
Ez egy nem hivatalos, magyar nyelvű 
fordítás, melyben lehetnek hibák, így 

minden esetben használjátok hozzá az 
eredeti szabályfüzetet is!

This is 

NOT OFFICIAL 

translation!
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BEVEZETÉS
A Szövetség legendái egy kooperatív játékmód az Imperial 
Assaulthoz és kiegészítőihez.  Egytől négy főig küzdhettek 
együtt hősökként a játékhoz készült program kihívásai ellen.

A Szövetség legendái  fizikai tartalmának nagy részét az Imperial 
Assault alapjáték adja. Többnyire az applikáció fogja 
megmondani, hogyan és milyen elemeket használjatok, úgy mint 
az ellenségek irányítása és a történet ismertetése. 

HOGYAN ZAJLIK A JÁTÉK
A Szövetség legendái fő akciói küldetések közben zajlanak. 
Minden küldetés moduláris területlapkák felderítéséből és a 
rajtuk zajló taktikai harcból áll. A fizikai tartozékokat 
használva, de a program útmutatásait követve a játékosok 
előkészítik és módosítják a játékteret, az ellenségeket, az 
ellenségek viselkedését és az adott küldetés céljait. 

Küldetések között a játékosok utaznak a galaxisban, bolygókat 
felkeresve, új felszereléseket és képességeket szerezve, és 
általában erősítve önmagukat a következő küldetéshez.

OKTATÓ MÓD
A program tartalmaz egy oktató módot az új és a korábban már 
Imperial Assaulttal játszó játékosoknak egyaránt. A 4. oldalon 
leírt előkészületek után, kiválaszthatjátok az applikációban az 
oktató játékot, onnan elsajátítva a játékszabályokat, a 
szabályfüzetet közben útmutatóként használva. Ha a játékosok 
inkább a szabályfüzetből tanulnák meg a játékot, az első játék 
előtt olvassák végig ezt a szabályfüzetet.

TARTOZÉKOK
A következő oldal tartozéklistája az alapjátékhoz tartozó azon 
komponenseket sorolja fel, melyre szükségetek lesz A Szövetség 
Legendáihoz. Az alapjáték többi tartozékát hagyjátok a 
dobozban. A lista nem tartalmazza a kiegészítőket, beleértve 
Luke Skywalkert, és Darth Vadert. Az alapjátékban található 
kártyák mindegyikén ez az ikon:      szerepel.

ID JELÖLŐK ÉS AZONOS CSOPORTOK
Fontos, hogy a játékosok könnyen azonosítani tudják azokat a 
figurákat, melyek bevetési kártyája megegyezik. Ha két vagy több 
azonos nevű bevetési kártyát használtok, a játékosok használják 
a mellékelt ID matricákat és jelzőket.

a vörös 5-ös matricával és jelölővel különböztetjük meg. 
A matricák használatához kövessétek az alábbi lépéseket:

1. Minden bevetési kártyán szerepel, hogy hány figura
tartozik hozzá (a bal felső sarokban található sávok száma
jelzi).

2. Tégy félre minden típusból egy csoportot. Az azonos
csoportokat a matricák alapján tudjátok majd megkülönböztetni.

3. Minden fennmaradó csoport figuráira tegyetek egy-egy 
azonos számú matricát (pl. 1-es számokat tegyél a második 
csoportnyi rohamosztagosra). Javasolt a különböző színek
használata azonos csoportoknál (pl. a harmadik csoportnyi
rohamosztagosra kék matricákat tegyél.)

A játék során, amikor egy csoportot kell játékba hoznod, 
tedd a csoporthoz tartozó matricának megfelelő ID jelölőt a 
csapathoz tartozó bevetés kártyára.

Igény szerint a játékosok más módon is jelölhetik a különböző 
csoportokat, például a figurákat, vagy azok talpát befestve 
különböző színűre.

Két csoport Trandoshani vadászt

Health Speed Defense Attack

Stormtrooper

Squad Training: While attacking, while 
adjacent to another friendly Trooper, you
may reroll 1 attack die.

B: +1H B: +2 Accuracy

Trooper

43

26
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Ezt a csoportot három 
figura alkotja.

PROGRAM LETÖLTÉSE
Keress rá a “Legends of the Alliance” 
kifejezésre az Apple iOS AppStore™, a 
Google Play™ store, az Amazon Appstore, 
vagy a Steam alkalmazásban.



TARTOZÉKOK LISTÁJA A SZÖVETSÉG LEGENDÁI HOZ

15 Állapot jelölő
(3 típus, mindben 5)

59 Területlapka

4 Ajtó lapka
4 műanyag talppal

1 Játékszabály
útmutató

39 Bevetés kártya
 (3 pakli)

Health Speed Defense Attack

Stormtrooper

Squad Training: While attacking, while 
adjacent to another friendly Trooper, you 
may reroll 1 attack die.

B: +1H B: +2 Accuracy

Trooper

43

26
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5 Segédlet kártya

©LFL  ©FFG

REFERENCE: KEYWORDS

Blast: After the attack resolves, if the target 
suffered 1 or more H, each figu e and object 
adjacent to the targeted space suffers H 
equal to the Blast value.

Cleave: After the attack resolves, if the target 
suffered 1 or more H, the attacker may 
choose a different hostile figu e or object 
that he could target for an attack. The chosen 
figu e or object suffers H equal to the 
Cleave value.

Pierce: Ignore a number of G results equal 
to the Pierce value.

Recover: Remove the listed amount of 
damage or strain tokens from the figu e or 
its Hero sheet. 

Reach: A figu e with this keyword can 
perform P attacks targeting figu es up to 2 
spaces away. The figu e must still have line of 
sight to the target.

6 Hőslap

Health Endurance
Defense

Speed

Haunted Exile

Foresight

1C: Use while defending 

to reroll 1 defense die.

Diala Passil

3412

©LFL  ©FFG

Health Endurance DefenseSpeed

Haunted Exile

Precise Strike
2C: Use when you 
declare an attack with a 
P weapon. Choose and 
remove 1 die from the 
target’s defense pool. 
Limit once per activation.

Foresight
1C: Use while defending 
to reroll 1 defense die.

Diala Passil 4512

©LFL  ©FFG

54 Hős osztálykártya 
(6 pakli, 9 mindben)

©LFL  ©FFG

“If it can kill a trooper, I can 
make it work.”

Weapon Expert

2 xp

1C: Use while attacking 
to gain Pierce 1 and 
apply +2 Accuracy to the 
attack results.

36 Tárgy kártya
(3 pakli, mindben 12)

©LFL 
©FFG

Attack

Standard issue for all 
Imperial Stormtroopers.

400 credits

Blaster - Rifle

B: +2H

B: +2 Accuracy 

E-11

12 Ellátmány kártya

©LFL  ©FFG

Shock Grenade

Consumable - Explosive

A: Choose a space 
within 3 spaces. Roll  
1 yellow die. Each figu e 
on or adjacent to that space 
suffers H equal to the 
H results and becomes 
Stunned. Then, discard 
this card.

18 Jutalom kártya

©LFL  ©FFG

REWARD

Supply Deficit
At the start of each mission, the heroes may spend 100 credits. If  they do not, each hero suffers 2C.  

©LFL 
©FFG

Attack

REWARD

Lightsaber - Blade

: Pierce 3

: +1H, Cleave 2H 

When you use “Foresight,” 
the attacker suffers 1H 
after the attack resolves.

Shu Yen’s Lightsaber

20 Küldetés jelölő (8 Lázadó/
Birodalmi, 12 Semleges)

35 Álló-
képesség jelölő

8 Láda jelölő

8 Terminál jelölő

1
1

1
1

1
1

2
2

2
2

2
2

3
3

3
3

3
3

4
4

4
4

4
4

5
5

5
5

5
5

1
1

1
1

1
1

2
2

2
2

2
2

3
3

3
3

3
3

4
4

4
4

4
4

5
5

5
5

5
5

20 ID jelölő
60 ID matricával

12 Állapot kártya
(3 pakli, mindben 4)

©LFL  ©FFG

Stunned
Harmful

You cannot attack or 
voluntarily exit your space.

A: Discard this condition.

“Set for stun.”
–Stormtrooper, A New Hope

45 Sérülés jelölő (35 db 
1-es és 10 db 5-ös)

11 Kocka
(2 Kék 2 Vörös, 2 Sárga,
2 Zöld, 2 Fekete, 1 Fehér)

34 Figura
(beleértve az AT-ST figurát, melynek 

összerakását lásd lentebb)

AT-ST FIGURA ÖSSZERAKÁSA

1

3

2

4

7 6

5

12 Szövetséges és 
Gonosztevő jelölő
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ELŐKÉSZÜLETEK
Amikor új kampányt indítotok A Szövetség legendáival, hajtsátok 
végre az alábbi lépéseket:

1. Készlet előkészítése:  Helyezzétek a kockákat, állapot
kártyákat, sérülés-, állóképesség- és állapot jelölőket könnyen 
elérhető helyre. Osszatok ki mindenkinek egy-egy segédlet 
kártyát. Az ellátmány pakliból vegyétek ki az alábbi 3 lapot és 
tegyétek vissza a dobozba:  "Valuable Good", "Troop Data" és 
"C1 Comlink". Majd keverjétek meg az ellátmány paklit és 
képpel lefelé tegyétek könnyen elérhető helyre.

- Ha a Jabba’s Realm, vagy a Twin Shadows kiegészítőket is
használjátok, a "Pit Droid" és a "Chance Cubes" ellátmány 
kártyát is vegyétek ki előtte.

2. Tartalék komponensek előkészítése: Tedd félre a bevetés
kártyákat, szürke figurákat, területlapkákat, ajtókat, cél-, 
terminál-, és láda jelölőket. Ezekre csak akkor van szükség, 
amikor az applikáció kéri. Érdemes ezeket rendszerezetten 
tárolni a gyors előkeresés érdekében.

3. Program indítása: Futtasd A Szövetség legendái programot és 
válaszd az j játék menüpontot. Válassz egy kampányt,
nehézségi szintet és egy üres mentési helyet.

- A játékosok első kampányakor érdemes az oktató módot
választani még tapasztalt Imperial Assault játékosoknak is.
Az oktató mód végigvezeti a játékosokat az előkészületeken is. 

4. Csapat előkészítése: Ha nem az oktató módot választottátok,
a program utasít hősök kiválasztására. Minden játékos  
válasszon egy hőst az applikációban (két hőst szóló módban) 
és vegye el a hős lapját, figuráját és hősosztály pakliját, majd 
tegye saját játékterületére. Minden játékos megkapja paklija 
XP nélküli tárgy kártyáit, maga elé helyezve
azt. A pakli többi részét egyelőre visszateheti
a dobozba, mert az első küldetés során nem 
lesz rájuk szükség.

- Kétszemélyes játékban minden
játékos elvesz továbbá 1-1 Legendás
jutalom kártyát. Háromszemélyes játékban minden 
játékos elvesz továbbá 1-1 Hősi jutalom kártyát. Ezek 
emlékeztetik őket az extra életerőre. Az aktivációs 
jelölőről szóló szöveget hagyjátok figyelmen kívül, mert 
azt már az applikáció fogja kezelni.

5. Kezdés: Válasszátok ki a "Folytatást" az applikációban. A 
következő képernyőn írjátok be a csapat nevét, majd 
kezdődhet a játék.

VISSZATÉRÉS A JÁTÉKBA
Amikor egy már létező kampányhoz, vagy kalandhoz tértek 
vissza, tegyétek ki a készletet, és készítsétek elő a tartalék 
komponenseket. Válasszátok az applikáció "Betöltés" 
menüpontját és válasszátok ki a megfelelő mentési helyet.
A betöltést követően nyissátok meg a "Kiképzés" és 
"Felszerelés" képernyőt, hogy összeszedjétek a csapat 
további szükséges tartozékait.

