 
naboonesisk senator. Anakin erklærer 
Padmé sin kærlighed, og hun svarer 
overrumplet, at hun har vigtigere ting 

at tage sig til end at forelske sig. Men 
under en desperat mission til Geonosis, 
hvor de ser døden i øjnene, indrømmer 

Padmé, at hun også elsker Anakin. 
De overlever missionen og gifter 

sig i smug med R2-D2 og 
C-3PO som eneste vidner.

”Jeg nægter at tolerere en fremgangsmåde, 
der vil føre os i krig.” DRONNING AMIDALA

PADMÉ AMIDALA
Som repræsentant for sin idylliske hjemplanet, Naboo, og som 
idealist i en tid præget af krig og korruption er Padmé Amidala fast 
besluttet på at komme uretten i den hensygnende republik til livs.
MEDVIRKEN I, II, CW, III  ART Menneske  HJEMPLANET Naboo  TILKNYTNING Naboos kongehus, Det Galaktiske Senat 

DRONNINGEN OG SLAVEN
Padmé Amidala, der kommer fra ydmyge kår på Naboo, bestyrer byen Theed 
i to år, før hun vælges som Naboos dronning i en alder af 14. Hun tager 
dronning Amidala som sit formelle navn, og hendes trofaste følge tæller fem 
terner (tjenestepiger). Når der er fare på færde, forklæder hun sig som en af 
ternerne og præsenterer blot sig selv som Padmé, mens en af hendes rigtige 
tjenestepiger, Sabé, udgiver sig for at være dronning. Da Handelsføderationen 
invaderer Naboo, bytter de roller på behørig vis, og Padmé er således under 
dække som terne, da hun på vej mod Coruscant er nødt til at mellemlande på 
Tatooine. Da hun ledsager jedien Qui-Gon Jinn til en skrotplads i Mos Espa, 
møder hun en ung slave, Anakin Skywalker. Lidet aner hun, at den unge 
Anakin vil vokse op til at blive jedi-ridder og hendes ægtemand.

KRIG OG  
KÆRLIGHED
Under Klonkrigene bliver 
galaksen et farligt sted at 
opholde sig for en 
loyalistisk senator, men 
Padmé rejser alligevel ud 
til mange urocentre i sine 
bestræbelser på at løse 
problemer ad diplomatisk 
vej. Hendes hemmelige 
ægtemand, Anakin, er så 
effektiv en kriger, at han 
sendes ud til de heftigste 
kamplinjer. Hans lang- 
varige fraværsperioder gør Padmé dybt urolig for hans 
sikkerhed, og fordi krigen er koncentreret omkring Outer 
Rim, ser hun meget lidt til ham. Selv om deres få stjålne 
øjeblikke sammen er alt for korte, har Padmé uventet nyt 
til Anakin, da belejringerne i Outer Rim ophører: Han skal 
være far.

“Er du en engel?”
Padmé møder Anakin i en 
skrothandel og bliver rørt, 

da han sammenligner 
hende med “en af univers- 

ets smukkeste skabninger”.

Besværlig fødsel
En jordemordroide 

forløser Padmés tvillinger 
på Polis Massa.

Dyrebart pusterum
Da Padmé og Anakin 
mødes på Coruscant, 
har de svært ved at 
finde tid til at være 
sammen, idet deres 
opgaver for Republikken 
har det med at holde 
dem adskilte.

Skæbnesvangert ophold
Efter at have overlevet to attentatforsøg 
på Coruscant bliver Padmé nært knyttet 
til Anakin, da han bliver hendes livvagt 
på Naboo.
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▲Hemmeligt bryllup

Efter at have erklæret hinanden deres 
kærlighed bliver Padmé og Anakin viet på 

Naboo. Fordi jedier ikke må gifte sig, vælger 
parret at holde deres ægteskab hemmeligt.

▲Klonkrigene
Padmé kæmper en håbløs kamp for at 
bevare demokratiet i de verdener, som 

endnu ikke er faldet fra til Konføderationen 
af Uafhængige Systemer.

▲Afstikker til Tatooine 
Under en nødmission til Coruscant strander 

Padmé kortvarigt på Coruscant. Her møder hun 
Anakin, C-3PO og Anakins mor, Shmi.

Opvækst
I en alder af otte år bliver Padmé Naberrie  
optaget i Lovgivernes Lærlinge på Naboo.

Siden bliver hun senatsrådgiver.

Folkevalgt dronning
Som 14-årig vælges Padmé til Naboos dronning. 

Hun tager Amidala som sit royale navn.

Naboos invasion
Da det ikke lykkes at forhindre Handels- 
føderationens invasion, forlader Padmé 

Naboo med sine nye allierede: Qui-Gon Jinn, 
Obi-Wan Kenobi, Jar Jar Binks og R2-D2.

Slaget om Geonosis
Padmé prøver at forhindre en borgerkrig,  

men senatet udskriver en hær af kloner til  
at kæmpe imod Separatisternes droider. 

Ordre 66
Efter ødelæggelsen af Jedi-templet får 

Padmé at vide af en flygtende Obi-Wan, 
at Anakin er gået over til den mørke side 

og er ansvarlig for mange jediers død. 
Padmé rejser til Mustafar for at hjælpe 

Anakin, men hendes ægtemand forsøger 
at dræbe både hende og Obi-Wan.

Slaget om Naboo
Godt hjulpet af jedierne og en alliance  

med gunganerne er dronning Amidala med  
til at besejre Føderationens droidetropper.  

Efter at Amidalas periode som dronning  
udløber, bliver hun Naboos senator.

Genforening med Anakin
Ti år efter slaget om Naboo får Anakin og 

Obi-Wan til opgave at beskytte senator  
Amidala imod en snigmorder på Coruscant.  
Efter endnu et attentatforsøg vender Padmé  

i al diskretion hjem til Naboo med Anakin  
som sin livvagt.

▲Begravelse på Naboo
Padmé dør i barselssengen, og hendes lig 
fragtes tilbage til Naboo. Jar Jar Binks og 
Boss Nass er blandt de mange øvrigheds- 

personer, som deltager i begravelsen.

Ophøjet udtryk
Dronning Amidalas 
sminke og klæder 

er dækket af 
historiske symboler, 

der udtrykker det 
frie naboonesiske 
folks værdighed. 

