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BEVEZETŐ
T-65-ös X-Szárnyúd hajtóművei felbőgnek, amint az 
aszteroidák közé fordulsz, magad mögött hagyva a törmeléket 
és a csata maradványait. Összecsukod a szárnyaid, 
fellobbannak a meghajtók és gyorsítva áthaladsz két sodródó 
aszteroida keskeny rése között. Ahogy tisztul a mező, 
asztrodroidod aggodalmas füttyjelei és villódzó fényjelei 
figyelmeztetnek az előtted lévő TIE Vadászokra. A szárnyakat 
máris állítod vissza támadó pozícióba!

ÁTTEKINTÉS
A Star Wars: X-Wing játékban két játékos egyaránt irányít 
és egymásnak ereszt egy-egy Csillagok háborúja hajórajt 
egy izgalmas és taktikai űrcsatában. Az a játékos nyer, 
aki az ellenfele összes hajóját megsemmisíti!

KÉSZÜLJ A KEZDÉSRE
Ha a játékosok azonnal bele akarnak fogni az első X-Wing 
játékba, vagy csak meg akarják ismerni a játék alapjait, 
javasoljuk, hogy a Kezdődjön a játék szabályfüzettel 
kezdjenek. Az nem tartalmaz minden szabályt, de a 
legfontosabb részeket igen.
Ez a Szabályfüzet inkább egy kezelési dokumentum, a 
játék részeit lépésekre lebontva ismerteti. 
A Szabályfüzet célja, hogy megtanítsa az új játékosoknak 
az X-Wing szabályait, azoknak a hajóknak a használatával, 
melyeket ez a doboz tartalmaz.

Miután a játékosok már megértették, hogyan kell játszani, 
és képesek saját rajt is építeni, minden további kérdésükre 
az online Szabálygyűjtemény (Rules Reference) ad választ. 
A Szabálygyűjtemény a folyamatosan megjelenő új hajók 
információival is frissül: X-Wing.com.

Tárcsák és hajók összeszerelése
Ha átugrottátok a Kezdődjön a játék füzetet, akkor itt 
az ideje összeszerelni a hajókat és manővertárcsákat, 
követve az oldal ábráit.

Hajó összeszerelése

Egy hajó összeszereléséhez kövesd az alábbi lépéseket:

1. Tedd a hajó jelzőt a talpra, a tűzívét és az azon 
lévő bullseye ívét 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. 
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MANŐVERTÁRCSÁK ÖSSZESZERELÉSE

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

kapcsold össze egymással és a TF jelzésűeket 
is kapcsold össze egymással, úgy, hogy ezek a 

rövidítések lefedjék egymást.

ID JELZŐK

A játékosok ID jelzőkkel különböztetik 
meg hajóikat. Az előkészületek során 
minden hajóhoz 3 azonos számú ID 
jelző kerül. Kettő a talp közepén 
nekik kialakított helyre, a harmadik 
pedig a hajó hajókártyájára kerül. Az 
egyik játékos úgy helyezi le ezeket, 
hogy a fehér, a másik játékos pedig 
úgy, hogy a fekete oldalával 
látszódjanak a saját ID jelzői.

Tedd az ID
jelzőket a talpba.

T65
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Szárnyak átállítása támadó pozícióba

A T-65-ös S-szelvényeinek 
kinyitásához, két ujjal fogd össze a 
hajó felső hajtóműveit és a másik 
kezed két ujjával az alsó hajtóműveit. 

Becsukásukhoz két ujjal fogd össze a 
hajó jobb oldali hajtóműveit és a 
másik kezed két ujjával a bal oldali 
hajtóműveit.

TARTOZÉKOK

1 Távolságmérő

4 Pajzs 6  (Általános töltet) 2  (Erő töltet)

1 Kezdődjön a játék füzet

1

1

INTRODUCTION
This QuickStart guide teaches you the fundamental 
rules of Star Wars X-Wing Second Edition 
so you can start playing immediately. Read pages 
1–2, then start your first game. Once you are 
comfortable, read pages 3–4 and add their rules to 
your game.

Maneuver Dial Assembly

T65

Assemble each dial as shown. Connect backplate 
“T65” to the “X-wing” faceplate, and connect 
backplate “TF” to the “TIE Fighter” faceplate.

4

3
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
© LFL  © FFG
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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
© LFL  © FFG
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Place the maneuver 
templates and range 
ruler in reach of both 

players.

Place the Academy Pilot 
and Black Squadron Ace 
ship cards and 2 TIE/
ln fighter dials on the 
Imperial player's side.

SHIP ASSEMBLY
To assemble the ships for your first game, punch out 

the ship tokens named Blue Squadron Escort, Academy 
Pilot, and Black Squadron Ace. Then perform the following 

steps for each ship token:

1. Place the ship token on a base with its firing arc 
oriented over the chevron in the base.

2. Insert one peg into the tower of the base.
3. Insert the second peg into the top of the first peg.
4. Insert the small peg on the bottom of the plastic 

ship figure into the second peg.
5. Place the ID tokens in the slots. 

One player chooses to be the Rebel player and takes the 
Blue Squadron Escort, the ship card that has that name, 

and a T-65 X-wing maneuver dial. 

The other player is the Imperial player and takes the 
Academy Pilot and Black Squadron Ace, their ship cards, 

and two TIE/ln maneuver dials.

SETUP
Follow steps 1–7 in this 
diagram to set up your first 
game of X-Wing!

Place the red attack 
dice and green defense 
dice and the damage 

deck in reach 
of both 
players.

2

Clear a 3’ x 3’ square 
space as a play area.1
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Place the Blue 
Squadron Escort 
ship card, T-65 
X-wing dial, and 2 

shields on the Rebel 
player's side.

4
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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
© LFL  © FFG
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Place the T-65 
X-wing ship in the 
play area near the 

Rebel player's side and 
place the TIE fighter 
ships in the play area 

near the Imperial 
player’s side.

Place the 3 
asteroids 

and 3 debris 
clouds into 

the play area.
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33 Sérüléskártya

©  LFL ©  FFG
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After you perform an action, roll 1 attack die. On a  or  result, gain 1 stress token.
Action: Repair this card.

Pilot

Wounded Pilot

20 Fejlesztéskártya

© 
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FG

1

•R2-D2

After you reveal your dial, 
you may spend 1  to 

recover 1 shield and gain 1 disarm token.
Rebel© 
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13 Hajókártya
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After you become the defender (before 
dice are rolled), you may recover 1 .

•Luke Skywalker
Red Five

T-65 X-wing

© LFL  © FFG

5

22423

4 Gyors építés
kártya

© LFL  © FFG

Red Squadron Veteran Predator
 R5 Astromech

 Servomotor S-foils

Luke Skywalker
 Instinctive Aim
 Proton Torpedoes

 R2-D2
 Servomotor S-foils

T-65 X-wing

8 Hajó jelző

2 Pozíciójelölő

3 Manővertárcsa
(3 hátlap, 3 előlap,

3 pár műanyag csatlakoztató)

11 Sablon

5 Stressz jelző

1 Kezdőjátékos jelző

3 Kritikus
találat jelző

(lásd a 9. oldalon)

18 ID jelző 3 Kitérés jelző

3 Ion jelző 1 Hatástalanítás jelző

4 Fókusz jelző3 Tárcsa ID jelző
(lásd a 15. oldalon)

3 Hajó (3 műanyag hajó figura,
6 műanyag tartó, 3 műanyag talp)

6 Kocka
(3 vörös, 3 zöld)

6 Akadály (3 aszteroida és
3 törmelékfelhő)

6 Bemérés jelző

2 Hipertér jelző
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ALAPVETŐ FOGALMAK
Mielőtt megtanulnád a játék alapjait, fontos, hogy megértsd 
az alapvető fogalmakat, amikre számos fejezet hivatkozni fog.

HAJÓK
Tematikailag az X-Wing játékban a játékosok választásuk 
szerinti pilótákat irányítanak, kiválasztva, hogyan 
navigálnak és kire támadnak.

Minden hajót egy hajókártya, egy hajó jelző, egy műanyag 
figura, egy talp és tartók képviselnek. Minden hajókártyán 
számos információ van a hajóról, a támadása végrehajtásától 
kezdve a védekezési képességéig.

Minden hajónak és manővertárcsának van egy hajótípusa (pl. 
TIE/ln Vadász). Minden hajóhoz tartoznia kell egy ugyanolyan 
típusú tárcsának, amit a mozgása során fog használni.

KEZDEMÉNYEZÉS
Minden hajókártyán és hajó jelzőn látható a hajó 
kezdeményezési értéke. A kezdeményezés a pilóta reflexeit, 
képességeit, vagy akár a szerencséjét jelenti.

A játék számos része hivatkozik a  
kezdeményezésre, de az elsődleges funkciója, hogy meghatározza, 
milyen sorrendben cselekednek a hajók. A szabály gyakran utasít 
kezdeményezési sorrendben történő cselekvésre, amikor a 
számsorrendjük alapján következnek egymás után a hajók. A szabály 
mindig pontosan részletezi, hogy a legkisebb kezdeményezésű (növekvő 
sorrend) vagy a legnagyobb kezdeményezésű (csökkenő sorrend) 
hajóval kell-e kezdeni.

Ha egy játékosnak legalább kettő ugyanolyan
kezdeményezésű hajója van, ő dönt róla,
melyikkel kezdi a cselekvést.

Ha mindkét játékosnak van ugyanolyan
kezdeményezésű hajója, akkor a hajók
a játékos sorrendnek megfelelően cselekednek. Az a játékos lesz
az első játékos, aki az előkészületeknél megkapta a kezdőjátékos
jelzőt; az ő hajói fognak kezdeményezés alapján először cselekedni. 
Azután pedig a másik játékos hajói jönnek.

Kezdőjátékos jelző

TÁVOLSÁGMÉRÉS
Két objektum közötti távolság megállapítására távolságmérőt 
használunk. A távolságmérő három, számmal ellátott részre van 
felosztva.

Két objektum közötti távolság méréséhez tegyük a távolságmérőt 
az első objektum azon pontjára, mely a legközelebb van a második 
objektumhoz. Ezután a távolságmérő másik végét irányítsuk a 
második objektum azon pontjára, mely a legközelebb van az első 
objektumhoz. Hajók közti mérés esetén ne a figurát, hanem a hajó 
talpát vegyük figyelembe. Egy objektum távolságon belül van, ha a 
második objektum legközelebbi pontjánál távolabb esik a 
távolságmérő.

