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INTRODUKTION
STAR WARS: THE LAST JEDI viderefører den nye æra af fortællinger,
der på spektakulæreste vis blev indledt med The Force Awakens. På
ægte føljetonmaner, som det kendes fra de film, der dannede
forbillede for skabelsen af Star Wars, tager den tråden op, hvor det
foregående kapitel sluttede. Biografgængere har ventet i flere år på
igen at tage på eventyr med Rey, Finn, Poe og Kylo, men for figurerne
selv er der kun gået få øjeblikke siden de begivenheder, der formede
dem i den sidste film. Episode VIII sender dem af sted mod nye
udfordringer og opdagelser, men afdækker også hemmeligheder fra
fortiden undervejs.
I denne Illustrerede Guide kan du besøge nye verdener, fra velstående
Cantonica til trøstesløse Crait. Bliv klogere på hemmelighedsfulde figurer
som Luke Skywalker og Øverste Leder Snoke. Opdag jediernes fødested,
en ø, der også truer med at blive ordenens grav. The Last Jedi giver svar
og stiller nye spørgsmål, og det samme gør denne bog.

STJERNEDRÆBERENS

KONSEKVENSER

GALAKSEN

Lah’mu

DET VAR EN KATASTROFE, der gav genlyd i hele galaksen.
Stjernedræberens salve flængede selve hyperrummet, og få øjeblikke
senere var Hosnian-systemet væk. Med ét enkelt skud skar Den Første
Orden hovedet af Den Ny Republik, hvorefter galaksens verdener
begyndte at overgive sig. Mange var i forvejen besnæret af Den Første
Ordens løfte om sikkerhed. Andre overgav sig i rædsel. I løbet af
ganske få dage var det galaktiske status quo blevet ødelagt, og en
længe ulmende krig brudt ud i lys lue.

HOSNIAN-SYSTEMETS UNDERGANG
Pulveriseringen af Den Ny Republiks
hovedsæde og flåde fik mange verdener til
betingelsesløst at overgive sig til Den Første
Orden. Det var en voldsom demonstration af
magt og Den Første Ordens villighed til uden
tøven at begå massemord.

Dantooine
Moraband

Cantonica

Yavin

Felucia

Dathomir

Mandalore

Ithor
Ord Mantell

Lothal
Wobani

DEN NY REPUBLIK

INDRE RING

Trods sine idealistiske intentioner opnåede
Den Ny Republik aldrig samme tilslutning
som Den Gamle Republik. Nu hvor
Senatet og flåden er udslettet, og
Republikkens militærledere omkommet,
virker det usandsynligt, at de
tilbageværende systemer skal
kunne holde sammen endsige
bekæmpe Den Første Orden.

DE UKENDTE
REGIONER

Eadu

Onderon

Jedha
Coruscant

Kashyyyk

Kuat

Kessel

KERNEN

Corellia

DEN FØRSTE ORDEN

Selvom Stjernedræberbasen er blevet
tilintetgjort, føler Den Første Orden sig ikke
slået. Tværtimod mener de, at krigen er
så godt som vundet. De mangler kun at
udradere Modstandsbevægelsens
resterende styrker og dræbe Luke
Skywalker for at kunne undertvinge sig
en galakse, der stadig er i chok over
Den Første Ordens lynangreb.

Hosnian Prime

Ahch-To

KOLONIERNE

Bothawui

Lukes rute
til Ahch-To
Takodana

Scarif
MIDTERSTE RING

Kafrenes Ring

Malastare

Endor

Geonosis

Naboo

Modstandsbevægelsens hovedformål havde
altid været at presse Senatet til at gribe ind
over for Den Første Orden. Nu da det ikke
længere er en mulighed, er Modstandsbevægelsen trængt. General Organa ved,
at en enkelt sejr aldrig afgør en krig, og lige
nu er Bevægelsens førsteprioritet at flygte, så
den senere kan tage kampen op igen.
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Bespin og Hoth

YDRE RING

D’Qar

Crait

Dagobah

Utapau

CANTONICA
Dybt i den fjerntliggende Selskabssektor – et område,
hvor virksomheder frit kan råde og regere over deres
eget territorium – ligger planeten Cantonica som et
symbol på rigdom og luksus. Den er en øde
ørkenklode, men der er blevet brugt uhyrlige
summer på omfattende infrastruktur, der har
forvandlet en enkelt afkrog af landskabet til en
kunstig kystby: Canto Bight. Dette overdådige resort
er en legeplads for galaksens allerrigeste, der har
magt og indflydelse nok til at leve i fred for den
hastigt omsiggribende krig.

