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Hiss ditg ned, Ce-Trepeo. Plif og vennene 
hans Ønsker deg Jo bare velkommen ___ Du 
vet godt at de ikke har tatt energi fra noen 
av droidene vAre sA lenge vi har vært her 

pA ArbraI 

Det er ikke alt ... jakten på den 
savnede opprØrspiioten Tay Vanis og 
de opplysningene han satt inne med, 

ble en total fiasko .. _ 

Du har ingenting å bebreide deg, 
prinsesse Leia ___ Jeg vet at du og Luke 
og de andre har gjort hva dere kan .. __ 



Da dere flØY tilbake fra Iskalon, 
innhentet vi nye opplysninger ..• som 
kan snu opp ned pli planene vllre ..• 

Det fulgte med et 
hologram som identifiserte 

opprøreren ••• 





Ingen er mer interessert i å finne kaptein 
Solo enn jeg .•• vi ••• men vi kan ikke la 

fØlelsene oss blinde for visse 

Det er bare et problem ••• vi vet 
ikke riktig hvordan man best skal 

komme seg inn dit .•• 

I egenskap av talsmann 
for hoojibene, vil jeg legge ' 
frem et forslag .•. 



Jeg er glad de lot 
oss ta Falcon ••• De reg
net vel med at Lando 
og Chewie ville bli 
gjenkjent hvis noen av 

Han's fiender sl at 
de kom I skipet 

hans ••• 

Erto var koplet til kommunikasjonssystemet til Imperiet 
hele den tiden hjln var pA Gamandar ••• sll han kan jo 
sitte inne med uvurderlige opplysninger. 





Ta deg sammen, Luke. Det 
er ikke Dani. Det er en pike 

du aldri har sett flDr. 

Og hva er det nil ved dere som 
skulle overbevise disse stormtroppene 
og meg om at vi burde slippe dere lenger 

inn i lokalet? 



Hvilke kvalifikasjoner har 
bortsett fra at du er hoven, 
gant og nedlatende. Da den 
unge damen og herren ••. 
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HØrte du at representantene 
fra Iskalon meldte avbud i 
aller siste Øyeblikk. De ville 
ikke komme. 



511 rotete, .• og alt det 
utstyret ..• 

Aha .•• det er her 
de opptredende 
holder til .•• 

Kan ikke skade 11 ta 
en kikk ••. For alt vi vet, 
kan Vanis ha utgitt seg 
for en ansatt og ikke 

en delegat! 

Men, Shirleyl Du er Jo 
stjernen vAr! Guvernø
ren gleder seg til 11 . .. 

Iiiiii! 







rlig tidspunkt for ålete 
under banketten .•• 

nesten alle rommene er 

Ja. Guvernøren 
vil dø før han kan 

bekjentgjøre den 
avtalen han har 
gjort med 

pursianerne. 

Hvor mange 
flere rom har du 
tenkt å ransake? 



Jeg var akkurat pA vei tilbake til den 
salen for 11 fl med meg den neste forestilli 



Vanis kan ikke ha 
oppholdt seg lenge 
der de ansatte holder 
til •.• Jeg har under
sØkt ' grundig ••• 



Jeg skjØnner I Det er din 
fØrste guvernør! Bare nor
malt med litt sceneskrekk, 
men du har i kke tid til 11 
stA her og ynke deg nA! 

Hun vil nå synge 

Du må være rask_ .. 
jeg skal hente noe 
fikst til degl 

HØrte du det, 
Plif? Og jeg vet ennll 
ikke hvordan jeg skal 
fli hindret ham i å spise 
den ... iallfall ikke uten· 
at alle legger merke 

til meg ••• 

seg inn i vllre hjerter 
og andre organer •.. 
Nettopp hjemkommet 
fra Seexar •.• 
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· ke noe valg. Jeg 
Jeg ha~ 'l' ·"'re noe nil _ "'dt tIl ~ gl", 
n",. følgene. og s~ ta 



Trodde aldri jeg skulle 
fli oppleve at stormtropper 
fra Imperiet beskyttet megl 



Og ingen av 
de andre har 
lov til 11 bære 

vllpenl 
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ÆDI·RIDDERE N VENDER TIL 
Ni, kjære Star Wars leser, tror du at du har to i deg til i bli opptatt i Opp
rørsalliansan? Vet du forskjellen pl en AT-AT og en X-ving jager eller er 
R2D2 en av keisarens spioner? 
Før vi uttaler oss om hvor du stir, vil vi bare stille deg noen ekle spørsmil 
først (og husk at en vordende jedi-ridder fusker ikke)! 