Két érintkező objektum (hajó, akadály, eszköz) 0 távolságra van 
egymástól. Így egy objektum 0 távolságra van saját magától is. 

Egy objektum távolságon túl van, ha nincs olyan része, 
amely a meghatározott távolságon belülre esik.

Az X-Szárnyú 0 távolságra van a legközelebbi TIE Vadásztól, mert a talpuk 
érintkezik. Az X-Szárnyú 2 távolságra van a távolabbi TIE Vadásztól, mert a 

TIE Vadász legközelebbi pontja a 2-es távolsági sávon belülre esik.

A TIE Vadász 1-es távolságon túl van és 2 távolságra van az
X-Szárnyútól. Az aszteroida 1-es és 2-es távolságon túl van és

3 távolságra van az X-Szárnyútól.

Kezdeményezési érték egy hajókártyán

5

3
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After you become the defender (before 
dice are rolled), you may recover 1 .

•Luke Skywalker

Red Five

T-65 X-wing
© LFL  © FFG

5

22423

5

3

1

After you become the defender (before 
dice are rolled), you may recover 1 .

•Luke Skywalker

Red Five

T-65 X-wing
© LFL  © FFG

5

22423
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ELŐKÉSZÜLETEK
Játék előtt minden játékos kiválasztja a hajó- és a 
fejlesztéskártyákat, amiket használni akar. Ezt a folyamatot 
csapatépítésnek hívjuk. Erről majd később olvashatsz.

Miután a játékosok összeállították a csapataikat, az alábbi 
lépéseket kövessék:

 

1. Erő begyűjtés: Minden játékos az asztalra teszi a 
hajó- és fejlesztéskártyáit. A hajókártyákra teszik 
a hajóhoz tartozó összes pajzsot, töltetet, Erőt, 
attól függően, milyen érték szerepel a kártyákon. 
Minden játékos ID jelzőkkel jelöli meg hajóit.

2. Játékossorrend meghatározása: Ha csapatpontok 
szerint játszotok (lásd később), a kevesebb 
csapatponttal rendelkező lesz a kezdőjátékos. Más 
esetben válasszatok véletlenszerűen kezdőjátékost.

3. Játéktér összeállítása: Alakítsatok ki egy 91,5*91,5 
cm-es, négyzet alakú területet egy sima felületen vagy 
az FFG Starfield játéktábláján. Ha igénylik, a játékosok 
módosíthatnak a játékterület méretein. Ezután a 
játékosok az egymással szemközti oldalak közül 
választanak egyet-egyet, ahol a saját oldaluk lesz.

4. Akadályok elhelyezése: Játékossorrend alapján a 
játékosok egymást váltva kiválasztanak és a 
játéktérre tesznek 1-1 akadályt, amíg nem kerül fel 
mind a 6 akadály. Az akadályokat a játék szélétől 2-es 
távolságon túlra, egymástól pedig 1-es távolságon 
túlra kell elhelyezni. A jobb oldali ábrán látható 
szürke terület jelzi, hová helyezhetőek az akadályok.

5. Erők elhelyezése: A játékosok kezdeményezés 
alapján, növekvő sorrendben, egyező érték esetén a 
játékossorrend alapján elhelyezik hajóikat a 
játéktérre, saját oldaluknak szélétől 1 távolságban.

6. Egyéb tartozékok előkészítése: Keverjétek meg a 
sérüléspaklit és képpel lefelé tegyétek a játéktér 
mellé. Ha a játékosoknak több sérüléspaklija is van, 
minden játékos használhatja a saját pakliját.

Ezután tegyétek a játéktér mellé a távolságmérőt, 
sablonokat, kockákat és jelzőket.

2
Proton Torpedoes

AttAck (): Spend 1 . 
Change 1  result to a 

 result.
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•R2-D2

After you reveal your dial, 
you may spend 1  to 

recover 1 shield and gain 1 
disarm token.

Rebel
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•R2-D2

After you reveal your dial, 
you may spend 1  to 

recover 1 shield and gain 1 
disarm token.

Rebel
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Elusive

While you defend, you 
may spend 1  to reroll 1 

defense die.

After you fully execute a 
red maneuver, recover 

1 .
sMall or MediuM ship.
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Shield Upgrade

Deflector shields are a substantial 
line of defense on most starships 

beyond the lightest fighters. 
While enhancing a ship’s shield 
capacity can be costly, all but 
the most confident or reckless 
pilots see the value in this sort 

of investment.
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Proton Torpedoes

AttAck (): Spend 1 . 
Change 1  result to a 

 result.
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0
Instinctive Aim

While you perform a special attack, you 
may spend 1  to ignore the  or 

 requirement.
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T-65 X-wing.

Before you activate, 
you may flip this card.

Servomotor S-foils (Attack)
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Servomotor S-foils (Open)

Before you activate, you may flip 
this card.

T-65 X-wing.
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After you become the defender (before 
dice are rolled), you may recover 1 .

•Luke Skywalker

Red Five

T-65 X-wing
© LFL  © FFG
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1
Shield Upgrade

Deflector shields are a substantial 
line of defense on most starships 

beyond the lightest fighters. 
While enhancing a ship’s shield 
capacity can be costly, all but 
the most confident or reckless 
pilots see the value in this sort 

of investment.
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+1

1
Elusive

While you defend, you may 
spend 1  charge to reroll 

1 defense die.

After you fully execute a 
red maneuver, recover 1  

charge.
sMall or MediuM ship.
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3
After a friendly ship at range 0–1 defends 
(after damage is resolved, if any), you may 

perform an action.

•Valen Rudor

Braggadocious Baron

TIE/ln Fighter
© LFL  © FFG
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3
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
© LFL  © FFG
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After you become the defender (before 
dice are rolled), you may recover 1 .

•Luke Skywalker

Red Five

Pajzs -wing
© LFL  © FFG
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After you become the defender (before 
dice are rolled), you may recover 1 .

•Luke Skywalker

Red Five

T-65 X-wing
© LFL  © FFG
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Birodalmi oldal

Lázadó oldal

Kezdőjátékos
jelző kiosztása

2 3

Shield 
Pajzs érték

Force 
Erő kapacitás

Töltet korlátozás

1

3

2

4

5

5

6
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JÁTÉK
Az X-Wing körökből álló játék.
Minden kör 5 fázisból áll:
1. Tervezés fázis: A játékosok manővertárcsáikkal 

manővert választanak hajóikhoz.

2. Rendszer fázis: Néhány hajó végrehajtja 
különleges képességét.

3. Aktiváció fázis: Minden hajó mozog és 
végrehajtja akcióit.

4. Ütközet fázis: Minden hajó végrehajt
egy támadást.

5. Kör vége fázis: A kerek jelzők lekerülnek a hajókról 
és néhány töltet visszatöltődik.

Minden Kör vége fázis után a játékosok új kört kezdenek a Tervezés 
fázissal. A játékosok addig folytatják a körök végrehajtását, amíg az 
egyik játékosnak már nem marad egyetlen hajója sem.

1. FÁZIS: TERVEZÉS
Ebben a fázisban minden játékos a manővertárcsáján titokban 
kiválaszt minden hajójához egy-egy manővert. Minden 
hajótípushoz egyedi tárcsa tartozik, tematikusan illesztve a 
hajók egyedi képességeihez.

Egy manőver meghatározza, hová fog mozogni egy hajó. Három 
részből áll: sebesség (a szám), irány (a nyíl) és nehézség
(a szín). A sebesség és az irány együttesen meghatározzák a 
távolságot és a manőver szögét; a nehézségről később lesz szó. 
Minden manőverhez tartozik egy manőversablon, amin jelölve 
van ugyanaz a sebesség és irány.

A manőver beállításához a játékos vegye el a hajóhoz tartozó 
tárcsát és állítsa be a tárcsán látható nyílhoz a használni 
kívánt manővert. Ezután tegye a tárcsát a játéktérre, a 
tárcsához tartozó hajó mellé, képpel lefelé.

Miután minden hajó mellé lekerült a tárcsája, jöhet a 
Rendszer fázis.

Ezt a sablont kell használni 
[1 ] és [1 ] 

manőverek esetén is.

Ezt a tárcsát a
[3 ] manőverre állították be.

2. FÁZIS: RENDSZER
Néhány hajónak olyan különleges képessége van, amit a 
Rendszer fázisban használhat. Az összes ilyen képességet 
kezdeményezési sorrendben, a legkisebb kezdeményezéssel 
kezdve kell végrehajtani.

Az X-Wing alapdobozban lévő hajók egyikének sincs ilyen 
képessége, de néhány kiegészítő hajónál, pl. a TIE/ph 
Fantomnál vagy a Szellemnél találkozhattok vele.

3. FÁZIS: AKTIVÁCIÓ
Ebben a fázisban minden hajót egymás után aktiválunk, 
kezdeményezési sorrendben, a legkisebb kezdeményezéssel 
kezdve.
Amikor egy hajót aktiváltok, kövessétek az alábbi lépéseket:

1. Tárcsa felfedése: Fordítsátok meg a hajó mellé tett 
tárcsát és tegyétek a hajó hajókártyájához.

2. Manőver végrehajtása: A hajó végrehajtja a tárcsán 
kiválasztott, felfedett manővert.

3. Akció végrehajtása: A hajó végrehajthat egy akciót.

Miután minden hajót aktiváltatok, jöhet az Ütközet fázis.

MANŐVER VÉGREHAJTÁSA
Amikor egy hajó végrehajt egy manővert, a játékos a sablonok 
segítségével változtatja meg a hajója helyzetét. Ekkor a hajóra 
hatással van, milyen nehézségű manővert választott.

Hajó mozgatásához kövessétek az alábbi lépéseket:

1. Vedd el a manőverrel egyező sablont a készletből.

2. Tedd a sablont a hajó elejéhez, pontosan középre, a talpon 
lévő két kiálló műanyag közé illesztve úgy, hogy a sablon 
vége hozzáérjen a talphoz.

3. Vedd fel a hajót és tedd a sablon másik végéhez, a sablont 
a hajó talpának hátulján található két kiálló műanyag közé 
illesztve.