Hendes storslåede 
dragt skjuler også 
hendes følelser og  

hjælper hende med 
at fremstå tapper 

og reserveret.
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AFREJSE FRA TATOOINE

Et afgørende møde
Anakin forlader sin mor 

og går med Qui-Gon  
om bord på det naboo- 

nesiske stjerneskib. Den 
første person, han møder, 

er Qui-Gons padawan- 
lærling, Obi-Wan Kenobi. 
Deres indbyrdes forhold 

vil forme galaksens 
historie gennem de 

næste tre årtier.

Inden for rammerne af Den Galaktiske Republik er jedierne i stand til at 
identificere spædbørn, der har anlæg for Kraften, og oplære dem til at 
anvende deres evner igennem barndomsårene. Noget anderledes 
forholder det sig i den øde Outer Rim. Mellem klitterne på Tatooine lever 
Anakin Skywalker og hans mor, Shmi, som slaver under den toydarianske 
skrothandler Watto. Anakin udviser forbløffende tæft for reparationer og  
teknologi – for eksempel bygger han protokoldroiden C-3PO til sin mor  
ud fra reservedele – og er desuden det eneste menneske, der er i stand  
til at deltage i de farlige og ultrahurtige podracerløb. Ingen indser, at hans 
overnaturligt hurtige reflekser er en jedi-egenskab, der stammer fra hans 
forbindelse med Kraften, før den dag, hvor en mystisk gæst ankommer. 

STOL PÅ KRAFTEN
Et rent tilfælde bringer jedi-mesteren Qui-Gon Jinn til Tatooine: Han vogter 
Naboos dronning Amidala på hendes tur til hovedplaneten Coruscant, da 
deres rumskib må lande for at blive repareret. Men så snart Qui-Gon 
opdager Anakins evner, indser han drengens betydning. Qui-Gons skarpe 
indsigt og et kløgtigt væddemål hjælper Anakin til at vinde både Boonta 
Eve-løbet og hans frihed fra Watto. Anakin tager trist afsked med sin mor, 
før han lægger Tatooine og slavelivet bag sig for at blive oplært som jedi.

”Jeg kommer tilbage 
og befrir dig, mor. 
Det lover jeg.”
På den fjerne ørkenplanet Tatooine opdager  
jedi-mester Qui-Gon Jinn en ung slavedreng, 
der udviser fænomenal fornemmelse for 
Kraften: Anakin Skywalker.

ANAKIN SKYWALKER

VIGTIG BEGIVENHED
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Skæbnens kald
Shmi insisterer på, at hendes søn skal forlade 
Tatooine for at følge sin skæbne og blive jedi- 
ridder. Hun forsikrer sin søn om, at de en dag  
vil mødes igen, før hun sender ham på vej  
med afskedsordene: ”Se dig ikke tilbage”.



VIGTIG BEGIVENHED

Efter at have bistået Oprørsalliancen med at ødelægge Dødsstjernen 
fortsætter Han Solo sit samarbejde med oprørerne. Han hjælper dem 
med at etablere deres nye, tophemmelige hovedkvarter, Echo Base, på 
den frosne planet Hoth. Sammen med Luke Skywalker påtager Han Solo 
sig ansvaret for at placere sikkerhedssensorer rundt om basen for at 
holde isplanetens rovdyr, wampaerne, ude. Et sammenstød med en 
dusørjæger på planeten Ord Mantell minder imidlertid Solo om, at hans 
tidligere arbejdsgiver, gangsteren Jabba the Hutt, har sat en pris på hans 
hoved, fordi han aldrig erstattede den krydderilast, han smed over bord.  
Dette får Solo til at rejse fra Hoth for at afregne med Jabba. Men før sin 
afgang opdager han, at Luke ikke er vendt tilbage fra sin seneste patrulje. 
 
RED LUKE
Skønt dæksofficeren på Echo Base protesterer, sadler Han Solo op på en 
tauntaun og rider ud i den bidende kolde nat. Efter flere timers søgen 
efter liv i isørkenen finder han til sidst Luke, der er såret efter et wampa-
angreb og ligger kollapset op ad en snedrive. Solo stiger af sin tauntaun 
for at undersøge sin vens tilstand, men det udmattede dyr falder næsten 
øjeblikkeligt død om. Solo benytter 
uforknyt Lukes lyssværd til at skære 
tauntanens mave op, så han kan 
lægge Luke ind i kadaveret, der 
yder beskyttelse, mens Solo i hast 
bygger en bivuak og sætter en 
redningsbøje op. Næste morgen 
finder en oprørspilot Solo og hjælper 
ham med at bringe Luke til Echo 
Base, hvor lægedroider helbreder 
den vordende jedi.

“Artoo siger, at 
oddsene for at overleve 
er syvhundrede og 
femogtyve ... til én.”

REDNING PÅ HOTH

Da Luke Skywalker ikke vender tilbage fra  
sin patrulje til oprørsbasens perimeter på 
isplaneten Hoth, vover Han Solo sig stålsat ud  
i den dybfrosne nat for at finde sin ven. 

C-3PO

Restituering
Inde i Echo Bases lazaret ser Solo, Leia og 

C-3PO på de kirurgdroider, som holder Luke 
under opsyn, mens han er nedsunket i en 

bacta-tank. Takket være Solo og hans venner 
kommer Luke sig helt, uden varige mén.
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Oprørshelt
Trods Han Solos kynisme og pengebegærlige 
tendenser sætter han venskab højt og risikerer 
gerne sit liv for sine allierede. Han rider ud for 
at finde den savnede Luke Skywalker på Hoth, 
fast besluttet på at hente ham levende hjem. 
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”Stop klynkeriet. Vi er her 
for at beskytte jer.” STORMTROOPER PÅ LOTHAL

STORMTROOPERE
Stormtroopere har erstattet Republikkens klonhære som 
Imperiets fodfolk og kanonføde. I uendelige mængder 
håndhæver de kejserens vilje over hele galaksen.
MEDVIRKEN R, IV, V, VI  ART Menneske  HJEMPLANET Diverse  TILKNYTNING Imperiet  

REKRUTTERING OG TRÆNING
Stormtroopere er muligvis ikke militærets mest dødbringende våben, men 
under deres hvide panser er de loyale borgere af Imperiet. De fleste af dem er 
biologisk fødte mænd, i sjældne tilfælde kvinder, som melder sig frivilligt (eller 
indkaldes) og modtager grundig træning på Imperiets akademier. Efter 
Imperiets opkomst udfases klonsoldater gradvist på grund af deres 
fremskyndede modningsproces. 
De fleste kloner går på pension, 
mens enkelte fortsætter som 
rådgivere og trænere. Selvom 
klonsoldater er genetiske 
kopier, er de overraskende 
individualistiske og med stor 
variation i deres personligheder. 
Biologisk fødte soldater er 
derimod oplært til at forsage 
individualisme og empati.  

