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Skal du esk · 
otere tran· 
sporten. 
Skywalker? 

Det blir en mer formell sere· 
mani når vi forener oss med 

Prinsessen og Deres venner .. 

... men jeg ville 

. Da kan du 
gjøre det nål 

Angrip opprørs· 
basen. KNUS 

DEN! 

Jeg ... jeg 
fatter det ikke. 
general. Utnevner 
De meg til 

k,?mandør? 

gjøre det offisielt her. 
De skulle fått utnevnelsen 
tidligere. Nå som min sønn er 
dØd. hvem kan fylle plassen 
hans 

hvor du først kom 
med på vår 

bedre .. 

Meddel admiral Griff at bo'mbeflåter, 
er på vei. OpprØrsbasen er snart 

. knust! 



Hvor er d.en _siste transporten, 
luke? Søkeren viser at en 
hel flAte fiender nærmer 

Den burde være rett bak 
meg, Wedge. General Do
donna kom med en over
raskelse som forsinket 

Der er de ... full fart. Vi 
stoppet Vaders monsterskip, 

men tydeligvis ikke resten 
av imperietflåten I 

De skal eskotere 
den siste t"InSOOrtE!n 
til møtestedet 
UMIDDELBART. 
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Luke, hva 
snakker general 00-
don"na om? Hva plan

legger han? 



ee kommer ikke 
til-å reagere. Ikke 

. ·før det store 
byttet nærmer 
segl 



=== 
Fø, st mistenkte vi en 
avledningsmanøver, admiral 
Griff ... Men blokaden er 
angrepet på tre forskjel· 
lige punkter. 
Det er 

Han ga meg befalet over 
blokaden ... som takk for 

tid lig,;re tj enester. 

Admiral Griff vender seg bort . fra 
kapreinlln og studerer stjernekartet 
over sektoren han blokkerer ... 
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Vi visste ikke at de var all· 
ierte med opprørerne. Jeg 
skal informere lord Vader 

med en ga 

Jeg har arbeidet i 
skyggen av ham .. . men 
nå er det slutt. I dag 
skal jeg stoppe opp· 
rØrernes flukt. 

,-
Før vi kan stoppe 
opprØrerne må vi ta 
oss av DET. Hva skal 

jeg gjøre? 

La han få rede på 
det gjennom vanlige 
kanaler. Dette klarer 

jeg selv! 





Admiral Griff. 
kanskje vi allike- . 
vel skulle infor.
mere lord Vader 
om det som ... . 

. . ,.....' 
n;~ .. 