©LFL  ©FFG

“If it can kill a trooper, I can 
make it work.”

Weapon Expert

2 xp

1C: Use while attacking 
to gain Pierce 1 and 
apply +2 Accuracy to the 
attack results.

XP érték egy 
Hősosztály kártyán

©LFL  ©FFG

Stunned
Harmful

You cannot attack or 
voluntarily exit your space.

A: Discard this condition.

“Set for stun.”
–Stormtrooper, A New Hope

©LFL  ©FFG

Shock Grenade

Consumable - Explosive

A: Choose a space 
within 3 spaces. Roll  
1 yellow die. Each figu e 
on or adjacent to that space 
suffers H equal to the 
H results and becomes 
Stunned. Then, discard 
this card.

Health Endurance DefenseSpeed

Fenn Signis

Havoc Shot
1C: Use while attacking 
with a O weapon. Th s 
attack gains Blast 1H.

Lone Wolf
At the end of your 
activation, if there are no 
friendly figu es adjacent 
to you, recover 1C.

Hardened Veteran

4412

©LFL  ©FFG

©LFL 
©FFG

Attack

An older model, but it’s 
reliable and well maintained.

Infantry Rifle

: +1H

: +1 Accuracy 

Blaster - Rifle

1

2

4

Health Speed Defense Attack

Stormtrooper

Squad Training: While attacking, while 
adjacent to another friendly Trooper, you 
may reroll 1 attack die.

B: +1H B: +2 Accuracy

Trooper

43

26

©LFL  ©FFG
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Legendary

Apply +10 Health to 
your hero.

At the start of each 
mission, you claim a 
second activation token.

“Legendás” kártya 
(két-hősös játékban)

©LFL  ©FFGREWARD

Heroic

Apply +3 Health to 
your hero.

At the start of each 
mission, 1 hero claims the 
second activation token.

If you have 2 activation 
tokens at the end of a 
round, give the additional 
activation token to 
another hero, if possible.

“Hősi” kártya
(három-hősös játékban)

©LFL  ©FFG

REFERENCE: KEYWORDS

Blast: After the attack resolves, if the target 
suffered 1 or more H, each figu e and object 
adjacent to the targeted space suffers H 
equal to the Blast value.

Cleave: After the attack resolves, if the target 
suffered 1 or more H, the attacker may 
choose a different hostile figu e or object 
that he could target for an attack. The chosen 
figu e or object suffers H equal to the 
Cleave value.

Pierce: Ignore a number of G results equal 
to the Pierce value.

Recover: Remove the listed amount of 
damage or strain tokens from the figu e or 
its Hero sheet. 

Reach: A figu e with this keyword can 
perform P attacks targeting figu es up to 2 
spaces away. The figu e must still have line of 
sight to the target.
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HOGYAN MŰKÖDIK A PROGRAM?
A Szövetség lázadóiban az applikáció egy élő kampányfüzet. A 
program kínál fel lehetőségeket a játékosoknak a küldetés során, 
illetve ad pontos utasításokat az előkészületek, szabályok és a 
Birodalmi figurák viselkedése kapcsán.

A játékosok felelősek a fizikai tartozékokért: mozgatják figuráikat 
a térképen, harcolnak a Birodalmi figurák ellen és teljesítik 
feladataikat. A küldetések között vásárolhatnak maguknak és 
képezhetik hőseiket új kártyákkal és erőteljes képességekkel.

A játék során a játékosoknak kell bevinniük az aktuális 
információkat az applikációba, például a legyőzött Birodalmi 
csoportokról, ajtónyitásról, vagy osztálykártya megvásárlásáról. 
Ezt felhasználja a program a továbbhaladáshoz, új területeket és 
figurákat fed fel, vagy tárolja a megvett kártyákat a jövőbeli 
feladatokra.

Bár az applikáció a kampány egészét kezeli, nem jelöli a 
kampány előrehaladásához szükséges bizonyos részleteket. 
Nem ismeri a figurák pontos helyét, a sérülések és állapotok 
helyzetét, a játékosok által dobott eredményeket. Ezeket a 
játékosoknak kell a fizikai tartozékokkal kezelniük, amint 
azt később pontosan olvashatod. 

ALAPSZABÁLYOK
Míg az applikáció számos információt kezel és erről 
figyelmezteti a játékosokat, más szabályokat nektek kell 
kezelnetek, például a fizikai komponensek, a kártyák, 
lapkák és kockák pontos használatát.

KÖR ÁTTEKINTÉSE
A küldetések számos körből állnak, melynek során minden figura 
(beleértve a hősöket és a Birodalmat is) mozog a térképen, 
végrehajt támadásokat, és próbálja teljesíteni feladatait.

Minden kör a hősök és a Birodalmi figuracsoportok aktivációiból 
áll. Először a játékosok döntik el, melyik hős aktivációjával 
kezdenek és végrehajtanak vele két akciót. Amikor ezt befejezték, 
jelzik a programnak, mely automatikusan utasítást ad, hogyan 
aktiváljanak véletlenszerűen egy Birodalmi csoportot.

Egymást követően ismét a hősök, majd a Birodalmi figurák egy 
csoportjának aktivációja következik, amíg minden figurát nem 
aktiváltak. Ezt követően az applikáció további utasítást adhat a 
küldetés előrehaladásáról, majd új kör kezdődik, és ez a 
folyamat a küldetés végégig tart. A küldetés vége a küldetés 
szabályainak megfelelően következik be.

A következő fejezet bemutatja a hősök aktiválását. A Birodalmi 
csoportok aktiválásának leírása a 14. oldalon kezdődik.

HŐS AKTIVÁCIÓJA
Egy hős aktiválásakor az őt irányító játékos a következő 
lépéseket hajtja végre:

1. Aktiváció kezdete: Állítsd kész állapotra a hős minden
kimerült osztály-, és tárgykártyáját. A kész és kimerült
állapotokról később találsz leírást.

2. Akciók végrehajtása: Hajts végre hősöddel két akciót
bármilyen kombinációban. Az akciók részletes leírását a
következő 2 oldalon találod. A lehetséges akciók:

- Mozgás: Mozgáspontokat kapsz, melyeket lemozoghatsz.

- Támadás: Egy ellenséges figura megtámadása.

- Interakció: Nyiss ki egy szomszédos ajtót vagy ládát, vagy
lépj interakcióba az adott küldetésnek megfelelő jelölővel.

-   Pihenés: Állítsd helyre az C állóképességedet.
- Speciális: Hajts végre egy bármely hozzád tartozó   
     komponensen feltüntetett A képességet.

Miután a hős mindkét akcióját végrehajtotta, aktivációja véget ér. 
A játékos jelzi az applikációnak, hogy az adott hős aktiválva volt, 
ezt követően a következő Birodalmi csoport aktiválódik. Az 
applikáció ezen használatáról később olvashatsz.

MÁR ISMERED AZ ALAPSZABÁLYOKAT?
A Szövetség legendái az Imperial Assault számos 
alapszabályának megfelelően működik, beleértve a mozgást, 
akciókat, harcot és a taktikai játék más részeit. Azonban van 
néhány fontos változtatás, melyek az alábbiak:

• A Szövetség legendái teljesen kooperatív játék, amelyben
nincs Birodalmi játékos. Minden játékos a hősök oldalán 
áll és vagy közösen nyernek a küldetés, vagy a kampány 
során, vagy közösen veszítenek.
• Minden küldetés előkészületét az applikáció határozza meg,
a szabályokat, terület lapkákat, jelölőket és Birodalmi 
figurákat, és általában nem mutatja a teljes térképet a játék 
kezdetén. A játékosok fedezik fel a játékterületet, követik a 
küldetés szabályait, és a jelölők, figurák megjelenését.

A szabályfüzet 5–10. oldala megismertet az alapvető 
szabályokkal, úgy mint mozgás, harc, tulajdonságpróba, stb.

Ha a játékosok már ismerik ezeket a szabályokat, 
javasolt a 11. oldaltól tovább olvasniuk a füzetet, vagy 
futtatni az applikációt.
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AKCIÓK:
A hősök minden lehetséges akcióját megtalálod lentebb:

MOZGÁS

Amikor egy hős végrehajt egy mozgást, annyi mozgáspontot kap, 
amennyi a hőslapja sebesség értéke. 

Egy hős szomszédos mezőre mozoghat 1 mozgáspont 
elköltésével. Az oldal- és átlós irányú mozgás is engedélyezett. 
Egy hős mozgáspontjait bármikor elköltheti aktivációja során, 
egy akció előtt vagy után is.

A terepek és más figurák befolyásolhatják a figura 
mozgását (lásd 9. oldal).

INTERAKCIÓ

A hősök kereshetnek, megvizsgálhatnak 
vagy egyéb cselekvéseket végezhetnek a 
térképen lévő tárgyakkal a küldetések során.  
Ezáltal értékes jutalmakat, ellátmányt, 
krediteket és a küldetés sikeréhez szükséges 
eszközöket találhatnak.

Egy hős interakcióba léphet egy jelölővel saját 
mezőjén, vagy egy szomszédos mezőről is. Egy 
figura egy ajtóval csak merőlegesen szomszédos 
mezőről léphet interakcióba. Az interakció 
végrehajtásához az applikációban válassza ki az 
objektumot és nyomja meg az Interakció 
gombot, majd kövesse a megjelenő utasításokat.

A játékosok bármikor megvizsgálhatják a 
szabályokat és a történethez kapcsolódó 
objektumot, arra rányomva, még ha nincs is hős az 
objektum szomszédságában. A hős csak akkor 
használja el egyik akcióját interakcióra, ha 
megnyomja az Interakció gombot.

Health Endurance DefenseSpeed

Haunted Exile

Precise Strike
2C: Use when you 
declare an attack with a 
P weapon. Choose and 
remove 1 die from the 
target’s defense pool. 
Limit once per activation.

Foresight
1C: Use while defending 
to reroll 1 defense die.

4512
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Egy hős
sebessége

Ajtó

Láda jelölő

PIHENÉS

 
A küldetések során a hősök veszíthetnek C-t (álló-
képesség), hogy erős képességeket használjanak
(lásd a 8. oldalt). Pihenéssel a hős helyreállíthatja a 
C-t annyival, amennyi a hőslapján jelzett kitartása.

SPECIÁLIS AKCIÓ

Számos osztálykártya, képesség és küldetés szabály lehetővé 
teszi a hősöknek, hogy egyedi akciókat hajtsanak végre. Ezek 
egy A ikonnal vannak megjelölve. Minden speciális akciót 
aktivációnként legfeljebb egyszer lehet végrehajtani.

Health Endurance DefenseSpeed

Haunted Exile

Precise Strike
2C: Use when you 
declare an attack with a 
P weapon. Choose and 
remove 1 die from the 
target’s defense pool. 
Limit once per activation.

Foresight
1C: Use while defending 
to reroll 1 defense die.

Diala Passil 4512
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PÉLDA MOZGÁSRA ÉS INTERAKCIÓRA

1. Diala az első akcióját mozgásra használja. 4 mozgás-
pontot kap (sebességével megegyezően). A játékos elkölt
egy mozgáspontot, hogy egy mezőt átlósan mozogjon.

2. Miután mozgott, a második akciót az ajtó kinyitására
költi.

3. Még van 3 mozgáspontja, amit elkölt, hogy további 3 
mezőt haladjon, mielőtt befejezi az aktiválási fázisát.

1
2

3



TÁMADÁS

•

•

•

•

Guardian - Brawler

Health Speed Defense Attack

Protector: Apply +1G to the defense results of 
each friendly figu e adjacent to this figu e. 
Limit 1 Protector ability used per attack. 

Area Denial: Hostile figu es treat all spaces 
adjacent to this figu e as difficult terrain.