1. Hvem tar imot Darth Vader da han kommer ut av 
romfergen for å inspisere den nye Dødsstjernen 
som er under produksjon? 

2. Hva var det Luke Skywalker gav Jabba the Hutt 
da han forsØkte å overtale ham til å frigi Han Solo? 

3. Hvor blir R2D2 sendt av EV -9D9 og hva skal han 
gjøre? 

4. Hva heter det stoffet Han Solo er innkapslet i og 
utstilt i hos Jabba the Hutt? 

5. Hva var navnet på den prisjegeren som forsøkte å 
selge Chewbacca til Jabba? 

6. Hvor mye vil Jabba betale for Chewie? 
7. Hva er det som får Han Solo til å innse at han og 

Leia ikke kan unnslippe da de forsøker å flykte 
fra Jabbas palass? 

8. Han Solo tilbyr Jabba en tjeneste fØr de blir slept 
av sted til grotten. Hva er det? 

9. Hvilket medlem av opprØrsstyrkene er forkledd som 
en av Jabbas vaktposter ved Jabbas hoff? 

10. Hva skjer med den vakre danserinnen Oola, som 
er lenket til Jabbas trone? 

11 . Hvilken drakt har Luke på seg da han tiltvinger seg 
adgang til Jabba ved hjelp av kraften? 

12. Jabba har et avskyelig uhyre i .grotten under tron
salen. Hva er navnet på det uhyret? 

13. Hva heter planeten der Jabba holder til? 
14. Hvilken annen viktig person i Star Wars-eventyret 

er oppvokst på denne planeten? 
15. Jabba forlanger at Han, Luke og Chewie skal kastes 

ned i Det store hull på Carkoon . Hva er det for slags 
vesen som holder til i dette hullet? 

16. Hvilken rolle spilte R2D2 under forsøket på å redde 
Luke, Han og Chewie fra å bli kastet ned i hullet 
på Carkoon? 

17 . Og så et spørsmål til dem som kom så langt som til 
å heve blikket til Leias frisyre: Hvordan var håret 
hennes oppsatt da hun ble tvunget til å opptre som 
en av Jabbas dansepiker? 

18. Hvordan ble Jabba drept? 
19. Hva bruker Han Solo for å trekke Landa Calrissian 

opp av Det store hull på Carkoon? 
20. Hva var fargen på seilet på Jabbas seilslede? 

Ja, nå er det jo spennende om du fremdeles kan 
kalle deg for Star Wars-ekspe.rt, men her er et lite 
tips først : 

O spørsmål riktig: 

1-2 spørsmål riktig: 

3-5 spørsmål riktig: 

6-9 spørsmål riktig : 

10-11 spørsmål rik
tig: 

12-15 spørsmål rik-
tig : 

16-17 spørsmål rik -
tig: 

18-19 spørsmål rik-
tig : 

20 spørsmål riktig : 

QUIZ 

Hvor har du vært de siste 10 
årene? 
Dovenpels l SØk om å bli opp
tatt i Jabbas hær med det samme. 
Noe annet sted duger du ikke. 
Eller du får se filmen eller lese 
albumet om igjen. 
Det er omtrent det samme som 
en Rancar kunne klartl Ikke 
akkurat noe å skryte avl 
Middels, du kan brukes til å. gi 
R2D2 en ny pære hvis en av dem 
går. 
Ikke så aller verst , men du får 
ikke lov til å fly Millennium 
Falcon med mindre den er inn
stilt på automatpilot. 
Ahaaa ... en Star Wars-fan. Du kan 
bli opptatt i Opprørsalliansen 
med en eneste gang. 
Hvis du ikke har jukset eller er 
i familie med en opprører, ja, så 
må du alt være i opprørshæren. 
Utrolig . Du bør straks søke om 
en ledende stilling innenfor Opp
rØrshæren. 
Fantastiski Du har to i deg til å 
bli Jedi-ridder og bør hele tiden 
være på vakt overfor Den mørke 
kraft som lurer. Kontakt Sky
walker om hvordan du skal kom
me i lære som Jedi-ridder. 