4.  Tedd vissza a sablont a készletbe.

A hajó mozgását követően a játékos megnézi 
a manőver nehézségét (színét). Ha vörös 
színű, a hajó kap 1 stressz jelzőt. Ha kék 
színű, a hajóról lekerül 1 stressz jelző.

Stressz jelző
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Példa manőver végrehajtására
1. A játékos felfed egy enyhe 

jobb 2-es kanyart [2 ].
Elveszi a készletből
a [2 ] sablont.

2. A játékos a [2 ] 
sablont hajója elejéhez 
illeszti, becsúsztatva a 
hajó talpán lévő két 
műanyag közé.

3. A játékos felveszi a 
hajót és a sablon másik 
végéhez illeszti, a hátsó 
két műanyagot a 
sablonhoz csúsztatva.

4. A manőver kék, ezért a 
játékos eltávolít 1 stressz 
jelzőt a hajójáról, amit 
visszatesz a készletbe.

Példa pozíciójelölő használatára
Egyes esetekben nehéz egy 
hajót pontosan átmozgatni 
egy másikon. A nagyobb 
pontosság érdekében a 
játékosok használhatják a 
pozíciójelölőt, mellyel 
rögzíthetik egy hajó helyzetét. 

A jobb oldali példában a TIE 
Vadász az X-Szárnyú 
manőverjének útjában áll. Az 
X-Szárnyú új helyének 
meghatározásához a 
pozíciójelölővel rögzíthetjük a 
TIE Vadász helyzetét.

A TIE Vadász az X-Wing mozgásának 
útjában áll.

Ezután befejezzük a manővert. Majd visszatesszük a TIE Vadászt és 
elvesszük a pozíciójelzőt.

Megjelöljük a TIE Vadász helyzetét, 
majd elvesszük a hajót.

Egy hajó stresszeltnek számít, ha legalább 1 stressz jelzője 
van. Egy stresszelt hajó nem hajthat végre vörös manővert 
és nem hajthat végre akciókat.

Miután egy hajó kapott egy jelzőt (például stressz jelzőt), azt 
a hajó mellé kell tenni. Amikor a hajót mozgatjuk, a jelző is 
vele mozog.

AKCIÓK VÉGREHAJTÁSA
Az akcióválasztás és végrehajtás az egyik leginkább játékot 
befolyásoló döntés. Az akciók előnyöket, többnyire 
átmozgásokat, vagy az Ütközet fázishoz támadó- és 
védekező képességek erősítését biztosítanak.

Az akciók többségének az Ütközet fázisban van szerepe, az 
akciók részletezését a 10-11. oldalon, a További szabályok 
fejezetben olvashatjátok.
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Példa célzásra

A TIE Vadász meg akarja támadni az X-Szárnyút. 
Az X-Szárnyú talpa beleesik a TIE Vadász tűzívébe , 
ezért az első feltétel teljesült. Az X-Szárnyú talpa és a 
TIE Vadász tűzíve közötti legrövidebb szakasz 2 
távolságot mutat, ezért a második feltétel is teljesült. 
Így a TIE Vadász végrehajthatja a támadást.

Megjegyzés: bár a támadási távolság 2, a két hajó 
egymáshoz képesti távolsága minden más esetben 1 
(mivel az X-Szárnyúnak csak egy kis része esik bele a 
tűzívbe).

4. FÁZIS: ÜTKÖZET
Ebben a fázisban minden hajó egymás után harcolni fog, 
kezdeményezési sorrendben, a legnagyobb kezdeményezéssel 
kezdve. Azok a hajók fognak előbb támadni, amelyeknek nagyobb 
a kezdeményezésük. Amikor egy hajó következik, végrehajthat 
egy támadást.  Miután minden hajó lehetőséget kapott támadni 
az Ütközet fázisban, jöhet a Kör vége fázis.

A támadás végrehajtásának megértéséhez előbb tisztázni kell az 
ív és a célpont fogalmait.

ÍVEK
Minden hajónak négy íve van a hajó 
jelzőjére nyomtatva: első (), hátsó 
(), bal- és jobb oldali. A hajók
a tűzívükből támadhatnak, amely más 
színnel megjelölt ív. Ez a szín 
megegyezik a hajó csapatának színével. 

CÉLPONT KÖVETELMÉNYEK
Hajó becélzásához két feltételnek kell teljesülnie:

• A célpont hajó talpa beleesik a támadó tűzívébe.

• A célpont 1-3 távolságra van.

A támadó kiméri a tűzíve és a cépont közötti legrövidebb 
távolságot. Ezt hívjuk támadási távolságnak.

TÁMADÁS VÉGREHAJTÁSA
Egy hajó támadásának végrehajtásához kövessétek az alábbi lépéseket:

1. Célpont meghatározása: Bármennyi ellenséges hajó 
távolsága lemérhető, és meghatározható, melyek 
vannak a támadó tűzívében. Válassz közülük egyet, 
amely védekező lesz.

2. Támadókockák: A támadó játékos dob annyi 
támadókockával (vörös), amennyi a hajója 
kártyáján feltüntetett támadási érték. 
Ezután először a védekező játékos 
használhatja azokat a képességeit, 
melyekkel a támadókockákat módosíthatja, 
majd a támadó játékos is így cselekedhet. 

3. Védekezőkockák: A védekező játékos dob 
annyi védekezőkockával (zöld), amennyi a 
hajója kártyáján feltüntetett mozgékonyság 
érték. Ezután először a támadó játékos 
használhatja azokat a képességeit, 
melyekkel a védekezőkockákat módosíthatja, 
majd a védekező játékos is így cselekedhet.

4. Eredmények hatástalanítása: Minden  (kitérés) eredmény 
hatástalanít egy  (találat) vagy  (kritikus) eredményt, 
eltávolítva mindkét kockát. Minden  eredményt előbb kell 
semlegesíteni mint  eredményt.

A támadás talál, ha legalább egy  vagy  eredmény 
megmarad; máskülönben a támadás mellé ment.

5. Sérülés kiosztás: A védekező annyi sérülést szenved, 
amennyi  és  eredmény maradt.

6. Utóhatás: Bekapcsolnak a támadást követő hatások.

SÉRÜLÉSEK
A sérülések miatt a hajók elveszíthetik pajzsaikat vagy 
sérüléskártyákat kaphatnak. A sérülésnek két típusa van:
 (általános) sérülés és  (kritikus) sérülés.

Minden hajót érő sérüléstől veszít a hajó egy 
pajzsot, amit így az inaktív oldalára kell 
fordítani. Ha már nem maradt a hajónak aktív 
pajzsa, a további sérüléseknél sérüléskártyát 
kell húzni.  sérülés esetén a kártyát képpel 
lefelé,
Utóbbi esetben a kártya szövege azonnal 
kihatással van a játékra. Minden  sérülést a 
sérülések előtt kell kiosztani.

Egy hajó megsemmisül, amikor a sérüléskártyái 
száma (függetlenül attól, hogy képpel lefelé, 
vagy felfelé állnak) eléri vagy meghaladja a 
hajótest értékét.
A megsemmisült hajókról a 11. oldalon írunk 
részletesebben.
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After you become the defender (before 
dice are rolled), you may recover 1 .

•Luke Skywalker

Red Five

T-65 X-wing
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  sérülés esetén viszont képpel felfelé.
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5. FÁZIS: KÖR VÉGE
A fázis során a játékosok eltávolítják az összes kör alakú 
jelzőiket (zöld és narancs) a hajóikról és némely kártyán lévő 
töltetet visszafordítanak az aktív oldalukra. Ezekről a 
tartozékokról részletesen írunk a További szabályok 
fejezetben.

Ha mindkét játékosnak maradt legalább 1-1 hajója, a játék új 
körrel, új Tervezés fázissal folytatódik.

GYŐZELEM
Ennek a fázisnak a végén a játékosok leellenőrzik, győzött-e 
valamelyikük. Ha csak egy játékosnak maradt hajója a 
játéktéren, akkor ő a győztes!

Példa támadásra
1. Luke Skywalker kezdeményezése 5, az Akadémiai 

pilótáé 1, ezért Luke harcolhat először és 
végrehajthat egy támadást.

2. Az Akadémiai pilóta Luke tűzívében van .
A Lázadó játékos leméri a két hajó közötti 
távolságot. A támadási távolság 2.

3. Luke dob a támadási értékével egyező támadó-
kockákkal, melynek eredménye 1 üres és 2 . 

4. Az Akadémiai pilóta dob a mozgékonyság
értékével egyező védekezőkockával, melynek
eredménye 1 üres, 1  és 1  .

5. A  és az üres eredménynek nincs hatása. 
A  eredmény semlegesít egy  eredményt. Egy
 eredmény megmaradt, ezért a támadás talált.

6. Mivel egy  eredmény megmaradt, az 
Akadémiai pilóta egy  sérülést szenved. 
Nincs aktív pajzsa, ezért húz egy sérüléskártyát 
képpel lefelé és a hajókártyája mellé teszi.

5
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After you become the defender (before 
dice are rolled), you may recover 1 .

•Luke Skywalker

Red Five

T-65 X-wing
© LFL  © FFG
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3
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
© LFL  © FFG
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Before you activate, you may perform a 
 or  action.

•Sabine Wren

Spectre-5

TIE/ln fighter
© LFL  © FFG

3

0332

Kritikus találat jelző
Néhány sérüléskártyának 
hosszútávú hatása van. Ha egy 
hajóhoz olyan sérüléskártyát 
húzunk képpel felfelé, mely állandó 
hatást jelent, helyezzünk egy 
kritikus sérülés jelzőt a hajó mellé, 
ami emlékeztet minket a hatásra.

Kritikus találat
jelző
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TOVÁBBI SZABÁLYOK
Miután már megismertétek a játék alapszabályait, készen 
álltok rá, hogy további szabályokat tanuljatok meg.

AKCIÓK
Az akciók mutatják meg, hogy egy pilóta mit tehet meg, 
ilyen például az átmozgás vagy a védekező repülés.
Egy hajó egy akciót hajthat végre az akcióvégrehajtás 
lépésben, aktivációja során (az Aktiváció fázisban).
Az elérhető akciókat a hajó hajókártyájának jobb oldali 
akciósávján láthatjuk.