Royal Guard

Reach B: Stun

B: +1H

58

9 4
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Attack

Standard issue for all
Imperial Stormtroopers.

400 credits

Blaster - Rifle

B: +2H

B: +2 Accuracy

E-11

Health Speed Defense Attack

Stormtrooper

Squad Training: While attacking, while 
adjacent to another friendly Trooper, you
may reroll 1 attack die.

B: +1H B: +2 Accuracy

Trooper

43

26

©LFL  ©FFG

Guardian - Brawler

Health Speed Defense Attack

Protector: Apply +1G to the defense results of 
each friendly figu e adjacent to this figu e. 
Limit 1 Protector ability used per attack. 

Area Denial: Hostile figu es treat all spaces 
adjacent to this figu e as difficult terrain.

Royal Guard

Reach B: Stun

B: +1H

58

9 4
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Távolsági
támadás

PÉLDA TÁMADÁSRA
1. Fenn meg akar támadni egy rohamosztagost az E-11-es

lőfegyverével. Az első rohamosztagosra rálátása van, mert
tud két, mást nem metsző vonalat húzni saját mezőjének
egyik sarkából a rohamosztagos mezőjének két sarkával.

2. A második rohamosztagosra nincs rálátása, mert egy
akadályon (piros vonal a lapkán) keresztül halad a
második vonal.

3. Fenn végrehajtja a támadást az első rohamosztagos ellen.
Dob a fegyver kártyáján szereplő kockákkal és az ellenség
bevetés kártyáján szereplő védekező kockával.

4. Összesen 5 pontosságot dobott. A rohamosztagos 2 
mezőnyire van tőle, így a támadása nem ment mellé.

5. A rohamosztagos elveszi a kiosztott H (sérülés) dobást,
kivonva belőle a G (blokk) dobások számát. Az eredmény
kettő. A rohamosztagos ezért 2H sérülést szenved és ezt a
két sérülés jelzőt a figura mellé tesszük.

Health Speed Defense Attack

Stormtrooper

Squad Training: While attacking, while 
adjacent to another friendly Trooper, you
may reroll 1 attack die.

B: +1H B: +2 Accuracy

Trooper

43

26
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1

2

3
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Attack

Standard issue for all
Imperial Stormtroopers.

400 credits

Blaster - Rifle

B: +2H

B: +2 Accuracy

E-11
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A támadás a legjobb módja annak, hogy egy hős megsebesítsen
egy Birodalmi figurát. Amikor egy figura az életerejével megegyező
számú H sérülést szenvedett, akkor legyőzték (lásd "Legyőzött",
a 8. oldalon). Amikor egy hős támad, először választania kell 
egy ellenséges célpontot. Aztán dob azokkal a támadókockákkal, 
amelyek a fegyver tárgykártyáján szerepelnek. Ezzel egyidőben, 
a célpont bevetés kártyáján szereplő védekező kockákkal is dob.

Támadó kockák
egy tárgykártyán

Védekező kockák
egy bevetés kártyán

Közelharci
támadás

A kockadobás után a megtámadott célpont elszenved annyi 
H sebzést, amennyi a dobott H ikonok száma mínusz a 
védekező által dobott G    blokk ikonok száma. Minden elszen-
vedett sebzés után tégy egy sérülésjelölőt a figura mellé.

A H és G ikonok mellett, további négy eredmény jelenhet 
meg a kockákon:

B (hullám): A kockadobás után a támadó elköltheti ezeket 
a jeleket, előidézve ezzel képességeket (lásd a 8. oldalon).

F (elkerülés): Minden elkerülés ikon kiolt egy  B ikont.
E (kitérés): Csak a fehér kockán jelenik meg. Hatására a teljes 
támadás sikertelen (a célpont nulla sérülést szenved el).

Pontosság: A kockákon lévő számok határozzák meg, hogy egy
távolsági támadás O célt téveszt-e (lásd "Pontosság" jobb oldalon).

Támadáskorlátozások

Egy támadás vagy közelharci támadás ( P) vagy távolsági
támadás (O), ahogy azt az ikon jelzi a kocka ikonok előtt.

Közelharci támadásokkal csak a szomszédos célpont figurákat 
lehet támadni. Alternatíva a távolsági támadás, mellyel minden 
olyan ellenséges figura támadható, melyet a támadó figura lát
(lásd "Rálátás", lentebb). Minden távolsági támadás esetén megvan 
az esély a célpont elhibázására (lásd "Pontosság", lentebb).

Távolsági támadáskor ezeket a megkötéseket kell figyelembe venni:

• Rálátás: A támadás kijelöléséhez a célpont figurának a
támadó figura látómezejében kell lennie. Ahhoz, hogy 
megállapítsuk egy célpontról, hogy látómezőben van-e, a 
támadó játékos kiválasztja a figurája mezőjének egyik sarkát. 
Utána összeköti vele két megszakítás nélküli vonallal a 
célpont mezőjének két különböző sarkát. Ezek a vonalak nem 
fedhetik egymást és nem mehetnek keresztül falakon (vastag 
fekete vonalak), blokkolt terepen (piros vonalak), vagy olyan 
mezőkön, melyek figurát tartalmaznak. Lásd: "Példa 
támadásra", a lentebbi vizuális példában.

• Pontosság: K ockadobás után a pontosság összegének
(a számok összessége a kockán) meg kell egyeznie, vagy
nagyobbnak kell lennie, mint a célpont és a támadó közötti
mezők száma. Ha a pontosság kisebb, mint a távolság a
célpontig, akkor a támadást elhibázta és a célpont nem sérül.
Minél nagyobb a távolság a célpontig, annál kevésbé valószínű,
hogy a támadó majd elég pontosságot dob a sikeres
támadásához.



TOVÁBBI ALAPSZABÁLYOK
Ez a rész felsorolja azokat a további szabályokat, amelyek szükségesek
az alapjátékhoz. 

KÉPESSÉGEK
A képességek megtalálhatóak a hőslapokon, bevetés kártyákon, 
osztály kártyákon, és a küldetés szabályokban.

Health Endurance DefenseSpeed

Haunted Exile

Precise Strike
2C: Use when you 
declare an attack with a 
P weapon. Choose and 
remove 1 die from the 
target’s defense pool. 
Limit once per activation.

Foresight
1C: Use while defending 
to reroll 1 defense die.

Diala Passil 4512
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Képességek

Health Speed Defense Attack

Stormtrooper

Squad Training: While attacking, while 
adjacent to another friendly Trooper, you 
may reroll 1 attack die.

B: +1H B: +2 Accuracy

Trooper

43

26
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A képességek olyan speciális hatások, melyeket az 
alapszabályokon felül lehet véghezvinni. Például egy képesség 
lehetővé tehet egy további támadást, vagy megengedi, hogy 
eltérjünk a szabályoktól bizonyos esetekben.

Néhány képesség előtt egy ikon található, ezek jelentései:

•

•

•

A Szövetség legendáiban azok a képességek nem érvényesülnek, 
melyben a Birodalmi játékos döntése szükséges. A játékosok 
hagyják figyelmen kívül a Birodalmi bevetés kártyákat, 
melyeken szerepel a lehetséges (may) és a válasszon (choose) 
kifejezés.

ÁLLÓKÉPESSÉG ÉS KITARTÁS

EXTRA MOZGÁS

Health Endurance DefenseSpeed

Ambush
1C: Use when you declare 
an attack targeting a 
figu e that does not  
have line of sight to you. 
Th s attack gains Pierce 2.

Covert
Hostile figu es 4 or more 
spaces away from you do 
not have line of sight to 
you. You do not block line 
of sight for those figu es.

Mak Eshka’rey
Bold Renegade

4510

©LFL  ©FFG

Egy hős állóképessége

©LFL  ©FFG

“If it can kill a trooper, I can 
make it work.”

Weapon Expert

2 xp

1C: Use while attacking 
to gain Pierce 1 and 
apply +2 Accuracy to the 
attack results.

Osztálykártya képessége 
C költséggel

SÉRÜLÉS ÉS HELYREÁLLÍTÁS

SÉRÜLÉS ÉS ÉLETERŐ
Támadások és képességek is okozhatnak életerő  
H veszteséget. Amikor egy figurának elfogynak 
az életpontjai, az azonnal legyőzötté válik. Egy figura 
nem tud az életerején felül sérülést szenvedni 
(ilyenkor ezeket figyelmen kívül kell hagyni).
Egy kétszemélyes játékban minden hős extra 10, egy 
háromszemélyes játékban minden hős extra 3 élet-
erővel rendelkezik. Az applikáción megjelenik ez az 
extra életerő, hogy ne feledkezzetek el róla.

LEGYŐZÖTT
Egy figurát legyőznek, amikor annyi sebzést kap, amennyi az 
életereje. Egy hős ilyenkor sérültnek tekintendő (lásd lentebb). 
Bármilyen más figura ilyenkor végleg lekerül a térképről. Amikor 
egy csoporthoz tartozó utolsó figura is legyőzettetik, a játékosok 
jelzik a programnak, hogy a csoportot legyőzték.

SÉRÜLT
Amikor egy hőst először győznek le egy küldetés során, el kell 
dobnia az összes sérülés jelölőjét a hőslapjáról és meg kell 
fordítania hőslapját a sérült oldalára. Ilyenkor az applikációnak 
is jelezni kell ennek megtörténtét, lásd később.

Health Endurance DefenseSpeed

Haunted Exile

Foresight
1C: Use while defending 
to reroll 1 defense die.

Diala Passil 3412
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Sérült oldal

Health Endurance DefenseSpeed

Haunted Exile

Precise Strike
2C: Use when you 
declare an attack with a 
P weapon. Choose and 
remove 1 die from the 
target’s defense pool. 
Limit once per activation.

Foresight
1C: Use while defending 
to reroll 1 defense die.

Diala Passil 4512
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Egészséges oldal

VISSZAVONULÁS
Egy visszavonult hős leveszi figuráját a térképről. A figuráját
már nem aktiválja, a kártyái és hőslapja hatásai már nem 
használhatóak a küldetés hátrelévő részében.

Sérülés jelölő

Bónusz életerő

IMPERIAL ASSAULT-A Szövetség legendái8 SZABÁLYFÜZET

C: A képesség használatához a hős elszenved 
annyi C   -t, amennyi C   (állóképesség) 
szerepel a képességnél (lásd lentebb).

A: Ezeket akcióként lehet használni
(lásd a "Speciális akció" részt a 6. oldalon).

B: Ezen képességek akkor használhatóak, ha a B (hullám) 
értékeket elköltjük egy támadás alatt. Az elkölthető B száma 
egyenlő a dobott B hullámok számából kivont dobott F 
elkerülésekkel.

Megjegyzés:  Támadás végrehajtásakor egy hős elkölthet legfeljebb 
1B-t, hogy visszaállítson magán 1C   -t (lásd jobbra).

Minden hős képes túlhajtani magát, ezáltal 
C állóképességet veszítve, hogy extra 
cselekedetet hajtson végre. A két leggyakoribb 
oka C veszteségnek: képességhasználat (lásd 
fentebb), vagy több mozgáspont alkalmazása.
Egy hős csak önként veszítheti el az összes állóképességét. Ha bármely 
játékhatás kényszerít egy figurát az állóképességét meghaladó C   
elszenvedésére, akkor a figura annyi H sebzést szenved el, amennyi 
C-vel meghaladta azt. A társak és a Birodalmi figurák nem 
rendelkeznek állóképességgel, ezért ők mindig életerőt veszítenek.

Az aktiválás alatt bármikor, a hős veszíthet C állóképességéből, 
hogy mozgáspontokat kapjon. Minden elszenvedett C   -ért 
cserébe a hős kap egy mozgáspontot, amely hozzáadódik a 
mozgáspontjaihoz. Csak a hősök képesek erre, de ők is csak 
aktiválásonként maximum kétszer.