LUCASLAND 
George Lucas og Disney har 
besluttet 11 inngå et samarbeide, 
ikke filmsamarbeide, men for 
11 lage et slags Star Wars avdeling 
i Disneyland og andre steder 
(Frankrike og Spania har vært 
nevnt) med en ny, revolusjo
nerende teknikk. Spielberg er 
ogs1l blitt bedt om å komme 
med ideer - kanskje de tenker 

p1l Nærkontakt med ET.? Er 
dette begynnelsen på et Lucas
land? (spør et engelsk film
blad). Hva filmarbeide angår, 
er dette ikke utenkelig, da Dis
ney vil begynne 11 lage co
produksjoner, og b1lde George 
Lucas og Stev en Spielberg har 
f1ltt tilbud om å skyte inn 
penger. 

JIM HENSON OG GEORGE 
LUCAS SAMARBEIDER I 
NYTT FILMPROSJEKT FOR 
TRI·STAR PICTURES 
To av historiens ypperste ska
pere av fantasifilmer, Jim Hen
son og George Lucas, skal n1l 
ta fatt på en film for Tri-Star 
Pictures med titelen LABYRIN
TEN. 
Jim Henson st1lr for regien mens 
George Lucas er producer. 
LABYRINTEN er tenkt som en 
ny type fantasifilm, der b1lde 
mennesker og dyr er en helt 

ny type skapninger spesielt laget 
for denne filmen. 
-Jeg gleder meg til 11 samar
beide med George Lucas, sier 
Jim Henson. -Jeg har alltid 
satt arbeidet hans meget høyt. 
Det skal ogs1l bli morsomt å 
arbeide for Tri Star igjen. 

Da filmprosjektet ble lagt 
fram, sa George Lucas: -LABY-

. RINTEN er et spennende nytt 
fantasi-prosjekt, og samarbeidet 
mellom Jim Henson og meg 
kommer sikkert til 11 bli det 
aller beste. 
Man regner med at filmen vil få 
premiere utpå sommeren 1986. 

Takk for mange brev. Det er 
mange som vil bli medlem av 
Star Wars fan club. Det finnes 
ingen i Norge, men her er 
adressen til klubben i England: 

Offi ci al STAR WARS Fan Club 
P.O. Box 284, Maldon, Essex, 
ENGLAND CM9 6EY 

Her er også adressen til skuespil
lerne i STAR WARS filmene 
(husk å skrive navnet til den du 
skriver til både på konvolutten 
og i brevet). 

OSWFC 
P.O. Box 2202, 
San Rafael 
CA 94912 
USA. 

HEI! 
Jeg er en gutt som er fast leser av 
Star Wars bladet. Jeg liker det 
kjempegodt, og jeg har nesten alt 
om Star Wars. Jeg har 10 Star 
Wars plakater, 3 kinoplakater, 
867 småbilder, 70 store bilder, 
30 figurer, over 25 blader, 6 

album og ekte filmbilder. Om 
noen uker fyller jeg 12 år. Det 
eneste jeg ønsker meg i 
samlingen min er 2 bilder. Det 
er: Darth Varders egentlige 
ansikt i filmen "Return of the 
JEDI" og Rancor Monster. 
Jeg har prøvd å få tak i disse bil
dene. Så jeg lurte på om dere 
kunne oppfylle Ønsket. Jeg har 
sett Star Wars 22 ganger, Impe· 
riet slår tilbake 12 ganger og 
Jediridderen vender tilbake 8 
ganger. Etter min mening er den 
siste filmen den beste. Jeg har 
også sett følgende filmer: Cor
vette Summer med Mark Hamill, 
Blade Runner med Harrison 
Ford, Jakten på den forsvunne 
skatten og Indiana Jones og de 
fordømtes tempel. Og til slutt vil 
jeg hilse fra en gutt som heter 
Pål Bersvensen, han er fast leser 
av bladet. Håper brevet kommer 
i bladet, jeg venter SPENT på 
om dere kan oppfylle ønsket 
mitt. 

Hilsen Terje Storvik, 
8646 Korgen 

Ja, du er nok den av de store 
Star Wars fans! Men vi må nok 
skuffe deg med å si at vi ikke 
kan skaffe deg bilder av Darth 
Vader. Kanskje de kan hjelpe 
deg hvis du skriver til fanklub
ben i England. Lykke til! 
Red. 

