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SZABÁLYKÖNYV ÚTMUTATÓ

BEVEZETÉS
“Csak abban reménykedem, hogy az adatok kiértékelése rámutat a 
gyengeségeikre.” – Leia Organa, Egy Új Remény 
Ez az útmutató átfogó részletezést nyújt az Imperial Assault játék 
szabályairól. A Hogyan Játssz útmutatótól eltérően, ez az útmutató 
válaszokat ad a komplex és szokatlan játékszituációk során 
felmerülő problémákra. 
Az útmutatóban található szabályok többsége érvényes mind a 
hadjáratokra, mind pedig az összecsapásokra. Minden olyan 
szabály esetén, amelyik csak az egyikre vagy csak a másikra 
vonatkozik, az a „hadjárat során”, illetve az „összecsapás során” 
szöveggel van jelölve. 
Az ebben az útmutatóban található szabályokat bármelyik játékos 
játék előtt, után, közben bármikor elolvashatja.

aRANYSZABÁLYOK
Ha egy szabály ellentmondásban áll a Hogyan Játssz útmutató 
vagy az Összecsapás útmutató egy szabályával, akkor az ebben az 
útmutatóban ismertetett szabály az érvényes.
A kártyák képességei felülírhatják az ebben az útmutatóban 
találhatókat. A küldetés szabályok felülírhatják mind a kártyák 
képességeit, mind pedig az ebben az útmutatóban leírtakat.
Ha egy kártya vagy küldetés szabály a nem lehet kifejezést 
használja, akkor mindenképpen az a hatás érvényesül, és 
semmilyen más hatás nem írhatja felül azt.

kÁRTYÁVAL KAPCSOLATOS MAGYARÁZATOK
Számos kártya használja a „te” szót, amely szó a játékos helyett 
annak figurájára vonatkozik. Például, ha egy Telepítéskártyán az 
olvasható, hogy „Támadás közben újradobhatsz 1 vagy több 
támadókockát”, akkor a kártya csapatához tartozó bármelyik 
figura újradobhat egy kockát, miközben támadást hajt végre.

IDŐZÍTÉS
Számos játékhatás esetén fennáll a lehetősége annak, hogy azok 
egyidejűleg következnek be. Amennyiben ilyen helyzet áll elő, 
akkor a hatások végrehajtásának a sorrendjét a következő lépések 
szerint határozzátok meg:
Egy hadjáratban elsőként a küldetés szabályokat kell végrehajtani, 
majd a Birodalmi játékos által kiváltott hatásokat, végül pedig a 
Lázadó játékosok által kiváltottakat.
Egy összecsapásban elsőként a küldetés szabályokat, majd a 
kezdeményező játékos által kiváltott hatásokat, végül pedig az 
ellenfele által kiváltott hatásokat kell végrehajtani.
Egy támadás során, mind hadjáratban, mind pedig 
összecsapásban elsőként a küldetés szabályokat, majd a 
támadó játékos által kiváltott hatásokat, végül pedig a védő 
által kiváltott hatásokat kell végrehajtani.
Az időzítéssel kapcsolatos további információk végett lásd az 
„Ellentmondások” részt a 9. oldalon.

sZÓJEGYZÉK
A Szabálykönyv Útmutatónak ez a része ábécé sorrendben 
tartalmazza az Imperial Assault játék valamennyi alapszabályát.  Ez 
lehetővé teszi, hogy a játékosok, a megfelelő szócikk kikeresésével 
gyorsan megtalálják a választ a játék során felmerülő kérdésekre. 
Minden bejegyzés először az alapszabályt ismerteti, majd kivételek 
és a további részletek következnek. Végül, minden bejegyzés 
feltüntet olyan kapcsolódó témaköröket, amelyek esetleg további 
információkkal szolgálhatnak a keresett témát illetően.

kÉPESSÉGEK
A kártyákon és a hőslapokon található szövegeket képességeknek 
nevezzük. A képességek olyan különleges hatásokat biztosítanak, 
amelyek végrehajthatók a szokásos játékszabályok mellett, vagy 
akár azokon felül is.

A képességek egy vagy több feltétellel rendelkeznek. 
Amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek, akkor a képesség 
nem hajtható végre.

•	 Amennyiben egy képességet „használtak”, akkor az 
végrehajtható többször is minden egyes körben, ám egy 
időzítési alkalommal csak egyszer. Ha például egy képesség 
azt írja, hogy „Támadás során használd, hogy hozzáadj +1H-
t a támadási eredményedhez”, akkor minden egyes támadás 
alkalmával csak egyszer hajtható végre.

•	 Egyes képességeknek költsége van, amelyet ki kell fizetni 
ahhoz, hogy a képességet használni lehessen. Az alábbi lista 
a különböző képesség típusok költségeit tartalmazza:

-- A: Ezek a képességek akcióként hajtandók végre.

-- B: Egy roham (B) eredményt kell elkölteni egy 
támadás során ahhoz, hogy ezt a képességet használni 
lehessen.

-- C: Ezek a képességek a hadjárat során jelennek meg. A 
képesség használatához a hősnek el kell szenvednie a 
feltüntetett számú C-et (állóképesség) úgy, hogy az ne 
haladja meg a kitartását.

-- D: Ezek a képességek a hadjárat során jelennek meg. A 
képesség használatához a Birodalmi játékosnak el kell 
szenvednie a feltüntetett számú D-t (fenyegetés). 

- Kártya kimerítése: A képesség használatához a játékosnak 
ki kell merítenie ezt a kártyát.

- Kártya lefordítása: A képesség használatához a játékosnak 
le kell fordítania ezt a kártyát.

•	 Egy figura minden egyes (a kártyáján A szimbólummal 
jelölt) különleges akció képességet aktiválásonként csak 
egyszer használhat.

•	 Egy „az aktiválásod során” képesség az aktiválás folyamán, egy 
akció végrehajtása előtt vagy után használható. Egy akció 
végrehajtása közben nem használható.

•	 Egy olyan képesség, amelyik egy vagy több figurának 
sebesülést okoz (például Dart Vader „Fojtogatás Erővel” 
képessége), nem minősül támadásnak, és ezért nem számít 
bele egy figura támadási korlátaiba. 

Kapcsolódó Témakörök: Támadások, Kimerítés, Lefordítás, 
Kitartás, Állóképesség, Fenyegetés

Állj!
Ez a Szabálykönyv Útmutató nem tanítja meg a játékosokat 
arra, hogy miként kell játszani a játékot. A játékosoknak 
elsőként a Hogyan Játssz útmutatót kell elolvasniuk, majd a 
Szabálykönyv Útmutatót olyankor, ha a játék közben kérdések 
merülnek fel.
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pONTOSSÁG
A távharci támadásokhoz (O) azért szükséges elegendő Pontosság, 
hogy a támadás ne tévessze el célpont figurát. A Pontosság értékének 
meg kell egyeznie a támadó és a célpontja között található mezők 
számával (lásd „Mezők Számolása”, 9. oldal).
•	 A támadó teljes Pontosságát úgy kell meghatározni, hogy 

összeadjuk a dobott kockák értékeit, majd hozzáadjuk az 
egyéb képességek által biztosított Pontosság módosítókat.

•	 Ha támadás során távharci fegyverrel támadnak egy 
szomszédos mezőn tartózkodó figurát, akkor a támadónak 
legalább 1 Pontossággal kell rendelkeznie.

Kapcsolódó Témakörök: Támadások, Mezők Számolása, Rálátás, 
Céltévesztés

aKCIÓK
Egy figura az aktiválása során két akciót hajthat végre. Az 
akció lehet Támadás, Interakció, Pihenés és Különleges.
•	 A figurának nem kötelező végrehajtania mindkét akciót.
•	 A figurának minden akciót teljes egészében végre kell 

hajtania, mielőtt rátér a következő akcióra.
•	 A Különleges akciók A szimbólummal vannak jelölve a 

játékelemeken. Egy figura határozhat úgy, hogy végrehajt egy 
különleges akciót az egyik kártyájáról. Ha egy képesség két A
szimbólummal van jelölve, akkor a képesség használatához a 
figurának mindkét akcióját el kell költenie. 
- Amikor egy képesség több támadást, vagy egy mozgást és 

egy támadást tartalmaz, akkor a képesség használatához 
ilyen esetben is csak a feltüntetett számú akció szükséges.

•	 Mozgáspontok költhetők egy akció végrehajtása előtt vagy 
után. Amennyiben mozgáspontokhoz egy különleges akció 
részeként jut a játékos, akkor azokat az akció során, azonnal 
el kell költenie.

•	 Egy figura ugyanabban az aktiválásban ugyanazt az akciót 
végrehajthatja többször is, kivéve a következő esetekben:
- Egy nem-hős figura aktiválásonként csak az egyik saját 

akcióját használhatja arra, hogy végrehajtson egy támadást.
- Egy figura minden egyes különleges akciót aktiválásonként 

csak egyszer hajthat végre.
•	 Számos játékhatás lehetővé teszi a figurák számára, hogy 

akció végrehajtása nélkül támadjanak, pihenjenek, 
interakcióba lépjenek vagy mozogjanak.

Kapcsolódó Témakörök: Aktiválás, Támadások, Mozgás, 
Interakció, Pihenés

aKTIVÁLÁS
Az Aktiválás Fázis során, minden egyes figura egy aktiválást kap. 
Egy figura az aktiválása során két akciót hajt végre. 
•	 A játékosok felváltva hajtják végre az aktiválásokat. Miután 

egy játékos befejezett egy aktiválást, akkor az egyik ellenfele 
hajt végre egy aktiválást.

•	 Amikor egy két vagy több figurából álló csoport aktiválódik, 
akkor a játékos a csoport minden egyes figurájával végrehajt 
két akciót, mielőtt az ellenfele következne egy aktiválással. 
Egy figurájával végre kell hajtania mindkét akciót, mielőtt a 
csoport következő figuráját aktiválná.

•	 Egy hadjárat során:
- Egy Lázadó játékos hajtja végre az első aktiválást.

- Amikor az ellenfelükre kerül a sor egy aktiválással, akkor a 
Lázadó játékosok kiválasztják, hogy melyik Lázadó figura 
aktiválódjon.

- Az aktiválása során egy hős elszenvedhet 1C-et (állóképes-
ség), hogy kapjon 1 mozgáspontot. Ezt aktiválásonként kétszer
teheti meg.

- Ha egy hősnek két aktiválás jelzője van, akkor nem hajthatja 
végre a második aktiválását mindaddig, amíg az összes többi 
hős nem teljesítette az első saját aktiválását.

- A hős az aktiválása elején készenlétbe helyezi valamennyi 
Tárgy és Osztálykártyáját.

- Egy három hősös játékban a Lázadó játékosok kiválasztanak 
egy hőst, aki minden egyes kör végén kap egy második 
aktiválás jelzőt.

•	 Egy figura aktiválása véget ér, miután mindkét akcióját végre-
hajtotta, és elköltötte az összes megmaradt mozgáspontját. Egy 
játékos dönthet úgy, hogy anélkül fejezi be a figurája aktiválását, 
hogy végrehajtaná vele mindkét akciót, vagy elköltené az összes 
mozgáspontját. A megmaradt akciók és el nem költött 
mozgáspontok nem vihetők át a figura következő aktiválására.