Tatooine

Sullust

MODSTANDSBEVÆGELSEN

AHCH-TO
En uudforsket verden, hvis beliggenhed i galaksen for
længst var gået i glemslen. Ahch-To omtales under
mange navne i ældgamle sagn, hvilket blot har gjort
det endnu vanskeligere at finde den. Planeten kredser
om en dobbeltsol og er dækket af et enormt, oprørt
hav, op af hvilket kun spredtliggende øgrupper titter
frem. Det er på denne verden, Jediordenen blev
grundlagt, og det første jeditempel opført. Efter årtiers
søgen fandt Luke Skywalker frem til den og rejste
hertil. Ahch-To er dog ikke noget paradis. Skumsprøjt,
isnende vind og voldsomt uvejr præger vejrliget.

Nal Hutta

EKSPANSIONSREGIONEN
Jakku

D’QAR
Et modangreb fra Den Første Orden er uundgåeligt.
Umiddelbart efter at have sendt Rey af sted om bord
på Tusindårsfalken begynder Modstandsbevægelsen
at evakuere sin fæstning på den frodige planet D’Qar.
Med løjtnant Connix i spidsen for aktionen lastes
modstandspersonel og udstyr i al hast om bord på
transportskibe. Modstandsflåden, der netop er
ankommet på foranledning af det nødsignal, der blev
sendt ud under slaget om Stjernedræberen, er gået i
kredsløb om planeten, og slagskibenes hangarer
fyldes hurtigt med modstandstransportere.

Modstandsflådens rute

Savareen

CRAIT
I Oprørets unge dage rekognoscerede Bail Organa
den afsidesliggende mineralverden Crait med henblik
på at etablere en eventuel forpost her. Den dengang
16-årige Leia Organa besøgte Crait og så med egne
øjne, hvor livløs og ugæstfri planeten lod til at være
– et oplagt oprørsskjul. Det er en verden af blodrød
krystal permanent indkapslet i en kappe af
blændende hvidt salt. En gammel mine blev brugt
som fundament for oprørernes base, som nu, flere
årtier efter at krigen mod Imperiet sluttede,
henligger øde og forladt.
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MODSTANDSFLÅDEN
MED KUN FIRE SKIBE kan den modstandsstyrke, der skal evakuere D’Qar,
knap nok kaldes en flåde – alligevel er denne brogede håndfuld fragtfartøjer
og krydsere uundværlig i undsætningen af den dødsdømte bases personale.
Skibene assisteres af bombemaskiner, X-wing- og A-wing-jagere samt kampvante officerer. Redningsfærger fragter hurtigt folk fra planetens overflade til
de ventende skibe for at undslippe
Kommunikationsantenne
Den Første Ordens uundgåelige
gengældelsesangreb. Netop
som det sidste fartøj forlader
D’Qar, indleder Den Første
Orden sit bombardement
af planeten.

RADDUS

General Organas flagskib, det godt tre kilometer lange
Raddus, var et af de sidste krigsskibe, der blev udviklet,
inden afrustningsaftalen mellem Den Ny Republik og det
besejrede Imperium kom i stand. Den svære krydser
gjorde en overgang tjeneste i Den Ny Republiks flåde,
men blev udrangeret til fordel for en mindre
besætningskrævende model. Øget automatisering og
kasseringen af overflødige systemer har gjort krydseren
til et vigtigt aktiv for Modstandsbevægelsen. Raddus’
store styrke er dens avancerede deflektorskjoldsystem,
hvis beskyttende energifelt har enorm rækkevidde.
Midtskibs
turbolaserbatteri
Primær
kommandobro

Agtersektion
omsluttet af
forstærkede
deflektorskærme

FLÅDEPERSONEL

Modstandsbevægelsen er så
underbemandet, at D’Qar-basens
personel skifter roller for at kunne være
til bedre nytte om bord på storskibene.
Kommunikationsteknikere flyver
evakueringsfærger, læger arbejder
som mekanikere, og
våbenmekanikere træder til som
skytter. Storskibenes officerer
organiserer modtagelsen af de
evakuerede styrker og anviser dem
nye arbejdsområder på deres
respektive skibe. Personer fra vidt
forskellige afdelinger skal pludselig
arbejde side om side og knytter nye
venskaber i den overhængende fares
skygge. Raddus tager hoveddelen af
Leias deling, mens de øvrige anbringes
om bord på Anodyne, Ninka og Vigil.