.......... 

~~~--~~~~rwIT7-rrz~ Han fAr rede 
på det etterpA.. . 
som resten av 
imperiet. Dette 

-
blir min triumf.. . 
BARE MINI 

Dets instru
menter er dårligere 

enn vAres. Vi er nær 
solen ... varmen for

hind rer at søkeren 
hans oppdager 

oss. 



Jeg vet det, 
Artoo ... de sender 
jagere mot oss. Og vi 
når ikke flåten vår' med 
rad ioen. Vi fortsetter 
og. håper ... 

Send ut våre raskeste 
jagere. Vi skal ødelegge 
utkikk-skipet før det 
rekker å rapportere 



Skipet mitt 
bryter snart 
sammen ... Skynd 
dere! De vet at 
dere kommer. 
SKYND 
DEREI 

I siste sekund setter han full kraft på 
bremserakettene og dykker. 

Leia, Imperiet har opp
daget denne flukt
korridoren.Snu ... 
dere går rett i en 

felle. 

Deres majestet... 
det er den eneste 



-: .~. 

Den andre veien 
du snakket om, 
Han ... kanskje 
vi kan komme 
forbi hinderet. 
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kav, gutten 
På tide å 
le Hennes 

estet at vi ikke 
har funnet noen 

annen flukt-

Hinderet? En instabil 
sol som sender ut ild

tunger? Du kan bare 
glemme det. 



Kaptein Solo, Lukes siste rapport antydet 
at skipet hans brØt sammen . _....--r-......... ~..,...... 

Vi kunne vært med og 
knust alliansen . Istedet 
tar admiral Griff æren ... 
og vi er arbeidsløse 

her .. . . 

Dere misforstår lord 
Griffs rolle og mine 

meditasjoner 
helt! 



.. 
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Sett en 
annen i hans sted! 
Og neste gang jeg 
kommer ut av medi
tasjonen min ... 

Luke, A ta 
sjanser er jeg vant til, 
... men A styre rett inn 
mot en instabil 

stjerne er galskap . 

,",". 

" 
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Jeg har utnyttet 
Griff...for A slite 
ut opprØrerne 
og drive dem 
mot meg. 

M·men .•• de er 

~ ... , 

Det fAr vi vite 
mere til. •. hvis 
jeg ikke blir 
forstyrret av 
klagende 
dArerl 

langt borte ... Og vi vet 
ikke hvor de er! 

Chewie, er 
den siste rapporten 
korrekt? Tross i mine 
advarsler styrer Leia 
. fiAten rett mot den 
eksploderende 

stjernen. 



Våger vi våre liv 
på at du skal kunne 

kjenne når en ..L.5~~!!"-' -.~==5[!!!~'-eksplosjon er .. 
på vei? 

... 

En erupsjon må bygges 
opp, Han ... Og det kan 
forårsake en forstyrr
else i kraften ... og det 
burde jeg oppdage. 



I den uvanlige stillheten sitter Luke alene og 
konsentrere seg ... 

Jeg kjenner at solen er rolig, 
ingen forstyrrelser i kraften! 

Be Leia sende en del av 
flåten igjennom! 

Kanskje vi er" for nær opprØrerne 
til å kunne komme uhindret 

igjennom hyperrommet, admiral --
Jeg vil ikke la dem 
knuse seg selv, og jeg 
unner ikke Darth 
Vader å nå dem 
før oss ... 
uansett risiko! 

De 
risi kcrer å havne 
i solens flammerl 
Den risken tar 

vi også! 



Akkurat idet 
orderen er gitt ... 

En solerupsjon till 
Hvis denne elendige 
ildkula fortsetter å 
hikke slik, kommer 
resten av flåten 
aldri forbi! 

Luke kjenner ikke 
admiral Griffs planer 
og fortsetter å lede 
opprørsflåten forbi 
stjernen .. . 

... ved å føle seg for 
med KRAFTEN. 

Han! 

.. . kan vi ennå 
fange de fleste .. . 
Idet de bygger opp 
fart for det siste 
hoppet mot 

friheten! 

Gi Leia beskjed om 
å stoppe flåten. Noe 

er iferd med å 
skje. 

ille, gullgutt! 
I kke forstyrr kons· 

entrasjonen hans .. . en 
ildtunge kan tilintetgjøre 

oss! 



Høyeste 
fart til sen-

· .. og en av dem ... 
selv om han er utrenet 
... har en sterk kraft . 
F laks at han ikke 
skal være blant oss 

så mye lenger ... 

Prinsesse! Er 
kommandør Skywalker 
sikker? Ildtunger skytElr 

fortsatt ut ifra 
stjernen! 

Luke har opp
daget at eksplo
sjonene avtar i 
styrke. Vi kan 
komme forbi nå, 
før I mperieflåten 
når oss og uten å 

brenne opp! 

Vi skal fange unge Sky
walker og vennene hans 
når de kommer igjennom! 

Varm opp motorene, Han! Når 
de siste i flåten passerer, 

følger vi etter. 

Opprørerne 
har startet nå, lord 

Vader .... vi har 
dem! 

/ 
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Opprørsflåten sniker seg 
forbi den fryktelige stjern
en_ .. innen rekkevidde for 
Oarth Vaders ventende 
slagskip! 

I iveren må han 
ha risikert en 
hasardiøs kurs for 
å nå opprØrerne 
før oss! 
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