•	 Egy aktiválás befejeztével merítsd ki a figura aktiválás jelzőjét (hő-
sök esetén) vagy Telepítéskártyáját (az összes többi figura esetén).

•	 Ha az összes baráti csoport kimerült, akkor az a játékos nem 
hajthat végre több aktiválást abban a körben. A játékos ellenfele(i) 
addig folytatják az aktiválásokat, amíg valamennyi csoportjuk ki 
nem merül.

•	 Egy játékos aktiválása „során” kiváltott képességek a figura két 
akciója előtt és utána is használhatók.

Kapcsolódó Témakörök: Aktív Küldetések, Kimerülés, 
Telepítéskártyák, Csoport

aKTIVÁLÁS FÁZIS
Minden kör első fázisa az Aktiválás Fázis. Ebben a fázisban a 
játékosok felváltva aktiválják a figura csoportokat.
•	 Amikor a játékos egy két vagy több figurából álló csoportot 

aktivál, akkor a csoport minden figuráját egyenként, 
tetszőleges sorrendben aktiválja.

•	 Egy hadjárat küldetés során a Lázadó és Birodalmi játékosok 
felváltva aktiválják a figura csoportokat. Minden egyes körben 
a Lázadó játékos aktivál elsőként.

•	 Egy összecsapás során a játékosok felváltva aktiválják a figura 
csoportokat. Minden egyes körben a kezdeményező játékos 
aktivál elsőként.

•	 Ha egy összecsapás során az egyik játékosnak kevesebb 
készenlétben lévő Telepítéskártyája van, mint az ellenfelének, 
akkor az a játékos dönthet úgy, hogy nem aktivál csoportot, 
hanem átadja a lehetőséget az ellenfelének.
Kapcsolódó Témakörök: Aktiválás, Akciók, Csoport

aKTÍV KÜLDETÉSEK
Egy hadjárat során egy aktív küldetés egy olyan elérhető 
történet küldetés vagy mellékküldetés, amelyet a hősök 
kiválaszthatnak és megpróbálnak teljesíteni.

Kapcsolódó Témakörök: Küldetések
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sZOMSZÉDOS
Egy mező szomszédos minden olyan mezővel, melynek egy 
oldala vagy sarka összeér a mezőével.
•	 Két mező nem szomszédos, ha egyetlen összeérő oldalukon 

egy fal, blokkolt terep vagy egy ajtó található.
•	 Egy figura nem tekinthető szomszédosnak önmagával.
•	 Két figura szomszédos, ha egymással szomszédos mezőn 

tartózkodnak. Ezek a figurák egy mezőnyi távolságban 
találhatók egymástól.  Ez azt jelenti, ahogy találat eléréséhez 
egy szomszédos figurát célzó O (távharci) támadás 
Pontosságának legalább 1-nek kell lennie.

•	 Falak és/vagy blokkolt terepek oldalainak átlós metszéspontjában 
lévő mezők nem szomszédosak egymással (lásd a 16. példát az 
„I. Függelék – Példák Rálátásra” részben, a 26. oldalon).

Kapcsolódó Témakörök: Pontosság, Közelharci Támadás, 
Mozgás, Távharci Támadás

bESOROLÁS
Minden egyes figura besorolható az alábbi három csoport 
valamelyikébe: Lázadó (V), Birodalmi (U), illetve Zsoldos 
(W). Minden hős V figura, az összes többi figura besorolása 
fel van tüntetve a Telepítéskártyájának a jobb felső sarkában. 
•	 Egy hadjárat során a U és a W figurák egymás szövetségesei, 

és mindketten ellenségei a V figuráknak. Minden V figura 
egymás szövetségese, és ellensége valamennyi U és a W
figurának.

•	 Egy összecsapás során egy játékos valamennyi Telepítéskártyá-
jának azonos besorolásba kell tartoznia. A játékos minden 
egyes figurája szövetségbe áll egymással, míg az ellenfeléhez 
tartozó valamennyi figura ellenséges a az ő figurálival.

Kapcsolódó Témakörök: Baráti Figurák, Ellenséges Figurák, 
Birodalmi Figurák

fELADATKÁRTYÁK
Egy hadjárat során a Birodalmi játékos vásárolhat Feladat-
kártyákat. Ezek a kártyák a legkülönfélébb képességeket 
tartalmaznak, és használat után rendszerint el kell dobni őket.
•	 A Birodalmi játékos a Birodalmi Fejlesztés Szakasz során 

befolyáspontok elköltésével vásárolhat Feladatkártyákat.
•	 A hadjárat előkészületei során a Birodalmi játékos hat Fel-

adatkártya készlet kiválasztásával kialakítja a Feladatpakliját 
(lásd jobbra „A Feladatpakli Kialakítása” részt).

•	 Amikor egy Feladatkártyát eldobnak, akkor az visszakerül a 
játék dobozába, és nem használható a hadjárat hátralévő 
részében.

A FELADATKÁRTYA TÍPUSOK
Négy féle Feladatkártya létezik:
•	 Mellékküldetés: Egyes Feladatkártyák kijátszhatók mellék-

küldetésként. Egy ilyen kártya megvásárlása után helyezd az 
asztalra képpel felfelé; most ez az aktív küldetés. Ezt a Feladat-
kártyát együtt kell tartani az aktív küldetésekkel a játékülések 
között. A küldetés teljesítése után dobd el a kártyát.

•	 Kötelező Küldetés: Egyes Feladatkártyák arra kötelezik a 
játékosokat, hogy hajtsanak végre egy bizonyos küldetést. Egy
ilyen kártya megvásárlása a játékosok azonnal végrehajtják a 
megadott küldetést, majd eldobják Feladatkártyát.

•	 Folyamatos: Egyes Feladatkártyák megvásárlás után a 
Birodalmi játékos játékterületére kerülnek. Ezek a kártyák 
folyamatos hatással rendelkeznek, és mindaddig játékban 
maradnak, amíg valamilyen másik hatásra el nem dobják őket. 
Ezeket a Feladatkártyákat a Birodalmi játékos játékelemeivel 
együtt kell tartani a játékülések között.

•	 Titokban Tartott: Ha egy kártya azt mondja, hogy „tartsd 
titokban ezt a kártyát”, akkor a Birodalmi játékos ezt a kártyát 
rejtve tartja a Lázadó játékosok elől. A kártya utasításainak 
megfelelően a hatást a hadjárat egy későbbi időpontjában hajtja 
végre. Ezeket a Feladatkártyákat, amíg nem teljesítik őket, addig 
a Birodalmi játékos játékelemeivel együtt kell tartani a játékülések 
között. Ezek a kártyák mind egy befolyáspontba kerülnek, de 
teljesítésük után további befolyáspontokba kerülhetnek.

A FELADATPAKLI KIALAKÍTÁSA
A hadjárat előkészületei során a Birodalmi játékos kiválaszt 
hat Feladatkártya készletet, összekeveri őket, kialakítva ezzel a 
hadjáratban a Feladatpakliját.
•	 Minden egyes Feladat készlet három kártyából áll. A 

kártyakészlet jele a kártya jobb felső sarkában található.
•	 A Birodalmi játékos nem választhat olyan Feladat készletet, 

amelynek bármelyik kártyája a hadjárat időperiódusán kívül 
eső időperiódust tartalmaz.

•	 Egy Feladat készlet csak a hadjárat előkészületei során a pakli 
kialakítására használható, semmilyen más játékhatással nem 
rendelkezik.

•	 A hadjárat előkészületei során ki nem választott valamennyi 
Feladatkártya visszakerül a dobozba, és ebben a hadjáratban 
már nem lesz szükség rájuk.

Kapcsolódó Témakörök: Kötelező Küldetések, Rejtett 
Információk, Befolyás, Birodalmi Fejlesztés Szakasz, Időperiódus

sZÖVETSÉGESEK
Egy hadjárat során a játékosok küldetések jutalmaiként különleges 
figurákhoz juthatnak. Ezeket a figurákat egységesen 
szövetségeseknek nevezzük.
•	 A Lázadó Telepítéskártyákhoz tartozó valamennyi figura 

szövetséges. Az egyedi Birodalmi Telepítéskártyákhoz (például 
„Darth Vader”) tartozó valamennyi figura gonosztevő. Minden
általános szövetséges szabály vonatkozik a gonosztevőkre is. 

•	 Szövetségesek addig nem használhatók egy küldetésben, amíg 
valamilyen másik játékhatás jutalmaként a játékos meg nem kapja.

•	 A szövetségesekre vonatkozik minden olyan szabály, amelyik a 
Telepítéskártyával rendelkező más figurákra is vonatkozik. A 
szövetséges barátinak minősül minden más olyan figura viszonyla-
tában, amelyet az a játékos vagy más baráti játékosok irányítanak.

•	 Amikor egy szövetségest legyőznek, akkor le kell venni a 
térképről, és a küldetés hátralévő részében már nem telepíthető 
újra. A következő küldetések során a szövetséges, a szokásos 
szabályok figyelembevételével ismét használható.

•	 Bizonyos küldetésekben olyan szövetségesek is szerepelnek, amelyek 
nem rendelkeznek Telepítéskártyával. Ezek a szövetségesek a 
szokásos módon, kör során aktiválódnak. Amikor aktiválod, akkor 
jelöld meg a figurát egy állóképesség jelzővel.

•	 Az alapjátékban a szövetségeseket műanyag figurák helyett jelzők 
jelképezik. Minden egyes jelző illusztrációja passzol a hozzá 
tartozó Telepítéskártya illusztrációjával.
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gONOSZTEVŐK
A Birodalmi szövetségeseket gonosztevőknek nevezzük. 
Rájuk is a szövetségesek vonatkozó szabályok érvényesek, 
valamint a következő:
•	 Amikor a játékos jutalomként megkap egy gonosztevőt 

(például „Darth Vadert”), akkor azt nyílt csoportként 
bármelyik küldetésbe beviheti.

A LÁZADÓK SZÖVETSÉGESSEI
Amikor a Lázadó játékosok jutalomként megkapnak egy 
szövetségest, akkor azt szövetségest az alábbi szabályok 
figyelembevételével bármelyik küldetésbe bevihetik:
•	 Közvetlenül a hős figurák térképre helyezése után a Lázadó 

játékosok dönthetnek úgy, hogy telepítenek legfeljebb egy 
szövetségest. A szövetséges Telepítéskártyájának megfelelő 
valamennyi figurát lehelyezik lehető legközelebb a Lázadó 
kezdésjelzőhöz.
A Birodalmi játékos ezután a szövetséges Telepítéskártyáján 
feltüntetett telepítési költséggel megegyező számú fenyegetést 
kap, és azonnal végrehajthat egy opcionális telepítést. Amikor 
egy küldetésben szövetségest használtok, akkor az egyik Lázadó 
játékos megkapja a szövetséges Telepítéskártyáját. Amikor a 
Lázadó játékosokra kerül a sor egy aktiválás végrehajtásában, 
akkor dönthetnek úgy, hogy az általuk közösen irányított egyik 
szövetségest aktiválják. A szövetséges aktiválásának befejeztével 
merítsétek ki a Telepítéskártyáját, és ezután a Birodalmi játékos 
hajt végre egy aktiválást. A Lázadó szövetségesek gyakran 
részesülnek zöld Mellékküldetés kártyák jutalmából.

