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KEZDŐDJÖN A JÁTÉK SZABÁLYOK
Ez a füzet megtanít a  Star Wars: X-Wing  2. kiadásának 
alapvető szabályaira, hogy azonnal meg is kezdhessétek a 
játékot. Olvassátok el az első 2 oldalt és már kezdhetitek 
is. Ha már jól megy, olvassátok el a 3-4. oldalt és 
használjátok az ott leírt szabályokat is.
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The elite TIE/ln pilots of Black Squadron 

accompanied Darth Vader on a devastating strike 
against the Rebel forces at the battle of Yavin.

Black Squadron Ace

TIE/ln Fighter
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The Galactic Empire uses the fast and agile TIE/ln, 
developed by Sienar Fleet Systems and produced in 

staggering quantity, as its primary starfighter.

Academy Pilot

TIE/ln Fighter
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Tedd a manőversablonokat és a 
távolságmérőt mindkét játékos 

számára elérhető helyre.

Tedd az Akadémiai Pilóta és a 
Fekete Raj Ász hajó kártyáját 

és a 2 TIE/ln Vadász tárcsáját 
a Birodalmi játékos oldalára.

HAJÓ ÖSSZESZERELÉS
Az első játék előtt szereljétek össze a hajóitokat. Nyomjátok ki a hajó 
jelzőket (nevezetesen: Kék Raj Kíséret, Akadémiai Pilóta és Fekete Raj 

Ász), a T-65 X-Szárnyú és a két TIE/ln Vadász manővertárcsáinak 
elejét és hátulját, valamint az 1-3-as ID jelzőket. Ezután kövessétek 

az alábbi lépéseket, hogy felkészítsétéek hajóitokat a játékra.

1. Tedd a hajó jelzőt a talpra, a tűzívét a talpon lévő nyílnak 
megfelelő irányba állítva.

2. Az egyik tartót illeszd bele a talp közepébe.
3. A második tartót illeszd rá az első tartóra.
4. A második tartó tetejére illeszd rá a műanyag figurát, 

aminek az alján, középen találod az illesztési pontot. 
5. Tedd az ID jelzőket a talpba. Használd az 1-est a T-65 X-

Szárnyúhoz, a 2-est és 3-ast pedig a két TIE/ln Vadászhoz.

ELŐKÉSZÜLET
Kövesd az ábra 1-7. lépéseit, 
hogy előkészülj az első 
X-Wing játékodhoz!

Tedd a vörös támadókockákat és a 
zöld védekezőkockákat, valamint a 

sérüléspaklit mindkét játékos 
számára elérhető helyre.
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Készíts elő egy 91,5 x 91,5 cm-es, 
négyzet alakú játékteret.
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Válassz egy játékost, aki Lázadó 
lesz. Tedd a Kék Raj Kíséret hajó 

kártyáját, a T-65 X-Szárnyú 
tárcsáját és 2 pajzsot a Lázadó 

játékos oldalára.
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Designed by Incom Corporation, the T-65 X-wing 
quickly proved to be one of the most effective and 
versatile military vehicles in the galaxy and a boon 

to the Rebellion.

Blue Squadron Escort

T-65 X-wing
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Tedd a T-65 X-Szárnyú
hajót a játéktérre

a Lázadó játékos oldalán, 
és tedd a TIE Vadász hajókat

a játéktérre a Birodalmi játékos 
oldalán, az ábrán látható módon.

Tedd a 3 
aszteroidát

és a 3 törmeléket
a játéktérre, az
ábrán látható 

módon.
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MANŐVERTÁRCSÁK ÖSSZESZERELÉSE

T65

Minden tárcsát állíts össze a képnek megfelelően.
A T65-ös jelzésű tárcsát kapcsold össze a másik 

oldalán TF jelzéssel ellátott tárcsával.
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ÁTTEKINTÉS
Az X-Wing körökből álló játék. Miután elolvastátok ezt az 
oldalt, elkezdhetitek lejátszani az első néhány kört.
Amikor megfelelőnek érzitek, a Haladó szabályokkal 
kiegészíthetitek a játékot.
Minden körben a játékosok a tárcsáikkal titokban 
manővert választanak hajóikhoz, majd felfedik és 
végrehajtják, aztán pedig támadást hajtanak végre.
1: TERVEZÉS FÁZIS
Minden játékos titkosan kiválaszt egy manővert minden 
hajójához. Ez meghatározza, hová fog mozogni a hajó a 
következő fázisban. A manőver kiválasztásához a játékos 
forgassa el a hajó tárcsáját a végrehajtandó manőverre. 
Ezután tegye le képpel lefelé a játéktérre, a hajó mellé. 
Miután minden hajó mellé lekerült a tárcsája, 
továbbléphettek az Aktivációs fázisra. 

