
STAR WARS REBELLION – SOLO verzió 
 
A Star Wars Rebellion – Solo Variantban, a Lázadók Szövetségével játszol, mialatt a mesterséges 
intelligencia a Galaktikus Birodalmat irányítja (a továbbiakban csak „Birodalomként” utalunk rá).  
A játék alatt, mindig kövesd az „aranyszabályt”, amikor bármilyen kétértelmű helyzettel akadsz 
szembe, amelyet nem fednek szó szerint a szabályok, válaszd a legmegfelelőbb lehetőséget a 
Birodalom számár. Ha tisztázatlan marad, válassz véletlenszerűen az egyenlően jó opciók közül egy 
D6 (hatoldalú dobókocka) dobással. 
 
A Birodalom fél-intelligensen játszik, habár mereven, az elsöprő mennyiségű nyersanyagaiktól és 
erejüktől függően, hogy sikeresen elbánjanak a lázadókkal és legyőzzék a bázisukat.  
 
Definíciók és alapelvek: 
 
Parancsnokok: Egy elfogott Lázadó Parancsnok egy Szárazföldi Egységnek tekintendő, és a Rendszer 
legerősebb Birodalmi Úr Egység tartja fogva, és ott is található. 
Küldetés Kártyák: A Birodalom nem húz Küldetés Kártyákat a Frissítési Fázisban. A Kezdő 
Küldetéseket egy pakliban/kupacban, lefelé fordítva kell tartani (ezt hívják Kezdő Küldetés Paklinak). 
Az összes többi küldetést a Fő Küldetések Pakliból húzzátok. Minden játék alatt megszerzett Projekt-
et lefordítva kell elhelyezni (anélkül, hogy megnéznétek őket), a Fő Küldetések Pakli mellé, és miután 
a paklit megkeverték a Parancs Fázis végén, a pakli tetejére kerülnek.  
Mozgás: A Birodalmi Egységeket mindig a lehető legrövidebb útvonalon mozgassátok a legközelebbi 
felfedezetlen (a Szonda Kártya még nem lett megszerezve) Távoli Rendszerhez (más néven 
Lehetséges Lázadó Bázis PRB) és támadják meg az összes útjukba akadó lázadó hajót.  Ha belépsz egy 
Rendszerbe, a Birodalom minden egységét a határos/szomszédos Rendszerből az Aktivált 
Rendszerbe, magukkal hozva annyi Szárazföldi Egységet, amennyit csak szállítani tudnak, előnybe 
részesítve a legnagyobb ERŐ értékkel rendelkező Űr Egységeket. Viszont, ha egy flotta máshogy lett 
kiválasztva, de képtelen mozogni, helyezz egy Parancsnokot a Rendszerébe, egy Rohamosztagossal 
együtt a tartalékból. A Birodalom mindig hátrahagy egy gyengébb Szárazföldi Egységet és azonnal 
megszerzi annak a Távoli Rendszernek a Szonda Kártyáját (újra kell keverni a paklit). Hogyha a 
Birodalom bármikor elveszíti a távoli Rendszerben állomásozó utolsó Szárazföldi Egységét (pl: egy 
Csatában), tedd vissza a Szonda kártyát a Szonda pakliba és keverd újra. Amikor a különbség a Kör- és 
a Hírnév Számlálók között kevesebb vagy egyenlő, mint 5, akkor a Birodalmi Flották mozoghatnak 
(egyszer egy körben), akkor is, ha tartózkodik egy Parancsnok a kezdő Rendszerben. A Birodalom 
megváltoztatja a mozgási viselkedését, amikor láthatóvá válik a Lázadó Bázis (lásd Lázadó 
Bázis/Felfedése). 
 
Termelési Érték: Egyenlő az a rendszerben előállítható összes egység EREJÉVEL. Számold bele az össze 
előállítási ikont, beleértve a Leigázott Rendszereket is (pl: a Mon Calamari Rendszer Előállítási Értéke 
4). A Szabotált Rendszerek Előállítási Értéke 0. 
 
