de mysteriën
van de force
zijn grenzeloos.
oneindig.

zelfs de grootste jedimeesters konden, ondanks
al hun arrogantie, niet
zeggen dat ze al zijn
mogelijkheden, al zijn
geheimen, begrepen.

Een van die geheimen is
het meest duistere en
angstaanjagende van
allemaal...

een geheim dat meesters nooit
aan hun enthousiaste jonge
padawans vertellen. dat deden
ook de mijne niet...

...terwijl ze me trainden,
me vormden tot een wapen
om hun grootste vijand
te bestrijden en te
vernietigen--mijn vader.

dit is de laatste les
van mijn jedi-training
die ik mezelf heb
geleerd, hier op dit
oude, vergeten eiland.

het enige wat
moeilijker is dan
leren om de force
te voelen, hem
toe te laten...

...is leren hem
te blokkeren.

het heeft me jaren gekost
om dat onder de knie te
krijgen, om mezelf af te
sluiten van de energie die
me verbindt met al wat
leeft, overal. om ware
eenzaamheid te vinden.

nog steeds zijn er
momenten dat mijn
grootste inspanning
niet voldoet. wanneer
de force eist gehoord
te worden. zoals nu.

hij praat
tegen me, onontkoombaar.
een bericht. of
misschien een
waarschuwing.

Iets.
Iemand...
heeft me
gevonden.

“generaal
organa... ze
hebben ons
gevonden.”

bevestigd.
eerste orde
vloot verlaat
de hyperruimte
hier vlakbij.

Verzetsbasis.
Planeet D’Qar.
het was
blijkbaar te veel
gevraagd om op
wat meer tijd te
hopen. hoeveel
schepen?

Ik krijg drie
resurgent-klasse
destroyers door... en iets
anders. Iets... groots.

toch niet
weer zo’n planetendodende bal, hè? die
gasten moeten echt
een keer iets nieuws
bedenken.
nee, ik
denk dat het
een schip is. maar
het is zo groot
dat de scans het
niet zien als één
geheel. wacht, ik
pas de sensoren aan...

dat is een
dreadnought.

meer vuurkracht
dan tien destroyers.
ontworpen voor
grootschalige
planetaire
aanvallen.

Altijd die grote
schepen. soms
vraag ik me toch
af wat het is
dat ze moeten
compenseren.

als dat
ding ons binnen
schootsafstand
heeft voordat al
onze mensen van
de planeet af
zijn...

we zien ze.
we zullen zoveel mogelijk
tijd voor je
winnen.

wat
zijn onze
opties?

connix,
hoeveel tijd
heb je nog nodig
daar beneden?

geen. we
moeten ons
terugtrekken
in de hyperruimte.

we zijn de
laatste transportschepen
aan het inladen.
maar de eerste
orde...

dit is niet
mijn eerste
evacuatie, gial.
Ik ga niemand
achterlaten.

wat zou ik nu niet
geven voor een goed
ionenkanon.

“we hebben ze
verrast tijdens
hun evacuatie...”

...het hele
verzet, in één
breekbaar
mandje.

Iets wat
daarop lijkt
ook goed?

laat kapitein
canady de wapens
van de fulminatrix
opladen, de verzetsbasis
verpulveren, die transportschepen vernietigen
en een einde maken
aan hun--

generaal hux!
er nadert een
verzetsschip in
aanvalsmodus.

een enkele
kleine jager...
ik wist dat ze
wanhopig waren bij
het verzet. dat ze
dom waren, wist
ik niet.

maak blije
biepjes,
maatje,
toe...

we hebben wel
idiotere stunts
uitgehaald.

weet ik veel!
bijvoorbeeld
toen--luister,
ik ben even
bezig nu, ja!

volle kracht.
kom op!

hij heeft het
voorzien op de
dreadnought!

wanhopig
en dom dus
inderdaad...

Ik schakel de
kanonnen nu uit!
tallie, begin de
aanval!

doen
we.

kapitein canady,
er zoemt een
die “vlieg” is
vlieg om uw schip.
te klein en te
waarom hebt u die
snel. Ik heb steun
niet geplet?
van fighters
nodig!

het is een enkel
klein schip, het
kan met geen
mogelijkheid
door uw schild
komen.
dat
probeert
hij ook niet.
hij schakelt
onze buitenkanonnen uit!
hij maakt de
weg vrij voor
de bommenwerpers
achter
hem!

lanceer
fighters!
nu!

wat een
mafkees.

wat?
waar?

dat was er
weer een! nog
maar één over,
recht voor ons.
ha, wat zei ik
je? blije
biepjes!

oké dan,
ik zeg niks
meer.

nee, nee, nee!
dat niet! bb-8, mijn
wapens doen het
niet meer!

als we
dat laatste
kanon niet
uitschakelen,
zijn onze bommenwerpers
de klos!
laat zien wat
je kunt,
maatje!

de luchtgrondkanonnen
zijn opgeladen en
klaar, sir. doel is
ingesteld.

waar
wacht je
dan nog op?
schiet op die
basis!

kom op,
kom op...
geef gas!

connix hier-de laatste
transportschepen zijn
opgestegen.
de evacuatie is
voltooid!

het is je
gelukt, poe.
trek je terug,
we gaan hier
weg.

generaal, we hebben
de kans om een dreadnought uit te schakelen!
die dingen zijn vlotenverwoesters. we kunnen
hem niet laten
ontsnappen.

we naderen
dat laatste
kanon heel snel,
bb-8! het is
nu of nooit!

voor het
geval je het
had gemist, wij
zijn degenen
die proberen
te ontsnappen.
trek je nu terug,
commandant,
dat is een--

heeft
hij... heeft
hij me nu
geblokkeerd?

haal die
zenuwachtige
blik van
je gezicht,
threepio.

o--ja--ik
zal mijn
best doen,
generaal.
neem me niet
kwalijk.

ja! het is je
gelukt, maatje,
je bent een
genie!

yeah! de weg
is vrij, kom maar
op met die
bommen!

bommenwerpers, aanvalsformatie.
fighters, dek de
bommenwerpers.
laten we een
goede slag
slaan.

naderende
fighters!

Ik zie ze. bereid je
voor op de aanval!

schutters, laat
van je horen!

twaalf fighters
op twee-tien! ze
zitten overal, ik kan
ze niet afs--

laad de
kanonnen weer
op. richt op
hun kruiser!

sir, die
bommenwerpers
zijn bijna
binnen
bereik.

tallie, die
dreadnought
richt zich op
de vloot!
Ik zie het,
black one. hou
vol, we zijn
er bijna.

ze zullen
zo vernietigd
worden. waarom
proberen ze
niet te ontsnappen?

bommenwerpers,
laat ze maar
vallen!

dat is de
grootste zwakte
van het verzet.
ze laten nooit
iemand achter.
zo
hebben ze
deze oorlog
verloren.

Ik heb het
doel in zicht.
alle bommen
zijn ingesteld,
klaar om te--