Amíg nem léptek tovább a Haladó szabályokhoz, a játékosok 
csak a fehér vagy kék színű manővereket választhatják.

2: AKTIVÁCIÓS FÁZIS
A legkisebb kezdeményezéssel 
rendelkező hajóval kezdve (a 
narancs színű szám a hajó
kártyáján és jelzőjén) és növekvő sorrendben 
folytatva, minden hajó végrehajtja
a tárcsáján kiválasztott manővert.
Ehhez fel kell fedni a hajó tárcsáját. A felfedett manővernek 

megfelelő manőversablont a hajó elejéhez kell illeszteni, 
pontosan középre, a két kiálló műanyag közé. Ezután a hajót 
fel kell venni és a sablon másik feléhez illeszteni a hajó 
hátulját, az ott lévő két kiálló műanyag közé illesztve.

Manvőer végrehajtását követően a hajó végrehajthat egy 
akciót is, de ezt a szabályt csak a Haladó szabályok 
megismerése után vegyétek figyelembe. Miután minden hajó 
végrehajtotta a manőverét, továbbléphettek az Ütközet fázisra.

Kiválasztott irány

Ha a [2 ] manővert 
választották, a hajó

a [2 ] sablont fogja 
használni a mozgáshoz.

Kezdeményezés érték
egy hajó kártyán
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Designed by Incom Corporation, the T-65 X-wing 
quickly proved to be one of the most effective and 
versatile military vehicles in the galaxy and a boon 

to the Rebellion.

Blue Squadron Escort
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3: ÜTKÖZET FÁZIS
A legmagasabb kezdeményezéssel rendelkező hajóval 
kezdve és csökkenő sorrendben folytatva, minden hajó 
végrehajt egy támadást.
Támadás végrehajtásához használd a távolságmérőt, hogy 
meghatározd, van-e hajó a támadó elsődleges tűzívében. 
A tűzív a támadó hajó talpán lévő vonalaktól indul és a 
távolságmérő végéig tart. Ha van hajó a területen belül, a 
támadó játékos választhat egyet, akit megtámad.

Az aszteroidák és a törmelékfelhők kihatnak a 
támadásra, de hagyjátok őket figyelmen kívül, amíg nem 
használjátok a Haladó szabályokat.

 Támadás végrehajtásához a támadó annyi 
támadókockával (vörös) dob, amennyi a támadó 
hajó kártyájának a támadó értéke. Ezután a 
védekező annyi védekezőkockával (zöld) dob, 
amennyi a védekező hajó kártyájának a 
mozgékonyság értéke.
Minden kidobott  (kitérés) eltávolít 1 olyan kockát,
amin egy  (találat) látható. Ha nincs több 
eredmény, helyette eltávolít egy  (kritikus) kockát.
A  eredményt hagyjátok figyelmen kívül
a Haladó szabályok bevezetéséig.

Minden megmaradt  vagy 
kocka után a védekező veszít 1 pajzsot
(fordítsátok át az inaktív oldalára).
Ha már nem maradt több pajzsa, 
helyette egy sérüléskártyát kell 
kiosztani neki.

A sérüléskártyákat tegyétek képpel lefelé a 
védekező hajó kártyája mellé. Egy hajó 
megsemmisül, amikor a mellette lévő 
sérüléskártyák száma eléri a hajótest értékét.

 

Miután minden hajó támadott, új kör kezdődik, 
Tervezés fázissal kezdve.
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After you become the defender, recover 1 
Force charge.

•Luke Skywalker

Red Five

T-65 X-wing
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•Luke Skywalker
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Ennél a dobásnál
2  eredmény eltávolít

1  és 1  
eredményt, így  

1  eredmény
marad meg.
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After you become the defender, recover 1 
Force charge.

•Luke Skywalker

Red Five

T-65 X-wing
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Hajótest érték

   Aktív pajzs       Inaktív pajzs

TIE Vadászok
vannak megjelölve
✓ ikonnal, amik

benne vannak 
az X-Szárnyú

tűzívében.