Amikor egy hős H (sérülés) vagy  C   (állóképesség) sebzést 
szenved el, ennek megfelelő típusú és számú jelölőket helyez 
hőslapjára. Az egyéb figurákhoz tartozó ilyen jelölőket a térképen 
lévő figurájuk mellé helyezzük.

Számos hatásként helyreállítható H vagy C  .  Ilyenkor a 
figura az ezzel egyező típusú és számú jelölőket távolít el a 
figura mellől vagy hőslapjáról.

A hőslap sebesült oldalán az életerő ugyanannyi marad, de 
bizonyos képességek már nem szerepelnek, és több érték és 
jellemző is megváltozhat. Ha több állóképesség jelölő van 
hőslapján, mint amennyi a kitartásának új értéke, a többlet 
állóképesség jelölő lekerül róla.
A megsebesült hős követi az aktiválás minden szabályát és 
továbbra is elszenvedhet H sérülést. Ha egy sebesült hőst 
legyőznek, akkor visszavonul.



MOZGÁSKORLÁTOZÁSOK
A legtöbb esetben egy figura egy mozgáspontot felhasználva egy 
szomszédos területre léphet. Azonban van két fő eleme a játéknak, 
amely korlátozhatja a mozgást: a terep és az ellenséges figurák.

MOZGÁS TEREPEN KERESZTÜL

MOZGÁS FIGURÁKON KERESZTÜL

KULCSSZAVAK
A kulcsszavak, például elérés és átütés rövidített képességnevek. 
Némelyike a harcot módosítja, míg mások állapotot adnak a 
védekezőre. Az állapotokat lásd a 10.  oldalon.

A kulcsszavak pontos hatásait megtalálod a Játékszabályban. 
Néhány kulcsszó A Szövetség legendáiban apró változásokon 
esett át, melyet megtalálsz e szabályfüzet 21. oldalán.

Fal

Blokkolt terep

Járhatatlan terep

Nehéz terep

FIGURÁK
A figurák ábrázolják a térképen a játékosok által irányított 
karaktereket, járműveket, és lényeket. Egyes figurák műanyag 
miniatúrák, míg másokat kartonjelzők ábrázolnak.

BEVETÉSI CSOPORTOK
A hősökön kívül minden más figura egy csoport részeként kerül 
a térképre. Minden csoport bevetési kártyáján megtalálható a 
csoporthoz tartozó támadása, tulajdonságai, életereje és 
képességei. Egy csoport lehelyezésekor, elvesszük annak bevetés 
kártyáját és képpel felfelé a játéktér szélére tesszük.

HAGYOMÁNYOS ÉS ELIT

A fekete bevetés kártyák HAGYOMÁNYOS, 
a vörös bevetés kártyák ELIT figurákat 
tartalmaznak.  Azonos figurákat 
tartalmaznak, de az elit verziók képességei 
jobbak, életerejük magasabb. Az applikáció 
mindig pontosan megmondja, melyik 
verziót használjátok.

CSOPORT MÉRET

Minden bevetési kártya tartalmaz egy vagy 
több sort a bevetési költség alatt. A sorok 
száma mutatja a figurák számát, amelyek a 
kártya bevetési csoportját alkotják. 

TÍPUS

A Szövetség legendáiban minden figura

hőslap és kártya Lázadó ikont tartalmaz.
Minden Birodalmi kártya Birodalmi, vagy
Zsoldos ikont tartalmaz.

BARÁTSÁGOS ÉS ELLENSÉGES FIGURÁK

FIGURA MÉRET
Ha egy figura csak egy mezőt foglal el a térképen, akkor kis 
figurának számít. Ha egy figura több mezőt foglal el a térképen, 
akkor nagy figura, rájuk a következő szabályok vonatkoznak:

•

•

Health Speed Defense Attack

• Luke Skywalker
HERO OF THE REBELLION

A Lightsaber Strike: Perform a P attack using
1 red and 1 yellow die. Th s attack gains
Pierce 3.

Inspiring: While another friendly figu e within
3 spaces is attacking, it may reroll 1 die.

+1G B: +2H

B: Recover 2H B: +2 Accuracy

510

10
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Lázadó
ikon

Health Speed Defense Attack

Stormtrooper

Squad Training: While attacking, while 
adjacent to another friendly Trooper, you
may reroll 1 attack die.

B: +1H B: +2 Accuracy

43

26
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Birodalmi
ikon

Health Speed Defense Attack

Stormtrooper

Squad Training: While attacking, while 
adjacent to another friendly Trooper, you
may reroll 1 attack die.

B: +1H B: +2 Accuracy

Trooper

43

26
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Ebben a csoportban
három figura van.

Ez a csoport hagyományos 
(fekete háttér).
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A térképen egyes mezők a terep típusának megfelelő színű 
vonallal vannak körülvéve. Ezek a mezők a következőképpen 
hatnak a játékmenetre:

• Falak: Fekete vonal jelzi, amely a leggyakrab-
ban a térkép szélső mezőin jelenik meg. Ha
két mezőt fal választ el, akkor azok nem
szomszédosak. A figurák nem mozoghatnak
keresztül rajta és blokkolja a rálátást is.

• Járhatatlan: Szaggatott vörös vonal jelzi. A
figurák nem mehetnek keresztül ezeken a
vonalakon. Járhatatlan vonallal elválasztott
két mező szomszédosnak számít és a rálátást
sem akadályozza a járhatatlan terep.

• Blokkolt: A mezőt körülvevő piros vonal
jelzi. A figurák nem léphetnek rá és a
rálátást is blokkolja.

• Ajtók: Két mező közötti ajtó jelző jelzi.
Ajtóval elválasztott mezők nem számítanak
szomszédosnak. Figurák nem mehetnek át
rajta és a rálátást is blokkolja.

• Nehéz terep: A mezőt körülvevő
halványkék vonal jelzi. Egy figurának

+1 mozgáspontba kerül ilyen mezőre lépni.

Egy figura mozoghat olyan mezőre, ahol már van szövetséges, 
vagy semleges figura, ennek nincs további mozgásköltsége. Egy 
figura mozoghat olyan mezőre is, ahol már van ellenséges 
figura, de ehhez további egy mozgáspontot el kell költenie.

Egy figura mozgása nem érhet véget olyan mezőn, amelyen már 
van egy másik figura.

LÁZADÓ, vagy BIRODALMI. Minden Lázadó

A térképen a figurák kétféleképpen viszonyulhatnak egymáshoz: 
lehetnek szövetségesek, vagy ellenségesek. A támadás célpontja csak 
ellenséges figura lehet. Számos egyéb játékhatás vonatkozik a 
szövetséges vagy ellenséges figurára. A küldetésben minden Lázadó 
figura szövetségese egymásnak és ellenséges minden Birodalminak. 
Hasonlóképpen, az összes Birodalmi figura barátságos egymással 
szemben és ellenséges minden Lázadó figurával szemben.

Amikor egy nagy figura támad, a rálátást egyetlen tetszőleges 
mezőn vizsgáljuk. Amikor egy nagy figurát támadnak, a támadó 
figurának a nagy figura által elfoglalt egyetlen tetszőleges mezőjét 
kell céloznia.

A nagy figura nem tud átlósan mozogni. Mozgás közben egy 
nagy figurát nem lehet forgatni, hacsak nem költ egy 
mozgáspontot erre. Ha ezt teszi, a nagy figurának legalább a 
mezők felét el kell foglalnia a forgatás előtt.
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MÓDOSÍTÁSOK

ÁLLAPOTOK
Amikor egy hős állapothoz jut (például "Bleed”, “Stun”, vagy 
“Focus”), elvesz az állapot nevével megegyező állapotkártyát és 
hőslapjához teszi. Ha bármilyen más figura jut állapothoz, akkor 
egy állapotjelzőt kell a figura mellé helyezni. Amíg egy figurához 
tartozik állapotkártya vagy álllapotjelző, követnie kell az 
állapothoz tartozó szabályokat. Néhány állapot módosult, 
ezeknek a leírását a 21. oldalon találod.

JELÖLŐK ÁTHELYEZÉSE

JELÖLŐK ÉS MEZŐK FELÜGYELETE

IDŐZÍTÉS

EGYIDEJŰ HATÁSOK
Ha egyszerre két hatás is megtörténne, az azt végrehajtó játékos 
dönt a sorrendről.

 

©LFL  ©FFG

Don’t turn off your targeting 
computer.

300 credits

Modification - Sights

Tactical Display

Exhaust this card while 
attacking to apply +1B 
to the attack results.

©LFL 
©FFG

Attack

The choice weapon of 
smugglers across the galaxy.

500 credits

Blaster - Pistol

B: +2H

B: +1H, +2 Accuracy

DL-44TULAJDONSÁG TESZTEK
A küldetések, képességek és a játék hatásaihoz tulajdonság teszt
végrehajtása is szükséges lehet. Például egy ajtót kiválasztva, az
applikáció mondhatja: "Egy hős interakcióba léphet (I) vele
a kinyitáshoz.” Ez azt jelenti, hogy a hős egy akcióval kinyithatja
az ajtót, ha sikeres I tulajdonság tesztet hajt végre.
Egy tulajdonság teszt végrehajtásához, a játékos dob a hőslapján az 
adott tulajdonságnál szereplő kockákkal. Minden kidobott B jel
egy sikernek számít. Fizikai komponens esetén egy siker elegendő.
Az applikáció esetén azonban megadott számú sikert kell elérni,
melynek kimenetelét az applikáció jelzi.

Társak és Birodalmiak nem hajtanak végre tulajdonság próbát.
Ha mégis szükséges lenne ezrre akkor az elit figurák automatikusan
1 sikerrel rendelkeznek, a hagyományos figurák pedig sikertelenek.

Egy sikeres teszt gyakran konkrét haszonnal jár, vagy egy küldetés 
előrehaladásához szükséges. A sikertelen tesztnek gyakran negatív 
következményei vannak, például késleltetik a küldetést.

KÉSZENLÉTI ÉS KIMERÜLT KÁRTYÁK
Némely kártya hatásához azt ki kell meríteni. Ilyenkor a játékos 
forgassa el 90 fokkal a lapot. Addig nem használható, amíg újra 
készenléti állapotba nem kerül. A hősök összes kártyája készenléti 
állapotba kerül a hős aktivációjának kezdetén. A készenléti 
állapothoz forgasd vissza 90 fokkal a lapot az eredeti helyzetébe.

TÁRGYKERESKEDELEM

Health Endurance DefenseSpeed

Ambush
1C: Use when you declare 
an attack targeting a 
figu e that does not 
have line of sight to you. 
Th s attack gains Pierce 2.

Covert
Hostile figu es 4 or more 
spaces away from you do 
not have line of sight to 
you. You do not block line 
of sight for those figu es.

Mak Eshka’rey
Bold Renegade

4510

©LFL  ©FFG

©LFL  ©FFG

“If it can kill a trooper, I can 
make it work.”

Weapon Expert

2 xp

1C: Use while attacking 
to gain Pierce 1 and 
apply +2 Accuracy to the 
attack results.

©
LFL  ©

FFG

“If it can kill a trooper, I can 
m

ake it w
ork.”

W
eapon Expert

2 xp 1C
: U

se w
hile attacking 

to gain Pierce 1 and 
apply +2 A

ccuracy to the 
attack results.

Készenléti
Osztálykártya

IMPERIAL ASSAULT-A Szövetség legendái   SZABÁLYFÜZET

Állapotnevek gyakran használatosak kulcsszavakként bevetés-, 
tárgy- és osztály kártyákon. Például egy figura “B: Bleed 
(Vérzés)” képességgel, elkölthet egy B-t, hogy aktiválja ezt a 
képességet.  Ha a célpont figura legalább 1 H sérülést szenved a 
támadás során, akkor vérző állapotba kerül.