•	 A Lázadók szövetségesei nem hősök. Az aktiválásuk során nem 
lének interakcióba ládákkal és nem pihennek. A Lázadó szövet-
ségesek csak egy támadást hajtanak végre aktiválásonként, és 
rájuk a nem-hős figurákra vonatkozó szabályok érvényesek.

•	 A „Lázadó figurák” kifejezés valamennyi hőst és Lázadó 
szövetségest magában foglalja.

•	 Ha egy szövetséges rendelkezik általános és elit Telepítéskártyá-
val is, akkor szövetségesként csak az általános kártyát használ-
hatja. Ha a hősök jutalomként megkapnak egy szövetségest, és 
a hősök már rendelkeznek azzal a szövetségessel, akkor eldönt-
hetik, hogy az elit vagy az általános Telepítéskártyát használják.

•	 Egyes küldetések átadják egy meghatározott szövetséges feletti 
irányítást a hősöknek az adott küldetés időtartamára. Ezek a 
figurák követik a szövetségesekre vonatkozó összes általános 
szabályt, de különleges telepítési szabályokkal rendelkeznek, 
és nem adnak plusz fenyegetést, illetve opcionális telepítést a 
Birodalmi játékos részére. Ezek a figurák nem korlátozzák a 
hősöket abban, hogy más szövetségeseket is telepítsenek a 
küldetés során.

Kapcsolódó Témakörök: Nyílt Csoportok, Telepítés, Küldetések, 
Egyedi

cSATOLMÁNY
Egyes Birodalmi Osztálykártyák képességleírása felett megtalálható 
a „Csatolmány” szó. Ezek a kártyák Telepítéskártyákhoz 
csatolhatók az alábbiak szerint:
•	 Amikor a Birodalmi játékos figurákat telepít a térképre, 

akkor elvehet egy vagy több „Csatolmány” kártyát, és 
ráhelyezheti a figurák megfelelő Telepítéskártyáira. A 
kártyákon feltüntetett képességek a csoport valamennyi 
figurájára vonatkozik.

•	 Amikor egy csapat utolsó figuráját is legyőzték, akkor vissza 
kell tenni a Telepítéskártyához csatolt valamennyi kártyát a 

Birodalmi játékos játékterületére. A fent részletezett 
szabályokat követve a Birodalmi játékos csatolhatja ezeket 
a kártyákat, amikor majd figurákat telepít.

•	 Számos csatolmány használatához szükséges az, hogy a 
csoport valamilyen meghatározott jellemzővel rendelkezzen, 
mint például „GYALOGOS”. Az ilyen feltételekkel rendelkező 
csatolmányok nem játszhatók ki olyan csoportokra, amelyek 
rendelkeznek a jellemzővel.

Kapcsolódó Témakörök: Osztálykártyák, Telepítés, 
Telepítéskártyák

tÁMADÁSOK
A figurák támadásokkal próbálják meg legyőzni az ellenséges 
figurákat.
Minden támadásnak van típusa (Közelharci: P vagy Távharci: 
O), támadó kockákat és B (roham) képességeket használ. A 
hősök számára ez az információ a fegyver Tárgykártyáikon 
található. Más figurák esetén ez az információ a figura 
Telepítéskártyáján található.

eGY TÁMADÁS LÉPÉSEI
Amikor egy figura támadást intéz, akkor a következő lépéseket 
hajtja végre:
1. Célpont Bejelentése: A támadás típusától függően (P vagy O), 

a figura bejelent egy a támadás (őt támadónak nevezzük) 
végrehajtásának a szempontjából alkalmas célpontot (ő a védő). 
- Egy közelharci támadásnál (P) alkalmas célpont bármelyik 

olyan ellenséges figura, amelyik a támadóval szomszédos. 
Egy távharci támadásnál (O) alkalmas célpont bármelyik 
olyan ellenséges figura, amelyik a támadó rálátásába esik. 

2. Kockadobás: Amikor támadó dob a támadó kockáival, 
akkor vele egyidejűleg a védő is dob a védekező kockákkal 
(amelyik a célpont figura Hőslapján vagy Telepítéskártyáján 
a „Védelem” címszónál található)

3. Újradobások: Ha a játékosok rendelkeznek bármiféle 
olyan hatással, amellyel kockákat dobhatnak újra, akkor 
azokat ilyenkor kell használni.
- Minden egyes kocka támadásonként csak egyszer dobható 

újra, függetlenül attól, hogy ki dobja újra a kockát.
4. Módosítók Érvényesítése: Ha a játékosok rendelkeznek 

bármiféle olyan hatással, amellyel szimbólumokat vagy 
Pontosságot adhatnak hozzá vagy vehetnek le, akkor azokat 
ilyenkor kell használni. Ebbe beleértendők F (elkerülés) 
eredmények költése B eredmények eltávolítására. Az olyan 
B képességek nem távolíthatók el az 5. lépés végéig, 
amelyek módosítókat biztosítanak.

5. Rohamok Költése: Ha a támadó rendelkezik B eredmények-
kel, akkor azokat elköltheti különleges képességek végrehajtása 
céljából.

6. Pontosság Meghatározása: Távharci támadás (O) végrehaj-
tása esetén a Pontosság értékének egyenlőnek vagy nagyobb-
nak kell lennie a támadó és a célpontja közti mezők számánál 
(lásd „Mezők Számolása”, 9. oldal). Amennyiben a Pontos-
ság kisebb, mint ez a szám, akkor a támadás célt téveszt. 

7. Sérülés Kiszámolása: Az összesített G (blokkolás) eredményt 
ki kell vonni az összesített H (sérülés) eredményből, és a 
célpont a különbséggel megegyező számú H-t szenved.
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TÁMADÁSOKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB 
FOGALMAK
•	 A hősöktől eltérően, egy olyan figura, amelyik Telepítés-

kártyával rendelkezik, aktiválásonként csak az egyik akcióját 
használhatja támadásra. Ebbe beleértendők az olyan különleges 
akciók, amelyek egy vagy több támadást tartalmaznak (például 
a Nexu „Lerohanás”, vagy Darth Vader „Brutalitás” képessége).
- Ha egy képesség lehetővé teszi egy figura számára, hogy az 

aktiválásától eltérő időben hajtson végre támadást, akkor 
ez a támadás nem számít bele az aktiválásonkénti egy 
támadás korlátba.

•	 Egy figura nem választhat támadása célpontjául üres mezőt.
•	 Egy figura nem választhat támadása célpontjául baráti figurát. 

Megjegyzendő, hogy bizonyos képességek használatának 
eredményeként a baráti figurák szenvedhetnek H-t, például a 
Robbanás esetén. 

•	 A támadó által dobott kockákat a TÁMADÁSI KÉSZLETNEK, míg a 
védő által dobott kockákat VÉDEKEZÉSI KÉSZLETNEK nevezzük. 

•	 A vörös, kék, sárga és zöld kockákat TÁMADÓ KOCKÁKNAK nevez-
zük. A fekete és fehér kockákat VÉDEKEZŐ KOCKÁKNAK nevezzük.

•	 Ahhoz, hogy a Robbanás, Hasítás vagy bármilyen más állapotot 
eredményező kulcsszó képesség kifejtse hatását, szükséges az, 
hogy a támadás célpontja egy vagy több H-t szenvedjen. 

•	 Minden olyan képesség, amelyik „támadás során” vagy 
„védekezés során” fejti ki hatását, a támadás bármely pontján 
használható, az alábbi kivételekkel:
- Az olyan képesség, amelyik kockákat ad egy kockakészlethez, 

kizárólag közvetlenül a támadás 2. lépése előtt használható.
- Az olyan képesség, amelyik lehetővé teszi egy játékos 

számára, hogy kockát dobjon újra, kizárólag a támadás 3. 
lépése során használható.

- Az olyan képesség, amelyik lehetővé teszi egy játékos 
számára, hogy módosítsa a dobott kockák eredményeit, 
kizárólag a támadás 4. lépése során használható.

•	 Egyes képességek lehetővé teszik a játékosok számára, hogy egy 
ellenséges figurával támadjanak. Egy ilyen támadás rendezésé-
hez a támadás időtartamára a játékos végrehajtja az ellenséges 
figura által birtokolt képességeket.
- A játékos végrehajtja a támadás célpontjának kiválasztása 

képességet. Egy ilyen támadás esetén célpont választási 
szempontból minden figura ellenségesnek minősül. A 
figura nem támadhatja meg önmagát.

- A képességet végrehajtó játékos dob a támadó kockákkal, 
és úgy használhatja a figura valamennyi képességét, mintha 
a figura az övé volna.

•	 Az olyan képesség, amelyik nem tartalmaz támadást, de 
sebesülést okoz egy figurának (például Dart Vader 
„Fojtogatás Erővel” képessége), nem minősül támadásnak. 

•	 Egy hadjárat során egy hős elkölthet 1B-t, hogy 
visszanyerjen 1C-et. Támadásonként legfeljebb egyszer.

•	 Egy hadjárat során, amikor egy hős bejelenti a támadása 
célpontját, akkor azt is be kell jelentenie, hogy melyik 
fegyverével támadja meg.

Kapcsolódó Témakörök: Robbanás, Hasítás, Állapotok, 
Ellentmondások, Átalakítás, Mezők Számolása, Sebesülés, Életerő, 
Tárgykártyák, Rálátás, Közelharci Támadás, Céltévesztés, 
Rohamok, Távharci Támadás, Célpont

oBJEKTUMOK TÁMADÁSA
A küldetés szabályok lehetővé tehetik, hogy egy figura 
megtámadjon objektumokat, például ajtókat vagy jelzőket.
•	 A küldetés szabályok megadják, hogy az objektumnak mekkora 

Életereje van. Az objektum által elszenvedett H-eket magára az 
objektumra vagy közvetlenül mellé kell helyezni. Ha egy 
objektum által elszenvedett H egyenlő vagy nagyobb, mint az 
Életereje, akkor megsemmisül, és el kell távolítani a térképről. Ha 
az objektum egy ajtó, akkor azt ilyenkor nyitottnak kell tekinteni. 

•	 Számos olyan képesség, amelyik a támadást módosítja, érvényes 
lehet a megtámadható objektumok esetén is, de vannak olyanok 
is, amelyek nem. Egy olyan képesség, amelyik célpontra
hivatkozik, használható objektumok megtámadásánál is, ám az 
olyan képesség, amelyik figurára hivatkozik, nem használható 
objektumok esetén. Ha a képesség módosíthat bármilyen 
támadást, és nem hivatkozik kimondottan célpontra vagy 
figurára, akkor az használható objektumok megtámadásánál.

•	 Az objektumokra ható képességek kizárólag a megtámadható 
objektumokra vonatkozik.