Bortstuvet
Glie-44-blaster
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Et vævert, alsidigt fartøj
under viceadmiral
Hondos kommando. Ninka
er lille af en krydser at
være, men den kraft, der er
allokeret til skibets våben, gør
det til et af flådens mest hårdtslående. Det
corelliansk udviklede fartøj er designet
efter stolte kerneverdentraditioner, og dets
besætning kalder det med stolthed en
”bunkerbryder”, fordi det er bygget til at
medbringe kraftige bomber. Ninkas
udliggere er indrettet med dokningskanaler,
der gør det muligt at armere skibet
yderligere med stjernejagere og
bombemaskiner.

Maskinvarmeafledningskappe

Primærreaktorhus
Armeringsmekanisme

SVÆRE VÅBEN
Ninka er ladet med tre svære
plasmabomber af virgilliansk
design til brug ved kredsløbsangreb
på befæstede overflademål.

Kraftig
plasmabombe

Turbolasertårn

Hyperdrivegenerator

DATAFIL

Kommandobro

> Selvom alle de evakuerede kunne være på
Raddus alene, er det Modstandsbevægelsens
politik ikke at samle alle æg i én kurv.

Lægepersonelkvarterer

> Modstandsbevægelsens storskibe er som
regel kun sparsomt bemandet, men det ekstra
personel fra D’Qar har spædet kraftigt til den
sædvanlige stambesætning.

Styrbords
hangarbås

Storskibenes maskinrum vrimler snart med
flygtninge, eftersom afdelinger, der normalt er
forbeholdt teknikere, hastigt må indrettes til
indkvartering af de nye ombordkomne.

NINKA

Isoleret
teknikerheadset

Improviseret
panser

Lånt
stjernejagerpilothjelm

Modulære korridorsektioner er
et klassisk kerneverdendesign,
der gør indretningsmulighederne
uendelige. Sektionerne er
nemme at fabrikere og boltes
fast på eksisterende skotter.

ANODYNE

Den udrangerede Nebulon-C-eskortfregat
Anodyne blev reddet fra ophugning og
restaureret på et modstandsvenligt værft og
er efter omfattende ombygninger
genopstået som hospitalsskib. Den har fået
fjernet sine mest slagkraftige våbensystemer,
men fregatten kan stadig forsvare sine
passagerer med turbolasere, punktforsvarskanoner
og trækstråleprojektorer. Udliggermontage og
enhedstilkobling gør det muligt for Anodyne at
booste sin egenvolumen med yderligere moduler
om nødvendigt.

Bommonteret
bromodul

VIGIL

Vigil er et hybridfartøj kendt som en fragtfregat, der
kombinerer beskeden ildkraft med omfattende
godskapacitet. Vigils lastrum rummer vigtigt udstyr og
forsyninger til Modstandsbevægelsen, men dens
lette armering betyder, at den ikke er meget bevendt
i et decideret slag.

Strømceller
og søjle
til statisk
afladning

Forskibs
sensoranlæg

Kommandobro

Forskibs
sensoranlæg

PAMMICH
NERRO GOODE,
FRAGTPILOT

SAILE MINNAU,
VAGT

RIVA ROSETTA,
TEKNIKER

Primær
underlysfremdriftsmotor

Lastrum
Dokningsbom

Langtrækkende
kommunikationsantenne
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FLÅDEKOMMANDOEN
MODSTANDSFLÅDENS overkommando består af veteraner fra
Oprørsalliancen, tidligere ledere af uafhængige guerillastyrker og
sympatisører fra Den Ny Republik, som alle har et personligt forhold til
general Organa. Belært af erfaringer fra Oprøret har man gjort
modstandsflådens kommandostruktur uhyre fleksibel: Lederne på de skibe,
der ankommer for at evakuere D’Qar, kombineres hurtigt med officererne
under Leias kommando. Nødplaner sættes i værk, men ingen er forberedt
på, hvor voldsomt Den Første Ordens angreb viser sig at blive.