Számos hatás lehetőséget biztosít arra, hogy más figurák aktivációja 
közben cselekedj egy adott figurával. Ezek közbeavatkozások, 
melyek egy képességet aktiválnak.
Ilyenkor az aktuális aktiváció szünetel, míg a közbeavatkozás 
képességet végrehajtjuk, ezután pedig folytatódhat az aktiváció.

Néhány küldetésben szükséges, hogy a figurák felügyeljék a jelölőket 
és mezőket a térképen. A jelölő vagy mező felügyeletéhez, a jelölőn, 
vagy azzal szomszédos mezőn kell lennie egy szövetséges figurának 
és nem lehetnek rajta vagy mellette ellenséges figurák.

Néhány küldetés lehetővé teszi, hogy a figurák áthelyezzenek egy 
adott jelölőt a térképen. Ahhoz, hogy megszerezze a jelölőt, a figu-
rának végre kell hajtania egy interakciót a jelölőn, vagy egy azzal 
szomszédos mezőn. A jelölőt ezután a figura talpára kell helyezni, 
jelezve, hogy az szállítás alatt áll. A jelölő innentől a figurával mozog.

Ha a figura vereséget szenved, a jelölő a figura aktuális mezőjére 
kerül és bárki által megszerezhetővé válik, a fenti szabályok szerint. A 
figurák nem dobhatják el tetszés szerint az általuk szállított jelölőt.

TÁRGYKORLÁTOZÁSOK
Az egész kampány során a játékosok számos tárgyat 
szerezhetnek. A hősök korlátlan számú tárgy kártyával 
rendelkezhetnek, de minden hős számára korlátozott, hogy 
mit vihet magával egy egyedi küldetésre:

• 1 Páncél kártya (R)

• 2 Fegyver kártya
(mindegyik a támadás típusának megfelelő kockaikonnal)

• 3 Felszerelés kártya (S)

Küldetés összeállítása előtt a hősök szabadon adhatnak át 
egymásnak tárgy kártyákat. Osztály- és jutalom kártyákra ez a 
szabály nem vonatkozik. Küldetés közben a tárgyak sem átadhatóak. 

Néhány tárgy módosítással is rendelkezhet. Ezeket a kártyákat a 
fegyverek alatt kell elhelyezni és a rajta szereplő képességgel 
ruházza fel a fegyvert. Minden fegyveren korlátozott számú 
módosítás lehet, annyi, amennyi a kártya jobb alsó sarkán lévő ikon.

MÓDOSÍTÁS
Tárgy kártya

Ennek a tárgynak két 
módosítása lehet.

Kimerült
Osztálykártya

Jyn egy kék és egy zöld 
kockával dob, amikor 
J tesztet hajt végre.



11

A SZÖVETSÉG LEGENDÁI APP
Az alábbi rész az applikáció játékelemeit és a vele való 
kapcsolatot írja le.

KAMPÁNYOK
Számos küldetésből állnak össze a kampányok. A kampány 
során a játékosok ugyanazokat a hősöket használják, 
fejlesztve a felszerelésüket és képességüket. Akár sikeres, 
akár sikertelen egy-egy küldetés, a kampány továbbhalad.
A kampány végén a választásaiktól és döntéseiktől függ a 
végkimenetel.

NEHÉZSÉG
Két nehézségi fokozat van: normál és nehéz. A kampány 
kezdetekor választják ki a játékosok. Nehéz fokozaton jobban 
képzett és nagyobb számú ellenséggel kell szembenézni.

EGYSZEMÉLYES KAMPÁNY
A Szövetség legendáival 1-4 fő játszhat. Általában egy játékos egy 
hőst irányít. Egyszemélyes kampányban a játékos 2 hőst választ a 
kampány kezdetén és mindkettőt ő irányítja.

MENTÉS ÉS BETÖLTÉS
Új kampány indításakor a játékosok kiválasztanak egy 
mentési helyet, ahova az applikáció automatikusan menti az 
előrehaladást. Manuális mentésre nincs lehetőség, az 
automatikus mentés az alábbi kulcspontokon történik:

• Minden küldetés kezdetén.

• Egy küldetés minden körének kezdetén.

• Minden küldetés végén.

Nem szabad elfelejteni, hogy a fizikai tartozékok állapotát nem 
tárolja a játék, például a figurák helyét, elszenvedett sérüléseit, 
stb. Ha egy küldetés közben hagyjátok abba a játékot, ezeket 
az információkat is jegyezzétek fel. 

KÜLDETÉSEK
A küldetések során a játékosok számos kört játszanak le akciók 
végrehajtásával, a térkép felfedezésével, Birodalmi figurák 
legyőzésével és a küldetés céljainak teljesítésével. Ezekben segít 
az applikáció, beleértve a figurák lehelyezését, a használt terület 
lapkákat és a küldetés előrehaladását.

GYŐZELEM ÉS VERESÉG
Egy küldetés megnyeréséhez a hősöknek 
teljesíteniük kell a küldetés céljait. Egy küldetés 
számos célt tartalmazhat, de a játékosok mindig 
látják az aktuális feladatot. A napló ablak alsó 
részén bármikor megtekinthetik és kiválaszthatják 
ezeket.

Napló ikon

Legyőzött hős ikon

A játékosok veszítenek, ha minden hős sérültté 
vált. Amikor egy hős elveszíti utolsó életét (akár a 
sérült oldalával, akár az egészségessel), a 
programban ki kell választani az adott hős 
portréját és a mellette lévő ikont.

HŐSÖK LEHELYEZÉSE
Minden küldetés kezdetén, az applikáció 
megmutatja, hova kell helyezni a Lázadókat 
(hősöket és társakat). A térképen megjelölt, 
vagy ha az nem üres, az azzal szomszédos 
mezőre kell helyezni a Lázadókat. A 
lehelyezés tetszőleges sorrendű.

AKTIVÁCIÓK
A küldetések során a hősök és a Birodalmi csoportok köre és 
aktivációja egymást követi.

Minden kör kezdetén a játékosok közösen választanak egy hőst. 
Amint ő befejezte körét, a programban válasszátok ki a 
portréját és jelöljétek be a jobb oldalon felugró opciót.

A Birodalmi csoportok aktivációja automatikus egy hős 
aktivációjának a végén. A program véletlenszerűen választ egy 
csoportot, és instrukciókat mutat az aktiválásukról (14. oldal).

A játék ily módon halad előre, amíg minden hős és 
Birodalmi csoport nem aktiválódott. Ezután új kör kezdődik.

BÓNUSZ AKTIVÁCIÓ

Ha kevesebb mint 4 hőssel játszotok, a hősök 
további aktivációkat kapnak. Két hős +2 
aktivációt, három hős +1 aktivációt jelent. 
Ez utóbbit a portrék sorrendjében osztja ki a 
játék és jelöli meg a hősök portréjánál.

Amikor egy ilyen hős végrehajtotta aktivációját, az aktivált portré 
elcsúszik az aktiválatlan portré mögé. Egy hős nem költheti el a 
bónusz aktivációját, míg minden más hős nem végzett az aktuális 
körben az aktivációival.

Kijelölt mező

Aktivált BirodalmiAktivált hős

Két aktiváció

IMPERIAL ASSAULT-A Szövetség legendái   SZABÁLYFÜZET
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A TÉRKÉP VIZSGÁLATA
A játéktér bármely elemét megvizsgálhatják a játékosok, a 
programban kiválasztva azt. Így információt gyűjthetnek arról, 
hogyan léphetnek velük interakcióba. Ehhez nem kell, hogy 
szomszédos mezőn tartózkodjanak vele.

FELFEDEZÉS
A küldetések kezdetén általában csak a térkép kis része van fel-
fedve. Hősökként nyithattok ajtókat, legyőzhettek Birodalmiakat 
és interakcióba léphettek jelölőkkel, ilyenkor az applikáció 
megjeleníti az új lapkák, jelölők és figurák új információit.

ELLÁTMÁNYOK ÉS GYÓGYCSOMAGOK
A hősök felfedezhetnek hasznos erőforrásokat, elsődlegesen 
ellátmány kártyákat és gyógycsomagokat.

Amikor egy hős ellátmány kártyát szerez, képpel felfelé tegye 
karakterlapja mellé. Használhatja a lapra írt helyzetben. A 
küldetések végén minden felhasznált ellátmányt dobjatok el.

A gyógycsomagok megosztott erőforrások, melyeket 
bármely hős használhat. A darabszámukat a hősök a 
képernyő alján láthatják. A program automatikusan 
frissíti, amikor a hősök gyógycsomaghoz jutnak.

Pihenés végrehajtásakor használhatják a hősök
és szövetséges figura is használhatja akcióként. Ekkor 1 
gyógycsomag 5H-t (sérülés) állít helyre. Ehhez válasszuk ki a 
programban a gyógycsomag ikonját és jelöljük be, hogy használva.

Gyógycsomag

VESZÉLY HATÁSOK
A veszélyek az ellenfél fenyegetésének növekedését képviselik. A 
hősök csapatának gyorsan és hatékonyan kell cselekedniük, 
különben veszélyes helyzetekbe kerülhetnek. Minél tovább tart a 
küldetés, annál súlyosabb veszélyekkel kell szembenézniük.

Ezek a hatások kiválthatják a kör végét, Birodalmi figurák 
lehelyezését, sebződést, vagy egyéb olyan eseményeket, 
melyek nehezítik a hősök dolgát.

KÜLDETÉS VÉGE
Minden küldetést követően a hősök teljesítményüktől függő 
jutalmakat kapnak. Minden így kapott kredit és tárgy a leltárba 
kerül. Minden kapott tárgynak vegyétek el a kártyáját. A hősök 
továbbá egészségesek lesznek és helyreállítanak magukon minden 
életerőt és állóképességet, illetve minden kártyájukat készenléti 
állapotúra állítják.

SZÖVETSÉGESEK
A kampány során a hősök kapcsolatokat építenek 
a Lázadás más tagjaival. Ezek a szövetségesek
Lázadó bevetés kártyákon jelennek meg, mint 
Lázadó egységek. A játékosok szövetségest kapnak, 
amikor az applikáció ilyen utasítást ad.

Minden küldetésnél a játékosok 1 szövetséges csoportot helyezhetnek
le. Általában egyszer kerülnek lehelyezésre, de lehetnek kivételes
helyzetek. Ha egy hagyományos szövetséges túléli a küldetést,
előléptetésként elitté válik, és újra lehelyezhető lesz.

Ha lehelyeztétek őket, portréjuk megjelenik a hősök ikonjai alatt.
Hős helyett őket is aktiválhatják a játékosok. Ilyenkor a csoport 
minden figurája aktiválódik egyszerre és 2 akciót hajthatnak végre.

Hasonló szabályok vonatkoznak rájuk, mint a hősökre, kivéve az 
alábbiakat:

• Ők Lázadó figurák, de nem hősök. Azok a képességek, melyek
hősökre vonatkoznak, rájuk nem hatnak.

• Nem hajthatnak végre pihenést és interakciót olyan objektumokkal,
melyet a program csak a hősöknek engedélyezett.

• Aktivációnként csak egy akciót költhetnek támadásra.

• Amikor legyőzik őket, figurájuk lekerül a térképről, ahelyett, hogy
sérültté válnának. Nem lehetséges a lekerült figurát a küldetés 
során újra aktiválni, vagy lehelyezni.

Veszély hatás

Health Speed Defense Attack

• Luke Skywalker
HERO OF THE REBELLION

A Lightsaber Strike: Perform a P attack using
1 red and 1 yellow die. Th s attack gains
Pierce 3.

Inspiring: While another friendly figu e within
3 spaces is attacking, it may reroll 1 die.