Lázadó Bázis: A Solo Játékos kiválaszt egy helyszínt a Lázadó Bázis számára, a 8 Távoli Rendszer közül, 
miután elhelyezte az összes Kezdő Egységet és Hűség Jelölőt/Számlálót. A Birodalom tudja, hogy a 
Lázadó Bázis ezen Rendszerek egyikében található (fontos információhoz jutottak a hírszerzési 
hálózatukon keresztül), és agresszíven kutatnak majd utána.  
 
 Felfedés: Fedd fel a Lázadók Bázisát csak miután a Birodalom megszerezte a másik hét Távoli 
Rendszer Szonda Kártyáját VAGY amikor a Birodalomnak bármennyi Szárazföldi Egysége odakerül a 
Lázadók Bázisának rendszerébe. Miután felfedték a Bázist, távolítsd el a Gyűjts Információt a Kezdő 
Küldetések kupacból (visszakerülhet a játékba, ha a Lázadók létrehoznak egy újabb bázist). 
Megjegyzendő, hogy amikor a Lázadók Bázisa fel lett fedve és/vagy amikor a különbség a Kör és a 
Hírnév Számláló között kisebb vagy egyenlő, mint 5, akkor a Birodalmi Flották mozoghatnak (egyszer 



egy körben), akkor is, ha egy Parancsnok található a kezdő Rendszerben (ezt nyomon lehet követni 
pl: letéve a Parancsnokot, ezzel aktivizálva a mozgás megkezdését a Rendszerben). Ugyancsak, a 
Birodalom ilyenkor előnyben részesít bizonyos rendszereket, amelyek legközelebb állnak a Lázadók 
Bázisához, hogy mozgassák a flottákat, és hogy letegyenek egységeket. Amikor a Birodalom a mellett 
dönt, hogy aktivizáljon egy rendszert, számold ki a különbséget a Kör és a Hírnév Számlálók között. 
Ha az összes flotta mozgott ezen belül a területen belül, válts fontossági sorrendet más flottákra, 
amelyek célba veszik a legközelebbi irányítás alatt nem álló (nem található rajtuk Birodalmi 
Szárazföldi Egységek) Távoli Rendszereket. Amikor a Birodalom felfedi a Lázadók Bázisát, a Birodalom 
húz 3 kártyát (1 Kezdő Küldetés-est és 2 Fő Küldetés-est) a Megbízási Fázis alatt. 
 
Létrehozni egy új Bázist: A Lázadók létrehozhatnak egy új Bázist, hasonlóan a normális módszerhez. 
Először is, tedd vissza az összes irányítás alatt nem lévő (nincsenek rajtuk Birodalmi Szárazföldi 
egységek) Távoli Rendszerek Szonda lapját a Birodalmi kártya halomból a Szonda pakliba, és kavard 
meg a paklit. Másodszor pedig, a Lázadók húznak megszokott számú kártyát, maximum annyit, mint a 
Kör és a Hírnév Számláló közötti különbség, és létrehoznak egy új Bázist bármelyik Távoli Rendszeren, 
amelyet húztak. Harmadszor pedig, a Birodalom visszatér a Lázadó Bázis kutatásához, mint ahogy azt 
a Felfedés előtt tette, ahogy az a fentiekben le lett írva. Végezetül, helyezd vissza a Gyűjts Információ 
lapot a Kezdő Küldetések Pakliba.    
 
ERŐSSÉG: ez meghatározhatja a Birodalom döntéshozását: 
háromszög-egységek: 1 ERŐSSÉG (X-szárnyúak, TIE vadászok, mindkét oldal katonái) 
kör-egységek: 2 ERŐSSÉG (Siklók és AT-ST lépegetők) 
négyzet-egységek: 3 ERŐSSÉG (Mon Calamari cirkáló és Csillagromboló) 
csillag-egységek: 4 ERŐSSÉG (a Birodalom Szuper Csillagrombolói és Halálcsillagok) 
 
BEÁLLÍTÁS: 
Használd a Haladó beállítást a Szabályokból; távolítsd el a „Birodalom Szíve” (Második szint) Cél 
kártyát. Keverj bele egyet mind az öt különböző Projekt Kártyák közül a Birodalom Fő Küldetések 
Paklijába. A Birodalom 5 Parancsnokkal kezd. Fogadd fel az ötödiket úgy, hogy húzol egy Cselekvés 
Kártyát (húzz egészen odáig, amíg a Birodalom meg nem szerez egy újabb Parancsnokot). 
 
