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Raskar og be
setningen er 
innelåst, Han! 
Hva skjer med 

oss? 



Skipet med Luke og Solo 
ombord har hoppet til hyper
rommet, Deres Høyhet! 

Du skal få betale 
for alt j eg har 
lidd! 

Boba Fett vil ha 
Solo levende, det 

var avtalen! 
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Jeg ble mishandlet 
på Kessel...og det 
er Solos feil! 

Du har da 
alltid en plan 
klar. .. kommer 
du ikke på 
noe? 

Se! Vi er visst 
ikke de eneste 

gjestene 
her! 

Ikke hengende 
slik! Vi har 
en frist til vi 

kommer til 
Ord Mantell! 



En opprører interesserer 
meg, Bobba Fett ... Luke 

Skywalker! 

Ogjeg vil 
ha Han Solo! 

En kan lokke 
til seg den 

andre ... 

vba Fett smiler og tenker pa de, 
oble belønningen ... 

En ned
lagt fa
brikk? 

Slapp av, dere 
slipper ikke så 
billig unna hos 

Jabba the 
Hutt! 



Hvorfor sam
arbeider Boba 
med Imperiet? 
Jeg fikk nok av 
dem i krydder-

gruvene! 

Bra! 
Akkurat som 
jeg syntes jeg 
så tidligere .. 
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Og Skorr er like 
fornøyd som 
oss .. . 

Situasjonen 
med Skorr 
har gitt 



Hvorfor hyler Solos 
Wookie.partner 

Skorr hales ut ... 

Hva godt 
gjorde nå dette, 
Luke? 

slik? 

Skorr hadde Iys
sabelen min ... men 
ikke nå 
lenger! 
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De merker 
snart at 
sporet er 
falsk, Han! 

... å gå baklengs i 
sine egne spor er et 
triks Sandfolket på 
Tatoonie bruker! 



Ja, Chewie ... 
Boba Fett og 
hodejegerne 
har oppdaget 

trikset vårt! 
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Raskars piratskip! 
Før Boba Fett og 
de andre har summet 
seg er vi i sikkerhet! 

To skip forlater Ord Mantell! 
Raskar suser mot sikkerheten i 
fremmede verdner ... og Millenium 
Falcon reiser tilopprørsbasen pd Hoth. 

Hallo, 
Raskar ... var 

ikke dere innelåst, 
på vei ut i rom

met på autcr 
pilot!? 

Enhver pirat 
har vært TYV, 
og alle tyver 
en DIRK! 

Men da er vi 
samlet og kanskje 
kraften er med 
oss! 

HVER MÅNED! 
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