Hverveplakat for stormtroopere
Denne hyppigt forekommende propaganda- 

plakat på Lothal bærer teksten “Galaktisk 
Imperium: Hjælp med at stoppe oprøret – 

meld dig i dag!” (t.h.). En garnison af 
stormtroopere angriber oprørerne (nedenfor).

Bag masken
Bortset fra deres 

alfanumeriske 
betegnelser fremtræder 

stormtrooperne helt 
anonyme i deres panser. 

Dette medfører en 
generel mangel på 

ansvarlighed og giver 
lejlighedsvis spioner 

mulighed for at udgive 
sig for soldater.
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MANGE SLAGS STORMTROOPERE
Stormtroopere tæller mennesker af både han- og hunkøn, mens ikke-
menneskelige eksemplarer er yderst sjældne. Uden for kamp- og 
sikkerhedsgrupperne bærer stormtrooperofficerer markante sorte 
kasketter, støvler og tunikaer. Deres kodecylindre, rangplader, officers-
skiver og uniformsstil er i overensstemmelse med standarden inden for 
Imperiets flåde. Officerer i felten bærer orange, sorte og hvide skulder-
stykker som gradstegn (uheldigvis for stormtrooperne udsætter denne 
stærkt synlige formalitet dem for fare, og mange bliver skudt ned af 
finskytter). Af specialiserede stormtrooperenheder kan nævnes spejder- 
troopere, snetroopere og sandtroopere med hver deres valgfrie, unikke 
panservarianter. Hærens piloter kan også avancere inden for egne rækker.

ORDENSHÅNDHÆVERE
Stormtroopere er udstationeret på strategiske planeter over hele galaksen.  
På planeter som Lothal, Tatooine og Coruscant udfylder de en bred vifte af 
funktioner. De bevogter mineanlæg, fabrikker og erhvervsinteresser, der har 
betydning for Imperiet. De opretholder samfundsordenen og overvåger politisk 
følsomme områder ved at knuse alle tegn på oprør. Deres magt, som opnås 
igennem lokalbefolkningernes frygt, skaber en atmosfære af mishandling og 
korruption. Nogle udnytter deres positioner til personlig vinding og misbruger 
de hjælpeløse borgere, som de holder opsyn med. Andre udfører grusomheder 
i kejser Palpatines navn, enten afledt af blind lydighed eller indoktrinering. 

PÅ SLAGMARKEN
Stormtroopere er rygraden i Imperiehærens krig mod oprørerne. De er udrustet 
med BlasTechs E-11-blastere og svære DLT-19-blasterrifler, en termodetonator, 
en entrehage, en comlink og ekstra ammunition. Civile befolkninger frygter ikke 
kun stormtrooperne for deres brutalitet, men også for deres fanatiske hang til 
at klø på uden hensyntagen. De er trænet til at lade hånt om de kammerater, 
der falder i kamp, og til at angribe fjenden uanset oddsene. Da Republikken 
bliver til Imperiet, indkaldes stormtroopere for at få de sidste separatistiske 
verdener til at rette ind. Senere sammenstød er for det meste små – resultatet 
af isolerede oprørsceller, lokalpolitiske tvister, jedi-observationer, pirateri og 
andre aktiviteter i underverdenen – indtil Oprørsalliancen fødes. I takt med den 
galaktiske borgerkrigs udbredelse slås stadig flere stormtroopere i krigen, som 
kulminerer med Imperiets nederlag i slaget om Endor.

Overvældende antal
Stormtroopere og en imperieganger omringer 
Han og Chewbacca i slaget om Endor.

Droider eftersøges
Obi-Wan Kenobi anvender sin jedi-overtalelseskraft 
på stormtroopere ved en vejspærring i Mos Eisley. 

Flådens bedste
En TIE-jagerpilot sidder i cockpittet under en 
luftduel i slaget om Yavin.

TIE-JAGERPILOTER
MEDVIRKEN R, IV, V, VI  ART Menneske   
HJEMPLANET Diverse  TILKNYTNING  Imperiet   

Imperiets sortklædte piloter anvender alle slags 
TIE-fly, herunder jagere, nærjagere, bombefly og 
eksperimentelle modeller. Kun et lille mindretal af 
kadetterne i akademiets pilotuddannelse består 
eksamen med officersudnævnelse. Disse udgør 
en eliteklasse i Imperiets flåde og er berygtede 
for deres overdrevne tanker om eget værd. 
Ikke desto mindre yder de store ofre. TIE- 
jagerpiloter oplæres til at fuldføre deres 
missioner for enhver pris og uden tanke 
for deres egen overlevelse.

Emsig kontrollør
En stormtrooperofficer holder opsyn 

med prinsesse Leias celleblok på 
den første Dødsstjerne. 
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CHOPPER (C1-10P)
MEDVIRKEN R  FABRIKANT Ukendt  TYPE 
Astromekdroide  TILKNYTNING Oprørere 

Trods sit selvoptagne og krakilske væsen  
er Hera Syndullas excentriske Chopper 
(C1-10P) et uundværligt medlem af sin  
ejers oprørscelle. Chopper består mest af 
reservedele. Hans benkapper matcher ikke 
hinanden, og hans maling skaller af. Hans 
indvendige kredsløb er også noget rod. 
Alligevel nægter Hera at skille sig af med 
ham, fordi han er snarrådig, og måske også 
fordi hun selv er sentimental.

Ud over at være skibets chefmekaniker 
har Chopper også bevist sin duelighed på 
missioner. Han hjælper ofte med at holde 
udkig for besætningen på Ghost, 
og af en så lille droide at være er 
han usædvanligt modig, når han 
går op imod stormtroopere eller 
går under dække på Lothals 
Imperiale Akademi.

Chopper adskiller sig en del fra 
senere astromek’er som R2-D2. 
Han er ligeglad med, hvad andre 
tænker om ham eller hans 
forpligtelser. Han er sin egen 
herre, voldsomt stridbar og mere 
interesseret i at tage gas på Ezra, 
surfe på holonettet eller spille 
dejarik end at udføre forefaldende 
arbejde om bord på Ghost.  