•	 Állapotok nem rendelhetők objektumokhoz, és az objektumok 
nem szenvednek C-et. A tárgyak nem mozdíthatók el.

•	 A küldetés szabályok meghatározzák, hogy a megtámadott 
objektum használ-e védekező kockákat, illetve rendelkezik-e 
bármiféle G értékkel. Amennyiben nincs meghatározva 
kockaszín, akkor nem dob kockát.

•	 Ha egy figura azonos mezőn tartózkodik a jelzővel, akkor a 
figura és a jelző egymástól függetlenül választhatók célpontul. 
Sem a figura, sem pedig a jelző nem akadályozzák a másikra 
történő rálátást.

•	 A Robbanás és a Hasítás kulcsszavak érvényesek az 
objektumokra. Ha egy figura azonos mezőn tartózkodik a 
jelzővel, akkor a figura és a jelző Robbanás és Hasítás 
szempontjából szomszédosnak tekintendő.

•	 Ajtó támadásakor, ajtóra ható képesség használata, esetén vagy 
egy ajtó távolságának a számolásakor, úgy kell tekinteni, hogy 
azt ajtó elfoglal minden olyan üres mezőt, amelynek legalább 
egy oldala mentén érintkezik az ajtóval.

•	 Kizárólag az olyan mezők tekintendők egy ajtóval szomszédos 
mezőknek, amelyek legalább egy oldala mentén az adott ajtóval 
érintkeznek. Egy ajtó elleni P (közelharci) támadás bejelentése 
esetén a támadónak e mezők egyikén kell tartózkodnia. Amennyi-
ben a támadó rendelkezik a Hosszú képességgel, akkor e mezők 
vagy e mezőkkel szomszédos mezők egyikén kell tartózkodnia. 

Kapcsolódó Témakörök: Robbanás, Hasítás, Állapotok, Átalakítás, 
Mezők Számolása, Sebesülés, Ajtók, Életerő, Objektumok, Célpont

tULAJDONSÁGOK
Egy hadjárat során a hősök különböző tudását az alábbi 
három tulajdonságuk fejezi ki:
•	 Fizikai Erő (K): A Fizikai Erő  egy figura testi erejét és 

szívósságát mutatja. A K próbák többnyire fizikai akadályokon 
való túljutást vagy fizikai fenyegetés elleni védelmet jelentik.

•	 Megérzés (J): A Megérzés egy figura lelkierejét és mentális 
önfegyelmének mértékét mutatja. Az J próbákat jobbára az Erő 
használatánál, illetve általános észleléseknél kell használni.

•	 Tech (I): A Tech egy figura kézügyességét és technikai 
felkészültségét jelenti. A I próbákat többnyire terminálok 
használatánál és objektumok szerelésénél kell használni.

A küldetések hatásai gyakran utasítanak tulajdonság próbákra, és 
ilyenkor a hősnek dobnia kell bizonyos kockákkal, hogy kiderül-
jön, hogy egy pozitív vagy egy negatív hatást kell végrehajtani.
Kapcsolódó Témakörök: Tulajdonság Próbák
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tULAJDONSÁG PRÓBÁK
Egy hadjárat során egyes hatások arra utasítják a figurákat, hogy 
tulajdonság próbákat hajtsanak végre.  Ezt jelzi a zárójelbe tett 
tulajdonság próba szimbólum. Például egy küldetés szabálya 
kimondja, hogy „Egy hős interakcióba léphet egy terminállal 
(I).” Ez azt jelenti, hogy egy hős interakcióba léphet egy 
terminállal, hogy I tulajdonságával próbát hajtson végre.
Egy próba végrehajtásához a játékos dob a Hőslapján, a tulajdonság 
szimbólum alatt feltüntetett kockákkal. Ha egy vagy több B
eredményt dob, akkor sikerrel teljesítette a próbát. Ha egy B
eredményt sem dob, akkor elbukta a próbát.
•	 Minden olyan játékhatás, amelyik tulajdonság próbát igényel, 

meghatározza azt is, hogy mi történik, ha a próba sikeres, illet-
ve ha sikertelen. Amennyiben csak egy kimenetel van meghatá-
rozva, akkor a másik kimenetel esetén nincs semmilyen hatás.

•	 Időnként egy interakció megköveteli egy figurától, hogy egy ha-
tás végrehajtása érdekében teljesítsen egy tulajdonság próbát. A 
„hogy” szó utáni mondatrészben foglalt hatást csak akkor lehet 
végrehajtani, ha a figura sikeresen teljesített a tulajdonság próbát.

•	 Minden kidobott B siker. Ha egy tulajdonság próba szimbó-
luma előtt egy szám is fel van tüntetve, akkor a próba sikeres 
teljesítéséhez több sikerre van szükség. Ha a játékos nem dobja 
meg a kívánt számú sikert, akkor elbukja a próbát, de minden 
egyes kidobott sikerért egy állóképesség jelzőt helyez valahová 
a próba tárgya mellé. A következő alkalommal, amikor 
bármelyik figura megpróbálja teljesíteni ezt a próbát, akkor 
eldobja ezeket az állóképesség jelzőket, és minden egyes 
eldobott jelző után hozzáad +1B-t a próbája eredményéhez.

•	 Ha egy tulajdonság próba választási lehetőséget biztosít több tulaj-
donságból, mint például “(I vagy K)”, akkor a figura kiválaszt-
hatja, hogy melyik tulajdonságával hajtja végre a próbát. Ha ez a 
próba több sikert ír elő, akkor egy ez a szám az első szimbólum 
előtt látható. Például “(2 I vagy K)” esetén két sikerre van szük-
ség a I és a K tulajdonság próbák tetszőleges kombinációjában. 

•	 Csak a hősök dobnak kockákat tulajdonság próbákhoz. Ha egy 
elit figurának van szüksége arra, hogy végrehajtson egy 
tulajdonság próbát, akkor automatikusan kap 1 sikert. Ha egy 
normál figurának van szüksége arra, hogy végrehajtson egy 
tulajdonság próbát, akkor automatikusan elbukja a próbát.

Kapcsolódó Témakörök: Tulajdonságok, Elit Figurák, Interakció

rOBBANÁS
Néhány kártyán megtalálható a Robbanás kulcsszó. Ha egy ilyen 
figurának a célpontja egy vagy több H-t (sérülés) szenved, 
akkor a célpont mezőjével szomszédos mezőn található 
valamennyi figura és objektum a Robbanás értékével megegyező 
számú H-t szenved. Például az “1 Robbanás H” hatására a 
célpont mezőjével szomszédos mezőn található valamennyi 
figura és objektum elszenved 1H-t.
•	 Ez a H a célponttal szomszédos az ellenséges és a baráti

figurákat egyaránt sebzi.
•	 Ha a célpont egy nagy figura, akkor a Robbanás csak a 

célpont mezővel szomszédos mezőkön lévő figurákra hat, ám 
magára a célpont figurára nem.

•	 A Robbanás hatására keletkező H ellen nem véd a G.
•	 Ha egy támadás hatására valamilyen állapot keletkezik, 

például Kábulás, vagy Vérzés, akkor azt az állapotot csak a 
támadás célpontja kapja meg, a Robbanással érintett többi 
figura azonban nem.

Kapcsolódó Témakörök: Támadások, Objektumok Megtáma-
dása, Állapotok, Kulcsszavak, Nagy Figurák, Célpont

vÉRZÉS
Lásd az „Állapotok” részt a 9. oldalon.

bLOKKOLT TEREP
A blokkolt terepet a térkép egy mezője köré rajzolt folytonos 
vörös vonallal jelezzük. A figurák nem léphetnek ide, nem 
taszíthatják be őket ide, mezők számolásakor, illetve a rálátás 
megállapításánál nem vehetők figyelembe. 
•	 Előfordul, hogy blokkolt terep csak a mező egyik oldalán 

található. A figurák nem léphetnek át rajta, és nem taszíthatják 
őket át ezen az oldalon. A nagy figurák nem léphetnek rá, nem 
taszíthatják őket át ezen az oldalon, és nem helyezhetők le 
blokkolt oldalakra, hacsak nem rendelkeznek olyan különleges 
képességgel, amelyik lehetővé teszi ezt számukra, például a 
Masszív vagy a Mobil.

Kapcsolódó Témakörök: Masszív, Mobil, Mozgás, Rálátás, 
Lehelyezés, Taszítás, Terep

hADJÁRAT
A hadjárat egymáshoz kapcsolódó küldetések sorozata, melyet egy 
történet keretez. A hadjárat során a játékosok különféle 
küldetéseket hajtanak végre, és Feladatokra, Tárgyakra és 
Osztálykártyákra tesznek szert.
•	 A történet küldetések az adott kampány részét képezik. Egy 

hadjárt egy történet küldetése nem játszható le másik 
hadjárat során.

•	 A mellékküldetések többsége bármelyik hadjárat során 
lejátszhatók.

•	 A játékosok a hadjárattal kapcsolatos információkat a 
hadjárat naplóba rögzíthetik.

Kapcsolódó Témakörök: Hadjárat Előkészületek, Birodalmi 
Fejlesztés Szakasz, Küldetések, Küldetés Szakasz, Lázadó Fejlesztés 
Szakasz, Időperiódus, Győzelem

hADJÁRAT ELŐKÉSZÜLETEK
Egy új hadjárat indítása előtt hajtsátok végre az alábbi lépéseket.
1.   Játékos Szerepek Kiválasztása: A játékosok kiválasztanak egy 

játékost, aki megkapj a Birodalmi játékos szerepét. Az összes 
többi játékos Lázadó játékos lesz. A játékosok a játék végéig 
megtartják ezeket a szerepeiket.

2.   Hősök Kiválasztása: Minden Lázadó játékos kiválaszt egy Hős-
lapot, és a hozzá tartozó hős Osztálypakliját, valamint figuráját a 
saját játékterületére helyezi. Ezután minden Lázadó játékos ki-
veszi a saját Osztálypaklijából azokat a Tárgykártyákat, amelyek-
nek nincs költsége, és képpel felfelé a játékterületére helyezi.
-  Egy 2-hősös játékban mindkét hős megkapja a „Legendás” 

Jutalomkártyát. 3-hősös játék esetén minden hős megkapja 
a „Hősies” Jutalomkártyát.

3.   Birodalmi Osztály Kiválasztása: Ezután a Birodalom játékosa 
választ egy Birodalmi Osztálypaklit, és magához veszi az 
alapkártyákat (a tapasztalati pont nélküli kártyákat) képpel 
felfelé a játékterületére helyezi. 

4.   A Feladatpakli Előkészítése: A Birodalmi játékos kialakítja a Fel-
adatpakliját (lásd „A Feladatpakli Kialakítása” részt a 4. oldalon).

5.   Mellékküldetés Pakli Előkészítése: A Lázadó játékosok 
kialakítják a Mellékküldetés paklit (lásd „A Mellékküldetés 
Pakli Kialakítása” részt a 17. oldalon).