Amelyik egy
✘ jelet kapott,
nincs a tűzívben,

ezért az X-szárnyú
nem tudja megtámadni.

✘

✓
✓

✘
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HALADÓ SZABÁLYOK
Néhány kör elteltével készen álltok további szabályok 
bevezetéséhez.
A MANŐVEREK SZÍNE
A manővereknek három színe lehet: fehér, vörös, 
vagy kék. Miután egy hajó vörös manővert hajt 
végre, kap egy stressz jelzőt (helyezze a hajója 
mellé). Amíg egy hajón van stressz jelző, nem 
hajthat végre vörös manővert és nem hajthat 
végre akciókat (az akciókról később). Miután egy 
hajó kék manővert hajt végre, eltávolít egy 
stressz jelzőt.

KÜLÖNLEGES MANŐVEREK (, , )
Az X-szárnyú és a TIE Vadászok is végrehajthatják a Koiogran 
forduló  () különleges manővert. A  manővert ugyanúgy kell 
végrehajtani, mint az előre () manővert, de utána a hajót 180 
fokkal elforgatva kell a sablon végéhez illeszteni.

Az X-Szárnyúak végrehajthatják a bal 
és jobb oldali Tallon csavar (, ) 
különleges manővereket is. Végre-
hajtásuk a bal és jobb kanyar (, ) 
manőverhez hasonló. Azonban utána a 
hajót 90 fokkal a csavar irányába 
elforgatva kell a sablon végéhez 
illeszteni. Így a hajó az eredeti 
pozíciójához képest 180 fokkal el lesz 
fordulva a manőver végrehajtását 
követően.
HAJÓK ÁTFEDÉSE
Ha egy hajó a mozgása végén egy 
másik hajóra kerülne, visszább 
kell mozognia a sablon mentén 
addig, hogy csak hozzáérjen a 
másik hajóhoz. Ehhez a hajó 
jelzőjének elején és hátsó részén 
látható rövid fehér vonalat 
igazítsa a sablon középső 
vonalához.

Az átfedést követően a hajó
nem hajthat végre akciót.
Továbbá, az Ütközet fázisban az egymással érintkezésben
lévő hajók nem támadhatják egymást.

   Stressz jelző

Koiogran forduló ()

AKADÁLYOK ÁTFEDÉSE
Manőver végrehajtásakor, ha a sablonja, vagy a hajó 
végső pozíciója átfedésbe kerül egy akadállyal, akkor 
a hajót negatív hatás éri.

Ha aszteroidát fed át, dobj 1 
támadókockával. Egy  vagy  
eredménynél a hajó veszít 1 pajzsot. 
Ha nem tud, kap egy képpel lefelé 
fordított sérüléskártyát  
eredménynél, vagy egy képpel felfelé 
fordított sérüléskártyát  
eredménynél. A dobástól függetlenül, 
nem hajthat végre akciót és nem 
támadhat, amíg az aszteroidán van.

Ha a hajó törmelékfelhőt fed át, dobj 1 támadókockával.
Egy  eredménynél, a hajó veszít 1 pajzsot. Ha nem tud, 
kap egy képpel felfelé fordított sérüléskártyát. A dobástól 
függetlenül, kap 1 stressz jelzőt.

ELMENEKÜLÉS A HARCMEZŐRŐL
Ha egy manőver végén a hajó végső pozíciója kívül van a 
játéktéren, akkor a hajó elmenekül és el kell távolítani a 
játékból. Légy óvatos, amikor a pálya szélén repülsz! 

AKCIÓK
Manőver végrehajtását 
követően a hajó végrehajthat 
egy akciót is. A végrehajtható 
akciók ikonjait a hajó kártyája 
mutatja.

 
 
 

•  Fókusz:
A hajó kap egy fókusz jelzőt
(tedd a hajó mellé). Amikor támad,
elköltheti, hogy megváltoztassa az összes 

 

 (fókusz) eredményt  eredményre. 
Amikor védekezik, elköltheti, hogy 
megváltoztassa az összes  eredményt
 eredményre. Minden kör végén el kell 
dobni az összes megmaradt fókusz jelzőt.

Aszteroidák Törmelékfelhők
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Before a friendly TIE/ln fighter at range 
0–1 would suffer 1 or more damage,  
you may spend 1  charge. If you do, 

prevent that damage.