Rakj le a Birodalmi Egységeket a következő módon (használj hatoldalú kockát, ahogy szükséges): 

- 2 TIE vadászt és 2 Rohamosztagost az első hat Rendszer mindegyikébe 
- Véletlenszerűen rakj le 3 Csillagrombolót 3 különböző rendszerben (mindegyikben egyet); 

rakj le 3 Csata Cirkálót a maradék 3 Rendszerben 
- Véletlenszerűen rakj le 1 AT-AT lépegető egy rendszerben; azután rakj le 5 AT-ST lépegetőt 

(egyet egy rendszerben) a maradék 5 rendszerben 
- Véletlenszerűen rakj le egy Halálcsillagot 

 
FÁZISOK 
 
BEOSZTÁS: 

- A Birodalom kioszt Parancsnokokat és belekezd Küldetésekbe egyidejűleg a Parancs Fázisban. 
- Húzz bizonyos számú Küldetést (lásd Küldetés táblázat), keverd meg a húzott lapokat és 

helyezd őket egy lefelé fordított kupacba, így létrehozva az Elsődleges Küldetések paklit. 
- A Birodalom kijátssza az összes Cselekvés Lapot, amelyeket kijátszhatónak lettek jelölve a 

Beosztás fázisban.  
Küldetés táblázat:  
Első kör: 2 Küldetés (1 Kezdő Küldetés + 1 Fő Küldetés) 
Második-Harmadik kör: 3 Küldetés (1 Kezdő Küldetés + 2 Fő Küldetés) 
Negyedik+ kör: 4 Küldetés (1 Kezdő Küldetés + 3 Fő Küldetés) 
 



Lázadók Bázisának felfedése: 3 Küldetés (1 Kezdő Küldetés + 2 Fő Küldetés) 
 
PARANCS 
 
A Birodalom MINDIG az Elsődleges Küldetéseket fejezi be először (mielőtt Aktivizálná a Rendszereket 
mozgatásra) 
 
Elvégezni az Elsődleges Küldetéseket 
Fordítsd fel az első Küldetést a pakli tetejéről és oszd be hozzá a „legjobban” megfelelő Parancsnokot 
(a képen látható Parancsnok vagy az a Parancsnok, akinek a legtöbb ehhez illő Képesség ikonja van).  
 
Ha egy Küldetés kijátszhatatlannak bizonyul (nincs megfelelő Parancsnok vagy bármilyen egyéb 
okból), válassz ki egy új Küldetést a megfelelő pakliból és helyezd az összes nem teljesített Küldetést 
a megfelelő paklik aljára. 
 
Válaszd ki a Küldetések helyszínét vagy a Birodalom Kártya Döntéshozói lista alapján (lásd egy másik 
mellékleten) vagy a legnagyobb Előállítási Értékkel rendelkező Rendszert. 
 
Szembenálló Lázadó Küldetések 
Csak akkor, ha több Birodalmi Parancsnok van, mint felfordítatlan Elsődleges Küldetés kártya, a 
Birodalom kiadhat egy parancsot (hatoldalú kocka dobásának eredménye 4+), hogy a 
„legmegfelelőbb” Parancsnokát kiküldje egy Lázadó Küldetés ellen. Ha nincs olyan Parancsnok, akinek 
elegendő passzoló Képesség ikonja lenne, a legkevesebb összértékű Képesség ikonnal rendelkező 
Parancsnok lesz a megfelelő. 
 
Csatlakozni csatához 
Csak akkor, ha több Birodalmi Parancsnok van, mint fel nem fordított Küldetés kártya, a Birodalom 
küldhet egy megfelelő Parancsnokot, hogy csatlakozzon egy csatához, amelyben vagy nincs 
Parancsnok vagy egy olyan Parancsnok van benne, akinek nincs taktikai Értéke(i). Elsődlegesíteni 
lehet Parancsnokokat „Harc kezdete” Cselekvés kártyákkal és vagy a legmagasabb összesített taktikai 
Értékkel vagy a legmagasabb Taktikai Értékkel. 
 