6.   Bevezető Küldetés Előkészítése: A játékosok ezután készen 
állnak, hogy lejátsszák a hadjárat Bevezető küldetését.

Kapcsolódó Témakörök: Feladatkártyák, Osztálykártyák, 
Küldetések, Küldetés Előkészítése
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eLVÉTEL
Amikor egy játékos elvesz egy jelzőt vagy játékelemet, akkor azt a 
saját játékterületére helyezi. Egy jelző elvételének a hatása a 
küldetés leírásban kerül részletezésre.
•	 Egy küldetés végén minden egyes elvett jelző visszakerül a 

játék dobozába.
Kapcsolódó Témakörök: Interakció, Játékterület

oSZTÁLYKÁRTYÁK
Egy hadjáratban minden egyes játékos rendelkezik egy saját pakli 
Osztálykártyával.
•	 A hadjárat elején kiválaszt egy tetszőleges Birodalmi 

Osztálypaklit, a Lázadó játékosok pedig a hősükhöz tartozó 
Osztálykártyákat kapják meg.

•	 A hadjárat elején minden játékos megkapja azokat az 
Osztálykártyáit, amelyeknek nincs költsége (a költség a 
kártyák bal alsó sarkában vannak feltüntetve).

•	 A Lázadó, illetve Birodalmi Fejlesztés Szakaszuk során elköltött 
tapasztalati pontjaikért a játékosok további Osztálykártyákat 
vásárolhatnak.

•	 A megvásárolt Osztálykártyák képpel felfelé fordítva maradnak 
a játékos játékterületén. Folyamatos hatásokkal rendelkeznek, 
amelyek leírása megtalálhatók a kártyákon.

•	 Egyes Osztálykártya képességeknek költségei vannak. Ha a 
játékos nem tudja megfizetni a költséget, akkor a feltüntetett 
költség után közvetlenül megadott szöveg nem hajtható végre. 
A képességek költségeiről részletesebben a „Képességek” 
részben olvasható, a 2. oldalon.

•	 Egyes Osztálykártyák egymástól vízszintes vonallal 
elválasztott több képességgel is rendelkeznek. Ezek a 
képességek egymástól függetlenül használhatók, és különálló 
használati költségük és feltételeik vannak.

Kapcsolódó Témakörök: Képességek, Akciók, Csatolmány, 
Kimerülés, Tapasztalati Pont, Tárgykártyák, Játékterület, 
Állóképesség

hASÍTÁS
Néhány kártyán megtalálható a Hasítás kulcsszó. Ha egy ilyen 
figurának a célpontja egy vagy több H-t (sérülés) szenved, 
akkor a támadó kiválaszthat egy másik ellenséges figurát vagy 
objektumot is, amelyet megtámadhat. A választott figura vagy 
objektum elszenvedi a feltüntetett H-t. Például az “1 Hasítás 
H” hatására a választott figura vagy objektum elszenved 1H-t.
•	 A választott figurának vagy objektumnak elérhető célpontnak 

kell lennie. Például egy közelharci támadás esetén (Hosszú 
kulcsszó nélkül) a választott célpontnak szomszédosnak kell 
lennie a támadóval.

•	 A Hasítás hatására keletkező H ellen nem véd a G. 
•	 Ha egy támadás hatására valamilyen állapot keletkezik, 

például Kábulás, vagy Vérzés, akkor azt az állapotot csak a 
támadás célpontja kapja meg, a Hasítással érintett többi 
figura azonban nem.

Kapcsolódó Témakörök: Támadások, Objektumok 
Megtámadása, Állapotok, Kulcsszavak

pARANCSKÁRTYÁK
Egy összecsapás során a játékosok Parancskártyákat játszanak ki, 
hogy a legkülönfélébb képességeket hajtsák végre.
•	 Az előkészületek során minden egyes játékos három 

Parancskártyát húz a kezébe. A játékosok a kezükben 
tartott Parancskártyákat titokban tartják az ellenfelük előtt.

•	 Minden Státusz Fázisban  mindegyik játékos húz egy 
Parancskártyát, valamint további egy Parancskártyát minden 
egyes általa birtokolt termináljelzőért.

•	 Hatásainak végrehajtása után a Parancskártyát képpel felfelé 
a játékos dobott lapjai közé kell helyezni.

•	 Ha egy játékos Parancspaklijából minden kártya elfogyott, 
akkor nem húzhat több Parancskártyát.

•	 Egy játékos nem játszhatja ki egyidejűleg ugyanannak a 
Parancskártyának több példányát. Ha például egy kártya 
„+2 Pontosságot” ad, akkor ugyanabban a támadásban a 
játékos nem játszhatja ki annak a kártyának még egy 
példányát, hogy így +4 Pontossághoz jusson.

•	 Amikor a játékos egy olyan Parancskártyát játszik ki, amelyik 
jellemző, a figura neve és/vagy besorolás szimbólum van 
feltüntetve, akkor azt csak az az egyetlen figura használhatja, 
amelyik megfelel a megadott feltételeknek.

•	 Minden játékos rendelkezik egy saját, 15 Parancskártyából 
álló paklival. Ő választja meg, hogy melyik kártyákat teszi 
bele ebbe a pakliba, amikor összeállítja a hadseregét. Be kell 
tartania az alábbi korlátozásokat:
- A kártyák összköltsége nem haladhatja meg a 15-öt.
- Minden Parancskártyának van egy korlátozásszáma, amely 

közvetlenül a költség mellett van feltüntetve. Ez mutatja, 
hogy mekkora az a maximális mennyiség, ahány példányt 
abból a kártyából beletehet a játékos a paklijába.

Kapcsolódó Témakörök: Akciók, Besorolás, Birtoklás, Státusz 
Fázis, Termináljelzők

jÁTÉKELEM KORLÁTOZÁSOK
Ha a játékosoknak több játékelemre van szükségük, mint amennyi 
a játékban található, akkor az alábbi szabályok szerint kell 
eljárniuk:
•	 A jelzők számának nincs korlátja. Ha a játékosok kifogynak egy 

jelzőtípusból, akkor helyettesíthetik valamivel, például 
pénzérmével.

•	 Ha a játékosoknak több kockával kellene dobniuk, mint 
amennyi rendelkezésre áll, a dobás után feljegyzik az 
eredményt, majd ismét dobnak a szükséges kockákkal. 
Ez nem számít újradobásnak.

•	 Ha a játékosok kifogynak egy kártyatípusból, akkor abból a 
típusból nem húzható, illetve nem használható fel több kártya.

•	 Egy hadjárat során a játékosok csak annyi figurát 
használhatnak, amennyi a játékban található. Például a 
Birodalmi játékosnak legfeljebb hat általános és három elit 
Rohamosztagos figurája lehet, még akkor is, ha több 
példánnyal rendelkezik belőlük a játékban.

•	 Egy összecsapásban egy játékosnak minden egyedi 
Telepítéskártyából legfeljebb egy, elit Telepítéskártyából 
legfeljebb kettő, és általános Telepítéskártyából legfeljebb négy 
példány lehet a hadseregében.

Kapcsolódó Témakörök: Birodalmi Figurák, Elit Figura, Egyedi
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ÁLLAPOTOK
Az állapotok a figurákra ható folyamatos hatások. Minden 
állapotnak van egy képessége, amelyik egészen addig hat a 
figurára, amíg az rendelkezik azzal az állapottal.
•	 Amikor egy hős kap egy állapotot, akkor a megfelelő Állapot-

kártyát az adott hős mellé teszi. Ameddig annál a hősnél van az 
az Állapotkártya, addig követnie kell a kártyán lévő utasításokat.

•	 Amikor bármelyik figura kap egy állapotot, akkor 
helyezzetek egy állapotjelzőt a figura mellé. Mindaddig, 
amíg az a jelző ott van, addig követnie kell a hozzá tartozó 
Állapotkártya szabályait. Az állapotjelző akkor is a figuránál 
marad, ha mozog vagy ha átkerül egy másik mezőre.

•	 Minden Állapotkártyán fel van tüntetve, hogy mikor kell 
eldobni. Amikor ezek a feltételek teljesülnek, akkor el kell 
dobni a kártyát vagy a jelzőt; a figura többé nem követi az 
Állapotkártyán feltüntetett szabályokat.

•	 Egy állapotnak lehet Hasznos vagy Ártó jellemzője. Ennek a 
jellemzőnek önmagában nincs hatása, de más képességek 
hivatkozhatnak rá.

•	 Egy figurára nem hathat többszörösen egy adott állapot. Ha 
például egy figura már Kábult állapotú, és valamilyen oknál 
fogva ismét Kábulttá kellene válnia, akkor nem történik semmi.

•	 Az állapotok időnként kulcsszavakként működnek. Amikor 
egy támadás kulcsszóként használ egy állapotot, akkor az 
állapotra az alábbi szabályok vonatkoznak:
- A támadás célpontjának el kell szenvednie egy vagy több 
H-t ahhoz, hogy az állapot kifejtse a hatását. 

- Az állapot hatását a támadás befejeztével kell végrehajtani.
- Ha ez egy HASZNOS állapot, akkor az a támadóra hat. Ha ez 

egy ÁRTÓ állapot, akkor az a célpont figurára hat.
Kapcsolódó Témakörök: Támadás, Sebesülés, Kulcsszavak

eLLENTMONDÁSOK
Számos képesség, küldetés szabály és egyéb játékhatás 
érvényesülhet egy időben.
•	 Támadás során elsőként a küldetés szabályait, majd a támadó 

hatásait (beleértve a baráti figuráit is), végül pedig a védő 
(beleértve a baráti figuráit is) hatásait kell végrehajtani.

•	 Ha egy játékos több figurát is birtokol, akkor azok 
hatásait a játékos tetszőleges sorrendben hajthatja végre.

•	 Egy játékosnak akkor kell döntenie arról, hogy felhasznál-e 
egy opcionális hatást, amikor a végrehajtásban erre sor kerül. 
Miután egy játékos úgy döntött, hogy egy vagy több 
képességet nem használ, akkor azokat a képességeket 
legközelebb már csak akkor használhatja, ha arra egy 
következő alkalommal ismét lehetősége nyílik.

eLLENTMONDÁSOK EGY HADJÁRATBAN
Egy hadjárat során elsőként a küldetés szabályokat, majd a 
Birodalmi játékos hatásait, végül pedig a Lázadó játékosok hatásait 
kell végrehajtani.
•	 Amennyiben több küldetés szabályt kellene egyszerre végrehaj-

tani, akkor a végrehajtás sorrendjéről a Birodalmi játékos dönt.
•	 Amikor a Lázadó játékosok több hatást kívánnak egyszerre vég-

rehajtani, akkor közösön döntenek a végrehajtás sorrendjéről.
•	 Ha a hősök csapaként nem sikerül konszenzusra jutniuk, 

akkor a Birodalmi játékos kiválasztja azt a Lázadó 
játékost, akinek meg kell hoznia a végső döntést.

eLLENTMONDÁSOK EGY ÖSSZETŰZÉSKOR
Egy összeütközés során elsőként a küldetés szabályokat, majd 
a kezdeményező játékos hatásait, végül pedig az ellenfele 
hatásait kell végrehajtani.
•	 Amennyiben több küldetés szabályt kellene egyszerre 

végrehajtani, akkor a végrehajtás sorrendjéről a 
kezdeményező játékos dönt.