•Iden Versio

Inferno Leader

TIE/ln Fighter
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TIE Vadász
akciók
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Before a friendly TIE/ln fighter at range 
0–1 would suffer 1 or more damage, 
you may spend 1  charge. If you do, 

prevent that damage.

•Iden Versio

Inferno Leader
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Vörös manőver

Fókusz jelző 

Az X-Szárnyú átfedi a második 
TIE Vadászt, ezért visszább

mozog, addig, hogy csak 
hozzáérjen ahhoz a hajóhoz.

Jobb oldali Tallon csavar ()

A sablon átfedésbe került az 
aszteroidával, ezért a TIE 
Vadászt negatív hatás éri.
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TÁVOLSÁGI BÓNUSZ
Egy támadás során a támadó vagy a védekező további 
bónusz kockákat kaphat a támadás távolságától függően. 
Ha a támadó 1-es távolságra van, ő kap 1 további 
támadókockát. Ha a támadó 3-as távolságra van, a 
védekező kap 1 további védekezőkockát.

HOGYAN TOVÁBB?
Ez a füzet a játék főbb szabályait mutatta be. Most már készen 
állsz rá, hogy befejezd az első játékod. Az első játékot követően 
elolvashatod a Játékszabály füzetet, amely részletezei az 
alapszabályokat. Az egyszerűség érdekében néhány szabály, 
amit itt ismertettünk, kis mértékben eltérhet a Játékszabály 
füzettől. Ha máris belevetnéd magad a következő játékba, elég 
csak az alábbi fejezeteket elolvasnod:

• Sérülések, 8. oldal: A  sérülést szenvedő hajók 
kritikus sérülést kapnak.

• Kapcsolt akciók, 10. oldal: Néhány hajó képes kapcsolt 
akciókra, így egymás után több akciót is 
végrehajthatnak.

• Töltetek, 12. oldal: Néhány pilótának és fejlesztésnek 
erős képessége van, melyet korlátozott számú töltettel 
lehet használni.

• Fejlesztés kártyák, 12. oldal: Számos hajó felszerelkezhet 
fejlesztésekkel, például protontorpedókkal vagy asztro-
droidokkal, melyek a hajót különleges képességekkel látják el.

• Gyors összeállítás, 15. oldal: A játékosok gyorsan 
készíthetnek saját csapatokat a Gyors összeállítás 
lehetőségeit használva.

A játék során találkozhattok olyan kifejezéssel, amit nem tudtok 
értelmezni. Ilyenkor használhatjátok az online Szabálygyűjteményt 
(Rules Reference), mely a játékban használt összes kifejezés 
szójegyzéke. Ez elérhető az X-Wing.com weboldalon.

•  Kitérés: A hajó kap egy kitérés jelzőt
(tedd a hajód mellé). Amikor védekezik, 
elköltheti, hogy átváltoztasson egy 
eredményt (beleértve az üres eredményt is)
 eredményre. Minden kör végén el kell 
dobni az összes megmaradt kitérés jelzőt.

•  Orsózás: A hajó végrehajthat egy orsózást, 
amivel a hajó oldalra mozog. Az orsózáshoz tedd az [1 ]
sablont a hajó bal vagy jobb oldalára, majd tedd át a hajót 
a sablon másik végére, a hajó elforgatása nélkül. Egy hajó 
nem orsózhat, ha azzal átfedésbe kerülne másik hajóval.

•  Bemérés: A hajó ezzel az akcióval
bemérés jelzőt tehet egy ellenséges hajóra.
A távolságmérővel válassz egy ellenséges
hajót 1-3-as távolságra és jelöld meg egy vörös
bemérés jelzővel, melynek száma megegyezik
hajód ID számával (pl. ha a hajód ID-ja 1,
az 1-es bemérés jelzőt használd). Amikor
a bemért ellenséget támadja ez a hajó,
elköltheti a bemérés jelzőt, hogy bármennyi
támadókockájával újradobjon. A bemérés
jelzők megmaradnak a kör végén.

AKADÁLYOZOTT TÁMADÁSOK
Támadáskor, ha a támadó a közte és az ellenséges hajó 
közötti távolság mérésekor átfed egy akadályt, a támadás 
akadályozottnak számít. A távolság mérését a támadó hajó 
tűzívének legközelebbi pontjától a védekező hajó talpának 
legközelebbi pontjáig végezzük. Ebben az esetben a 
védekező 1 további védekezőkockával dob.
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Kitérés jelző
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