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Tag på et betagende og actionfyldt eventyr tilbage til tiden lige efter den oprindelige trilogi, hvor Prinsesse
Leia, Han Solo, Chewbacca, C-3PO, R2-D2 og Luke Skywalker befolker Star Wars-universet, og hvor nye
figurer som Rey, Finn, BB-8 og Kylo Ren introduceres for første gang. Darth Vader er nedkæmpet, og

Kejseren er besejret, men freden kan let smuldre, og ondskaben er svær at holde nede. Troen på det gode kan
dog opmuntre helt almindelige individer til at stå sammen og trodse selv de største udfordringer …

”Alan Dean Fosters roman beriger filmoplevelsen. Udover at give os indblik i karakterernes tanker, tilføjer
han adskillige scener, som giver et mere udførligt billede af galaksen.”

– NEW YORK DAILY NEWS

“Der er fart på, den er atmosfærisk og giver gåsehud på de helt rigtige steder. Forfatteren vækker ikke blot
filmen til live, han giver os også glimt af et endnu større og ukendt univers.” 

– THE WASHINGTON POST

Læs også THE LAST JEDI, og glæd dig til Episode IX.
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