Továbbá bizonyos kártyák további akciókra
utasíthatják a hajót ebben a lépésben. Az így 
végrehajtható akciók száma nincs korlátozva,
viszont egy hajó sosem hajthatja végre ugyanazt
az akciót egynél többször egy körben.

Néhány akcióikon vörös színű. Miután egy hajó
végrehajt egy ilyen akciót, stressz jelzőt kap.
Mindegy mi miatt, de ha egy hajó stresszelt
állapotban van, akkor nem hajthat végre akciókat
és nem hajthat végre vörös manővereket.

KAPCSOLT AKCIÓK

Néhány hajó kártyán egymással összekapcsolt
akciók találhatóak. Egy hajó végrehajthatja
a kapcsolt akciót is, miután végrehajtotta
a bal oldalon látható első akciót.

AKCIÓTÍPUSOK

Az alapdobozban található hajó- és fejlesztéskártyák
akcióit lentebb részletezzük.

FÓKUSZ ()
A pilóta összepontosítását jelenti, lehetővé téve, 
hogy a galaxissal harmóniában cselekedjen, 
fejlesztve támadóképességét.

Amikor egy hajó  akciót hajt végre, kap egy fókusz jelzőt, 
amit hajója mellé tesz. Amikor támad, elköltheti a támadó-
kockák lépésnél, hogy minden általa kidobott  eredményt 
 eredményre változtasson. Amikor védekezik, elköltheti a 
védekezőkockák lépésnél, hogy minden általa kidobott
 eredményt  eredményre változtasson.

Minden megmaradt fókusz jelzőt el kell távolítani
a Kör vége fázisban.

KITÉRÉS ()
A pilóta az ellenfél számára megjósolhatatlan 
manőverezését jelenti, így nehezebben találják el.

Akciósáv egy
hajó kártyán
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After you become the defender (before 
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•Luke Skywalker

Red Five

T-65 X-wing
© LFL  © FFG

5

22423

Vörös akció
az akciósávon

4

4

Commanded by Jon “Dutch” Vander, Gold Squadron 
played an instrumental role in the battle of Yavin.

Gold Squadron Veteran

BTL-A4 Y-wing
© LFL  © FFG

3

2612

Orsózás akció
összekapcsolva egy

fókusz akcióval

4

3

shielding, the B-wing solidified itself as 
the Rebel Alliance’s most formidable 

assault fighter.

Blue Squadron Pilot

A/SF-01 B-wing
© LFL  © FFG

2

4413

Fókusz jelző

Kitérés jelző

Amikor egy hajó  akciót hajt végre, kap egy kitérés jelzőt, amit 
hajója mellé tesz. Amikor védekezik, elköltheti a védekezőkockák 
lépésnél, hogy egyik üres vagy  eredményét
 eredményre változtassa.

A fókusz jelzőkhöz hasonlóan minden megmaradt kitérés jelzőt el 
kell távolítani a Kör vége fázisban.

ORSÓZÁS ()
Az orsózás lehetővé teszi a pilótának, hogy oldalirányba 
mozogjon. Amikor egy hajó  akciót hajt végre,
kövessétek az alábbi lépéseket:

1. Vedd fel a [1 ] sablont.

2. A sablon rövidebb végét illeszd a hajód talpának bal 
vagy jobb oldalára. A sablont kötelező úgy lerakni, 
hogy a rajta lévő fehér vonal illeszkedjen a talpon 
lévő középső rövid fehér vonalhoz.

3. Emeld fel a hajót, majd tedd át a sablon túlsó 
végére, a talpat úgy a sablonhoz illesztve, hogy 
illeszkedjen a rajtuk lévő fehér vonal, vagy a sablon 
teljesen a hajó elejéig vagy hátuljáig érjen. 

Egy hajó nem orsózhat, ha ezáltal egy másik hajóval átfedésbe 
kerülne, vagy ha a mozgással átmozogna egy akadályon vagy 
rámozogna egy akadályra.

GYORSÍTÁS ()
A gyorsítás során a pilóta további hajtóműveket aktivál, 
hogy előre mozoghasson. Amikor egy hajó  akciót 
hajt végre, kövessétek az alábbi lépéseket:

1. Válassz a [1 ], [1 ], vagy [1 ] sablonok közül 
egyet és vedd fel.

2. Tedd a sablont a hajó elejéhez, pontosan középre illesztve, 
a hajó talpán lévő két kiálló műanyag közé.

3. Tedd át a hajót a sablon másik végére, a hajó végén 
lévő két kiálló műanyagot a sablonhoz illesztve.

Egy hajó nem gyorsíthat, ha ezáltal egy másik hajóval átfedésbe 
kerülne, vagy ha a mozgással átmozogna egy akadályon vagy 
rámozogna egy akadályra.

Egy TIE Vadász jobb oldali orsózása, enyhén előre, enyhén 
hátra, vagy a vonalakat illesztve középre.

Egy X-Szárnyú gyorsítása balra, 
előre vagy jobbra.
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CÉLPONT BEMÉRÉS ()
A hajó számítógépének képessége, mellyel képes befogni és 
követni egy ellenség mozgását, így segítve a megtámadását. 
Amikor egy hajó  akciót hajt végre, kövessétek az alábbi 
lépéseket:

1. A célzást végző hajótól mérd ki a távolságát 
bármennyi hajónak.

2. Válassz egy hajót 0–3 távolságban.

3. Tegyél a becélzott hajó mellé a becélzást végző hajó 
ID számával megegyező bemérés jelzőt.

Egy hajó becélzottnak számít, amíg van rajta legalább egy 
bemérés jelző. Amikor egy hajó megtámad egy általa bemért 
hajót, a támadókockák fázisban elköltheti a jelzőt, hogy 
bármennyi támadókockájával újradobjon. Egy hajó egyszerre 
csak egy bemérés jelzőt tud kiosztani; ha újra bemérést hajt 
végre, ahhoz először el kell távolítani az előző bemérés jelzőt.

KÁRTYA AKCIÓK

Néhány kártyának, például sérülés- és fejlesztéskártyáknak
a fejlécében szerepel az AKCIÓ: szöveg. A hozzá tartozó hajó
akcióként végrehajthatja az egyik ilyen képességet.

BULLSEYE ÍV ()
Minden hajó jelzőnek van egy Bullseye ív nyomtatva a tűzívére
. Ennek az ívnek nincs eredendő hatása, de néhány kártya
képessége utalhat rá.

Amikor az X-Szárnyú végrehajtja a  akciót, minden 
hajótól megméri a távolságát, majd kiválasztja, melyik 

hajót méri be. A játékos az egyetlen  távolságon belüli TIE 
Vadászt választja, és megjelöli az 1-es számú bemérés 
jelzővel, mivel hajója 1-es ID jelzővel van felszerelve.

"AKCIÓ:" Fejléc

1
R5 Astromech

AKCIÓ: Költs el 1   
töltetet, hogy helyreállíts 1

facedown damage card.

Action: Repair 1 faceup 
Ship damage card.
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Az X-Szárnyú benne van a TIE Vadász tűzívében  1-es távolságban 
és a TIE Vadász bullseye ívében   2-es távolságban.

TÁVOLSÁGI BÓNUSZOK
Egy pilóta pontosságát rendkívül befolyásolja a távolság - 
sokkal könnyebb közelről eltalálni az ellenséget mint 
távolabbról.
Amikor egy hajó 1-es távolságban támad, 1-gyel több 
támadókockával dob.  Ezzel szemben , amikor egy hajó 3-as 
távolságban védekezik, 1-gyel több védekezőkockával dob.

MEGSEMMISÜLT HAJÓK
Egy hajó megsemmisül, amikor sérüléskártyáinak 
száma eléri vagy meghaladja a hajótest értékét.
A megsemmisült hajót el kell távolítani, azaz 
a hajó hajókártyájára kell helyezni.

A hajó eltávolításának pillanata attól függ, hogy a 
hajó mikor semmisült meg:

 

• Ha a hajó az Ütközet fázison kívül semmisült meg, azonnal el 
kell távolítani.

• Ha a hajó az Ütközet fázisban semmisült meg, azután kell 
eltávolítani, miután minden, a jelenleg támadó hajóval egyező 
kezdeményezési értékkel rendelkező hajó is végrehajtotta 
ütközet fázisát. Ez az EGYIDEJŰ TŰZ szabálya, ami azt 
jelképezi, mintha az azonos kezdeményezési értékű hajók 
egyszerre támadnának.

ELMENEKÜLÉS A HARCTÉRRŐL
Miután egy hajó manővert hajtott végre, ha a hajó talpának 
bármely része kívül esik a játékterületen, akkor a hajó 
ELMENEKÜLT. A megsemmisüléshez hasonlóan a hajót 
eltávolítjuk a játékból.

SÉRÜLÉSKÁRTYÁK MEGJAVÍTÁSA 
Ha egy hatás sérüléskártya javítására utasít, akkor 
megjavíthatsz képpel lefelé vagy felfelé lévő sérüléskártyát is. 
Egy képpel felfelé lévő sérüléskártya javításkor képpel lefelé 
fordul. Egy képpel lefelé lévő sérüléskártya javításkor a 
sérüléskártyák dobópaklijába kerül.

Az 1-es távolságban lévő TIE Vadász ellen az X-Szárnyú 
1-gyel több kockával támad. A 3-as távolságban lévő

TIE Vadász viszont 1-gyel több kockával védekezik ellene.

Hajótest érték

4

3

Before you activate, you may perform a 
 or  action.

•Sabine Wren

Spectre-5

© LFL  © FFG
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FEJLESZTÉSKÁRTYÁK
A fejlesztéskártyák segítségével a pilóták testreszabhatják 
hajóikat, felszerelkezhetnek például asztrodroiddal vagy 
lövegekkel. Ezek a kártyák különleges képességet vagy 
alternatív támadási lehetőségeket biztosítanak.
A fejlesztéseknek számos típusa van, melyeket a kártyájuk 
bal oldalán lévő ikon alapján azaonsíthatunk.

A fejlesztéskártyákkal a játék kezdetén 
szerelkezhetnek fel. A csapatépítés 
fejezetben erről részletesen is olvashatsz 
a 15. oldalon.
Amikor egy hajóhoz fejlesztéskártya kerül, 
félig csúsztasd a hajókártya vagy egy 
másik fejlesztéskártya  alá úgy, hogy a 
rajta lévő szöveg és kép  látható maradjon.