Force User

+1G B: +2H

B: Recover 2H B: +2 Accuracy

510

10
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Lázadó ikon egy
bevetés kártyán

IMPERIAL ASSAULT-A Szövetség legendái  SZABÁLYFÜZET
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BIRODALMI CSOPORTOK
A Birodalmi figurákat az applikáció irányítja. A játékosok 
kövessék a program utasításait ezen figurák aktivációja során.  

BIRODALMI SÁV
A Birodalmi csoportok lehelyezésükkor 
automatikusan rákerülnek a Birodalmi sávra. Ezen 
a sávon további információkat is találtok minden 
Birodalmi csoportról: aktiváltságáról, játékban lévő 
állapotáról és képességei pontosításáról.

A különálló Birodalmi figurák helyzetét nem 
követi a program. A lehelyezés után a játékosoknak 
kell mozgatni őket a térképen, és jelölniük 
állapotukat, sérüléseiket és a rájuk ható egyéb 
hatásokat.

Egy Birodalmi csoport portréját kiválasztva a 
Birodalmi sávon, kaptok néhány lehetőséget: 

• Elpusztítás: Amikor egy csoport utolsó figurája is elpusztul, a
játékosok válasszák ki a csoport portréját és jelöljék ki a 
mellette lévő mezőt, hogy jelezzék ezt a programnak. Ezzel
lekerül a sávról a csoport, és ez kiválthat küldetés eseményt is.

• Információ: A portré jobb oldalán látható információs gomb
kiválasztásával láthatjátok a csoport képességeit és a hullám
jeleik elköltését. Itt jelenik meg továbbá a csoport aktiválása
gomb is, amellyel a csoport aktiválásakor felugró ablak
jeleníthető meg (például azért, mert elfelejtettek a játékosok a
csoporthoz tartozó minden figurát aktiválni).

Birodalmi sáv

BIRODALMI FIGURÁK LEHELYEZÉSE
Küldetés során a figurák lehelyezése különböző 
események, például ajtó kinyitásakor valósulhat meg.

Az applikáció erről mindig utasítást ad a játékosoknak, 
megmondva mely figurát és hová helyezzék le. Két lehetőséget 
ad az applikáció erre:

• Egyéni: Minden figura ikonja különálló mezőre mutat. Ha
ezen mezők nem üresek, a mezőhöz legközelebbi lehetséges 
üres mezőre helyezzétek le a figurát.

• Csoportos: Külön kijelölt mező esetén a 
figurákat ehhez a mezőhöz a lehető 
legközelebb kell lehelyezni. Az első figurát a 
mezőre, a többit pedig az ezzel szomszédos 
mezőkre.

ID SZÍN

Amikor egy csoport lehelyezésére kaptok utasítást a 
programtól, az a színét is megmutatja. Ennek oka, az azonos 
típusú csoportok egyértelmű megkülönböztetése. A 
játékosoknak ennek megfelelően kell megjelölniük ID 
matricákkal a figurákat, vagy valamely más módon 
biztosítaniuk a biztos beazonosítást.

BÓNUSZ ÉLETERŐ

A küldetések adhatnak bónusz életerőt 
lehelyezéskor a Birodalmi figuráknak. Ez a 
csoport portréjának jobb alsó sarkában kerül 
feltüntetésre. A csoport minden figurája 
rendelkezik ezzel a bónusz életerővel.

Három Rohamosztagos egyéni lehelyezése

Kijelölt mező

Birodalmi Tiszt
+3 életerővel
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BIRODALMI AKTIVÁCIÓ
Amikor egy Birodalmi csoportot aktiválnak, egy aktivációs ablak 
jelenik meg a képernyőn. A játékosok aktiválják a csoporthoz 
tartozó figurákat és egyesével minden figura végrehajtja az 
aktivációját, mielőtt a következő figurára kerülne a sor.

Minden aktivációs ablak két részből áll: a bónusz hatás és az 
utasítások listája.

BÓNUSZ HATÁS

Minden aktiváció rendelkezik olyan bónusz hatással, mely 
előnyöket biztosít a csoport minden figurájának. A bónuszt a 
figura teljes körére alkalmazni kell, hacsak a hatás másként nem  
kéri.

UTASÍTÁSOK LISTÁJA

Az aktivációs ablakban látható az utasítások listája. A csoport 
minden figurája egyenként végrehajtja az utasításokat felülről 
lefelé haladva. Amit nem tud végrehajtan az adott figura, azt 
kihagyja (lásd jobbra). Amint az utolsó utasítás végére ért, az 
aktivációja véget ért és a csoport következő figurája következik.  

Egy Birodalmi figura nem hajthat végre kettőnél több akciót 
aktivációja során. Egy utasítás költsége minden A (akció) vagy 
 (támadás akció) utasítás után 1 akció. Ha a figurának már 
nem maradt elkölthető akciója egy utasítás végrehajtásához, az 
adott utasítást kihagyja.

A program új kifejezéseket és információkat használ a 
Birodalmi figurák mozgásához és támadásához. Lásd a 15. 
oldalon.

UTASÍTÁSOK KIHAGYÁSA
Van néhány eset, amikor egy utasítást ki kell hagyni. Az 
utasítások változatosságától is függően változhat ennek 
megvalósítása, melyet később részletezünk, de ezek az 
általánosan követendők:

• Ha egy utasítás nem okozna változást a játék állapotában, az 
utasítást ugorjátok át, hacsak a hatás másként nem kéri.

• Ha egy utasítás célpontja egy adott távolságon belüli Lázadó
figura lenne, de egyetlen ilyen figura sincs, hagyjátok ki 
az utasítást.

• Ha egy utasítás egy figura elpusztítását okozná, mielőtt az
képes lenne hatást gyakorolni egy Lázadó figurára, hagyjátok
ki az utasítást.

AKTIVÁCIÓK BEFEJEZÉSE
Miután egy csoport összes figuráját aktiváltuk, a játékosok a 
Befejezés gombot választják az aktivációs ablak alján. Ez bezárja 
az ablakot és a program továbbhalad.

A BIRODALMI SZABÁLY
Amikor az aktiváció utasításait hajtjátok végre, a játékosoknak 
számos lehetősége lesz azok végrehajtására. Ilyenkor a 
BIRODALMI SZABÁLYT kell követniük, ami azt jelenti, hogy 
mindig azt a lehetőséget kell választaniuk, amely a játékosoknak 
a legnagyobb ütést okozza.
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AKTIVÁCIÓ UTASÍTÁSOK
Az alábbi rész az aktivációk utasításainak típusait írja le.

ELSŐDLEGES CÉLPONT
A legtöbb utasítás megjelöl egy figurát vagy objektumot 
célpontnak, mely « » ikonok között jelenik meg. A célpontot 
néha megnevezi (pl. “Gaarkhan”), vagy más feltételek alapján 
jelöli meg (pl. a legnagyobb sebességű hős) az applikáció. Ha 
több célpont is lehetséges, a Birodalmi figurához legközelebb 
álló lesz a célpont.
Néha a célpont kijelölése nem lehetséges. Például a legmagasabb 
életerővel rendelkező figurát kellene célba venni, de arra nincs 
rálátás. Ilyen esetben a feltételnek megfelelő lehetséges célpontok 
közül kell a legmegfelelőbbet kiválasztani. Ha így sem sikerül 
célpontot választani, a legközelebbi lehetséges Lázadó figurát kell 
célpontnak kijelölni.
A « » jeleken kívüli szöveg abszolút és a leírtaknak 
megfelelően kell végrehajtani.

BIRODALMI FIGURA MOZGÁS
Az utasítások többsége valamilyen típusú mozgás. A 
mozgásokat a típusuknak megfelelően részletezzük.

MENJ X MEZŐT ELŐRE (Move X Toward)

A Birodalmi figura egyszerűen célpontja felé mozog. 
Mozgáspontjai száma a "Move" utasítást követően megjelenő 
szám és ezek elköltésével a lehető legközelebb kell jutnia 
célpontjához. Megáll, ha minden mozgáspontját elköltötte, vagy 
a célponttal szomszédos mezőre került.

Ha a figura már eredetileg a célpontja mellett áll, vagy nem kell 
elmozdulnia, nem kell átugrani az utasítást. Megvalósítottnak 
minősül és akciópontba kerül, ha van előtte A jel.

PÉLDA ELŐREMOZGÁSRA

A Rohamosztagos csoport az alábbi utasítást kapja:
A Menj 4 mezőt előre « Fenn » felé. 

1. Ez a rohamosztagos fallal van elválasztva Fenntől. Elkölti
a 4 mozgáspontot, hogy közelebb kerüljön hozzá (Diala
mezején 2  mozgáspontba kerül áthaladni).

2. A második rohamosztagos már szomszédos Fennel, ezért
nem mozog. Végrehajtottnak tekinti az utasítást.

1

2

MENJ X MEZŐT LEROHANÁSÉRT (Move X to Engage)

Ilyen mozgásnál a Birodalmi figura megpróbál a célpontja 
szomszédságába kerülni. Mozgáspontjai száma a "Move" 
utasítást követően megjelenő szám. Megáll, ha minden 
mozgáspontját elköltötte, vagy a célponttal szomszédos mezőre 
került.

Ha nem tud a célpont szomszédságába kerülni az utasítást a 
következő olyan célpont felé hajtja végre, amelyhez ez 
lehetséges. Ha egy célponttal sem tud szomszédságba kerülni, az 
utasítást ki kell hagynia. Ha már szomszédos a célpontjával, 
nem kell átugrani az utasítást. Megvalósítottnak minősül és 
akciópontba kerül, ha van előtte A jel.

PÉLDA LEROHANÁSRA

A Királyi testőrség csoport az alábbi utasítást kapja: 
A Menj 3 mezőt « Diala » lerohanásáért.

1. Ez a figura Diala felé mozog. 2 mezőt megy és Diala 
mellé ér, így befejezi az utasítást.

2. Ez a figura nem képes Diala mellé mozogni a 
terepviszonyok és a mások által elfoglalt mezők miatt, 
ezért a legközelebbi Lázadó figura lesz a célpontja. Fenn
mellé mozog és befejezi az utasítást.

1

2
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ÁTMOZGÁS X MEZŐVEL Y-RA (Move X to Reposition Y )

Ilyenkor a Birodalmi figura megpróbál egy bizonyos távolságra 
kerülni a Lázadó figuráktól. Ez azt jelenti, hogy közelebb mozog, 
ha túl messze van, vagy távolabbra mozog, ha túl közel van. Az 
átmozgás értéke (Y) a távolság a Birodalmi figura és a Lázadó 
figurák között. A Birodalmi figura a kapott mozgáspontjait 
elköltve végrehajtja a mozgást, megállva, amikor a távolság a 
figurák között a megfelelő mértékűvé nem válik.

Ezeket az utasításokat mindig végrehajtják, amennyire képesek 
rá. Ha a figura végül nem mozog, attól még nem kell átugrani 
az utasítást. Megvalósítottnak minősül és akciópontba kerül, 
ha van előtte A jel.

PÉLDA ÁTMOZGÁSRA

A Rohamosztagos csoport az alábbi utasítást kapja: 
A Mozogj 2 mezőt 3-as távolságra.

1. A rohamosztagos 3-as távolságnál messzebb van a 
Lázadóktól, ezért 2 mezőt feléjük mozog.

2. Ha a rohamosztagos délnyugatra mozog, Fennhez túl 
közel maradna. Ezért keletre vagy délkeletre mozog, a 
játékosok döntése szerint. Csak 1 mezőt mozog, mivel 
ezzel pontosan 3-as távolságra kerül a legközelebbi 
Lázadó figurához (Diala). Ezután befejezi az utasítást.

3. A kapott 2 mozgáspont nem elegendő, hogy 3-as
távolságra mozogjon a Lázadóktól. Ezért a lehető
legtávolabbi mezőre megy. Erre két lehetősége is van,
melyek közül a játékosok választanak.