SABINE WREN
MEDVIRKEN R  ART Menneske   
HJEMPLANET Mandalore  TILKNYTNING Oprørere  

Sabine Wren er Ghosts egen våbenekspert. Hun er kvik, 
energisk og meget selvstændig. Hendes selvtillid og 
mod røber hendes mandalorianske herkomst, men 
hendes bekymring for galaksens undertrykte skæbner 
udspringer af hendes egen, personlige erfaring. 

Sabine tilegner sig sin våbenekspertise på 
Mandalores Imperiale Akademi, før hun går ud af skolen 

og slutter sig til oprørerne. Hun holder meget 
af eksplosioner, som hun skaber i 

Chopper har mange år på bagen, så 
Hera er ikke hans første ejer. I en kort 
periode tilhørte han Lando Calrissian, som 
vandt ham fra Zeb Orrelios i et spil sabacc. 
Ikke desto mindre har Chopper gjort sig 
uundværlig blandt besætningen på Ghost 
ved at foretage så mange justeringer på 
skibet, at han er den eneste om bord, der 
ved, hvordan det fungerer. 

Chopper kommer skidt ud af det med 
andre droider, som han ofte behandler med 
foragt. Han kan dog vise medfølelse fra tid 
til anden, som da han donerer sine egne 
dele til fremstillingen af Ezras lyssværd, eller 
da han hjælper med at kapre et af Imperiets 
kommunikationstårne og dermed udsætter 
sig selv for stor fare. 

stærke farver og usædvanlige former med sans for 
det kunstneriske udtryk og kronet med hendes 
signaturmønster: oprørernes stjernefugl. Sabine er 
dog ikke særlig optaget af vold, og hendes kunst  
er en væsentlig del af hendes personlige identitet. 
Hendes stilfulde graffiti sætter sit præg på TIE-

jagere, propagandaplakater og Lothals 
allierede. Hendes eget lukaf er også 

udsmykket med karikaturer af 
dusørjægerne Embo og Cad 
Bane, foruden diverse dyr og 
antiimperiale symboler. Zeb og 
Ezra erfarer, at deres egne 
lukafer heller ikke er immune 
over for Sabines kunstneriske 
udfoldelser. 

Sabines klæder og panser 
bærer ofte malerpletter fra 
gentagne udbrud af kreativ 
inspiration. Hun bærer en 

delvist traditionel 

mandaloriansk hjelm og er bevæbnet med et sæt 
WESTAR-35-blastere. Mandalores berygtede 
Dødsvogtere bruger ofte lignende udrustning, men 
Sabine har tilpasset sin med egne, farverige design. 
Frygtede dusørjægere foretrækker også mandalori-
ansk udstyr, og denne association har det med at 
afskrække potentielle angribere.

Sabine værdsætter sine forhold til de andre på 
Ghost, og trods sin viljestærke og selvtilstrækkelige 
natur forlader hun sig meget på sine venner, der er 
trådt i stedet for den familie, hun mistede på 
Mandalore. Hun ser op til Hera og Kanan som sine 
mentorer og opfatter Zeb som sin storebror. Hun 
kommer nogenlunde ud af det med Chopper og  
tolererer Ezras kejtede teenageopførsel som tegn  
 på tiltrækning. Dårlige 

erfaringer fra Akademiet 
har medført, at Sabine 
nødig vil holdes hen i 
uvidenhed. Men en 
fælles oplevelse på en 

asteroide fyldt med uhyrer 
er med til at styrke hendes 
tro på Heras lederskab.

En alsidig droide
Med sine mekaniske arme kan  
Chopper både betjene skibets 

styregrejer og angribe TIE-jagere.

Målrettet 
 Sabine efterlader en 

stjernefugl som sit 
visitkort, da hun 

saboterer Lothals 
TIE-jagerflåde på  

en flyveplads.

Chopper viger aldrig tilbage for en 
udfordring. Som enhver anden astro- 
mek har han en udskydelig arm, der 
kan åbne døre, interagere med 
computere og styre stjerneskibe.  
Ligesom andre C1-modeller har han 
også tre robotarme til at betjene 
håndtag, knapper og sågar  
blastere med. Til forskel fra 
senere modeller har han et 
optrækkeligt hjul i stedet for et 
tredje ben, og han kan endda 
aktivere en løfteraket fra samme 
sokkel. Chopper har også en 
elektrochokstav – hans yndlings- 
udstyr, som han bruger til at give 
både venner og fjender stød med.
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Flot bølle
Zebs grønne øjne og 
fremtrædende violette striber 
er tegn på skønhed blandt 
lasatter, men på Lothal har 
man set for få af hans art  
til at have et ordentligt 
sammenligningsgrundlag.

Vogteren
Zeb har et svagt punkt for de små og 
hjælpeløse. Han kan ikke lade være med 
at blande sig, da han ser stormtroopere 
chikanere en ugnaught-kræmmer 
(ovenfor). Under en samtale med Ezra 
står det klart for Zeb, at han vil gøre 
gengæld for, at Ezra reddede hans liv i en 
duel med agent Kallus (t.v.).

Zap!
I Lothals hovedstad 
jorder Zeb en gruppe 
stormtroopere med sin 
langriffel. Chokket vil 
efterlade dem bevidst- 
løse i en rum tid.

ZEB (GARAZEB ORRELIOS)
MEDVIRKEN R  ART Lasat  HJEMPLANET Lasan  
TILKNYTNING Oprørere  

Garazeb ”Zeb” Orrelios er lasat og et vigtigt medlem af 
oprørsbesætningen på Ghost. Trods sin størrelse og 
dyriske fremtoning er Zeb eftertænksom og sensitiv, 
især når det gælder galaksens svage og hjælpeløse. 
Ikke desto mindre siger han tingene bøst og lige ud og 
ikke altid så taktfuldt, som han burde. Zebs tendens til 
at handle, før han tænker, bringer ofte ham og hans 
gruppe i klammeri med Imperiet, omend slagsmål med 
stormtroopere bliver en af hans yndlingsbeskæftigelser. 
Hans impulsive natur bidrager også til hans sporadiske 
ludomani, som på et tidspunkt sætter Zeb i gæld til 
Lando Calrissian, så resten af besætningen må hjælpe 
ham med at finde en løsning på problemet. 

