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For lenge siden i en galakse langt, 
langt borte ... blant hendelsene 
opp tegnet i STJERNEKRIGEN 
og IMPERIET SLAR 
TlLBAKE. .. 

DETTE ER MITT: 

... mens Falcon ... møter andre opprørsfartøyer, 

avslutter redningen av admi. __ -n-y-B-t-r-us-s-le-r-.. -.--__ 
rai Ackbar fra planeten 
Daluuj ... 



Er det der vårt mål? J-jeg 
trodde aldri et skip kunne 

bli så stort! 



Alliansen har aldri 

Mens '-'uke Sky
walker holder 
utkikk fra 
kanon tArne t 
sittl 



Yavins fjerde måne. Etter en del 
hopp i hyperrommet for å unngå 
Imperiets blokadeskip ... 

Falt Deres sØnn 
i kamp med monster
skipet .. . ? Det visste I 
jeg ikke! Jeg er lei 

meg! 

Vi lyktes med oppdraget, 
general Dodonna ... våre 

Mon Calmari
venner hjelper 
oss med eva-

kueringenl 

Unnskyld, 
prinsesse Leia. 
andre nyheter 
jeg har fått er 

ikke så gode! 

Skal jeg fortelle 
om skipet jeg så? 

Kanskje det ikke var 
sØnnen hans ... 
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Det laserskadde skipet stanser .. . 
og kun en mann kommer ut ... 

8 .. 

. .. men da jeg 
hadde reparert 
skipet for å fort 
sette kampen var 

den over! 



Våre forskere sier at kraft
juvelene er et sjeldent meteorstoff ... 

den har en fremmed utstråling! 

Jeg vet det ... men noen kunne 
tro at du var sjalu på 

Vrad ... 

"Pluss det faktum at den utstrålingen 
kunne ødelegge alle energiskjold!" 



Vi skal bestemme 
hvem av de tre beste 
pilotene som skal 
gjøre jobben. De, 
Skywalker, eller 
min sØnn! 



General 
Dodonna, dette 

tvinger meg til å for
telle noe om Deres 

sønn ... 

Et oppdrag som er så viktig 
for vår evakuering burde ikke 
engang gis til en mann ... 

Derfor blir De 
med min sØnn, 
Skywalker ... 



Jeg trenger ikke A sAre 
genElral Dodonna ved A 
avsløre hans sønn ... og jeg 
kan hindre ham fra A 

desertere! 

Jeg hAper jeg tar feil, 
Vrad, for jeg beundrer 
faren din , general 

Dodonna ... 



Kanskje jeg rømte fra 
fienden ... men jeg kan 
allikevel lære 
deg endel om å 

sl~ss! 

Første 
leksjon blir smer

tefull: La aldri 
motstanderen få 

overtaket! 
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Okay. Skywalker ... du 
vinner denne runden . 

Men jeg tilstår ald 
at jeg stakk av ... 
og jeg kommer til 
å gjennomfØre 
dette oppdragetl 

Vrad Dodonna går til· 
bake til startplatt
formen ... 

Og straks etter ... da angrepsskipet mot Oarth 
Vaders monsterskip tar av .. . 



Opprørsskipet er piJ vei inn i 
hjlperrommet.. . 

Jeg ville ikke ha deg 
med, Skywalker ... NA 
enda mindre enn tid

ligerel 

Hvorfor jeg ikke ble 
med? Vrad Dodonna er 
sjef, ikke Luke! 

Jeg skal hjelpe deg, 
Vrad! Du har gjort en tabbe ... 

dette er din sjanse til å rette 
på det! 





Kraft juvelen kan 
bare brukes en gang 

til, Vrad! Det har du 
' fått til. .. 

Og nå som de vet hva 
den kan brukes til, kan 
jeg bytte den mot 

mitt livl 

Lord Vader, ,n."",,~"",_' 
tene viser at det lille 
skipet nesten trengte 
igjennom forsvaret 
vårt . Hva er 

grunnen? 

En kraft
juvel. Og mer 
interessant! 

Når imperiet vinner, 
er ingen opprØrer sikker! 

Jeg trengte et 
trumfkort! 
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Du må være en stor 
trussel mot impe
riet, Skywalker._. 
ettersom Vaders 
skip snur for 
din skyld! 

Du har råd til å være selvgod, 
Skywalker ... du har kraften med 
deg . Det eneste jeg har hatt 

noen gang er å være gene
ralens sØnn! 
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De får ikke under noen om
stend igheter skyte på opprØrs
skipet, admiral! Vi skal fange 
det med dragestrålen vår. Jeg 
. vil ha Skywalker levende! 

Det var feil av d'eg å 
begi deg ut på oppdrag 
sammen med Dodonna 
Luke ... Det var derfor 

Chewie og teg skyg
get derel 



Lord Vader. Det virket. Angrepet 
mislykkes. Kraft juvelen var ikke 
ster.k nok .. . Da skjoldene var 
ko~sentrert rundt brua .. . 
Selr om denne Skywalker 

haYt~Vunnet 

Dette er hevnen 
for Vrad Dodonna .. . 
og alle andre som 
monsteret har myr

det! 
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Et skip til? Skywalker 
er o·m bord der. Etter 
dem, admiral. .. Etter 

demi 

Det er utrolig at opp
rØrerne, med tid for bare 
ett skudd, kunne treffe et 
av våre fl! sårbare steder, 

Lord Vader. .. 

Eh ... Lord Vader, ettersom 
alle forsvarsskjoldene ble ført 
til brua, ved det første an
grepet ... så frykter jeg at det 
har oppstått en 
liten ... eh ... 

skade ... 

... på vårt gyrokontrollsystem. 
Det ... det er lett å reparere, 

men før det ... 
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