Aktivizálni Rendszereket 
A Birodalom, ha már minden Elsődleges Küldetést letudott, használhat Parancsnokokat, hogy 
Aktivizáljon Rendszereket (mozgasson egységeket) a legközelebbi Valószínűsített Lázadó Bázisokhoz 
vagy Felfedett Lázadó Bázisokhoz. (Lásd Mozgások, első oldal). 
 
Fel nem használt Parancsnokok 
Abban a valószínűtlen helyzetben, hogyha maradnak felhasználatlan Parancsnokok, húzz és hajts 
végre egy Küldetést/Parancsnokot a Fő Küldetések Pakliból. 
 
Karbantartás 
A Parancs Fázis végén, külön-külön kavard meg a Küldetés Paklikat és helyezz bármennyi Projekt 
kártyát a Fő Küldetés pakli tetejére. 
 
FRISSÍTÉS  
Szonda Kártyák 
A normális szabályok szerint, fordíts fel/mutass meg 2 Szonda kártyát. 
 
Toborzás/Felfogadás 
A Birodalom hőz egy Akció kártyát, véletlenszerűen választ, ha vannak szabad Parancsnokok. Húzz 
újra, ha szükséges. 



Építeni és Kihelyezni Egységeket 
A Birodalom épít és helyez ki egységeket először! 
Kövesd az Építés és Kihelyezés táblázatot. Maximum „2 egység lehet elhelyezve egy Rendszerben” 
szabály mindig aktuális. 
 
Építés és kihelyezés táblázat: 

- Keresd meg a legnagyobb Előállítási Értékkel rendelkező Rendszert 
- Keresd meg a legkevesebb egységgel rendelkező Hadszínteret (Űrbéli vagy Szárazföldi) 
- Helyezd a legerősebb szabad egységet ebbe a Hadszíntérbe. Megjegyzés: Ha a Birodalomnak 

nincsen egysége, amelyet kihelyezhetne erre a Hadszíntérre, helyezd a másik típusú 
Hadszíntér legerősebb megépült egységet ebbe a Hadszíntérbe (ha ugyanannyi számú egység 
van minden egyes Hadszíntéren, akkor véletlenszerűen válassz a Hadszínterek közül). 

- Mozogj a következő legnagyobb Előállítás Értékkel rendelkező Rendszerbe; kezd az elejétől 
elvégezni ezen táblázat lépéseit, és térj vissza az első legnagyobb Előállítás Értékkel 
rendelkező Rendszerhez, ha szükséges. 
 

CSATA  
Amíg a Csaták a szokványos módon zajlanak, a Birodalom nem húz/használ taktika lapokat. Ehhez 
hozzáadódóan, kövesd az alábbi különleges szabályokat: 

1. Ha bármilyen Különleges Ikon lett kidobva, azok „találatoknak” tekinthetőek a Lázadó 
egységek ellen. 

2. Újra KELL dobnod annyiszor, ameddig „találat” száma megegyezik az adott Hadszíntérre 
vonatkozó Birodalmi Parancsnok Taktikai értékével (kezdve a „Direkt Találat”-tal, követve a 
normál/egyszeri találatokkal), vagyis, amíg el nem fogynak; a többletet át lehet vinni a 
későbbi körökbe. 

3. A Birodalom eltalálhat Lázadó egységeket a következő prioritással: Ion Ágyú, Leggyengébb 
Egység (Megmaradt életponttal); és Legnagyobb Tűzerő (pl: kidobott támadások száma) 
(Használd az Aranyszabályt döntetlen esetén). 

A Halálcsillag: A Birodalom CSAK a Lázadó Bázist, a Lehetséges Lázadó Bázist, vagy Lázadókhoz 
hűséges Rendszerek és/vagy Lázadó Szárazföldi egységeket vehet célba. 
 