Lasatternes anatomi giver Zeb nogle markante 
fysiske fordele. Som tågænger kan han generelt 
springe længere, løbe hurtigere og bevæge sig mere 
lydløst end sine menneskevenner. Hans kraftige krops- 
bygning gør ham stærkere, og hans store fingerspidser 
hjælper ham til at klatre. Selv hans overdimensionerede 
øjne og ører giver ham et skarpere sanseapparat end 
mennesker. Zebs ansigtsbehåring er et statussymbol i 
lasatternes kultur.

Zeb enes fint med Kanan, Hera og Sabine, men er 
ikke meget for Chopper. Han deler modvilligt køje med 
Ezra på Ghost (deres lukaf er sparsomt møbleret, 
omend en plakat af et YT-1300-fragtskib på væggen 
røber Zebs forkærlighed for store skibe). Parrets 
indbyrdes kemi er omskiftelig til at begynde med, men 
med tiden kommer deres venskab til at minde om 
forholdet mellem konkurrencebetonede søskende. 
Røveriet af en TIE-jager i byen Kothal står som en 
positiv milepæl i deres forbrødring.

Zeb har en tragisk fortid. Imperiet jævnede hans 

hjemplanet, Lasan, med jorden og myrdede de fleste af 
indbyggerne. Da Zeb møder agent Kallus fra Imperiets 
SikkerhedsBureau (ISB) og opdager, at han deltog 
i grusomhederne, vokser en intens rivalisering 
straks frem mellem de to, hvilket fører til en række 
voldsomme sammenstød. 

Zeb taler ikke om dét, det overgik hans familie og 
venner på Lasan, men traumet motiverer ham til at slås 
for frihed for alle, der tyranniseres af Imperiet. Zebs 
egen tragedie gør ham forstående over for andres 
lidelse. Selv når situationen bliver desperat, nægter 
han at anvende Imperiets egne, brutale T-7-
opløsningsvåben imod dem, fordi han har oplevet 
deres grufulde virkning på første hånd på Lasan. 

Alligevel stikker Zeb aldrig af fra et 
slagsmål. Som tidligere medlem af Lasans 
æresgarde er han det eneste medlem af 
besætningen, der har nævneværdig 
kamptræning (bortset fra Kanans tid 
som jedi-padawan). Zeb er udrustet 
med en langriffel, æresgardens 
traditionelle og unikke våben, 
men han er også god til at 
bruge de bare næver.



122 FIGURER OG SKABNINGER

Fuld af overraskelser
Ezra bærer en kadethjelm, som Sabine en dag  

vil udsmykke. Blandt hans hjælpemidler –  
hvoraf flere er hugget fra Imperiet – er radio- 
enheden i hans bælte, en pansret benskinne,  

en rekognosceringspakke til kadetter og en 
slangebøsse monteret på håndleddet. Hans 

lange fingre synes altid at rage nye ting til sig.
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EZRA BRIDGER
Ezra Bridger er en 15-årig forældreløs, født på Lothal samme 
dag som Imperiet blev grundlagt. Hans fremtid ser sort ud, indtil 
han møder en gruppe overløbere, som ændrer hans liv for altid.
MEDVIRKEN R  ART Menneske  HJEMPLANET Lothal  TILKNYTNING Oprørere

”Det vil kun blive værre … medmindre  
vi rejser os og gør modstand.” EZRA BRIDGER

EN NY OPRØRSFAMILIE
Ezra render ind i en gruppe oprørere (Kanan Jarrus, Hera Syndulla, Zeb 
Orrelios, Sabine Wren og deres droide, Chopper), da han prøver at stjæle 
den samme last af imperiespeedere, som de er ved at stjæle. Efter at have 
entret deres skib, Ghost, for at ryste deres hale af TIE-jagere af sig, drager 
de ud på en mission for at befri nogle wookieefanger. Ezra lærer at stole på 
besætningen og bekymre sig om andre – endda så meget, at han sætter sit 
eget liv på spil. Oprørerne bliver Ezras nye familie og giver hans liv fornyet, 
spændende mening. Undervejs får han andre, værdifulde  
venner, især Zare Leonis på Lothals Imperiale Akademi.

JEDI-PADAWAN
Kanan Jarrus genkender Ezras skarpe evne til at 
forudane hændelser og udføre ekstraordinære fysiske 
bedrifter. Da Ezra finder Kanans lyssværd og aktiverer 
hans jedi-holokron med Kraften, opfordrer Hera Kanan 
til at antage Ezra som sin padawan. Ezra viser lovende 
takter fra starten, men han er udisciplineret og uden 
tålmodighed, og det bekymrer Kanan, at Ezras evne til 
at manipulere Kraften er uregelmæssig og viser sig i 
stærke udbrud. Med Kanans hjælp lokaliserer Ezra 
et skjult jedi-tempel, hvor han konfronterer sin 
frygt, sine følelsesmæssige bånd og sin 
hævnlyst mod de, der var ansvarlige for 
hans forældres forsvinden. Han 
finder en kyberkrystal i templet og 
bygger sit eget, ukonventionelle 
lyssværd. Men Inkvisitoren lurer 
som en fortsat trussel.

OVERLEVELSESINSTINKT
Da Ezra er syv år gammel, mister han sine 
forældre, Mira og Ephraim Bridger, til Imperiet, 
fordi de har sendt illegale transmissioner over 
holonettet. Ezra bærer nag til deres ven, 
rodianeren Tseebo, fordi han ikke magtede at redde dem. Ezra ændrer dog 
mening, da han opdager, at Tseebo har fået kybernetiske implantater og et 
job hos Imperiet for at finde ud af, hvad der skete med Ezras forældre. Ezra 
klarer sig på egen hånd ved at udføre opgaver for lyssky skikkelser som 
Ferpil Wallaway og dusørjægeren Bossk, ligesom han stjæler for at overleve. 
Han bor i et forladt kommunikationstårn i udkanten af Capital City, hvor han 
har sin samling af imperiehjelme, en lille speeder og stjålne dimser. Han 
nærer ikke meget håb for fremtiden, indtil han møder en gruppe oprørere.

Ezras speeder
Ezra stjæler en overskydende speeder fra 
Imperiet og maler den om. Han og Kanan 
bruger speedere på deres missioner, 
omend Ezra helst vil køre forhindringsløb 
og skyde på loth-afskum.