KÜLÖNLEGES FEGVYEREK

Az ELSŐDLEGES FEGYVERREL ellentétben (a vörös szám és tűzív 
szimbólum egy hajókártyán) a "TÁMADÁS:" kezdetű 
fejlesztéskártyák, mint például a Protontorpedók, különleges 
fegyverek. Egy hajó végrehajthat egy támadást elsődleges 
fegyvere helyett egy különleges fegyverével.

A különleges fegyverek a következő részekből állnak:

• Tűzív követelmény: Ez mutatja, melyik tűzívből történik a 
támadás. A célpontnak ebben a tűzívben kell lennie a 
fegyver használatához.

• Támadási érték: Ez mutatja meg, hogy a támadó hány 
támadókockával dob.

• Távolsági követelmény: A támadás távolságának meg 
kell egyeznie legalább az egyik távolsági követelménnyel
a fegyver használatához.

• Távolsági bónusz jelző: Ha itt fel van 
tüntetve rakéta szimbólum, a távolsági 
bónuszok NEM érvényesek az ezzel a 
fegyverrel történő támadáskor.

 

Ha van egy szimbólum a TÁMADÁS szöveget követően egy zárójelben, 
az további TÁMADÁSI KÖVETELMÉNYE a támadás végrehajtásának. A 
támadó hajónak rendelkeznie kell vele, a támadás végrehajtásához.
Például, egy  szimbólum esetén rendelkeznie kell egy fókusz
jelzővel vagy  szimbólum esetén egy saját bemérés jelzővel
a védekező hajón.

2
Proton Torpedoes

AttAck (): Spend 1 . 
Change 1  result to a 

 result.
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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
© LFL  © FFG
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Protontorpedókkal
felszerelt X-Szárnyú
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AttAck (): Spend 1 
 charge. Change 1 
result to a  result, if 

able.
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4 Támadási érték

Távolsági
követelmény

Tűzív
követelmény
Távolsági    

bónusz jelző

3
Ion Torpedoes

AttAck (, ): Spend 
1  charge. If this attack 

hits, spend 1 /
result to cause the 

defender to suffer 1 
damage. All remaining 
/ results inflict ion 

damage.
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Nem érvényesek
a távolsági bónuszok

Példa Támadás szövegre, egy
 követelménnyel

2
Proton Torpedoes

TÁMADÁS (): Költs el 1
  töltetet. Változtass 1  
result to a  result, if 

able.
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TÖLTETEK ÉS AZ ERŐ
Számos fejlesztéskártya korlátozott erőforrást használ, hasonlóan
egy fegyver véges töltényéig. Az ilyen kártyák általános tölteteket

 

használnak (), és jelzik, hogy milyen gyakran használható
a képességük.

Minden TÖLTET KORLÁTOZÁSSAL jelölt kártya
(a sárga szám) annyi töltettel kezdi a játékot, 
amennyi a töltet korlátozása.
Minden  az aktív oldalával felfelé kezd.

A kártya képessége pontosan meghatározza,
hogy a játékos hogyan és mikor költhet el
töltetet a kártyáról. Egy töltetet az elköltése-
kor át kell fordítani az inaktív oldalára.

A Kör végre fázisban minden töltet korlátozással 
rendelkező kártya helyreállít egy töltetet, ha van 
egy kis nyíl a korlátozás mellett. Egy töltetet a 
helyreállításakor át kell fordítani az aktív oldalára.

 
 

ERŐ TÖLTETEK ()
Néhány pilóta képes használni az Erőt. Az ilyen pilótáknak van 
egy ERŐ KAPACITÁSA (a lila szám) továbbá rendelkeznek
Erő töltetekkel ().

Az Erő kapacitás és a  hasonlóan működik mint a töltet 
korlátozás és a , de a -nak van egy további szerepe. 
Amikor támad, a hajó elkölthet bármennyi -t a 
támadókockák lépés során, hogy ugyanannyi  eredményt 
 eredményre forgasson. Amikor védekezik, a hajó elkölthet 
bármennyi  -t a védekezőkockák lépés során , hogy 
ugyanannyi  eredményt  eredményre forgasson.

MANŐVER NEHÉZSÉGÉNEK 
CSÖKKENTÉSE/NÖVELÉSE
A manővereknek 3 nehézségi szintjük van: vörös, fehér és kék. Ha 
egy hatás növeli a nehézséget, a kékből fehér, a fehérből vörös 
lesz. Csökkentés esetén a vörösből fehér és a fehérből kék 
manőver lesz.

HAJÓMÉRETEK
Az  alapdoboz hajói mind kis hajók, talpuk kb. 4 cm hosszú. Az itt 
leírt szabályok ezért elsősorban a kis hajókra vonatkoznak. A 
kis hajók részére nincs különleges kivétel. Némely kiegészítő 
azonban közepes vagy nagy méretű hajókat is tartalmaznak. 
Ezek hasonlóan működnek a kis hajókhoz, néhány kivétellel; 
erről lásd a Szabálygyűjteményt (Rules Reference).

Töltet korlátozás

Attack ([front arc],): Spend 
1 charge. You may change 1 
 result to a  result.

Proton Torpedoes
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Általános töltetek
(Aktív és Inaktív)

Helyreállítási
nyíl

Attack ([front arc],): Spend 
1 charge. You may change 1 
 result to a  result.

Proton Torpedoes
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Erő töltetek
(Aktív és Inaktív)

5

3

1

After you become the defender (before 
dice are rolled), you may recover 1 .

•Luke Skywalker

Red Five

T-65 X-wing
© LFL  © FFG
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22423
Erő kapacitás

egy hajókártyán
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RÉSZLEGES MANŐVEREK
A hajók leggyakrabban TELJES manővert hajtanak végre, 
ami azt jelenti, hogy semmi nem akadályozza, hogy a hajó a 
sablon túlsó végére kerüljön. Ez még akkor is igaz, amikor 
egy hajó ÁTMOZOG egy másik hajón, így manőversbalonjával 
érinti azt, de mozgását teljes egészében be tudja fejezni és 
hajóját a kijelölt pozícióba tudja mozgatni.

Azonban néha nem lehetséges a sablon túlsó végére helyezni 
a hajót, mivel így ÁTFEDÉSBE kerülne egy másik hajóval. 
Emiatt az ilyen mozgás RÉSZLEGESEN lesz végrehajtva, 
gyakorlatilag kisebb távot tesz majd meg a hajó.

A részleges manőver végrehajtásához kövessétek az alábbi lépéseket:

1. Mozgassátok a hajót visszafelé a sablonon, amíg a hajó 
talpa már nem fedi át egyetlen másik hajó talpát sem. 
Ennek során úgy helyezzétek el a hajót, hogy a hajó talpán 
elöl és hátul lévő fehér vonalak illeszkedjenek a sablon 
közepén látható fehér vonalhoz. 

2. Amikor a hajó már nincs rajta egyetlen másik hajón sem, 
úgy helyezzétek le a hajót, hogy talpa érintkezzen azzal 
a hajóval, melyről legutoljára visszább mozgott. Ez akár 
azt is okozhatja, hogy a hajó nem mozdul el kiinduló 
helyzetéből.

3. A hajó kihagyja az Akció végrehajtás lépést.

Az Akció végrehajtása fejezetnél írtak szerint, egy hajó 1-3-as 
távolságra hajthat végre támadást. Ez azt is jelenti, hogy egy 
hajó nem támadhat 0 távolságra, így mivel a vele érintkező 
hajó 0 távolságban van tőle, így azzal a hajóval nem 
támadhatják meg egymást.

HALAOÓ MANŐVEREK
Némely manőver haladó manőver, azaz további hatásuk is 
van. Az alapdobozban előforduló haladó manővereket alább 
részletezzük.

KOIOGRAN FORDULÓ ()
A Koiogran forduló során a hajó előrahald, majd 180 
fokkal elfordulva kerül a sablon végére. Ez a manőver 
hasonló egy ugyanolyan sebességű  manőverhez, de 
a sablon túlsó végére a hajó elejét fogja illeszteni, 
nem pedig a hátát.

Egy X-Szárnyú Koiogran fordulót hajt végre.

Ha egy hajó nem tudja teljesen végrehajtani ezt a manővert, 
nem forgatjuk el 180 fokkal.

Példa több hajó együttes átfedésére

1. Az X-Szárnyú egy (2 ) 
manővert próbál 
végrehajtani, de két TIE 
Vadász is az újtában áll, 
így problémákat okozva 
mozgásának.

2. Bár az első TIE Vadászon át 
tud mozogni, a másodikkal 
átfedésbe kerülne a talpa, 
ezért ez a manőver 
részlegesnek számít és 
muszáj lesz hátrébb 
mozognia a sablonon.

3. Megbizonyosodik róla, hogy 
a talpán elől és hátul, 
valamint a sablonon lévő 
vonalak érintkeznek, így 
hátrébb mozgatja az X-
Szárnyút. Ekkor azonban 
nem tudja befejezni a 
manővert, mert most már 
az első TIE Vadásszal 
került átfedésbe.

4. Az X-Szárnyúnak ezért 
tovább kell hátrálnia, amíg 
már nincs olyan hajó, 
amelyet átfedd. Ekkor 
lehelyezi a hajóját úgy, 
hogy az utolsó hajóval 
érintkezzen a talpa. Ezzel 
manővere befejeződött.

1 2 3 4

Ezeket a vonalakat
használjuk annak 
megállapítására, 
pontosan hová 

helyezzük a hajót egy 
részleges manővernél
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TALLON CSAVAR ( ÉS )
A bal () és a jobb Tallon csavar () elfordított irányba 
helyezi a hajót. A manőver végén a sablon végéhez képest 90 
fokkal elfordítottan kerül lehelyezésre a hajó.

Ennek a manővernek a végrehajtása hasonló egy ugyanolyan 
irányú  vagy  manőverhez, de a hajó lehelyezése előtt a 
játékos a sablon túlsó végére úgy teszi le a hajót, hogy 90 
fokkal elfordítja a manőver irányával egyezően. A pontos 
lehelyezéshez a talpa oldalán látható egyik vonalat illeszti a 
sablon végéhez.

