
Luke Skywalker 
opplever sitt livs 
mareritt under 
nødstopp pA en 
ukjent planet. 
Den tilsynelaten
de paradisiske 
planeten regjeres 

en heks ... 

/ 



Har opprørsstyrkene og 
Luke Skywalker sluppet 
unna Darth Vader igjen ... 

TM 



Kommandør Sky-

walker og kaptein Solo ~~III~~i~~i~iå!;1 venter for å sikre at flåten 
kom trygt inn, fØr de 

fulgte oss, prinsesse. 

jlllliilllllilll ..... 

Mitt skip lå 
bakerst i flåten. 
Jeg så Falcon 
følge oss inn i. 
hyperrommet. 

Hvordan kan vi 

Vel, de burde 
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I ngen av vAre 
fungerende 
instrumenter 
viser tegn til 
imperiefolk 
her, Master 

Luke ... 

Navigatoren ble 
pAvirket. Det 
kunne ha tatt 
uker A reparert 
den i rommet. 

Jeg holder ikke 
ut. Luke, du mA 
gjøre noe. 



Hva er det, Han? 
Ta det rolig ... vi er 
snart ferd ige og 
kan .. . 

Det er det jeg mener. 
Denne planeten 
lurer oss. Men 
det skal den 
ikke ly 



Luke trekker lyssverdet og 
løper mot jenta ... 
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Hold fast, Tanith ... Jeg 
har deg! Strømmen er ikke 

så sterk her ... 

SE OPP, S'YBLL! 
Selv om jeg innbiller 

meg mye her ... 



Planeten min ser 
ut som et parad is, 
men her finnes 
også farer, ville 
dyr ... 

Jeg sa jo at 
planeten er farl igere 
enn den virker .. . 
Soldatene kom 

hit for å ut· 
forske den .. . 

· Men jeg undres over alle 
rustningene ... uten soldater. 
Hva har 
skjedd med 
dem? 
~---
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S'YBLL: 
Hvor er du? Jeg vil 

ikke skuffe deg. men 
jeg kan ikke forlate 



Naturligvis, kaptein Solo, 
om du sier at jeg ikke 
skal være urolig, så er 
jeg ikke urolig. Men 
det uroer meg at ... 

Monsteret likner det 
vi beseiret ved Yavin

basen! 

"Han undersøker 
del grundig!" 

S'ybll er et sted i ruinene. Skyter jeg 
på monsteret kan hennes skjule

sted rase sammen. Noe må 
gjøres ... FORT! 
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Luke faller nedover 
klippeveggen ... 

Må ha mistet den 
da S'ybll og jeg 

falt i elva! Jeg 
kan ikke skaffe 

hjelp uten den' 

Jeg må finne på 
noe ... FORT! 

" ... han kan få problemer 
hvis han mister den. " 



Jeg er fortsatt 
ør ... etter fallet ... 
hvordan kom et 
monster fra mitt 
tidligere liv hit? 

Jeg er alltid med 
deg. Luke. Og det ser 

ut som om jeg har jaget 
vesenet som truet 

deg. 

Det finnes mange ulike 
monstre ... også pli 

denne planeten ... 

Det er derfor din 
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Blir det ikke enklere 
å bruke Artoos 

sensorer, kaptein Solo? 

Joda, men han er ikke 
akkurat bygget til å gli 
I tett, mØrk jungel . 

Jeg holder ikke ut 
tanken. Vi må gjøre 
noe ... HVA SOM 

HELST! 



S'ybll. .. ? Er det 
fortsatt natt? Du har 

vært her så lenge ... 

Til radioen? Kaptein Solo ga jo 
ordre om ikke å anrope ham 
annet enn ved fare. Og jeg tror 
ikke .. . 

Trodde ikke fallet 
skulle skade meg 
så hardt ... jeg ... 
jeg kjenner meg 

svakere ... 

Hva er det 
som hender her, 
S'ybll? Radioen 

kan bare ha 
kommet hit 

ved at du ... 

Artoo-Detoo, jeg 
kjenner meg rar. 
Har master Luke 
mistet senderen .. 
kan han umulig 
hØre meg. 

RADIOEN MINI Jeg trodde jeg 
hadde mistet den i fallet. Hv- hvor 

Hv-hvordan ... ? 
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Du er for svak 
til å gjøre motstand 
Lu ke ... du er for- . 
fortapt! 

Det må være innbildning, 
A!to~. Men jeg kunne sverget 
pa at Jeg hørte Master Luke . 

... men det låt som 
om noen har stjålet 
radioen hans. Det 
virker som om han 
er i fare ... 

Jeg har alltid 
sett sl ik ut. Men 
du så noe annet.. . 
som imperiets 
oppdagelses-

reisende 
tidligere ... 

Jeg vet ikke 
hva du har gjort 

med meg ... men 
jeg gir aldri 

opp! 

Det blir vanskelig å ta hånd om 
alle på en gang ... når de 
kommer er din tid ute! 

Du har en slags KRAFT ... 
jeg kjenner det. Men den 
er ikke fullt utviklet ... du 

behersker den ikke .. . 

... og du skal aldri gjøre det. 
Jeg skal suge den ut ... 
som livet ditt! . 



Ikke kjemp imot, luke ... 
gi etter! Gjør pinselen kort! 

Jeg er en heks! 
Jeg var urgammel da 

disse ruinene var nye. 
Jeg kah nå inn i hjernen 

din og skape ill
usjoner for å 

svekke deg ... 
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I ruinene ... 

Jeg kan ikke la et 
hjernespøkeise som 
S'ybll har skapet, drive 
drive meg i hennes 
klØr.lstedet for mot· 
stand ... 

Jeg har undervurdert deg, 
Luke. Du tvinger meg til li 
vise at kreftene mine 
strekker seg sA mye lengre 
enn li skape illusjoner! 



Du har gjort meg 
svak .. . men jeg kan 
ennå hoppe u 
fallende stein
blokker. 

Håner du meg? 
Du trenger kanskje 

en demostrasjon 
til .... 

Men jeg kjenner at 
vennene dine er nære .. , 

og de duger like bra 
som deg! 

Nå skal du få prØve mine 
virkelige krefter, Luke' 

Skywalker ... 

De løse steinene i jungelruinene våkner 
til liv! 
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Den rssøllde hekSiln 
forandrer ruinene til 
et rasønde vesøn ... 

Som en .. . meteor
skur. Holder ikke 

ut lenge ... 

Hva hender, Chewie? Først 
roper noen på oss •.. så 

begynner allting 11 
rase sammenl 



... 



, 
--- - _ . . 