Kapcsolódó Témakörök: Képességek, Támadások, 
Kezdeményezés, Győzelem

bIRTOKLÁS
Számos küldetés igényli, hogy a játékosok birtokoljanak lapkákat 
vagy jelzőket.
•	 Egy játékos akkor birtokol egy lapkát, ha legalább egy baráti 

figura tartózkodik a lapka valamelyik mezőjén és egyetlen 
ellenséges figura sem tartózkodik a lapka egyik mezőjén sem.
- Ha baráti és ellenséges figurák is tartózkodnak 

ugyanazon a lapkán, akkor senki sem birtokolja a lapkát.
•	 Egy játékos akkor birtokol egy jelzőt, ha legalább egy baráti 

figura tartózkodik a jelzőn vagy annak szomszédságában és 
nem tartózkodik egyetlen ellenséges figura sem a jelzőn, sem 
annak szomszédságában.
- Ha baráti és ellenséges figurák is tartózkodnak a jelzőn 

vagy annak szomszédságában, akkor senki sem birtokolja a 
lapkát.

Kapcsolódó Témakörök: Szomszédos

ÁTALAKÍTÁS
Egyes képességek átalakítják egy kockadobás eredményét egy 
másikká. Az ilyen képességek végrehajtásakor úgy kell tekinteni, 
mintha a régi eredmény nem létezne, és kizárólag és teljes 
egészében az új eredményt kell figyelembe venni.
•	 Ezeket a képességeket a támadás Módosítók Érvényesítése 

lépésében kell használni, hacsak a képességhez nem 
szükségeltetik B (roham). 

•	 Átalakítás után az új eredmény más hatások révén ismét 
átalakítható.

Kapcsolódó Témakörök: Támadások

mEZŐK SZÁMOLÁSA
Számos olyan hatás létezik, amelyik megkívánja a játékosoktól, 
hogy számolják ki két mező távolságát. A szám megállapításához 
a játékos megszámolja, hogy hány mozgáspontot kellene 
elköltenie ahhoz, hogy ez egyik mezőről a másikra lépjen.
Ilyen számolásoknál járhatatlan terepeken, figurákon és nehéz 
terepeken extra mozgáspont nélkül át lehet mozogni. A 
számoláskor nem lehet áthaladni falakon, ajtókon és blokkolt 
terepen.
•	 Ha egy figura képessége meghatározza, hogy bizonyos számú 

mezőkből kell választani, akkor a játékosok a képességet 
használó figurától számolják a mezőket. Ugyanígy, ha egy 
képesség meghatározza, hogy egy szomszédos figurát kell 
választani, akkor a figurának szomszédosnak kell lennie a 
képességet használó figurával.

Kapcsolódó Témakörök: Ajtók, Terep, Falak
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lÁDAJELZŐK
Számos küldetésben kerülnek ládajelzők a térképre.
•	 A ládajelzők nem gátolják a rálátást és a figurák mozgását. 

A figurák átmozoghatnak ládajelzőt tartalmazó mezőn, és 
meg is állhatnak rajta.

•	 Ha egy ládajelző terepet tartalmazó mezőn van, akkor a terep 
változatlanul kifejti a hatását, Például egy blokkoló tereppel 
rendelkező mező, amelyen ládajelző található, változatlanul 
blokkolja a rálátást, és figurák sem léphetnek arra a mezőre.

•	 Egy hadjárat során a hősök interakcióba léphetnek egy 
ládával, hogy megszerezzék a jelzőt, és húzzanak egy 
Ellátmánykártyát.

•	 Egy hadjárat során minden küldetés végén a hősök 50 kreditet 
kapnak minden egyes megszerzett ládajelzőért, amelyet abban a 
küldetésben szereztek meg.

•	 A ládajelzők színének nincs hatása a játékra, hacsak a küldetés 
ettől eltérően nem határozza meg.

•	 Egy színével lefelé fordított ládajelzőt nem vizsgálhatnak 
meg a játékosok. A szín rejtett információ.

Kapcsolódó Témakörök: Elvétel, Kreditek, Rejtett Információ, 
Interakció, Ellátmánykártyák

kREDITEK
Egy hadjárat során legtöbb küldetés végén a hősök krediteket 
kapnak. A Lázadó Fejlesztés Szakasz során a hősök 
Tárgykártyákat vásárolhatnak kreditekért.
•	 A krediteket a hadjárat naplóban kell nyilvántartani, és a 

hősök közösen rendelkeznek velük.
•	 Amikor a hősök krediteket kapnak, akkor ezt fel kell vezetni a 

hadjárat naplóba, rögzítve az aktuális összértéket. Amikor a 
hősök krediteket költenek, akkor levonják az összeget a 
hadjárat naplóban, rögzítve az aktuális összértéket.

•	 A hősöknek nem kötelező elkölteniük az összes kreditet. 
Az el nem költött krediteket el lehet költeni később a 
Lázadó Fejlesztés Szakaszban.

•	 Egy hadjárat során minden küldetés végén a hősök 50 kreditet 
kapnak minden egyes megszerzett ládajelzőért, amelyet abban 
a küldetésben szereztek meg.

Kapcsolódó Témakörök: Ládajelzők, Tárgykártyák, Lázadó 
Fejlesztés Szakasz

sÉRÜLÉS
A figurák számos játékhatás eredményeként szenvednek H-t 
(sérülés). Ez többnyire támadások alkalmával történik, létezik 
több más sebesülés forrás is. 
•	 Amikor egy figura az Életerejével megegyező számú, vagy azt 

meghaladó H-t szenved, akkor legyőzetik. 
•	 Amikor egy hős H-t szenved, akkor a sebesülés mértékével 

megegyező számú sebesülésjelzőt kell helyezni a Hőslapjára.
•	 Amikor bármilyen más figura szenved H-t, akkor a sebesülés 

mértékével megegyező számú sebesülésjelzőt kell helyezni a 
figura mellé. Ezek a sérülésjelzők a figurával együtt mozognak.

•	 Ha egy figura nem támadás során szenved H-t, akkor a 
H nem védhető ki G-sal, és a figura nem dob védekező 
kockákkal sem. 

•	 Egyes sebesülésjelzőkön „5”-ös felirat található. Ezek a jelzők 
„5” sebesülésjelzőnek minősülnek, és bármelyik játékos 
szabadon átválthatja ilyen jelzőre öt darab egyes 
sebesülésjelzőjét.

•	 Amikor egy játékhatás egy figura „által elszenvedett” H-ekre 
hivatkozik, akkor az a figurája mellett vagy a Hőslapján található 
sebesülésjelzők összértékét jelenti.

•	 Egy figura nem szenvedhet az Életerejénél nagyobb számú 
H-t. Az Életerőt meghaladó minden további H-nek nincs 
semmilyen hatása. 

Kapcsolódó Témakörök: Támadások, Legyőzve, Életerő

lEGYŐZVE
Amikor egy figura az Életerejével megegyező számú, vagy azt 
meghaladó H-t szenved, akkor a figurát legyőzték.
•	 Amikor egy küldetés során egy hőst először győznek le, akkor 

sérültté válik, és a Hőslapját a sérült oldalára fordítja. Ha egy 
sérült hőst legyőznek, akkor visszavonul, és lekerül a térképről.
- Amikor bármilyen más figurát győznek le, akkor a figura 

lekerül a térképről az állapotaival és a sérülésjelzőivel együtt.
•	 Ha egy figurát legyőznek az aktiválása során, akkor az 

aktiválása azonnal befejeződik.
•	 Egy hadjárat során, amikor egy Birodalmi figurákból álló 

nem-egyedi csoport utolsó tagja is legyőzetik, akkor Telepítés-
kártya visszakerül a Birodalmi játékos kezébe, aki a küldetés 
egy későbbi részében dönthet úgy, hogy ismét aktiválja.

Kapcsolódó Témakörök: Sebesülés, Telepítés, Életerő, Utánpótlás, 
Egyedi, Visszavonulás, Sérült

lEFORDÍTÁS
Amikor egy kártyát felhasználtak, akkor képpel lefelé kell 
fordítani és a küldetés további részében már nem használható. 
Minden egyes küldetés végén minden lefordított kártyát ismét 
képpel felfelé kell fordítani. 
Kapcsolódó Témakörök: Képességek

tELEPÍTÉS
A telepítés az elsődleges módja annak, hogy figurák a térképre 
kerüljenek egy küldetés során.
Amikor egy játékos figurákat telepít, akkor a Telepítéskártyát 
képpel felfelé készenléti pozícióba helyezi az asztalon. Ezután 
a csoport valamennyi figuráját, amilyen közel csak képes, a 
kampány útmutatóban jelzett helyszínre, vagy a telepítési 
zónára helyezi.
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hADJÁRAT TELEPÍTÉS
A Birodalmi játékos az egész küldetés folyamán figurákat 
telepít. A küldetés szabályok „Telepítés és Előkészületek” 
szövegdobozában vannak felsorolva, hogy a Birodalmi játékos 
mely figurákat telepítheti a küldetés során (lásd a „Küldetés 
Előkészületek” részt a 18. oldalon). 
•	 A telepítés helyszínét olyan névvel ellátott lapkák vagy 

szimbólumok határozzák meg, mint például a telepítési 
pontok a térképen.

•	 Amikor egy figura telepítési helyszíne nincs meghatározva, akkor 
a küldetés ábrán jelzett aktív telepítési pontok közül a Birodalmi 
játékos által választott bármelyikhez a lehető legközelebb kell 
telepíteni. Ez akár maga a telepítési pont is lehet.
- A küldetés elején valamennyi zöld telepítési pont aktív. A 

vörös, kék és sárga telepítési pontok mindaddig nem aktí-
vak, amíg a küldetés szabályokban meghatározottak szerint 
aktívvá nem válnak, még akkor is, ha egy másik szabály csak 
egyszeri telepítést tesz lehetővé azokon a pontokon.

•	 Amikor a Birodalmi játékos opcionális telepítést hajt végre, 
például a Státusz Fázisban, akkor a Birodalmi játékos a 
kezében tartott bármelyik Telepítéskártyát használhatja. El 
kell költenie a csoport telepítési költségével megegyező számú 
DD-t (fenyegetés), majd a csoport valamennyi figuráját 
telepíti egy tetszőleges aktív telepítési pontra. A kezdő és a 
fenntartott csoportok telepítéséhez nem kell D-t költeni. 

•	 Amikor egy kezdő vagy egy fenntartott csoportot legyőznek, 
akkor az egyedi figurák kivételével a Telepítéskártya 
visszakerül a Birodalmi játékos kezébe, és a Státusz Fázis során 
ismét telepíthetővé válik.

•	 A Birodalmi játékos minden egyes tetszőleges telepítés 
alkalmával tetszőleges számú csoportot telepíthet.

•	 A küldetés ábra telepítési pontjai rejtett információk. A Biro-
dalmi játékosnak figyelembe kell vennie ezeket a szimbólumo-
kat, de a térképet nem mutathatja meg a Lázadó játékosoknak.

