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Vraget af Den Ny 
Republiks krydser 
Freedom’s Dawn

SIDDEREN

FERESSEES PYNT

NAMENTHES KRATER

Vraget af den kejserlige
stjernedestroyer Inflictor

Her lå Ghtroc-690
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SKIBSKIRKEGÅRDEN
Skibskirkegården er et dystert sted, hvor havarerede skibe rager op af 
sandet som tavse skildvagter omgivet af deres tidligere besætningers 
afblegede knogler. Vragene tæller alt fra den enorme superstjerne-
destroyer Ravager, der ligger knust med bugen i vejret, til de 
sørgelige rester af utallige stjernejagere. Jakkus 
klunsere lever en livsfarlig tilværelse i 
skrogenes snørklede indre, hvor de leder 
efter intakte komponenter omgivet af  
knivskarpe metalkanter, spildte 
giftstoffer, utætte reaktorer  
og sprængfarlig 
ammunition.

JAKKU
PÅ KANTEN AF det civiliserede rum ligger Jakku, en gold ørkenplanet, hvor 
Imperiet udkæmpede sit sidste slag et år efter nederlaget på Endor. Krigslykken var 
imod dem, og med trækstråler låste Imperiets krigsskibe sig fast på Den Ny Republiks 
krydsere og trak dem med sig i døden på klodens overflade. En generation senere 
udgør vragene en skibskirkegård, der ribbes af klunsere, som leder efter brugbar 
teknologi. Jakku er også hjemsted for religiøse ordener, der søger ensomhed, 
konspirationsteoretikere, der fortæller vilde historier om Imperiets forsvundne 
hemmeligheder, og desperate væsener, der ønsker at indlede et nyt liv eller  
undslippe fortidens synder.

RUTENØGLE

Poes rute

Finns rute

BB-8’s rute

Pilgrimsvejen

Ruten fra Reys hjem 
til kirkegården

Reys rute fra kirkegården  
til Niima

Tusindårsfalkens  
flugtrute

2 Dybt inde i vraget af en stjernedestroyer bjærger en 
klunser ved navn Rey et værdifuldt kondensatorleje og  
tager det med til Udpost Niima for at sælge det.

1 Landsbyen Tuanul bliver angrebet af Den Første Orden, 
der leder efter spor af Luke Skywalker. De pågriber mod- 
standspiloten Poe Dameron og massakrerer landsbyboerne.

3 Efter dagens klunserarbejde vender Rey hjem fra Udpost 
Niima til vraget af en imperieganger, der udgør hendes 
hjem, og spiser sit aftensmåltid. 

4 Poe Damerons droide, BB-8, undslipper massakren  
i Tuanul og når frem til klitterne nær Reys hjem. Rey redder 
ham fra en vrissen teedo-klunser.

Vraget af stjerne-
destroyeren Interrogator

REYS HJEM

LANDSBYEN TUANUL Tuanul ligger på toppen af 
et kolossalt taffelbjerg

Vraget af superstjerne-
destroyeren Ravager

Lodret begravet skib, der blandt 
klunsere kaldes ”Spiret”
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UDPOST NIIMA
Jakkus største bosættelse er Udpost Niima, der er opkaldt efter en nu
afdød hutt-gangster. Niima består af en basar, en rumhavn, der stort
set består af et hegn og nogle brændstofpumper, samt Unkar Plutts

bod. Den omfangsrige crolut har et jerngreb om planetens marked
for teknologi bjærget fra skibskirkegården, og han giver klunserne 

madrationer i bytte for deres fund.

6 Finn og Rey har lige mødt hinanden på Udpost Niima, da 
de efterstræbes af stormtropper, der vil stjæle BB-8 og tage 
Finn til fange.

7 Rey, Finn og BB-8 stjæler et forfaldent fragtskib kaldet 
Tusindårsfalken fra Unkar Plutt. Den Første Ordens TIE- 
jagere forfølger dem, men de undslipper og forlader Jakku.

Tusindårsfalken

Quadspringer

BLOWBACK TOWN

Unkar Plutts skrotbod,
i daglig tale kaldet ”Kantinen”

Basar etableret
af Niima the Hutt

Rumhavnens port er baseret
på traditionel hutt-arkitektur
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5 Den deserterede stormsoldat Finns stjålne TIE-jager 
styrter ned i De Synkende Sletters uforudsigelige sand.  
Finn forlader det brændende vrag og går mod sydøst.

7

Kirkegårdens klitter 
må vige for saltsletterne
omkring Udpost Niima

Poe får et lift af en blarina-
klunser ved navn Naka Iit

MERUS HYTTE

UDPOST NIIMA

Området nord for Blowback
Town er voldsomt bestrålet

Finn ser Udpost Niima
for første gang herfra
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