Et nyt liv
Kanan tager imod Ezra som 

besætningsmedlem på Ghost og  
som sin nye jedi-padawan.

På flugt
Zeb, Ezra og Kanan 
flygter fra et fragtskib.
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BARON VALON RUDOR
MEDVIRKEN R  ART Menneske  HJEMPLANET 
Corulag  TILKNYTNING Imperiet 

Baron Valon Rudor, dæknavn ”LS-607”, er 
en højt dekoreret TIE-jagerpilot i Lothals 
imperieflåde. Han er kæphøj, selvoptaget 
og ulideligt arrogant. Ikke desto mindre er 
han forfulgt af uheld, hvilket gør ham stadig 

mere bitter. Hans konstante sammenstød 
med oprørerne ender altid galt. Første 
gang de mødes, skyder Ghost hans TIE- 
jager ned, og da Ezra Bridger finder flyet, 
stjæler han Rudors hjelm og flyvegrej. Zeb 
Orrelios skiller også Rudor fra hans skib 
mere end én gang, og endelig saboteres 
hans chance for at flyve den sidste nye 
TIE Advanced på Imperiets Dag.

MYLES GRINT
MEDVIRKEN R  ART Menneske  
HJEMPLANET Lothal  
TILKNYTNING Imperiet

Tugtemester Myles Grint er en fåmælt 
mand, der lader sin størrelse 
intimidere folket på Lothal. 
Han følger kommandør 
Areskos udspil og 
tyranniserer både 
borgere og officerer  
af lavere rang. Heldigvis 
bidrager hans uduelighed 
til oprørernes succesfulde 
operationer på Lothal. Da 
guvernør Tarkin ankommer, 
beordrer han Inkvisitoren til at 
sætte en endegyldig stopper 
for Grints lange række af 
fejltrin.

CUMBERLAYNE ARESKO
MEDVIRKEN R  ART Menneske  HJEMPLANET 
Lothal  TILKNYTNING Imperiet

Kommandør Cumberlayne Aresko er den 
egoistiske og hårdhjertede chef for de 
militære aktiviteter på Lothal. Sammen 
med tugtemester Grint fører han opsyn 
med det lokale imperieakademi og cere- 

monierne på Imperiets Dag. Aresko 
overvurderer dog sin egen vigtighed. 
Han er ikke nær så klog, som han selv 
tror, og denne brist bidrager i sidste 
ende til hans fald. Han underretter først 
agent Kallus om oprørsaktiviteterne i 
hovedstaden, og da hans gentagne 
forsøg på at standse dem slår fejl, 
fremskynder Inkvisitoren hans afgang.

VALON RUDOR

”Dette er LRC-01. Jeg 
har pågrebet en borger 
mistænkt for forræderi.”

”Du vil angre det! Nej – du 
vil være død!”

CUMBERLAYNE ARESKO

IMPERIAL 
KAMPFØRER

MEDVIRKEN R  ART Menneske  
HJEMPLANET Diverse 
TILKNYTNING Imperiet 
Imperiets kamppiloter  
har modtaget grundig 
træning på akademiet, 
og stormtrooperne  
misunder dem deres 
ophøjede, afskærmede 
stillinger i velpansrede 
fartøjer. Disse lidt for 

selvsikre piloter skal kunne 
føre en lang række fartøjer, 
herunder speedere og 
troppetransporter. De 

kompetente førere bærer  
kropspanser, der beskytter 

dem imod mulig væbnet 
modstand.

YOGAR LYSTE
MEDVIRKEN R  ART Menneske  
HJEMPLANET Garel  
TILKNYTNING Imperiet

Forsyningsmester Yogar 
Lyste er en ambitiøs, ung 
imperieofficer udstationeret 
på Lothal, hvor han fører 
tilsyn med import og eksport 
af varer samt regulering, 
vedligehold og distribution  
af produkter fra de lokale 
industrier, som Imperiet 
kontrollerer. Til tider fragter  
han også fanger. Hans arbejde 
forstyrres ustandselig af 
oprørerne, hvilket blot får ham 
til at gøre sig dobbelt umage.

De lokales undertrykker
Grint smager på en joganfrugt, 
mens han og kommandør Aresko 
chikanerer en handlende på et af 
hovedstadens frie markeder.

Ubehagelig adfærd
Grint er altid parat til på 
opfordring at chikanere 
Lothals borgere og 
laverestående officerer.

Imperieuniform
Officersskiven på 

Areskos hat og det 
gradstegn, han 

bærer med stolthed 
på sit bryst, viser 

klart og tydeligt 
hans status og rang.

Pligttro
Aresko briefer 

agent Kallus 
om oprørernes 

tyveri af flere  
af Imperiets
speedere og 

våbenpartier i 
hovedstaden.
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CIKATRO VIZAGO
MEDVIRKEN R  ART Devaronianer  
HJEMPLANET Devaron  
TILKNYTNING Broken Horn- 
syndikatet

Lothals forbryderkonge, Cikatro 
Vizago, er leder af Broken Horn- 
syndikatet. Vizago handler med 
sortbørsvarer og i særdeleshed 
partier af stjålne imperievåben 
såsom E-11-blastere og T-7-
ionopløsere. Devaronianeren 
rejser med et følge af IG-RM-
bølledroider på Broken Horn, 
hans C-ROC-krydser af Gozanti- 
klassen. Ghosts besætning 
udfører ofte missioner for Vizago 
og indgår handler med ham for  
at få kontanter, forsyninger eller 
værdifulde informationer.

AGENT KALLUS
MEDVIRKEN R  ART Menneske 
 HJEMPLANET Coruscant   
TILKNYTNING Imperiet

Agent Kallus (dæknavn ”ISB-021”) er 
medlem af Imperiets SikkerhedsBureau 
(ISB), en hemmelig politiorganisation, som 
skal overvåge folkets troskab mod Imperiet 
og knuse ethvert tilløb til systemkritik.
Kallus’ urokkelige pligtfølelse over for 
Imperiet får ham til at afsky oprørerne og 
enhver form for lydighedsnægtelse. Hans 
overlegne væsen og enorme ego 
forstærker også hans foragt for ikke-
menneskelige racer. Kallus sendes til 
Lothal for at efterforske den øgede oprørs- 
aktivitet, som ifølge kommandør Aresko 
indebærer det nylige tyveri af Imperiets 
speedere og et tilhørende parti våben.