Ha egy hajó nem tudja teljesen végrehajtani ezt a manővert, nem 
forgatjuk el 90 fokkal.

IDŐZÍTÉS ÉS KÉPESSÉGEK
Ha kettő vagy több képességet egyszerre akarunk végrehajtani 
(pl. "Az Ütközet fázis kezdetén"), a képességeket a játékosok 
sorrendje szerint hajtjuk végre. Az első játékos végrehajtja az 
összes saját képességét, majd a másik játékos következik és 
ő is végrehajtja az összes képességét.

TOVÁBBI JELZŐ SZABÁLYOK
A fókusz-, kitérés-, bemérés- és stressz jelzőkön kívül számos 
más jelző van, amit hatások esetén használunk. Lentebb látható 
belőlük egy lista, a jelzők megszerzésével és elköltésével 
kapcsolatban:

• Amikor az utasítás azt mondja, hogy a hajó KAP egy 
jelzőt, azt vegyétek el a tartalékból és tegyétek a 
játéktérre, a hajó mellé.

• Amikor az utasítás azt mondja, hogy a hajó ELKÖLT vagy 
ELTÁVOLÍT egy jelzőt, a hajó mellől vegyétek fel az adott 
jelzőt és tegyétek vissza a tartalékba.

• Amikor az utasítás azt mondja, hogy a hajó ÁTAD egy 
jelzőt egy másik hajónak, a hajó mellől vegyétek fel az 
adott jelzőt és tegyétek a másik hajó mellé, a játéktérre.

Továbbá, a jelzők színe és mintája is segít emlékeztetni a 
játékosokat azok hatására és annak idejére, mikor kell őket 
eltávolítani. Az alapdobozo zöld, narancs és vörös jelzőket 
tartalmaz, de néhány kiegészítőben kék színű jelzőkkel is 
találkozhattok.

Egy X-Szűrnyú Tallon csavar hajt végre
és ezt a 3 pozíciót veheti fel.

• Zöld jelzők: Ezek kör alakúak, pozitív hatásuk van és a 
Kör vége fázisban el kell őket távolítani.

• Narancs jelzők: Ezek kör alakúak, negatív hatásuk 
van és a Kör vége fázisban el kell őket távolítani.

• Kék jelzők: Ezek négyzet alakúak, pozitív hatásuk van 
és a jelző hatásától függően kell őket eltávolítani.

• Vörös jelzők: Ezek négyzet alakúak, negatív hatásuk 
van és a jelző hatásától függően kell őket eltávolítani.

EGYÉB JELZŐK
Lentebb két további jelzőtípust ismertetünk, melyeket az 
alapjátékban kártyák hatásaira kaphattok.

HATÁSTALANÍTÁS JELZŐ

Egy hajó HATÁSTALANÍTOTT, ha van mellette 
legalább egy kör alakú, narancsszínű 
hatástalanítás jelző. Egy hatástalanított hajó 
nem hajthat végre támadást. Mivel kör alakú, 
ezeket is el kell távolítani a Kör vége fázisban.

ION JELZŐ

Egy hajó IONIZÁLT, ha van mellette a hajó 
nagyságának megfelelő számú ion jelző: 
legalábbegy kis hajó esetén, legalább kettő 
közepes hajó esetén és legalább három nagy 
hajó esetén. Az ion jelző vörös színű.

A Tervezés fázis során az ionizált hajó mellé nem kerül le 
manővertárcsa. 

Az Aktiváció fázis során az ionizált hajó, amely mellé nem került 
le manővertárcsa a Tervezés fázisban, az alábbiak szerint 
cselekszik:

1. A hajó kihagyja a Tárcsa felfedése lépést.

2. A Manőver végrehajtása lépés során az ionizált hajó
ION MANŐVERT hajt végre. Az ion manőver egy kék [1 ] 
manőver. Ennek sem az iránya, sem a nehézsége, sem a 
sebessége nem változtatható meg, kivéve, ha egy hatás 
konkrétan ionizált manőverre vonatkozik.

3. Az Akció végrehajtás lépésben a hajó csak 
akciót hajthat végre.

4. Az aktivációja befejezését követően a hajó összes ion jelzőjét 
el kell távolítani.

Számos különleges fegyver képes sebzés helyett ion jelzőt 
okozni. Ha a támadó ion jelzőt okoz, a védekezőnek meg kell 
kapnia az adott számú ion jelzőt.

Hatástalanítás jelző

Ion jelző
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AKADÁLYOK
Az akadályok további kihívást jelentenek a pilóták számára 
és változatosabbá teszik a játékot. Az előkészületek során 
kerülnek a játéktérre (5. oldal). Hatásukat alább 
részletezzük.

EGY AKADÁLY ÁTFEDÉSE 
VAGY ÁTMOZGÁS RAJTA
Az akadályok miatt a manőver végrehajtása soha nem lesz 
részleges. Ha egy hajó átfedésbe kerül mozgása végén egy 
akadállyal, nem kell visszább mozgatni. Ha átmozog rajta 
egy hajó, vagy átfedésbe kerül vele a mozgás végén, az 
alábbi hatásokat szenvedi el, az akadály típusától függően:

• Aszteroida: Manőver végrehajtását követően a hajó dob 
egy támadókockával. Egy  eredmény esetén egy 
sérülést szenved el; egy  eredmény esetén pedig egy 
 sérülést. A dobástól függetlenül a hajó ebben a 
körben kihagyja az Akció végrehajtása lépést.
Az Ütközet fázis során, ha egy hajó 0 távolságra van egy 
aszteroidától, nem hajthat végre támadást.

• Törmelékfelhő: Manőver végrehajtását követően a hajó 
kap egy stressz jelzőt és dob egy támadókockával. 
Egy  eredmény esetén, a hajó egy  sérülést 
szenved el.

AKADÁLYOZÁS
Egy támadás AKADÁLYOZOTT, ha a támadó a távolságmérést 
egy vagy több akadályon át határozza meg. Ha egy támadás 
akadályozott, a védekező további egy védekezőkockával dob a 
védekezőkockák lépésben.

A hajók is akadályozzák a támadást, de az akadályokkal 
szemben ebben az esetben ez nem jár semmilyen hatással. 
Ettől függetlenül némely kártya képessége vonatkozhat arra, 
ha a támadás egy hajó által akadályozott.

CSAPATÉPÍTÉS
Alapvetően két fő játékmódja van az X-Wing játéknak.

GYORS ÉPÍTÉS
Ebben a játékmódban a játék előre megadott opciókat kínál a 
gyors csapatéítésre. Minden hajóhoz tartozik egy Gyors építés 
kártya, amely különböző lehetőségeket kínál a hajóhoz. Minden  
opció tartalmaz egy hajókártyát, néhány fejlesztéskártyát és egy 
fenyegetés szintet (1-5-ös sáv). Ez a fenyegetés szint mutatja meg  
a pilóták és fejlesztések együttes használatának hozzávetőleges 
erejét.

Az ilyen típusú játékhoz a játékosoknak meg kell egyezniük egy 
adott fenyegetés szintben. Egy normál játékban, mely 91 cm-
es játékterületen zajlik, a fenyegetés szint 8. Ennek eléréséhez 
az alapjátékon túl további hajókra lesz szükségetek.

Ezt követően mindkét játékos épít egy csapatot a Gyors 
építés kártyákat használva, az általuk kiválasztott opciók 
fenyegetés szintjét összeadva. Például egy játékos, aki 
csak az alapdobozot használja, és hármas fenyegetés 
szintet akar összeállítani, kiválasztja Iden Versiot és az 
Akadémiai Pilótát.

CSAPATPONTOK
Ha a játékosok teljesen irányítani akarják a játékot, 
építhetnek saját csapatot CSAPATPONTOK segítségével. 
91 cm-es játékteret használva a csapatpont felső határa 
200 pont.

Az ilyen módon történő csapatépítéshez a játékosoknak le 
kell tölteniük a hivatalos X-Wing csapatépítőt a mobil-
telefonjukra, vagy meg kell nyitniuk a csapatépítő honlapot, 
az X-WING.com-ot. A csapatépítő figyelembe veszi a 
csapatépítés szabályait, ezért a játékosok még véletlenül 
sem építhetnek szabálytalan csapatot. A honlapon ezen túl 
találtok egy kinyomtatható listát az összes kártyáról és 
pontértékükről, fejlesztési lehetőségeikről.

KORLÁTOZOTT
Némely kártya KORLÁTOZOTT, amit egy vagy több pont (•) jelöl a 
kártya nevétől balra. Egy csapatban nem lehet több ugyanolyan 
nevű kártya, ha a név mellett szerepel egy pont. Ez a szabály az 
összes játékmódra érvényes.

Például, "• Luke Skywalker" neve mellett szerepel egy ilyen 
pont, ezért a játékos csak egy Luke Skywalker nevű lapot 
használhat a csapatában, függetlenül attól, hogy hajókártyán, 
vagy fejlesztéskártyán van ugyanaz a név.

Tárcsa és jelző összeállítása

A külön megvásárolható manővertárcsák is 
használhatóak a játékhoz. A  tárcsát és a hajó

ID jelzőjét az alábbiak szerint állítsd össze.

© LFL  © FFG

Red Squadron Veteran

 Predator

 R5 Astromech

 Servomotor S-foils

Luke Skywalker

 Instinctive Aim

 Proton Torpedoes

 R2-D2

 Servomotor S-foils

T-65 X-wing Luke alábbi opciójának 
fenyegeteés szintje 3, 
mely Luke neve alatt 

látható.
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ESZKALÁCIÓ
Átlagos játszma helyett, a játékosok eszkalációs játékmódot is 
választhatnak, amelyben sokkal veszélyesebb hajókat 
irányíthatnak. Eszkalációs játszmához a Gyors építés 
szabályoknak megfelelően, 4-es fenyegetés szintű csapatot 
kell építeniük a játékosoknak. (Ha csak az alapjátékot 
hazsnáljátok, lásd az "Alapjáték eszkaláció" szabályt lentebb.)