2

1

3

MENJ X MEZŐT TÁMADÁSÉRT (Move X to Attack)

Amikor támadás céljából mozognak, a Birodalmi figurák 
megpróbálnak a célpontjukhoz lehető legközelebbi mezőre 
mozogni. Mozgáspontjai száma a "Move" utasítást követően 
megjelenő szám és ezek elköltésével a lehető legközelebb kell 
jutnia célpontjához úgy, hogy rálátása legyen célpontjára. 
Megáll, ha az alábbiak egyike bekövetkezik:

• Minden mozgáspontját elköltötte.

• A célponttal szomszédos mezőre lép.

• Nem lenne rálátása a célpontra egy közelebbi mezőn.

Ha nem képes úgy mozogni, hogy támadhasson is, a következő, 
lehető legjobb célpontra hajtja végre az utasítást. Ha egyetlen 
érvényes célpontja sem lehetséges, kihagyja az utasítást.

A támadásuk pontos leírását a 17. oldalon részletezzük.

Birodalmi mozgás pontosítás
A Birodalmi figurák mozgatásakor az alábbi szabályok szerint 
járjatok el:

• A legkevesebb mozgáspontba kerülő útvonalat
válasszátok.

• Az utasítás végrehajtását követően megmaradt
mozgáspontok elvesznek.

• Ha egy hős közbelép egy Birodalmi figura mozgásakor, a
játékosok újból megvizsgálják, ki lesz a figura célpontja
és attól függően mozgatják tovább.

PÉLDA TÁMADÁSRA MOZGÁSSAL

A Rohamosztagos csoport az alábbi utasítást kapja:
 Mozogj 3 mezőt, hogy megtámadd « a legmagasabb 
megmaradt életerővel rendelkező hőst ».

1. Diala jelenleg több életerővel rendelkezik, mint Fenn.
Ezért a célpont Diala. Elkölt 3 mozgáspontot, majd 
megtámadja őt.

2. Mivel az előző támadásban Diala életerőt vesztett, az
aktuális legtöbb életerővel rendelkező hős Fenn lett. 
Ezért ő lett az új célpont. Mozog 2 mezőt, Fenn mellé 
ér, ezért megáll, majd megtámadja őt.

1

2
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BIRODALMI FIGURÁK TÁMADÁSA
A támadásuk hasonló a hősök támadásához. A Birodalmi figurák
a bevetés kártyájuk támadási ikonját és kockáit használják.
Védekezéskor a hőslap védekezés kockáit használjátok.
A védekező játékos fog dobni a Birodalmi figura támadására,
amikor az végrehajtja támadását.

A Birodalmi figura támadásakor a következőknek kell 
teljesülniük:

• A Birodalmi figurának rálátással kell rendelkeznie a célpontra.

• P Közelharci támadáskor a Birodalmi figurának
szomszédosnak kell lennie a célpontjával, vagy 2-es távolságon
belül, ha"Elérés" kulcsszóval rendelkezik.

Ha a célpontját nem tudja megtámadni, kiválasztja a következő 
legjobb célpontot. Ha nincs lehetséges célpont, kihagyja az utasítást.

EGY TÁMADÁSI AKCIÓ KORLÁTOZÁS

Egy Birodalmi figura nem hajthat végre egynél több támadás 
akciót aktivációja során, hacsak egy képesség máshogy nem 
rendelkezik. A támadási akció jele: .

Egy támadási utasítás, mely nem rendelkezik  jellel, nem 
számít bele a végrehajtható támadások számába.

VILLÁMOK ELKÖLTÉSE

A Birodalmi figurák elkölthetik B jeleiket, azok elsőbbségi 
sorrendje szerint. Ehhez a sorrendhez válasszátok a figura “B 
Priority” gombját a figura aktivációs ablakában, vagy a figura 
ikonjára kattintva a Birodalmi sávon és kiválasztva az 
információs gombot a portrétól jobbra.

A villámok elköltéseit az itt látható sorrendben kell megtenni, 
felülről lefelé haladva. Kihagyja egy villámhoz tartozó képességét 
és a következőre ugrik, ha az alábbiak valamelyike megvalósul:

• Már használta azt ebben a körben.

• Több villámköltsége van, mint amennyivel rendelkezik.

• A képességnek nem lenne hatása (pl. a pontosság megnövelése
nélkül is meg tudja támadni a célpontot, vagy nem lenne
képes állapotot okozni, mert nem veszített célpontja életerőt).

Ha még maradt elkölthető B jele, de már a lista végére ért, 
akkor újrakezdi a  folyamatot, a legfelső képességgel kezdve. Ha 
nem tud minden villámot elkölteni, a megmaradtak hatástalanok.

Health Endurance DefenseSpeed

Haunted Exile

Precise Strike
2C: Use when you 
declare an attack with a 
P weapon. Choose and 
remove 1 die from the 
target’s defense pool. 
Limit once per activation.

Foresight
1C: Use while defending 
to reroll 1 defense die.

Diala Passil 4512

©LFL  ©FFG

Guardian - Brawler

Health Speed Defense Attack

Protector: Apply +1G to the defense results of 
each friendly figu e adjacent to this figu e. 
Limit 1 Protector ability used per attack. 

Area Denial: Hostile figu es treat all spaces 
adjacent to this figu e as difficult terrain.

Royal Guard

Reach B: Stun

B: +1H

58

9 4

©2014 LFL  ©FFG

Védekező kocka hőslaponTámadási típus és a támadó 
kockák a bevetés kártyán

Villámok elsőbbségi sorrendjének megnyitása

PÉLDA BIRODALMI TÁMADÁSRA

Egy hagyományos Rohamosztagos  az alábbi utasítást kapja: 
 « Diala » megtámadása. Van rálátása a célpontra és nem 
kell, hogy szomszédos legyen vele, mivel O támadást használ. 
1. Diala dob a védekező kockáival (1 fehér)

és a rohamosztagos támadókockáival . A 
védekező kocka üres, a támadóé 4 
pontosság, 1H, és 1B. El kell költenie 
B jelét, a programban meghatározott 
elsőbbségi lista szerint.

2. Már elegendő pontossága van, ezért 
kihagyja az első képességet és a 
második képességet aktiválja 1B 
elköltésével (+1H).

3. Maradt még 1B jele, ezért továbbhalad a listán. Mint az
előbb, átugorja az első képességet, mert nincs szüksége
pontosságra. A második képességet már használta, ezért
azt is kihagyja. A lista végére ért anélkül, hogy újabb
képességet aktiválhatott volna, ezért a második B jele
hatástalan marad.

4. A rohamosztagos összesen 2H-t okozott, Diala 2
sérülést szenved. Mivel a rohamosztagos már
végrehajtott egy támadás akciót ebben az aktivációban,
minden további támadás akciót kihagy majd.

5. A rohamosztagos következő utasítása, hogy
 Mozogj 3-at és támadd meg « a legközelebbi Lázadó
figurát ». Ezt az utasítást kihagyja, mivel már hajtott
végre támadás akciót ebben az aktivációban.

Health Speed Defense Attack

Stormtrooper

Squad Training: While attacking, while 
adjacent to another friendly Trooper, you
may reroll 1 attack die.

B: +1H B: +2 Accuracy

Trooper

43

26

©LFL  ©FFG
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KAMPÁNYTÉRKÉP
Egy küldetés végrehajtása után az applikáció automatikusan 
visszavált a kampánytérképre. Ebből a nézetből végrehajtható a 
kampány fázis, amikor új osztálykártyákat kapnak a hősök, 
meglátogathatják a fegyverraktárt és a vállalt találkozásokat, stb.

KÜLDETÉSEK
Minden kampány tartalmaz elbeszélés-vezérelt 
elemeket, melyek elvezetnek a végső összecsapáshoz. 
Minden küldetés csillaggal jelenik meg, megnevezve 
a helyszínét.

Egy küldetés kiválasztásával láthatjátok annak 
részleteit. Ha van elérhető szövetségesetek, 
kiválaszthattok egyet, közülük a jobbra és balra 
nyilakkal választva. A “Begin Mission” gombbal 
elkezdhetitek a küldetést.

TALÁLKOZÁSOK
A csillagok között utazva, az applikáció egyéb 
találkozásokat is megjeleníthet, melyekkel a csapat 
interakcióba léphet. Ezek tárgyakat, 
szövetségeseket és más, hősöknek hasznos 
dolgokat biztosíthatnak, messzemenő 
következményekkel. 

Az új találkozások a kampánytérképen jelennek meg minden 
küldetés után. Az ikonjukat választva további információ 
szerezhető róluk. Egy küldetést elkezdve minden 
kampánytérképen maradt találkozás eltávolítódik és a 
továbbiakban nem fog ismét megjelenni.

Találkozás előtt a játékosok hozzáférnek felszerelésükhöz, mint 
amikor küldetést kezdenek. Találkozás során minden hős, a 
tárgyaik, osztály- és jutalomkártyáik játékban maradnak. 
Továbbá minden hős egymással 1 mezőnyi távolságú 
szomszédnak számít.

Találkozást követően a hősök helyreállítanak minden H-t és 
C -t magukon és kártyáikat kész állapotba helyezik.

A Kampánytérkép

Küldetés ikon

Találkozás ikon

FEGYVERRAKTÁR
A kampány során a játékosok kreditekhez 
jutnak, amiket a fegyverraktárban költhetnek 
el. A fegyverraktárban láthatják a 
megvásárolható tárgyakat. A játékosok 
megnézhetik a paklikból ezeket a tárgyakat, 
hogy elolvassák a pontos képességeiket.

A hősök felszerelése is megjelenik a képernyőn. Ezek a tárgyak 
eladhatóak, kivéve a játékosok kezdő felszerelését.

A játékosok eladhatnak és vehetnek felszereléseket a 
megjelenített árukon, amik a leltárukba kerülnek. A kártyák árai 
különbözőek lehetnek és a kártyára eredetileg nyomatott értéktől 
eltérhetnek.

A fegyverraktár tartalma minden küldetés után változik. 
Csak fegyvereket és módosításokat árul. A páncélokra a 
Szövetség különböző küldetések jutalmaként tehet szert.

A vásárláshoz, vagy eladáshoz
válasszátok ki a tárgyat a képernyőn.
A kreditváltozást automatikusan 
kezeli a program, amit az alsó képernyőn láthattok. A vásárolt 
tárgy a leltárotokba kerül és a hozzá tartozó kártyát elvehetitek. 
Ha eladtatok egy tárgyat, tegyétek vissza a kártyáját a megfelelő 
pakliba.

Fegyverraktár gomb

Fegyverraktár

Szövetséges választás
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KÉPZÉS
Minden küldetés után minden hős osztály-
kártyákat kap saját paklijából. Ehhez a játékos 
kiválasztja a képzés ikont.

A képzés képernyőn kiválaszthattok egy-egy hőst, és 
láthatjátok, mely fejlesztésekkel rendelkezik, illetve 
melyek elérhetőek jelenleg.

Egy kártya megszerzéséhez válasszátok ki az egyik kékkel 
határolt kártyát és vegyétek el az annak megfelelő kártyát a 
pakliból.

A kampány során minden hős 4 osztálykártyát kap. Az elsőt az 
1 XP-s lapok közül választhatja, a másodikat a 2 XP-s lapok 
közül, és így tovább. A játékos mindig választhat kisebb XP 
költségű kártyát is.

Egy kártya kiválasztásakor, az kiválasztottként jelenik meg a 
hősnél. Újbóli kiválasztásával visszavonható a kártya kiválasztása.

Szintén ez a képernyő használható kampány betöltésekor, hogy a 
játékosok elvegyék a hozzájuk tartozó lapokat.

LELTÁR
A játékosok kiválaszhatják a kampány térképen a 
leltár ikont, hogy lássák felszerelésüket, illetve 
aktuális kreditjeiket.

