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PLANETEN LOTHAL
Den fredelige planet Lothal blev erobret af Imperiet for 
mange år siden. Imperiet udvandt planetens natur-
ressourcer, forurenede jorden og byggede enorme 
våbenfabrikker, der forsyner Imperiets hær. Lothals 
indbyggere lider nu under Imperiets regime.

Værdifuld verden
Imperiet erobrede Lothal på grund 
af planetens mineralske råstoffer 
og dens beliggenhed 
på en vigtig rute 
gennem hyper-
rummet.

Stormtroopere  
Stormtroopere er Imperiets 
soldater. De er blevet sendt 
til Lothal for at holde 
planetens indbyggere under 
kontrol.

Modstandsbevægelsen
Ikke alle på Lothal er villige til at lade 
Imperiet regere over sig. En lille gruppe 
oprørere har tænkt sig at befri deres planet!

Det tabte paradis
Lothals smukke sletter er ved at blive 
ødelagt for altid af Imperiet, hvis miner  
og fabrikker forvandler planeten til et 
forgiftet vildnis.

Under-
verdenen

Imperiets jernregime 
har skabt en blomstrende 
sortbørs på Lothal. Lyssky 
gangstere som Cikatro 
Vizago sælger, hvad folk 
har brug for ... til en 
klækkelig pris.

Fare fra oven
Ud over storm-
trooperne har 
Imperiet også  
udstationeret 
flådens TIE-jagere 
på Lothal. Her 
jagter de smuglere 
og urostiftere.

Imperiestyre
Imperiet slår hårdt 
ned på ethvert 
tegn på oprør. 
Onde imperie-
agenter arresterer 
alle, der klager 
over Imperiets 
lovgivning.
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OPRØRERNE
Ved første øjekast lader oprørerne ikke til at have meget 
tilfælles, men de er knyttet til hinanden som en familie. 
De har alle forskellige færdigheder, men arbejder perfekt 
sammen. Oprørerne har kæmpet side om side mod 
Imperiet mange gange, og de har fuld tillid til hinanden.

Kanan Jarrus
Kanan er oprørernes leder. Han 
var engang jedi, men han måtte 
gå i skjul, da Imperiet overtog 
galaksen.

Ezra Bridger
Ezra er det 
nyeste medlem  
af oprørernes 
gruppe. Han er 
en ung forældre-
løs fra Lothal, 
men han rummer 
mere, end man 
lige aner.

Hera Syndulla
Hera giver oprørerne 
husly på hendes rum-
fragtskib, Ghost. Den 
snarrådige pilot er både 
klog og omsorgsfuld.

Oprørs-
jægere 
Efterhånden som 
oprørerne volder 
Imperiet stadig 
større problemer, 
pudser Imperiet 
stadig større 
modstandere på 
dem. Snart bliver 
oprørerne jagtet!

Zeb
Zeb er den stærkeste blandt 
oprørerne. Hvor de andre 
oprørere bekæmper Imperiet for 
frihedens skyld, slås Zeb mod 
Imperiet af langt mere 
personlige 
årsager.

Sabine Wren
Sabine elsker 
spændingen ved at 
slås mod Imperiet. 
Hendes største 
lidenskaber er eksplosioner  
og maleri, og allerhelst 
kombinerer hun de to.

Chopper
Chopper er en astromek-droide 
– en slags mekanisk andenpilot. 
Han er gnaven og meget lidt 
hjælpsom, men oprørerne kan 
ikke få sig selv til at skifte ham ud!
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Ezras tårn
Ezra bor alene i et 
forladt, gammelt 
kommunikations-
tårn, som knejser 
over landskabet 
uden for Lothals 
Capital City.

EZRA BRIDGER
Som de fleste andre 14-årige er Ezra mere optaget af  
at sørge for sig selv end af galaktisk politik eller at slås 
mod Imperiet. Men da den kvikke forældreløse dreng  
tilfældigt møder oprørerne, træder han ind på vejen mod 
en større skæbne.