Agent Kallus har både Imperiets 
flåde- og hærstyrker til sin rådighed. Ud 
over sit kontor i Lothals Capital City har 
han også kommandoen over sin egen 
stjernedestroyer. Han støder første gang 
på Ghost og dens besætning, da de 
forsøger at befri wookieefanger. Kallus 
render ind i dem igen på Kessel, hvor han 
opdager, at Kanan Jarrus er jedi, med Ezra 
Bridger som formodet padawan. Kallus 
kontakter Inkvisitoren for at få hjælp til at 
jage de to jedier.

I sin egenskab af ISB-oficer har Kallus 

modtaget indgående kamptræning. Han er 
en formidabel modstander, hvis fysiske 
styrke kommer til udtryk i hans evne til at 
håndtere en tung langriffel. Hans ISB- 
hjelm er et statussymbol, der både skal 
intimidere andre og beskytte ham i kamp.

Agent Kallus deltager i plyndringen af 
Lasan og tager en langriffel fra en falden 
æresgardist, hvilket lasatten Zeb Orrelios er 
godt sur over, da han og Kallus mødes. 
Kallus ser stolt frem til chancen for at 
besejre Zeb i kamp, men Ezra redder Zeb  
i allersidste sekund med et Kraft-skub, så 
oprørerne hurtigt kan tage flugten. Da 
deres veje krydses næste gang, er Zeb 
bedre forberedt på sammenstødet.

Trods agent Kallus’ anstrengelser lykkes 
det ham ikke at ødelægge oprørscellen på 
Lothal, hvilket med tiden vækker guvernør 
Tarkins mishag. Kallus får dog endnu en 
chance til at bevise sit værd, og han er 
med til at pågribe Kanan, da oprørerne 
dristigt forsøger at bemægtige sig en 
holonettransmission.

Forsigtig gangster
Vizago undersøger en 
stjålen ladning E-11- 
blastere, som Kanan 
Jarrus har fremskaffet.

Klar til kamp
Skønt agent Kallus 
primært tager sig af 
sikkerheds- og 
efterforskningsopgaver, 
nyder han enhver 
lejlighed til at anvende 
sin langriffel i kamp-
handlinger.

Lederen
Kallus beordrer sine tropper til at 

skyde på jedierne (nedenfor) og jagter 
oprørere i vægtløs tilstand (t.h.).

Veludrustet
I sit bælte gemmer Vizago de 

mange tekniske hjælpemidler, han 
har brug for i sin sortbørsgesjæft.
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INKVISITOREN
MEDVIRKEN R  ART Pau’an  HJEMPLANET 
Utapau  TILKNYTNING Imperiet 

Darth Vader giver personligt Inkvisitoren 
ordre til at finde og dræbe de resterende 
jedier. Hans mission er at opsøge individer 
med sans for Kraften og foretage et 
øjeblikkeligt skøn. Lovende eksemplarer, 
der er unge og beredvillige, udvælger han 
til oplæring i Kraftens mørke side. Pligttro 
jedier og de uvillige viser han derimod 
ingen nåde. Inkvisitoren tjener Kraftens 
mørke side, men er teknisk set ikke sith. 
Hans analytiske koldsindighed er hans 
mægtigste våben. Han analyserer 
jediernes kampteknikker og evner 
samt de jedi-traditioner, som de følger.  

Han kan sågar identificere, hvilken 
mentor en jedi har haft. Disse 

oplysninger bruger han til at 
udnytte deres svagheder.

Eftersom Inkvisitorens 
hemmelige missioner er af så 
afgørende betydning, er han 
udstyret med en eksperimentel 
TIE Advanced v1-prototype. 
Han bærer også et unikt, 

tveklinget lyssværd og en skrækindjagende 
sort og rød hjelm. Ligesom sine pau’anske 
landsmænd fra Utapaus jordfaldshulbyer 
trives Inkvisitoren bedst i mørke. Røde 
tatoveringer fra den mørke side dækker 
hans ansigt og indgyder frygt i såvel hans 
ofre som underordnede.  

Efter at agent Kallus opdager jedien 
Kanan Jarrus og dennes formodede 
padawan, Ezra Bridger, underretter han 
Inkvisitoren. Da imperiesenator Gall Trayvis 
hævder, at jedien Luminara Unduli sidder i 
Stygeon Prime, venter Inkvisitoren ved det 
imperiale fængsel for at lægge en fælde for 
Kanan og Ezra. Skønt han aldrig har mødt 
Kanan, identificerer Inkvisitoren straks 
jediens kampteknik, at hans mester var 
Depa Billaba, og – vigtigst af alt – de svage 
punkter i hans teknik. Inkvisitoren udnytter 
denne viden yderst effektivt, og Kanan og 
Ezra undslipper kun med nød og næppe. 
På Imperiets Dag møder Inkvisitoren dem 
igen. I denne træfning kommer Ezra tæt på 
den mørke side for at redde sin mester fra 
skurken. Siden lader Kanan sig pågribe for 
at redde sine venner. Kanan viser én gang 
for alle, at han er jedi-ridder, da han slår 
Inkvisitoren i en episk lyssværdduel.

Kommandoveje
Inkvisitoren er en dygtig 
fighter, som i kraft af sin 

anseelse har befaling 
over stormtroopere og  
de fleste af Imperiets 

officerer. 

Inkvisitorens fælde
Kanan Jarrus og Inkvisitoren duellerer i jedien Luminara 
Undulis krypt i imperiefængslet på Stygeon Prime.
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Stolt fremtoning
Zare bærer Det Imperiale 
Akademis kadetuniform og hjelm.
De grå og hvide uniformer 
symboliserer enhed, solidaritet, 
disciplin og prestige.

GALL TRAYVIS
MEDVIRKEN R  ART Menneske  
HJEMPLANET Ukendt  TILKNYTNING Imperiet 

Gall Trayvis er en frafalden senator, som 
transmitterer anti-imperiale udsendelser 
over holonettet. Han synes at leve i skjul 
og på flugt, og han er en inspirationskilde 
for både mange vordende oprørere og for 
besætningen på Ghost. Til tider opfordrer 

han til modstand, som for eksempel at 
boykotte Imperiets Dag; andre gange 
videregiver han værdifuld information,  
som da han overbringer beskeden om, at 
Imperiet holder jedien Luminara Unduli 
indespærret i deres fængsel, Stygeon 
Prime. Senere antyder han, at han agter at 
aflægge Lothal et hemmeligt besøg. Under 
sit ophold røber Trayvis imidlertid, at han er 
en dobbeltagent i Imperiets tjeneste.