Ezután a játékosok végrehajtják az 
előkészületeket. Az akadályok 
elhelyezése után az első játékos elhelyez 
egy 1-es jelzésű hipertér jelzőt a 
játékterületre. Minden akadálytól 0-ás 
távolságon túlra és a játék szélétől 1-es 
távolságon túlra kell elhelyeznie. Ezután 
a másik játékos elhelyez egy 2-es 
jelzésű hipertér jelzőt, ugyanezekkel a 
szabályokkal; de az 1-es hipertér jelzőtől 
3-as távolságon túlra kell elhelyeznie.

1-es hipertér jelző

A Kör vége fázisban, ha egy hajó megsemmisült a kör során, a 
játékos választhat egy vagy két pilótát a gyors építés kártyái 
opciói közül, amiknek a teljes fenyegetési szintje eggyel 
magasabb az elpusztult hajója fenyegetési szintjénél. Ezután a 
játékos kiválasztja az egyik hipertér jelzőt és dob egy 
támadókockával. A dobott értéknek megfelelő részére teszi a 
hajóját a hipertér jelzőhöz, úgy, hogy a hajó kifelé nézzen a 
jelzőtől. Egy  eredmény esetén a játékos választhatja ki, a 
hipertér mely oldalára helyezi hajóját.

Ha ezáltal a hajó átfedésbe kerülne egy másik hajóval, a 
hiopertér jelző óra járása szerinti következő oldalához kell 
tenni a hajót. Ha egy ilyen hely sincs, újra kell kezdeni a 
folyamatot a másik hipertér jelzőn.

A kör végén, ha egy játékos által megsemmisített hajók 
fenyegetési szintje kétszerese a kezdeti fenyegetési 
szintnek, a játékos nyert! Ha mindketten egyszerre érik el 
ezt az értéket, a játék addig folytatódik, amíg az egyikük 
összesített értéke nem lesz magasabb.

AZ ALAPJÁTÉKON TÚL
Számos nagyszerű kaland vár rád az X-Wing játékban. Lázadó 
játékosként felidézheted kedvenc pillanataid a Millennium 
Falcon vagy a Szellem kiegészítő segítségével. Ha a 
Birodalmat erősíted, akkor Darth Vaderrel az ő TIE Advanced 
x1 hajójával, vagy egy nagyobb csapatt TIE hajóval térdre 
kényszerítheted ellenfeled. De rajtuk kívül csatlakozhatsz a 
Söpredék & Gonoszok szövetségéhez is, kedvenc 
fejvadászaidhoz, Boba Fetthez, Zuckusshoz és számos más 
bűnöző társaságához.

A következő fejezetek összefoglalják, milyen új fogalmakkal 
találkozhatsz a kiegészítőkben. Ez az összefoglaló csak egy 
áttekintő; a játékosoknak nem szükséges megtanulniuk, amíg 
nem használják az ezeket alkalmazó kiegészítőket. A 
részletes szabályt megtalálod az X-Wing.com oldalon, a 
Szabályösszefoglalóban (Rules Reference).

Miután egy eredményt dobott, az X-Szárnyút az 
annak megfelelő oldalhoz teszi játékosa.

Alapjáték eszkaláció

Csapatépítés helyett a Lázadó játékos a gyors 
építések közül a Kék raj kíséretet, a Birodalmi 
játékos pedig a 2 Akadémiai pilótát válassza. 

Ha a Kék raj kíséret megsemmisül, a Lázadó játékos 
választhat, hogy kicseréli a gyors építés opciói közül 
Luke Skywalkerre, vagy Jek Porkinsra. Ha az a hajó 
is megsemmisül, a Birodalmi játékos győz.

Ha egy Akadémiai pilóta semmisül meg, a Birodalmi 
játékos választhat, hogy kicseréli a gyors építés 
opciói közül Iden Versiora, vagy Valen Rudorra. 
Ha a másik Akadémiai pilóta is megsemmisül, cserélje 
ki a megmaradt pilótára. Ha 3 TIE Vadász is 
megsemmisült, a Lázadó játékos győz.

4

3
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
© LFL  © FFG

2

2423

5

3

1

After you become the defender (before 
dice are rolled), you may recover 1 .

•Luke Skywalker

Red Five

T-65 X-wing
© LFL  © FFG

5

22423

4

3
After you receive a stress token, you may 

roll 1 attack die to remove it. On a  
result, suffer 1  damage.

•Jek Porkins

Red Six

T-65 X-wing
© LFL  © FFG

4

2423

3

3
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
© LFL  © FFG

1

332

3

3
After a friendly ship at range 0–1 defends 
(after damage is resolved, if any), you may 

perform an action.

•Valen Rudor

Braggadocious Baron

TIE/ln Fighter
© LFL  © FFG

3

332

4

3

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
© LFL  © FFG

4

10332
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ÚJ AKCIÓK
Számos további akciótípus válik elérhetővé különböző 
kiegészítőkben.

SZÁMÍTÁS ()
Amikor egy hajó  akciót hajt végre, kap 
egy számítás jelzőt, ami zöld színű, kör alakú. 
Elköltheti a jelzőt, hogy megváltoztassa az 
egyik  eredményét egy  vagy
 eredményre.

ÁLCÁZÁS ()
Amikor egy hajó  akciót hajt végre, kap 
egy álcázás jelzőt, ami kék színű. Egy álcázott 
hajó a következő hatásokkal rendelkezik:

• A mozgékonyság értéke 2-vel megnövekszik.

• Hatástalanítottnak számít.

• Nem hajthatja végre az álcázás akciót és nem 
kaphat második álcázás jelzőt.

A Rendszer fázis során minden álcázott hajó elköltheti álcázás 
jelzőjét, hogy FELFEDJE magát az alábbiak szerint:

• Kis hajó: Választania kell, hogy gyorsít vagy orsózik
a [2 ] sablonnal.

• Közepes vagy nagy hajó: Választania kell, hogy gyorsít 
vagy orsózik a [1 ] sablonnal.

IRÁNYÍTÁS ()
Amikor egy hajó  akciót hajt végre, választ egy 
másik baráti hajót 1-2 távolságban. Az a hajó végrehajt 
egy akciót.

ZAVARÁS ()
Amikor egy hajó  akciót hajt végre, választ 
egy hajót 1 távolságban és megjelöli egy zavarás 
jelzővel, ami narancsszínű és kör alakú.

Amikor egy hajóra zavarás kerül, a játékos, aki azt a hatást 
okozta, hogy a hajó mellé zavarás jelző került, választ, hogy a 
zavart hajó eltávolítja egy zöld jelzőjét vagy megtöri egy 
bemérését Ha bármelyik hatás megtörtént, a zavarás jelzőt el 
kell dobni, máskülönben a hajó zavart állapotban marad. Miután 
egy zavarással rendelkező hajó kap egy zöld jelzőt vagy 
bemérés jelzőt, távolítsa el a jelzőt, vagy törje meg a 
bemérését, ezután pedig távolítsa el a zavarás jelzőt.

Az ionhoz hasonlóan, néhány különleges fegyver sérülés 
okozása helyett zavarás jelzőt tud okozni. Ha egy támadás 
zavarás jelzőre vonatkozik, a védekező az ott megjelölt számú 
zavarás jelzőt kapja meg.

Számítás jelző

Álcázás jelző

Zavarás jelző

MEGERŐSÍTÉS ()
Amikor egy hajó  akciót hajt végre, kap 
egy megerősítés jelzőt vagy a hajó elejére, 
vagy a hajó hátuljára vonatkozó oldalával. A 
jelző zöld színű és kör alakú.

Amikor egy megerősített hajó védekezik, 
ha a támadó csak a jelzővel megegyező 
teljes tűzívben van jelen ( vagy ), a 
jelző 1-gyel lecsökkenti a támadás sérülés 
okozását, legfeljebb 1-re.

ÚJRATÖLTÉS ()
Amikor egy hajó  akciót hajt végre, újratölt, az alábbi 
lépések betartásával:

1. Válaszd ki a hajó egyik olyan  , , vagy 
felszerelését, aminek fejlesztéskártyáján a kezdeti töltet 
korlátozásnál kevesebb aktív  található.

2. A kiválasztott kártya helyreállít egy -t.

3. A hajó kap egy hatástalanítás jelzőt.

ELFORGATÁS ()
Amikor egy hajó  akciót hajt végre, 
elforgatja a torony tűzívét jelző nyilat, hogy 
kiválasszon egy másik tűzívet (lásd később).

SLAM ()
Amikor egy hajó  akciót hajt végre, az alábbi lépéseket 
végezze el:

1. A játékos választ egy manővert a hajója tárcsáján. A 
manővernek meg kell egyeznie azzal a sebességgel, amit 
ebben a körben végrehajtott.

2. A hajó végrehajtja a kiválasztott manővert.

3. A hajó kap egy hatástalanítás jelzőt.

Egy hajó  akciót csak az Akció végrehajtás 
lépésben hajthat végre.

Megerősítés elöl

Megerősítés hátul

Ebben a példában a VT-49 Decimátor eleje van 
megerősítve. Ennek hatását a védekezése során csak 

az előtte lévő egyetlen X-Szárnyú ellen tudja használni.

Egy iránnyal rendelkező 
torony tűzív jelző
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VONZÁS JELZŐK
Egy hajó VONZÁSBAN van, amikor a hajó 
méretének megfelelő számú vonzás 
jelzővel rendelkezi: legalább eggyel kis hajó 
esetén, legalább kettővel közepes hajó esetén 
és legalább hárommal nagy hajó esetén. A 
vonzás jelző narancsszínű és kör alakú.

Miután egy hajó vonzásba került, az ellenfele választhat egyet 
az alábbi hatások közül:

• A hajó végrehajt egy orsózást a [1 ] sablonnal,
és ő választja ki annak irányát és a végső pozícióját.

• A hajó végrehajt egy gyorsítást a [1 ]
sablonnal.

Ez az orsózás vagy gyorsítás okozhatja, hogy a hajó átfedésbe 
kerül akadállyal, valamint nem számít akciónak.

Az Ütközet fázisban egy olyan hajó, amely legalább 1 vonzás 
jelzővel rendelkezik, eggyel kevesebb védekezőkockával dob.
Az ionhoz hasonlóan, néhány különleges fegyver sérülés 
okozása helyett vonzás jelzőt tud okozni. Ha egy támadás 
vonzás jelzőre vonatkozik, a védekező az ott megjelölt számú 
vonzás jelzőt kapja meg.