HEI! 
Jeg er en gutt på 11 1Ir, og jeg 
synes Star Wars er toppen. Jer 
sender jeg to tegninger, den ene 
forestiller Obi Wan Kenobis i 
kamp mot Darth Vader. I den 
andre tegningen er Luke Sky
walker i kamp mot Darth Vader 
i filmen I mperiet slår tilbake. 

Hilsen Thomas Tveil, 
4600 Kristiansand. 

Hei Thomas, 
Dette var to flotte tegninger. 
Bare så synd vi ikke kan gjengi 
dem i bladet. Av tekniske 
grunner kan vi ikke gjøre det, 



men ros skal du i det minste få. 
Red. 

Jeg lurer på hvor mange Star 
Wars blader det er kommet ut, 
hvor mange Indiana Jones det er 
kommet ut og om salget av Lyn 
Gordon bladene er opphørt, 
eventuelt hvor mange blader 
kom ut? 
Kommer det flere Star Wars 
album? 

Kristian Digre 
7494 Singsås 

I alt er det utgitt 1 Star Wars 
blad i 1983, 5 utgaver i 1984 og 
tilsammen blir det 6 utgaver i 
1985. 

Av Indiana Jones er det utgitt 6 
utgaver i 1984, og tilsammen blir 
det 6 utgaver i 1985. 
Av Lyn Gordon bladene utga vi 
tilsammen 15 utgaver, men har 
ingen planer om flere utgivelser. 
Det er heller ikke planlagt flere 
utgivelser av Star Wars album 
foreløpig. 
Red. 

Hei, 
Jeg er en gutt på 12 år. Dere har 
nå utgitt hefter fra Star Wars 
filmene, men jeg har ikke sett et 
eneste I ndiana Jones blad fra 
noen av filmene. Så jeg lurte på 
om dere kunne utgi hefter fra 
Indiana Jones filmene? 
Hilsen Espen Wilhelmsen, 
6532 Bådalen 

Vi har utgitt album fra begge 
Indiana Jones filmene. 
1. Jakten på den forsvunne 

skatten 
2. Indiana Jones og de for-

dømtes tempel. 
Disse album kan du kjøpe fra 
vårt lager i Fredrikstad. Adressen 
er: SEMle/nordisk forlag AS, 
Box 4, 
1601 Fredrikstad. 

Red. 

Jeg er ei jente på 15 år, og en 
ivrig tilhenger av Star Wars. Ny
lig kjøpte jeg Star Wars nr. 2 
og 3 for 1985. Det var de første 
jeg kjøpte, og det var en stor 
tabbe at jeg ikke har kjØpt dem 
tidligere. Bladene er kjempe
fine. 
Hvor mange blader et utgitt 
siden november 1983? 
Er det mulig å få kjØpt noen av 
de tidligere bladene. Håper å 
høre fra dere. 

Hilsen Kristin Vangen 
1900 Fetsund. 

Svaret på det første spørs
målet ditt finner du et annet 
sted i spalten. Hvis du ønsker 
å kjøpe gamle Star Wars blader, 
så skriv til oss og vi sender så 
langt vi har på lager. 
Red. 

Til Star Wars, 
Jeg er en gutt på snart 11 år. Jeg 
har lyst til å ha en slik pistol 
som Han Solo bruker. Kan dere 
skaffe meg en leketØYs Han 
Solo pistol? 

Hilsen Elias Lystad, 
6150 ørsta, 

Star Wars leketøy kan vi ikke 
skaffe fra forlaget. Men vi kan 
opplyse at det er Brio LeketØY 
som er forhandler her i landet. 
Red. 
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DETBEGYNTERlHOTH 
Tekst : David Micheline Tegninger: Luke McDowel Farger. Glynis Wein 



• 

Det gi kk virkelig hardt for 
seg pli den isplaneten da Im
periet dukket opp. Wedge har 
jo i kke latt hØre fra seg siden, 
sll det er i ngen god gru n n ti I 

11 tro at han slapp unna •.• 



Luke! Du tenker 
ikke klartl Vi opp
nllr det samme pli 
mye kortere tid ved 
11 foreta en liv-
sØk! 