KAPTAJN IDROSEN GAWAT
Inden sit otium stod Gawat i spidsen
for de forsvarsstyrker, der
afpatruljerede rummet i Mykaposystemet. Han var dog ikke parat til at
lægge sit rangsemblem på hylden, så i
sine 70’ere sluttede han sig til
Modstandsbevægelsen, hvor hans
årtier lange erfaring kunne gøre nytte.

DATAFIL
> Flådens ledende officerer omfordeles mellem
de fire skibe. Viceadmiral Jotis får kommandoen
på Vigil, og viceadmiral Resdox på Anodyne.
Viceadmiral Holdo beholder kommandoen
på Ninka.
> Under tilbagetoget placeres Raddus bagest i
flåden, så dens omfangsrige skjold kan beskytte
mindre fartøjer mod langtrækkende spærreild.

Stiv hovedkam
af brusk

KOMMANDOBRO
Raddus har to broer – en primær kommandobro lokaliseret på skibets
ryg og en sekundær kampbro under stævnen. Hvis kommandobroen
bliver beskadiget, flyttes operationsaktiviteterne til kampbroen.
Vævre
hænder med
klæbende
fingerpuder

Uniformstunika
af brismossfibre

LØJTNANT CONNIX

Kaydel Connix fra Dulathia forfremmes til løjtnant i
anerkendelse af hendes indsats som overvågningsleder under
Stjernedræberkrisen – og fordi man mangler en officer, der kan
forestå evakueringen af D’Qar. Hendes ord er lov, for så vidt
angår prioriteringen og udførelsen af en velordnet tilbagetrækning.
Om bord på Raddus vender hun tilbage til sin post som
sensoroperatør, men beholder sin rang.

Halspose med
føletråde
Rangsemblem,
admiral

Oversigtsdatatavle

Rangsemblem,
løjtnant

Militærstøvler

Flådeofficersuniformbukser

LØJTNANT GUILA ANGIRA

BOLLIE PRINDEL
Den amfibiske Bollie Prindel er en høj,
omgængelig urodel, der færdes i
Modstandsbevægelsens kommandocentre. På D’Qar og senere om bord på
Raddus fungerer han som kvartermester og holder styr på Modstandsbevægelsens sparsomme forsyninger.

BROMANDSKAB
Broen på Raddus bemandes af menneskelige og moncalamarianske
officerer, der er alle er yngre end Ackbar – i nogle tilfælde mange årtier
yngre. Den bryske admiral kalder dem ofte ”rejer”.
Kampanalysecomputerdatastrøm

MDS-440DATATAVLE
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ADMIRAL
ACKBAR

Da Raddus ankommer til D’Qar,
indtager admiral Ackbar sin plads som
øverstbefalende på den svære krydsers
bro. Ackbar gjorde tjeneste sammen med
krydserens navnefælle – admiral Raddus
– og de to kom ofte op at toppes, da
Ackbar var en mere systematisk leder end
den mere impulsive og aggressive Raddus.
Igennem årtierne har Ackbar fået større
forståelse og respekt for sin forgænger, og
det var på Ackbars anbefaling, at
krydseren blev opkaldt efter Raddus.

Om bord på Raddus er general Organa
Modstandsbevægelsens øverstbefalende, mens admiral
Ackbar fungerer som skibets kommandofører og flådeleder.
Næstkommanderende er kaptajn Gawat. Kommandør Sesfan
er maskinchef, løjtnant Guila Angira artillerichef, løjtnant
Connix kommunikations- og sensorchef, og Bollie Prindel er
forsyningschef. Rollefordelingen ændrer sig, da Raddus bliver
voldsomt beskadiget i kamp.
OPERATIONSRUM
Til kommandobroen hører et stort
operationsrum fyldt med oversigtstavler,
der følger slagets gang. En moderne
kommandokonsol viser fritsvævende
hologrammer dannet ud fra indkommende sensordata, der giver et
livagtigt billede af krigszonen. Dette
rum bliver senere sprængt i luften under
Den Første Ordens missilangreb.
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