Mærk Kraften
Ezra har utrolige reflekser, men 
har aldrig været klar over, at 
han kunne sanse Kraften – det 
gådefulde energifelt, 
som giver jedierne 
deres styrke.

Ezra og Chopper
Ezras forhold til Chopper er til tider 
barskt. De laver konstant numre 
med hinanden, men Chopper nyder 
Ezras opmærksomhed.

Ezras lyssværd
Da Kanan mener, at Ezra 
er klar, tager de ud på en 
farlig mission sammen. 
De skal finde en vigtig del 
til det lyssværd, som 
Ezra skal bygge.

Jedi-lærling
Kanan indvilger i at tage Ezra  
som sin jedi-lærling. Han er 
Kanans første elev.

Nybegynder 
Da Ezra slutter sig til oprørerne, har 
han kun været vant til at passe på sig 
selv. Til at begynde med er det svært 
for ham at være en del af et hold.

Samleren
Som forældreløs har 
Ezra måttet finde måder 
at forsørge sig selv på. 
Han tjener til dagen og 
vejen ved at stjæle 
teknologi, som han 
sælger på sortbørsen.
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HERA SYNDULLA
Mesterpiloten Hera er et centralt medlem af oprørernes 
gruppe. Hun flyver dem ud på missioner og henter alle 
sikkert hjem igen bagefter. Hun nærer varme følelser for 
sin besætning og går op i oprørernes sag med liv og 
sjæl, men hun har også en skjult, mystisk side.

Flyverhelt
Heras færdigheder som pilot 
er i absolut topklasse. De af 
Imperiets TIE-jagere, hun ikke 
skyder ned, flyver hun fra.

Ghost
Heras skib 
hedder Ghost. 
Det ligner et 
normalt fragtskib, 
men det har 
særlige våben og 
skjulte forsvars-
værker.

Oprørstwi’lek
Hera er en twi’lek fra 
planeten Ryloth. Også dén 
er blevet besat af Imperiet, 
og folket på hendes hjem-
planet lider frygteligt under 
Imperiets regime.

Venlige råd
Kanan fører an, når oprørerne 
går i kamp. Men Hera er der  
altid til at rådgive ham i vigtige 
beslutninger. 

Lige på kornet
Hera opbevarer en 
hemmelig blaster i sin 
støvle. Hvis situationen 
tager en farlig 
drejning, skal hun 
nok ramme plet.

Kanan og Hera
Kanan og Hera står hinanden nær. Det 
var Hera, der overtalte Kanan til at blive 
oprører. Sammen fungerer de som 
mentorer for gruppens yngre medlemmer.
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KANAN JARRUS
Kanan er oprørernes general og leder på deres 
missioner imod Imperiet. Han var en ung jedi-lærling  
ved Klonkrigenes afslutning, da de fleste jedier blev 
udslettet af Imperiet. Men Kanan undslap, og sammen 
med Hera stiftede han oprørsgruppen på Lothal.

Kanans lyssværd
Kanan må være forsigtig 
med at bruge sit lyssværd. 
Han opbevarer det som 
regel på Ghost og benytter 
det kun i nødstilfælde.

Kanans blaster 
En blaster er Kanans foretrukne 
våben i de fleste situationer. Den er 
ikke så yndefuld som et lyssværd, 
men heller ikke lige så iøjnefaldende.

Jedi-mentor
Kanan taler nødig om 
sin fortid som jedi. Men 
da han opdager, at Ezra 
kan mærke Kraften, må 
Kanan huske sin egen 
jedi-træning, hvis han vil 
oplære drengen.

Jedi i skjul
Kanan forsøger at skjule sine jedi-
evner for offentligheden. Han ved,  
at Imperiet altid holder udkig efter 
dem, der besidder Kraftens styrke.Oprørshverver

Kanan kan se, at Ezra 
har stort potentiale, 
og at Kraften er stærk 
i ham. Han overtaler 
Ezra til at slutte sig til 
oprørerne og deres 
modstandskamp.


