
Wara .... s. 
Det er et uomtvis
telig faktum åt Han 
Solo er en typisk 
helt. Det er betryg
gende for oss vanlige 
dødelige at selv hel
ter gjør kjempetab
ber iblant. Heltenes 
prt.blem er at deres 
tabber tAr sA mye 
større kO(lsekvens-.. 
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Vi kom oss 
fram, Luke ... 
tross reparasjons. 
avbruddet! -

Vet du hva 
du har GJORT, 
lIan? 

SDm 
Alle trodde 

vel vi var døde: 
Det blir nok 

en varm 
velkomst. .. 

•.. ellers opprørs
helten kommandør 
Luke Skywalker, 
som nettopp landet 
her! 

Ditt rustne robot
skrammel 

har odelag! 
ALT! 

... kanskje vi heller skal finne 
ut hvor PROBLEMET 



Jeg ville io 
hare komme hit 
I il opprørsbasen 
elin! 

Reparasjonen satte det 
fremmede skipet på SPO

RET! Du må gjøre noe! 



Dette er de siste 
opprørere og den 
siste prinsesse 
jeg vil ha noe 
med å 
gjøre! 

Krangler ikke du og Leia, 
har dere ikke noe å snakke 

om, tror jeg! 

000 før jeg er 
tilbake etter å ha 

knust inntrengeren! 

,------ .... 
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Luke, jeg er pirat og smug
ler. __ og frivillig kapitulasjon ... 

Nå gjelder det hele oppr0rs
hæren, du må gj0re 

det ... 



Riktig, Chewic! Det 
er ille nok å bli fanget 

... verre å ikke vite 
av hvem! 

... og beskjeden var kodet og umu· 
lig å spore opp! Avsenderen sier 

ikke at han har Solo ... 

... lian vil 



Slå av fange
strålen! \-i 
har dem i 
laSle-
I"Olnlnet! 
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l\lillenium 
Falcon! Kom' 
ut straks, så 
vi slipper 

å hente 
dere! 

Den Millenium 
Falcon jeg kjenner 
brukes til piratvirksom
het, og Han Solo 

er eieren! 



Kom, vi går og 
lar et gla.s, 

Han ... 

Fint du sier 
det! Da har du 
vel ikke noe 
imot å bli 

avvæpnet? 



Han 
lyver nok 
ikke, Solo! 
Jeg har 

hørt rykter om 
at du hjelper 

opprørerne ... 

'" og får godt betalt! Du kan 
ikke ha brukt noe, så du 
har gjemt unna store 
verdier! 

Jeg tror på 
det som gjør 
meg rikest! 



Rolig, Raskar! 
jeg skal fortelle 
hvor skatten 
er ... på .. . 

eh .. . 

j eg trener ofte med dette 
våpnet, og er meget 

god ... 

Rett til skatten 
Solo ... og ingen' 

triks! 

-'--

... men 
utålmodighet 
gjor meg skjel· 
ven! Og når jeg 
har sett deg 
komme fra en øde 
planet, et per· 
fekt gjemme· 

sted ... 

. .. og når du 
påstår skat ten er 
på Ord :\lantell 
blir jeg meget utål· 
modig! Du prøver 
å lure meg, 
lian! 

Flott! jeg 
vet du er der ofte 
så jeg kunne ' 

trodd deg, 
men ... 

=--
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Tålmodigheten 
er slutt, Solo! 
Vis meg skatten 
eller havn hos 
Jabba 
the Hutt! 

Lurer du 
meg skal jeg 
se til 
at ... 

J eg tar aldri korteste vei 
... hvis jeg ikke blir 

tvunget! 

Hvorfor tar dette så lang tid? Jeg 
beundrer deg, men stoler ikke 

på deg! 







J eg begynner å tvile på den 
skatten! 

Det er et sverd, idiot 
... som skal kutte strupen 

din! 

Raskars skip kom· 
mer seg igjennom atmos
færen her og kan bruke 
fangestrålen til å få 

oss opp! 



Grav .. . for å 
finne skatten og 
få 055 ut! 



Du skjønner; 
lys krydderet er 

favorittmaten 
til... 
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Han prøver å selge 
meg til Jabba the 

Hutt ... 

Dessuten 
vil drage, 
sneglen 
drepe 
deg! 

Lyssabelen! Men 
Raskar tok jo 
våpnene våre! 

Ingen klarer å sloss 
mot uhyret og redde 

Raskar samtidig ... ! 

Problemet 
med venner 
som leker 

helter ... 

llden fra dragen 
gjør det umulig for 
Luke å komme nær nok! 

Vi må avlede dens opp· 
merksomhet. .. 
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J eg advarte deg Chewie. 
men det er ikke alltid gøy 

å ha rett! 
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Du lever og 
enda klager 

du?! 
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Taket raste 
ned under kampen 

og stengte inn
gangen! 

Med alt lyskrydderet 
ombord blir det bra 
utbytte allikevel, 
Solo! Den dyreste 
bukseringen i ga
laksens historie:! 
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