ÁLLAPOTKÁRTYÁK 
Az állapotkártyák egy hajó- vagy 
fejlesztéskártyára kerülhetnek és 
állandó hatásuk van a játékra. Egy 
állapotkártya addig nem kerül játékba, 
amíg egy hatás nem utasít rá, hogy egy 
hajóhoz kerül. Amikor egy állapotkártya 
játékba kerül, végrehajtódik a szövege.

Miután egy hajóra került egy állapotkártya, a 
hajó mellé tegyük le az állapotnak megfelelő 
állapotjelzőt, ami emlékeztet az állapotkártya 
állandó hatására.

TŰZÍVEK
A két tűzíven kívül ( első ív és  bullseye ív), 
amikről korábban írtunk, vannak más tűzívek is. Ezek az 
ívek néhány esetben elsődleges vagy különleges támadás 
során is használhatóak kártyák hatására.

ÁLTALÁNOS TŰZÍVEK
Az ÁLTALÁNOS TŰZÍVEK négy részre 
tagolhatóak az átlós ív vonalak 
mentén. Ez egy  (első ív), egy
 (hátsó ív) és két oldalsó ív.

Vonzás jelző

Állapotkártya
© LFL  © FFG

During the System Phase, if an enemy 
ship with the Informant upgrade is at range 0–2, flip your dial faceup.

•Listening Device

Állapotjelző









TELJES TŰZÍV

Létezik két TELJES TŰZÍV is, amit a 
hajó talpának középső vonalai 
különítenek el. Ez egy  (teljes 
első ív) és  (teljes hátsó ív).

TORONY TŰZÍVEK ( ÉS )
A torony ív jelzőknek két típusa van:  (egy irányú torony) és 
 (két irányú torony). Az előkészületek során egy hajó 
elsődleges vagy különleges  vagy  fegyvere alapján a 
talpához kell tenni az annak megfelelő tűzív jelzőt.

Az általános íve a torony ívnek előre mutató tűzív. Amikor egy 
hajó   támadást hajt végre, olyan célpontot támadhat meg, 
amely a   ívének megfelelő tűzívben van benne.

Egy olyan hajó, amelynek dupla tornya van, nem csak előre, 
hanem azzal ellenkező irányba is rendelkezik egy-egy  tűzívvel.

BARÁT ÉS ELLENSÉG
Számos képesség különválaszt baráti és ellenséges hajókat. 
Egy hajó baráti minden más hajó számára, amely ugyanabban a 
csapatban van és egy hajó ellenséges minden más hajó 
számára, amely az ellenfél csapatában van. Továbbá, egy hajó 
saját maga számára is barátinakak számít.

SZERKEZET ()
Minden  (szerkezet) fejlesztéskártya lehetővé teszi a 
hajónak, hogy ledobjon vagy kilőjön egy megjelölt, különleges 
szerkezetet, melyek használatát további szabályok részletezik.
BOMBÁK
A bombák olyan szerkezetek, melyek az Aktiváció fázis végén 
robbannak fel és a közelben lévő hajókra vannak hatással.
AKNÁK
Az aknák olyan szerkezetek, melyek akkor robbannak fel, amikor egy 
hajó átmozog rajtuk, vagy átfedésbe kerül velük és az adott hajóra 
van hatással.
SZERKEZETEK LEDOBÁSA ÉS KILÖVÉSE

Egy szerkezet LEDOBÁSÁHOZ az alábbi lépéseket kövessétek:

1. A fejlesztéskártyán megjelölt sablont vedd el.

2. Tedd a sablont a hajó hátsó két kiálló műanyaga közé.

3. A fejlesztéskártyán megjelölt eszközt tedd a játéktérre 
úgy, hogy a két kiálló karton része a sablon másik 
végéhez illeszkedjen. Ezután tedd vissza a sablont a 
többi közé.





Ez a Módosított YT-1300
képes bal és jobb oldali

irányba is támadni.

Ez a HWK-290 képes
jobb oldali irányba

támadni.
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Egy szerkezet KILÖVÉSÉHEZ az alábbi lépéseket kövessétek :

1. A fejlesztéskártyán megjelölt sablont vedd el.

2. Tedd a sablont a hajó első két kiálló műanyaga közé.

3. A fejlesztéskártyán megjelölt eszközt tedd a 
játéktérre úgy, hogy a két kiálló karton része a 
sablon másik végéhez illeszkedjen. Ezután tedd 
vissza a sablont a többi közé.

EGYÉB MANŐVEREK
Néhány hajó a további manőverek végrehajtására is képes:

SEGNOR HUROK ( ÉS ) 
A  (bal Segnor hurok) és a  (jobb Segnor 
hurok) esetén enyhe ívű kanyart hajt végre a 
hajó, és a végén megfordul. Ehhez ugyanazt a 
sablont kell használni, mint a  és   
manőverekhez.

MOZDULATLAN ()
A  (mozdulatlan) állapot esetén a hajó nem mozog el 
aktuális pozíciójából. Ehhez a manőverhez nincs szükség 
sablonra, de úgy kezeljük, hogy a hajó végrehajtott vele 
egy manővert.

FORDÍTOTT EGYENES () 
ÉS FORDÍTOTT BEDŐLÉS ( ÉS )
A fordított manőverek esetén a hajó előre helyett 
hátrafelé mozog. A manőver kezdetén nem a hajó talpának 
elejéhez, hanem a hátuljához illesztjük a manőversablont. 
Továbbá, a mozgás befejezésekor a hajó elejét illesztjük a 
sablon másik végéhez.

TARTALÉK
Néhány kártya hatására hajókat kell a tartalékba tenni. Egy 
tartalékba tett hajó a hajókártyáján van. Amíg egy hajó a 
tartalékban van, nem teszünk hozzá manővertárcsát, nem 
hajtunk vele végre akciót és nem támadunk vele. A hajó 
képességei inaktívak, kivéve, ha konkrétan arra vonatkoznak, 
amikor tartalékban van. A tartalékba került hajóhoz mindig 
tartozik egy olyan hatás, amivel visszakerül a játéktérre.

DOKKOLÁS ÉS KIREPÜLÉS
Néhány képesség lehetővé teheti egy hajónak, hogy 
csatlakozzon egy hajóhoz, vagy egy másik hajó szállítsa. Ha egy 
kártya DOKKOLÁS utasítást ad egy hordozó hajóra, a dokkolt 
hajót a tartalékba kell tenni. Egy dokkolt hajó képes KIREPÜLNI a 
hordozójától a Rendszer fázis során, és képes a 
vészkirepülésre, ha a hordozó megsemmisül. Ezekről a 
szabályokról többet megtudhatsz a Szabálygyűjteményben 
(Rules Reference).

Ez az X-szárnyú
egy [3 ]-t hajt végre.
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GYORS ÁTTEKINTÉS 
A JÁTÉK KÖRE
1. Tervezés fázis: A játékosok titkosan manővert 

választanak tárcsáikon hajóikhoz és képpel lefelé 
a hajóikhoz teszik azokat.

2. Rendszer fázis: Kezdeményezési sorrendben 
minden hajó, amely rendelkezik ebben a fázisban 
végrehajtható képességel, végrehajtja a képességet.

3. Aktiváció fázis: Kezdeményezési sorrendben 
minden hajó felfedi manővertárcsáját, végrehajtja a 
manőverét, majd végrehajthat egy akciót.

4. Ütközet fázis: Kezdeményezési sorrendben 
visszafelé minden hajó végrehajthat egy támadást.

5. Kör vége fázis: A játékosok minden kör alakú
jelzőt eltávolítanak.

TÁVOLSÁGI BÓNUSZ
Amikor elsődleges fegyverrel, vagy távolsági bónusszal 
rendelkező különleges fegyverrel támadsz:

 1 távolság:

 
3 távolság:

    AKCIÓK LISTÁJA

3
Ion Torpedoes

AttAck (, ): Spend 
1  charge. If this attack 

hits, spend 1 /
result to cause the 

defender to suffer 1 
damage. All remaining 
/ results inflict ion 

damage.

©
 L

FL
  ©

 F
FG

2–3

2

4

Távolsági bónusz
érvénytelen.

TÁMADÁS VÉGREHAJTÁSA
1. CÉLPONT MEGHATÁROZÁS

a. Távolságmérés
b. Fegyverválasztás
c. Védekező megjelölés
d. Költségfizetés

2. TÁMADÓKOCKÁK
a. Dobás a támadókockákkal
b. A védekező módosítja a támadókockákat
c. A támadó módosítja a támadókockákat

3. VÉDEKEZŐKOCKÁK
a. Dobás a védekezőpkockákkal
b. A támadó módosítja a védekezőkockákat
c. A védekező módosítja a védekezőkockákat

4. EREDMÉNYEK HATÁSTALANÍTÁSA
a.  eredmények hatástalanítják a  eredményeket
b.  eredmények hatástalanítják a  eredményeket
c. Meghatározzuk, mely támadások értek el találatot

5. SÉRÜLÉS KIOSZTÁS
a. A védekező  sérüléseket szenved
b. A védekező  sérüléseket szenved

6. UTÓHATÁS
a. A "Védekezés után" képességek végrehajtása
b. A "Támadás után" képességek végrehajtása
c. Lehetséges bónusz támadás végrehajtása

Orsózás: Oldalra mozgás egy
   [1 ] sablonnal.

Gyorsítás: Előre mozgás egy [1 ], [1 ], 
vagy [1 ] sablonnal.

Számítás: Kapsz 1 számítás jelzőt.

Álcázás: Kapsz 1 álcázás jelzőt.

Irányítás: Egy baráti hajó 1-2-es távolságban
végrehajt egy támadást.

Kitérés: Kapsz 1 kitérés jelzőt.

Fókusz: Kapsz 1 fókusz jelzőt.

Bemérés:  Elhelyezel egy bemérés jelzőt
egy 0-3 távolságban lévő hajóra.

Zavarás: Egy 1 távolságban lévő hajó kap 1 zavar jelzőt.

Megerősítés: Kapsz 1 első rész vagy hátsó rész
megerősítés jelzőt.

Újratöltés: Helyreállít 1 -t egy , ,
                  vagy  fejlesztésen.

Elforgatás: Forgasd el a tornyod tűzívét.

SLAM: Hajts végre egy manővert ugyanolyan 
sebességgel.
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