Han er Lukes eldste 
venn I De vokste opp 
sammen pil Tatooine, de 
beseiret DØdsstjernen Sam
men .•• og da Wedge ikke 
dukket opp igjen etter 
kampen pli Hoth, ble 

Luke sØnder
knustl 

Unnskyld, prinsesse, 
men hva er det som er så 
viktig med en soldat? 
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.. Jeg hIlper inderlig det 
ikk bra med ham ..... 



"Dessverre mAtte en viss walker fra 
Imperiet ha trent mye pAll skyte rotter. 

t:-C\""l".~ .. e_lI_er_Y_'V_in .... ~rn~\I"".I_" ----r:v,.,.v,..-...I'I W 

" ••• og slapp fra.~et uten 
en skramme ... 

"Det gjorde 
ikke Janson." 



"Kampen var da og si over, men 
dater fra Imperiet mvldret omkring, 511 
vi mlltte gjemme oss ..... 



"Det var ikke stort bedre da morgenen kom, men nAr 
solene var oppe, virket det varmere .• " .. ,-------~~----~ "Men ikke engang de kunne 

en slagmark overstrØdd med d"p'tn/stEi 
lik og vrakrester. Vader og en 
hans hadde dratt hals over hode ••. " 



"Heisene var i ustand, 511 vi mlltte 
klatre over masse skrot i trappen, men 
selve tllrnet var i bra stand, .. " 

"I kontrollrommet var vi i ly 
for vinden, og med et varme
aggreg?,t kunne vi holde varmen 
agslI .•. 



"Jeg VISSTE at vi kunne fØle 
oss trygge nA. Det var bare A 
sende et nødsignal i retning av 
opprørsfiAten, sA ville vi bli 
reddet pA et blunk ..... 

"Jeg skulle akkurat til A 
utgyte min mening om 
Darth Vaders personlige 
hygiene da jeg hØrte -
lyden •.. " 

..... av kamPli1 





-" Alt var over pli et 
minutt, men det tok 
tid 11 berolige taun
taunenl" 



P W 

Men da kom den virkelige 
prØvelsen. En snikende 
fiende dukket opp: 



.. Livet var tross 
alt ikke sil 
kjedelig ... " 



-
"Jeg var sl! fly 

forbanna at jeg nesten 
ikke 511 sporene ... etter 
mange r;';'enn og kjØre
tøyer .. . 

"Og jeg fulgte etter dem 
_ .• gjennom slagmarken 
der alt brukbart mate
riell var borte, alt av 
verdi ... " 

"Jeg skjØnte 
hvem jeg hadde 
med l! gjøre." 

" ... selvom 
Ønsket 
at Jeg ikke 
hadde det." 

·"Galaksens avskum. misfostre som straks var 
pA pletten etter en krig, som stjal alt for A 
selge og berike seg pl krigen." 



..... vllie Jeg gjl6re opp 
med det krapylet." 
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"Dagen etter dro jeg til
bake til leiren deres .•• og opp
daget at Grimraker og mann
skapet hans skulle dra ..... 

l'Oe hadde vel ribbet med seg alt 
av verdi." 



..... begynte den lille MLC'en A 
rykke fram og fyre av 
skudd etter skudd ..... 



"Heldigvis var 
flvruten som unngikk 
Imperiets Jagere pro
grammert inn ... " 



"Og skipet skulle 
taues av bu kser
fartØvene, sl 
den eneste pro
vianten om bord 
var beregnet pli 
en eneste repa
ratør ..... 



Vi vet Ikke engang 
nAr det blindet ble tatt 
opp. Wedge kan ha vært 
dØd i mange dager. 

UKER! 



Elleville av glede og overraskelse 
stormer de tre opprØrerne bortover 
gangene og ned til luftlukene pA 
nederste plan i romskipet ••• 

Og sA da alle har omfavnet hver
andre og proviant fra Y·ving
jageren er delt ut ... 



~~J EN CHARMERENDE BLØFFMAIlER! 



NYTT BLAD I 
,..,.,,-ur-----..... 

[I [] 

møt helten fra 

I 

på den 
FORSVUNNE 

SKATT 
-suksessfilmen fra LUCAS & SPIELBERG 



100 millioner mennesker over hele verden leser Fantomet hver dag! 
Hvorfor? 

Spør en Fantomet-leser - eller les selv. 
Alle liker vi gode og spennende eventyr. 

Nytt nummer utkommer hver 14. dag. 

1c:JI§gmI~ 


