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DEN GRÅDIGE Handelsføderation opretter 
en blokade imod den fredelige planet Naboo og 
forvandler en strid om nye afgifter til en 
politisk krise for Den Galaktiske Republik. De 
endeløse debatter i Senatet får Republikkens 
overkansler Valorum til i smug at sende to jedi-
riddere – Qui-Gon Jinn og dennes padawan-
lærling, Obi-Wan Kenobi – ud for at løse 
konflikten. Men jedierne ved ikke, at Handels- 
føderationen styres af sith-fyrsten Darth 
Sidious, og at blokaden er et led i hans plan 
om at tilrane sig magten over Republikken. 

TC-14 serverer
forfriskninger,
uvidende om sine
herrers planer.

Obi-Wans design
af lyssværd
minder om Qui-
Gons klinge.

HEMMELIG MISSION
Qui-Gon forlanger at tale med den neimoidianske 
vicekonge Nute Gunray og lander på Handelsføde- 
rationens flagskib. Han er sikker på, at Gunray vil 
gå med til at stoppe blokaden og dermed krisen.

”DRÆB DEM STRAKS”
Mens Qui-Gon og Obi-Wan venter, tager 
de panikslagne neimoidianere kontakt 
til Sidious. Sith-fyrsten beordrer dem 
til at dræbe jedierne og invadere Naboo.

JAGTEN PÅ JEDIERNE
Neimoidianerne prøver at slå jedierne ihjel 
med giftgas, men Qui-Gon og Obi-Wan 
undslipper og forsøger at skære hul ind til 
broen. Dødbringende droidekaer dukker op og 
jagter jedierne gennem Føderationens skib.

DROIDER

FARTØJER

VÆSENTLIGE FIGURER

STED

Føderativt fragtskib

Qui-Gon Jinn

Rune Haako NabooDestroyerdroide

Republik-krydser

Obi-Wan Kenobi

Darth Sidious Kampdroide

Nute Gunray

Daultay Dofine

“Forhandlingerne

bliver korte.”
QUI-GON JINN 

BLODETS BÅND
 … Den skotske skue-
vspiller Lindsay Duncan 
lægger stemme til 
TC-14. Hendes mand, 
Hilton McRae, spiller 
A-wing-pilot i Episode 
VI. 

 … Ewan McGregor, som 
spiller Obi-Wan, er nevø 
til Denis Lawson, som 
spiller Wedge Antilles i 
Episode IV, V og VI.DEN USYNLIGE 

FJENDEI
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PÅ ORDRE FRA Darth Sidious blokerer 
Handelsføderationen al kommunikation med 
Naboo og landsætter en hær af kampdroider 
og krigsfartøjer på den naturskønne planet. 
Den lokale fauna flygter i alle retninger 
gennem sumpene, da skibene lander. Qui-Gon 
og Obi-Wan gemmer sig på et landsætnings-
skib i håbet om at nå Naboos hovedstad, 
Theed, og advare planetens regent, dronning 
Amidala. Undervejs får de sig en uventet 
assistent, da Qui-Gon redder en klodset, 
landflygtig gunganer ved navn Jar Jar Binks.

En multi-troppe-
transportvogn 
(MTT) rummer 112 
kampdroider i et 
stativ.

Ikopier er pattedyr med 
lange tunger, som de 
bruger til at få fat på
grene med lækre blade.

ET UVENTET MØDE
Under sin flugt fra Handelsføderationens
skibe kommer Qui-Gon en opskræmt gun-
ganer, Jar Jar Binks, til undsætning. Af
taknemmelighed over Qui-Gons hjælp
tilbyder Jar Jar at føre jedien til sit folks
skjulte undervandsby, Otoh Gunga.

INVASIONSSTYRKE
Fra deres skjul ser Qui-
Gon og Obi-Wan de føde-
rative kampdroider flyve 
mod Naboo i kæmpe 
landsætningsskibe.

AMIDALA FANGET
De fredelige naboonesere kan intet stille op
imod Handelsføderationens droider. I Theed
prøver en triumferende Gunray at tvinge dron-
ningen til at underskrive en urimelig traktat.

FARTØJER STED

MTT TheedSTAP C-9979-landsætningsskib

“Det er lyden aftusind slemmeting, der bevæger sig denne vej.”
QUI-GON JINN 

VÆSENTLIGE FIGURER

Padmé Amidala

Sabé

Jar Jar Binks

Kaptajn Panaka

LIAM SOLO
 … Det eneste realfilm-
element i denne sekvens 
er Liam Neeson, der løber 
gennem sumpvegetation.

DEN USYNLIGE
FJENDEI
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JAR JAR FØRER jedierne til under-
vandsbyen Otoh Gunga, hvor Qui-Gon beder 
gunganernes leder, Boss Nass, om hjælp til 
at bekæmpe droidehæren. Nass nægter, da 
hans undersøiske folk ikke bryder sig om 
Naboos menneskelige beboere. Han går dog 
han med til at låne jedierne en bongo-ubåd 
med Jar Jar som navigatør. Tjenesten er ikke 
meget værd, for Jar Jar er en født ulykkes-
fugl, og den undersøiske rute til Theed 
bevogtes af farlige søuhyrer, for hvem en 
gungansk ubåd er et lækkert mellemmåltid.

For at tage en stor 
luns holder coloer 
deres bytte fast 
med underkæben.

Bongoer bygges af 
organiske og meka-
niske dele efter en 
hemmelig metode.

MOD PLANETENS KERNE
Boss Nass fortæller jedierne, at den hurtigste
rute til Theed går igennem Naboos kerne, der
er gennemhullet af passager. Dette får Jar Jar
til at gå i panik, for mange undersøiske rovdyr
ligger på lur i kernens skyggefulde dyb.

LIGE PÅ TUNGEN
Jar Jar er bekymret med 
god grund: En dræberopee 
får øje på ubåden, fanger 
den med tungen og begyn-
der at trække byttet ind.

DYBETS UHYRER
Dræberopee’en mister sin ubådssnack og sit liv til 
sando-søuhyret, det mægtigste af alle rovdyrene i 
Naboos dybder. Da den enorme sando gør ophold for 
at sluge en colo-klofisk, iler ubåden i sikkerhed.

VÆSENER

STED FARTØJ

Dræberopee

Otoh Gunga Bongo

Colo-klofisk Sando-søuhyre

“Der er altid en

større fisk.”
QUI-GON JINN

VÆSENTLIGE FIGURER

Boss Nass Kaptajn Tarpals

PÅ DET TØRRE
 … For at simulere under-
søiske forhold optog 
filmskaberne modeller    
af huler og grotter i et 
røgfyldt lokale.

 … Navnet Otoh Gunga 
bruges ikke i filmen, hvor 
byen omtales som Gunga 
City eller gunganbyen.

DEN USYNLIGE 
FJENDEI