Ez az ablak felel azért, hogy játék betöltésekor a 
játékosok magukhoz vegyék a megfelelő fizikai 
tartozékokat. A játékosok magukhoz vehetik 
felszerelésüket találkozás előtt és küldetés után.

Ez az ablak továbbá számon tartja a megszerzett 
szövetségeseket és a szövetségesek lehelyezésének számát.

Képzés ikon

Leltár ikon

NAPLÓ
A napló a hősök kalandjainak történetét tartalmazza 
és bármikor megnyitható a napló ikonnal. A bal 
oldalán váltani lehet a kampány és a küldetések 
során kapott üzenetek között. Itt látható továbbá a 
csapat aktuális hírnév pontja.

HÍRNÉV
A hírnév egy új játékelem, amely meghatározza a csapat 
hírességét. Ez a hősök portréja mellett látható a napló 
képernyőn. Megmutatja a kampány végén a játékosok 
pontszámát, így a következő kampány során megpróbálhatják 
ezt meghaladni. Továbbá meghatározza a küldetések végén 
kapott jutalmak minőségét is.

A hírnév növekszik ellenségek legyőzésekor, küldetések gyors 
végrehajtásakor, találkozások végrehajtásakor és további hősi 
cselekedetekkor.

Napló ikon

Napló képernyő

Képzés képernyő
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GYŰJTEMÉNY-RENDEZŐ 
Az applikáció lehetővé teszi, hogy
a fizikai kiegészítőket is használják 
a játékosok, melyhez a gyűjtemény-
rendezőt a főképernyőn találják.
Amikor új fizikai kiegészítőre tesznek szert, frissítsék a 
gyűjtemény-rendezőben, melyekkel rendelkeznek.

Minél több kiegészítővel rendelkeztek, annál változékonyabb 
lehet a játék. Például a Birodalmi csoportok lehelyezésekor több 
lehetőséget kap az applikáció. 

A fizikai kiegészítőkkel több hatással is bővül a játék, melyek 
pontosítása e szabályfüzet végén található.

Gyűjtemény-rendező

ALKOTÓK
Fantasy Flight Games
A Szövetség legendái Tervező és Fejlesztő: Tony Fanchi ,
Todd Michlitsch, Brandon Perdue

Producer: Jason Walden

Szerkesztő: Adam Baker, Molly Glover

Társasjáték-vezető: James Kniffen

Kiegészítők grafikai tervezése: Michael Silsby

Grafikai tervezés-vezető: Brian Schomburg

Borító: David Auden Nash

Belső kialakítás: Arden Beckwith, Christopher Burdett, Rovina Cai, 
Joel Hustak, David Kegg, Ryan Valle, Timothy Ben Zweifel, és a 
Lucasfilm Art Archives munkatársai
Művészeti rendező: Crystal Chang

Művészeti rendezés-vezető: Melissa Shetler

Szoftverfejlesztők: Mark Jones, Paul Klecker, Xavier Marleau, 
Gary Storkamp

Szoftver kivitelező: Keith Hurley

Senior projektvezető: John Franz-Wichlacz

Senior projektfejlesztés-vezető: Chris Gerber

Játéktervezési vezető: Corey Konieczka

Kreatív vezető: Andrew Navaro

Minőségbiztosítási koordinátor: Zach Tewalthomas

Asmodee North America
Engedély-koordinátor: Sherry Anisi, Long Moua

Engedély-vezető: Simone Elliott

Kiadó: Christian T. Petersen

Lucasfilm Ltd. Lucasfilm 

LucasFilm jóváhagyás: Brian Merten

Játéktesztelők
Jennifer Abele, Glen Aro, Drew Bishop, Tim Blum, Eero Bodien,  
Milo Brogan, Paul Carlson, Alex Coley, Patrick Corr, Alice Ding, 
Will Geary, Josh Gutenberg, Ian Haney, Marc-André Hawkes,  
Christopher Kowall, Chris Langland, Jason McMahon, Scott Marlow,  
Kate Millar, Pasi Ojala, Alaina Paige, Tyler Parrott, Derek Payton,  
Jordan Payton, Trevor Payton, Zachary Payton, Jorgen Peddersen,  
Colin Phelps, Katie Picotte, Karl Rim, Foster Robertson, Leonardo Saikali, 
Alexandra Schwalbe, Joshua Shlemmer, Louis Swiger, Nick Vance,  
Ben Waxman, Timothy Wiley, és Ryan Wolohan.
© & TM Lucasfilm Ltd. No part of this product may be reproduced without specific permission. 
Fantasy Flight Games and the FFG logo are registered trademarks of Fantasy Flight Games. 
Fantasy Flight Games is located at 1995 West County Road B2, Roseville, MN 55113, USA, 
651-639-1905. Actual components may vary from those shown. NOT INTENDED FOR USE BY 
PERSONS AGES 13 YEARS OR YOUNGER.
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FÜGGELÉK 1: 
SZABÁLYVÁLTOZÁSOK
Néhány szabály máshogy működik az applikációban, mint a 
kompetitív módokban. Az alábbi rész ezeket a változásokat 
írja le.

ÁLLAPOTOK
• Vérzés: Miután egy Birodalmi figura, akin vérzés állapot van

végrehajt egy utasítást, melyhez A vagy  jel tartozik,
elszenved 1H-t. Ha maradt még legalább 1 élete, eldobja a
vérzés állapotot.

• Elkábítva: Amikor egy elkábított Birodalmi figura mozgás
pontokat kap egy mozgás utasítással, nem kapja meg ezeket a
mozgáspontokat. Miután végrehajt egy mozgással járó akciót,
eldobja az elkábítás állapotot.

Az elkábított Birodalmi figurák nem támadhatnak és nem 
hagyhatják el önként saját mezőjüket saját aktivációjuk során.

KULCSSZAVAK
• Robbanás: A figurák nem szenvednek H veszteséget

robbanás képességből, ha azt baráti figura használta.

• Masszív: Masszív figurák beléphetnek belső térbe.

EGYÉB
• A hősök nem kapnak automatikusan ellátmány kártyát,

vagy kreditet, ha interakcióba lépnek egy ládával. A
program pontosan elmondja a jutalmat (ami lehet
ellátmány kártya vagy kredit is).

• Amikor egy hős több C   -t állít helyre, mint amennyivel
rendelkezik, a maradékot nem használhatja H helyreállításra.

• A játékosok hagyják figyelmen kívül a Birodalmi bevetés
kártyák azon képességeit, melyekben szerepel a lehetséges,
vagy a választás szó. Ezeket megtaláljátok a figura információs
ablakában.

• Aktivációs jelölőket nem használunk, ezeket az applikáció
vezeti. A kártya hatások, melyek aktivációs jelölőkre
hivatkoznak, az applikációban látható hős portréjára
vonatkoznak.

FÜGGELÉK 2: PONTOSÍTÁSOK
Az alábbi rész pontosításokat tartalmaz az applikációban 
használt szabályok és kifejezések kapcsán.

AKTIVÁCIÓS UTASÍTÁSOK
• Néhány Birodalmi figura utasításaihoz nem tartozik A vagy
 jel. Ezek az utasítások nem kerülnek akcióba.

• Ha egy hős megszakítás képesség használatával a Birodalmi
figura akcióját hatástalanná teszi, a Birodalmi figura akkor is
megkísérli végrehajtani azt. A képesség használata után a
Birodalmi figura határozza meg újra a célpontját.

• Ha egy hős képessége miatt egy Birodalmi figura utasítás
végrehajtása hatástalan lenne, és a képesség már azelőtt hat,
hogy az utasítást elkezdte volna, az utasítás át kell ugrania a
Birodalmi figurának.

EGYÉB
• Megerősítés: Amikor egy csoporthoz, melyből elpusztultak

már figurák, megerősítés érkezik, újra felkerülnek a csoport
figurái a térképre. Ha nincs mező megjelölve, a csoportjához
tartozó, már pályán lévő figurákhoz legközelebbi mezőre kell
tenni őket.
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A 
abilities, 8 

timing, 10
accuracy, 7
actions, 6
Activate Group button, 13
activations, 11

activation instructions, 15
hero activations, 11
Imperial activations, 11, 14

affiliation, 9
allies, 12
armory, 18
attacks, 7

allies, 12
attack action limit, 17
Imperial attack, 17

attribute tests, 10

B
blocking terrain, 9
bonus activations, 11
bonus effect, 14

C
campaign map, 18 
campaigns, 11 
clarifications, 21 
Class cards

abilities, 8
Training, 19

Collection Manager, 20
conditions, 10, 21
controlling tokens/spaces, 10
credits, 18

D
damage, 8
defeated, 8

allies, 12
Imperial figures, 13 

deploying heroes, 11 
deploying Imperial figu es, 13 
deployment groups, 9 
diagonal movement, 6

large figures, 9
difficult terrain, 9
difficulty, 11

dodge, 7
doors, 9

E
elite figu es, 9
encounters, 18
Endurance, 8
engage, 15
evade, 7
examine, 12
exhaust, 10

F
fame, 19
figu es, 9
friendly, 9

G
group size, 9

H
Health, 8
hero activations, 5
hostile, 9

I
ID tokens and color, 2, 13
ignoring Imperial abilities, 8
impassable terrain, 9
Imperial activations, 14
Imperial rule, 14
Imperial tracker, 13
instruction list, 14
interact, 6
interrupt, 10
Inventory, 19
items, 10

modifications, 10 
restrictions, 10

K
keywords, 9, 21

L
large figures, 9
line of sight, 7
Log, 19

M
medpacs, 12
melee attacks, 7
missions, 11

mission rewards, 12
on campaign map, 18 

modifications, 10 
movement

Imperial clarifi ations, 16 
Imperial movement, 15 
move action, 6
restrictions, 9
suffering strain for additional 
movement, 8
through figures, 9

move X to attack, 16
move X to engage, 15
move X to reposition, 16
move X toward, 15

P
peril effects, 12
portraits

hero, 11
Imperial group, 13

R
ranged attacks, 7
ready, 10
recover, 8
regular figu es, 9
reposition, 16
rest action, 6

allies, 12
retrieving tokens, 10
rounds, 5
rules changes from core, 21

S
saving and loading, 11 
setup, 4
single-player game, 11 
skipping instructions, 14 
small figures, 9
special action, 6 
strain, 8
suffering, 8
Supply cards, 12

surge priority, 17
surges, 7

spending for Imperials, 17
spending to recover strain, 8

T
target priority, 15
terrain, 9
three-hero game

bonus activations, 11
bonus health, 8

timing, 10
trading items, 10
Training, 19
two-hero game

bonus activations, 11
bonus health, 8

W
walls, 9
winning and losing, 11
withdrawal, 8
wounded, 8

SZÓSZEDET
Ebből a szószedetből kikereshetitek az applikációhoz tartozó szabályokat és fejezeteket. Az applikációhoz szükséges játék minden 
szabályát megtaláljátok ebben a szabályfüzetben, ha viszont mégsem találtok választ a kérdésetekre, keressétek ki az eredeti 
Szabályfüzetből és annak szószedetéből.

IKONOK
A: Akció (Action)
: Támadó akció (Attack A.)

O: Távolsági támadás (Ranged)
 P: Közelharci támadás (Melee)

H: Sérülés (Damage)
C: Állóképesség (Strain)
B: Hullám (Surge)
E: Elkerülés (Dodge)
F: Kitérés (Evade)
G: Blokk (Block)
D: Fenyegetés (Threat)

Típus
V: Lázadó (Rebel)
U: Birodalmi (Imperial)
W: Zsoldos (Mercenary)
         (kezeld Birodalmiként)

Tulajdonság
K: Erő (Strength)
J: Megérzés (Insight)
I: Technológia (Tech)
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