FYRNOCK
MEDVIRKEN R  HJEMPLANET Asteroider  
STØRRELSE Varierer LEVESTED Mørke huler  

Fyrnocker er siliciumbaserede livsformer, 
der bor på store asteroider med tynde 

atmosfærer. De er bange for lys og bor 
i skyggerne, hvor de ligger i dvale i 
lange perioder. Forstyrres de, vågner 
de straks og angriber byttet med 
deres skarpe kløer og tænder. De 
indtager sjældent føde og æder mest 
mynocker, små rumsnegle og andre 

væsener, der bor i asteroidebælter. 
Da Sabine Wren og Hera Syndulla 
strander på en af Republikkens 

gamle asteroidebaser, er den 
befængt med fyrnocker, 
som angriber dem. De to 

undslipper på et hængende 
hår, men Kanan Jarrus noterer sig stedet, 
da dyrene måske kan komme dem til 
nytte en anden gang.

MAKETH TUA
MEDVIRKEN R  ART Menneske  
HJEMPLANET Lothal 
TILKNYTNING Imperiet 

Minister Maketh Tua er en 
statstjenestemand, som ofte agerer 
stedfortræder for Lothals imperiale 
guvernør, Arihnda Pryce, når hun 
anklages for at beskytte 
Imperiets industrielle 
interesser. Hun er også 
elitestudent fra det 
Imperiale Akademi.  
Tua leder fejringen  
af Imperiets Dag på 
Lothal, da guvernøren 
inviteres til at tilbringe 
dagen på Coruscant. 
Hun indfører Sienar 
Fleet Systems’ nye, 
avancerede TIE-jager 
og dens pilot, baron 
Valen Rudor, men da 
oprørerne angriber, 
går alt gruelig galt.

ZARE LEONIS
MEDVIRKEN R  ART Menneske   
HJEMPLANET Uquine  
 TILKNYTNING Ingen 

Zare Leonis er søn af Leo og Tepha 
Leonis, der begge arbejder som 

forskere ved Lothals landbrugs-
ministerium. Familien stammer oprindelig 

fra en kerneplanet, men finder sig til rette i 
deres nye verden. Efter at Zare bliver optaget 

på Juniorerhvervsakademiet, forsvinder hans 
søster Dhara sporløst fra sin undervisning på 
Lothals Akademi for Unge Imperialister. Året efter 

starter Zare på Det Imperiale Akademi for i 
smug at opklare søsterens skæbne. 

Da Ezra Bridger går under dække 
på Akademiet, hjælper Zare 

ham med at stjæle en 
kodeløser fra 

Imperiet.

GAMLE JHO
MEDVIRKEN R 
ART Ithorianer 
HJEMPLANET Ithor 
TILKNYTNING Ingen 

Den ithorianske 
ejer af Gamle Jhos 
Pitstop er en af de 
første nybyggere på 
Lothal, og han ved alt, der er 
værd at vide om planetens 
historie. Hans art er kendetegnet 
ved at have munde på begge sider 
af hovedet, og Jho bærer særligt 
udstyr, der oversætter ithoriansk 
tale til almindelig basic. Den vise 
og fascinerende værtshusejer 
bryder sig ikke om Imperiet og 
lader Ghosts besætning søge ly 
ved sin dokningsstation. Fra tid til 
anden deler han også værdifulde 
oplysninger med Kanan og 
besætningen. 

Stedfortræder
Maketh Tua er nok 
patriot, men også 
en selvoptaget og 
ineffektiv leder.
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I Den Sorte Herres kløer
For enden af en udligger i Cloud Citys reaktor- 
skakt tror Darth Vader, at han endelig har 
krammet på Luke Skywalker, og at den unge 
oprører ikke kan undslippe. Men Luke nægter  
at give efter for den mørke side.



VIGTIG BEGIVENHED

VADERS AFSLØRING

Darth Vader fornemmer Kraftens styrke i den oprørspilot, som ødelægger 
Dødsstjernen, og siden erfarer han, at pilotens navn er Luke Skywalker. 
Da han også indser, at Luke og Obi-Wan Kenobi boede på planeten 
Tatooine samtidig, bliver han besat af at fange Luke. Kort tid efter slaget 
om Hoth bekræfter kejseren, at Luke faktisk er søn af Vaders andet jeg, 
Anakin Skywalker. Han opfordrer Vader til at lokke Luke over på den 
mørke side. Vader udlover straks en dusør for Lukes allierede, Tusindårs-
falkens besætning, og inden længe kan Vader, takket være dusørjægeren 
Boba Fett, pågribe besætningen på Cloud City i Bespin-systemet. Da 
Luke ankommer for at redde sine venner, går han lukt i Vaders fælde.

EN MØRK SKÆBNE
Vader lokker Luke ind i et indfrysningskammer på Cloud City, hvorefter en 
heftig lyssværdduel udspiller sig. Deres kamp fortsætter forbi en gas-
bearbejdningsskovl og ud på en vedligeholdelsesbro, der ender i en 
balkon fyldt med trykmålere. Slagsmålet fortsætter, indtil Vaders klinge 
kapper Lukes højre hånd af. Omtåget og forslået Luke klamrer sig til en 
cylinderformet sensor, imens Vader presser ham til at give efter for den 
mørke side. Eftersom Luke aldrig betvivlede Obi-Wans påstand om,  
at Vader dræbte Lukes far, er han lamslået, da Vader fortæller ham 
sandheden. Vader bekendtgør også, at det er Lukes skæbne at bringe 
kejseren i knæ, og at de sammen kan herske over galaksen som far og 
søn. Uden nogen flugtmulighed, men fast besluttet på at undslippe 
sith-fyrsten, giver Luke slip på måleren og dratter ned i skakten.

“Nej. Jeg er din far!”

Efter at Darth Vader besejrer Luke Skywalker i 
Cloud City, røber han sin sande identitet og 
tilbyder Luke at indgå en alliance, så de 
sammen kan bringe orden i galaksen.

DARTH VADER

Grufuld sandhed
Obi-Wan Kenobi fortalte for 
mange år siden Luke 
Skywalker, at Darth Vader 
dræbte Lukes far, som var 
jedi. Nu nægter Luke at 
acceptere, at Obi-Wan løj, 
og at Vader er hans far.