ÖSSZECSAPÁS TELEPÍTÉS
Egy összecsapás előkészülete során a játékosok lehelyezik a 
figuráikat a telepítési zónáikra.
•	 A kezdeményező játékos helyezi le elsőként az általa 

választott telepítési zónába a figuráit. Az ellenfele ezután 
lehelyezi sajátjait a másik telepítési zónába.

•	 Ha egy játékos összes figurája nem fér el a telepítési zónában, 
akkor leveszi őket, és újra elvégzi a telepítést úgy, hogy a lehető 
legjobban kitöltse a zónájának a mezőit. Ezután a kimaradt 
figurákat lehelyezi a lehető legközelebb a telepítési zónájához 
(lásd „Mezők Számolása”, 9. oldal). 

Kapcsolóldó Témakörök: Kezdő Csoportok, Kezdeményezés, 
Rejtett Információ, Küldetés Előkészületek, Nyílt Csoportok, 
Fenntartott Csoportok, Státusz Fázis, Fenyegetés

tELEPÍTÉSKÁRTYÁK
A hősök kivételével valamennyi figura rendelkezik saját 
Telepítéskártyával. Ezek a kártyák tartalmazzák a figura nevét, a 
csoport méretét, a képességeket, a Sebességet, az Életerőt, a 
Védelmet és támadást.
•	 Mivel a W Telepítéskártyáknak eltér a hátoldala a U

Telepítéskártyákétól, a Lázadó játékosok tudni fogják, hogy 
mennyi W és U kártya van a Birodalmi játékos kezében, és 
mennyi a fenntartott.

•	 Az Elit Telepítéskártyák kerete vörös. Minden más 
Telepítéskártya általános Telepítéskártya, amelyek szürke 
kerettel rendelkeznek.

•	 A Telepítéskártyákon, a név alatt fel vannak tüntetve jellemzők 
is (például GYALOGOS). A jellemzőknek önmagukban nin-
csenek játékhatásai, de más játékelemek hivatkozhatnak rájuk.

•	 Egyes Telepítéskártyákon megtalálható az ÖSSZECSAPÁS
FEJLESZTÉS jellemző. A Telepítéskártyákra hivatkozó szabályok 
és képességek nincsenek hatással, nem értendők bele és 
semmilyen módon nem érintik a Összecsapás Fejlesztés 
kártyákat, hacsak a szabály vagy képesség ezt másképpen meg 
nem határozza.

Kapcsolódó Témakörök: Aktiválás, Szövetségesek, Csoport, 
Nyílt Csoportok, Egyedi

nEHÉZ TEREP
A nehéz terepet egy folyamatos kék vonal jelzi a térkép egy mezője 
körül. Egy figurának egy extra mozgáspontot kell elköltenie ahhoz, 
hogy nehéz terepet tartalmazó mezőre lépjen.
•	 Egy figurának nem kell extra mozgáspontot költenie ahhoz, 

ahogy elhagyjon egy nehéz terepet tartalmazó mezőt.
•	 A nehéz terep nem akadályozza a rálátást
•	 Ha egy nehéz terepen ellenséges figura tartózkodik, akkor más 

figuráknak két extra pontot mozgáspontot kell elkölteniük 
ahhoz, hogy arra a mezőre lépjenek (egyet a figura miatt, 
egyet pedig a terep miatt).

•	 Amikor egy figura nehéz terepre lép, akkor csak egy extra 
mozgáspontot költ el, függetlenül a nehéz terepet magában 
foglaló mezők számától.

Kapcsolóldó Témakörök: Belépés, Kilépés, Rálátás, Terep

aJTÓK
Az ajtókat felállított jelzők jelképezik a térképen. 
Minden küldetés meghatározza, hogy hová kerülnek ajtók.
•	 A figurák nem képesek átmozogni az ajtókon, az ajtók 

gátolják a rálátást, és mezők nem számolhatók ajtókon 
keresztül.

•	 Egy figura képes interakcióba lépni egy ajtóval, hogy kinyissa 
azt; a játékos leveszi az ajtójelzőt a térképről.

•	 Ha egy hatásra bezáródik egy ajtó, akkor helyezz egy ajtójelzőt 
a térképre, a küldetés térképen feltüntetett helyre. A figurák 
nem dönthetnek úgy, hogy önként bezárnak ajtókat. 

•	 Ha egy nagy figura elfoglalja egy ajtó mindkét oldalának 
mezőit, amikor az ajtó bezáródik, akkor a figura a legközelebbi 
üres mezőre tolódik (lásd a „Taszítás” részt a 21. oldalon).

•	 Kizárólag az olyan mezők tekinthetők szomszédosnak egy 
ajtóval, amelyeknek egy oldal érintkezik az ajtóval.

•	 Egyes küldetések meghatározzák azt, hogy bizonyos ajtók 
zárva vannak. A zárt ajtók nem nyithatók ki, hacsak a 
küldetés szabályok ezt nem teszik lehetővé.

Kapcsolóldó Témakörök: Objektumok Megtámadása, Mezők 
Számolása, Interakció, Rálátás, Taszítás
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eLIT FIGURA
Minden olyan figura elit, amelyik elit (vörös) Telepítéskártyához 
tartozik. Az elit figurák rendszerint jobb képességekkel és több 
Életerővel rendelkeznek az általános változataikhoz képest.
•	 Az elit Telepítéskártyák nevei megegyeznek az általános 

Telepítéskártyákéval. Amikor egy figurára név szerint 
hivatkoznak (például „Rohamosztagos”), akkor az a figura 
általános és elit változatára egyaránt vonatkozik.

•	 A hadjárat útmutatóban az elit Telepítéskártyák mindig vörös 
színnel kerülnek feltüntetésre. Ha egy kártyanév feketével van 
szedve, akkor az útmutató ott az általános változatra hivatkozik.

•	 Az elit figurák immúnisak bizonyos képességekkel 
szemben. Például, ha egy képesség mondhatja azt, hogy 
„Válassz egy általános figurát”.

•	 Ha egy tulajdonság próba teljesítéséhez elit figura szükséges, 
akkor a próba automatikusan kap egy sikert.

•	 A hadjáratban a hősök nem minősülnek sem általánosnak, 
sem pedig elitnek.

•	 Egy szürke Telepítéskártyával rendelkező figura nem elit, 
hanem általános.

Kapcsolóldó Témakörök: Szövetségesek, Telepítéskártyák, 
Csoport, Birodalmi Figurák

ÜRES MEZŐ
Minden olyan mező üres, amelyik nem tartalmaz figurát.
Kapcsolóldó Témakörök: Lehelyezés

kITARTÁS
Egy hadjárat során minden egyes Hőslapon fel van tüntetve a hős 
Kitartás értéke. Ez az C (állóképesség) veszteség maximális értéke, 
amelyet a figura elszenvedhet.

Kapcsolóldó Témakörök: Kitartás

bELÉPÉS
Vannak olyan hatások, amelyek akkor következnek be, amikor 
egy figura belép egy mezőre. Mezőre való belépés történhet úgy, 
hogy egy figura rámozog, rátaszítják vagy bármilyen más 
hatásra odahelyezik arra a mezőre.
Kapcsolóldó Témakörök: Kilépés, Mozgás, Lehelyezés, Taszítás

bEJÁRAT
A bejáraton azt a mezőt értjük, amelyik a kezdésjelzőt 
tartalmazza. A hősöket a kezdésjelzőre kell telepíteni egy hadjárat 
küldetésének az elején.
Kapcsolóldó Témakörök: Telepítés, Küldetések

eLMENEKÜLÉS
Bizonyos küldetés szabályok lehetővé teszik a figura számára, 
hogy elmeneküljön. Ahhoz, hogy elmeneküljön, a figurának el 
kell költenie egy mozgáspontot, miközben a küldetés 
szabályokban meghatározott mezőn, vagy egy azzal szomszédos 
mezőn tartózkodik.
Miután egy figura elmenekült, le kell venni a térképről. Arra a figu-
rára nem hatnak képességek, és nem hajthat végre aktiválást sem.
Kapcsolóldó Témakörök: Képességek, Aktiválás, Mozgás

kIMERÜLÉS
Számos olyan játékhatás és képesség létezik, amelynek használatához 
ki kell meríteni egy kártyát vagy egy jelzőt. A kimerült kártyát vagy 
jelzőt előbb készenlétbe kell állítani ahhoz, hogy ismét használni 
lehessen.
•	 A kimerült állapot jelzésére a kártyákat el kell forgatni 90 fokkal.
•	 A kimerült állapot jelzésére az aktiválás jelzőket a vörös oldalukkal 

felfelé kell fordítani.
•	 Amikor egy játékos aktivál egy figurát, akkor kimeríti a hozzá 

tartozó Telepítéskártyát vagy aktiválás jelzőt, jelezve ezzel, hogy 
annak a csoportnak a figurái már felhasználásra kerültek ebben 
a körben.

•	 A kimerült Telepítéskártyákhoz vagy aktiválás jelzőkhöz 
tartozó figurák nem aktiválhatók.

•	 Ha egy hősnek több aktiválás jelzője van, akkor a hős abban az 
esetben aktiválható, ha legalább az egyik aktiválás jelzője 
készenlétben van (a zöld oldala van felfelé). Egy hős nem 
hajthatja végre a második aktiválását mindaddig, amíg az 
összes többi hős nem hajtott végre legalább egy saját aktiválást.

•	 Egy kimerített kártya képességei csak akkor használhatók, ha a 
képességek nem igénylik a játékostól, hogy a képesség 
használatához merítse ki a kártyát.

•	 Ha egy játékoshoz tartozó valamennyi Telepítéskártya és 
aktiválás jelző kimerült, akkor a játékos nem használhat olyan 
képességeket, amelyeket a figurája aktiválása előtt, során, illetve 
után használhatna.

Kapcsolóldó Témakörök: Képességek, Aktiválás, Osztálykártyák, 
Telepítéskártyák, Készenlét

kILÉPÉS
Egyes hatások akkor érvényesülnek, ha egy játékos kilép egy 
mezőről. Egy mező elhagyásába beleértendő, amikor a figura 
mozog, eltaszítják egy mezőről, illetve, ha másik mezőre helyezik.

Kapcsolóldó Témakörök: Belépés, Lehelyezés, Taszítás

tAPASZTALATI PONTOK
Egy hadjárat folyamán küldetések teljesítésének jutalmaként a 
játékosok tapasztalati pontokat (TP) szereznek. A Lázadó és a 
Birodalmi Fejlesztés Szakasz során a játékosok TP-t költhetnek, 
hogy Osztálykártyákra tegyenek szert.
•	 A nem elköltött TP bekerül a hadjárat naplóba, és ezek a TP-k 

a Fejlesztés Szakaszok során elkölthetők.
Kapcsolóldó Témakörök: IBirodalmi Fejlesztés Szakasz, Lázadó 
Fejlesztés Szakasz

kÜLTÉRI MEZŐK
Lásd a „Beltéri Mezők” részt a 15. oldalon.

fÓKUSZ
A Fókuszált egy állapot, amelyik plusz egy zöld kockát biztosít a 
figurának, a következő olyan alkalomra, amikor a figura támadást, 
vagy tulajdonság próbát hajt végre. Ezután az állapotot el kell dobni.
•	 Egy ilyen állapottal rendelkező figurának el kell vennie egy extra 

kockát, amikor a támadást, vagy tulajdonság próbát hajt végre. A 
figura nem dönthet úgy, hogy elteszi az állapotot egy későbbi 
támadáshoz vagy tulajdonság próbához.

•	 Ha egy figura rendelkezik a „Fókuszált” kulcsszóval, akkor a 
támadás után fókuszálttá válhat. Amennyiben a célpont egy 
vagy több H-t (sérülés) szenved, akkor a támadás végrehajtása 
után a támadó Fókuszálttá válik.
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•	 Ha egy figura egy támadás vagy egy tulajdonság próbához 
dobott kocka után kapja meg a Fókuszált állapotot, akkor azt 
nem használhatja fel a következő olyan alkalomig, amikor a 
támadást, vagy tulajdonság próbát hajt végre.

Kapcsolóldó Témakörök: Sérülés, Állapotok

bARÁTI FIGURA
Az egy játékoshoz tartozó valamennyi figura egymás iránt 
barátinak minősül.
•	 Egy figura önmaga iránt barátinak minősül.
•	 Egy hadjárat során valamennyi V figura barátinak minősül 

egymás iránt. Továbbá, valamennyi U figura és W figura 
barátinak minősül egymás iránt. 

•	 A játékosok nem intézhetnek támadást baráti figurák ellen.
Kapcsolóldó Témakörök: Besorolás, Ellenséges Figura

cSOPORT
Az egy Telepítéskártyához vagy Hőslaphoz tartozó összes figura 
egy csoportot képez.
•	 Egy csoport egy vagy több figurából állhat.
•	 Minden Telepítéskártyán a telepítési ár alatt bizonyos számú 

csík látható. Ez a csoport kezdeti mérete. Ennyi figurát kell 
lehelyezni, amikor a csoportot telepítik.

•	 Egy két vagy több figurából álló csoport aktiválásakor, minden 
figura külön-külön hajtja végre az akcióit. Egy figura mindkét 
akcióját végre kell hajtani, mielőtt a következő figura kerülne 
sorra.

•	 Amikor egy csoport Telepítéskártyája kimerült, akkor a 
csoport minden figurája kimerült, és nem hajthatnak végre 
aktiválásokat. 

•	 Ha egy figura több változata is játékban van (általános vagy 
elit), akkor ezeknek a figuráknak minden egyes csoportját meg 
kell különböztetni.
- Ehhez a játékosok egy azonosító jelzőt helyeznek a 

Telepítéskártyára, a hozzá tartozó azonosító matricákat 
pedig a megfelelő figurák talpaira ragasztják.

Kapcsolóldó Témakörök: Telepítés, Elit Figura, Kimerülés

ÉLETERŐ
Amikor egy figura sérülésjelzőinek száma elérik az Életerőt, 
akkor a figurát legyőzik. Az életerő a figura Telepítéskártyáján 
vagy Hőslapján van feltüntetve. Ha egy egészséges hőst 
legyőznek, akkor a Hőslapját a sérült oldalára kell fordítani.
Kapcsolóldó Témakörök: Sérülés, Legyőzve, Egészséges

eGÉSZSÉGES
Egy hadjárat folyamán egy hős egészen addig egészséges, amíg 
sérültté nem válik.
Kapcsolóldó Témakörök: Hős, Sérült

hŐS
Egy hadjárat folyamán minden egyes Lázadó játékos egy hőst 
irányít. A „Hős” szó egyaránt vonatkozik a hős figurákra, a játékos 
irányította figurákra, valamint minden hozzájuk kapcsolódó 
játékelemre.
Kapcsolóldó Témakörök: Hadjárat Előkészületek

rEJTETT INFORMÁCIÓ
A kártyák és jelzők egyes információi rejtve maradnak a játékosok 
előtt, tilos megnézniük. Az alábbi szabályok meghatározzák, hogy 
mely információk mely játékosok számára titkosak.
•	 Hadjárat Útmutató: A Hadjárat Útmutató információit a 

Lázadó játékosok nem tanulmányozhatják. A Birodalmi játékos 
bármikor bármilyen információt megtekinthet a Hadjárat 
Útmutatóban. A Lázadó játékosok kérdezhetik a Birodalmi 
játékost a korábban felolvasott szabályokat illetően, ám nem 
tudhatnak meg semmit a küldetés olyan eseményeiről, amelyek 
még nem történtek meg. A lapkanevek nem titkosak.

•	 Birodalmi Kártyák: A Birodalmi játékos kezében tartott 
Telepítéskártyákat és a tartalékait titokban kell tartani a Lázadó 
játékosok előtt. Egyes Feladatkártyákat titokban kell tartani a 
Lázadó játékosok előtt, amikor azok megvásárlásra kerülnek, és 
titokban is kell tartani őket előlük egészen a kijátszásukig.

•	 Egyéb Kártyák: A játékosok nem nézhetik meg semelyik pakli 
kártyáit sem, kivéve a Jutalompaklit. Az eldobott kártyák, az 
aktív küldetések, a képpel felfelé fordított kártyák az asztalon, 
valamint a kártyák a játékosok saját játékterületén, nyílt 
információk, és azokat bárki bármikor megnézheti.

•	 Jelzők: A ládának, a semleges küldetésnek és a termináljelzőknek 
az egyik oldalán gyakran található rejtett információ. A játékosok 
nem nézhetik meg ezeknek a jelzőknek a lefelé fordított oldalát.

Kapcsolóldó Témakörök: Feladatkártyák, Telepítéskártyák, 
Ládajelzők, Küldetések, Termináljelzők

eLLENSÉGES FIGURA
Egy játékos ellenfelének valamennyi figurája ellenségesnek minősül.
•	 Egy hadjárat során valamennyi V figura ellenséges a U és 
W figurákkal szemben. 

Kapcsolóldó Témakörök: Besorolás, Baráti Figura

jÁRHATATLAN TEREP
A járhatatlan terepet a térkép egy mezője köré rajzolt szaggatott 
vörös vonallal jelezzük. A figurák nem léphetnek járhatatlan 
terepet tartalmazó mezőre.
•	 Előfordul, hogy járhatatlan terep csak a mező egyik oldalán 

található. A figurák nem léphetnek át rajta, és nem taszíthatják 
őket át ezen az oldalon. A nagy figurák nem léphetnek rá, nem 
taszíthatják őket át ezen az oldalon, és nem helyezhetők le 
járhatatlan oldalakra, hacsak nem rendelkeznek olyan 
különleges képességgel, amelyik lehetővé teszi ezt számukra, 
például a Masszív vagy a Mobil.

•	 A járhatatlan terep nem akadályozza a rálátást.
Kapcsolóldó Témakörök: Rálátás, Masszív, Mobil, Mozgás, 
Lehelyezés, Taszítás, Terep

bIRODALMI FIGURÁK
Egy hadjárat során a Birodalmi játékoshoz tartozó valamennyi 
figura Birodalmi figura. Ebbe beleértendő az összes U és W
szimbólummal rendelkező Telepítéskártya. 
Kapcsolóldó Témakörök: Aktiválás, Telepítéskártya, Elit 
Figura, Csoport
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bIRODALMI FEJLESZTÉS SZAKASZ
Egy hadjárat során a Birodalmi játékos minden Birodalmi Fejlesz-
tési Szakasz során vásárolhat új kártyákat. Először tapasztalati 
pontokat kell költenie ahhoz, hogy új Osztálykártyákat, majd 
befolyást, hogy új Feladatkártyákat vásároljon.
•	 Új Osztálykártyák vásárlásához a Birodalmi játékos átnézi az 

Osztálypaklija minden lapját, majd tetszőleges számú kártyát 
vásárol, a kártyák összesített árával megegyező számú TP 
elköltésével. A megvásárlás után emlékeztetőül a hadjárat 
végéig megtartja ezeket a kártyákat.

•	 Új Feladatkártyák vásárlásához a Birodalmi játékos megkeveri 
a Feladatpaklit és titokban felhúz belőle négy kártyát. Ezek 
közül bármennyit megvásárolhat a kártyák árával megegyező 
számú befolyás elköltésével.
- A Birodalmi játékos nem mutatja meg a felhúzott 

Feladatkártyáit a hősöknek. A nem megvásárolt kártyákat 
felfedés nélkül vissza kell keverni a pakliba.

- A Feladatkártyák többségét a megvásárlás után azonnal fel 
kell olvasni hangosan, majd végre kell hajtani. Az egyetlen 
kivétel az, amikor a kártyán a „tartsd titokban ezt a kártyát” 
utasítás található. A Birodalmi játékos megtartja a kártyát, és 
kijátszáskor végrehajtja a hatásait (lásd „A Feladatkártya 
Típusok” részt a 4. oldalon).

Kapcsolóldó Témakörök: Feladatkártyák, Osztálykártyák, 
Tapasztalati Pontok, Befolyás

kORLÁTOZOTT
Egyes küldetés szabályok hivatkoznak egy figura 
korlátozására, leginkább olyankor, amikor a figurát legyőzik. 
A figurát ilyenkor nem dobjuk el, hanem ott marad a 
térképen, és számos megkötés kapcsolódik az aktiválásához.
•	 A figura ugyanannak a játékosnak az irányítása alatt marad.
•	 A figura nem akadályozza a mozgást és a rálátást. Más 

figurák nem fejezhetik be a mozgásukat egy korlátozott 
figura mezőjén.

•	 Amikor egy figura korlátozottá válik, akkor eldobja 
valamennyi állapotát, és attól fogva nem kaphat semmilyen 
állapotot.

•	 A figura nem szenvedhet H-t (sérülés), valamint nem hat rá 
és lehet célpontja támadásoknak, képességeknek, és más 
játékhatásnak, kivéve a küldetés szabályokban foglaltakat.
- A figurát eltaszíthatja olyan MASSZÍV figura, ha az a 

korlátozott figura mezőjén fejezi be a mozgását. 
Kapcsolóldó Témakörök: Masszív, Küldetések, Visszavonulás

bEFOLYÁS
Egy hadjárat során a Birodalmi játékos gyakran kap jutalomként 
befolyást. Ez az erőforrás Feladatkártyák vásárlására szolgál a 
Birodalmi Fejlesztés Fázisban. 
•	 A Befolyást a hadjárat naplóban kell nyilvántartani.
•	 Amikor a Birodalmi játékos befolyást kap, akkor hozzáadja a 

hadjárat naplóban található aktuális befolyásához, és bejegyzi az 
új értéket. Amikor befolyást költ, akkor levonja az aktuális 
befolyásából, és bejegyzi az új értéket.

•	 Nem kell egyszerre elköltenie az összes befolyását. Az el nem 
költött befolyás egy későbbi Birodalmi Fejlesztés Fázisban is 
elkölthető.

Kapcsolóldó Témakörök: Feladatkártyák, Birodalmi Fejlesztés Fázis

INDULÓ CSOPORTOK
Egy hadjárat során a küldetések többsége meghatározott 
Telepítéskártyákat, ún. induló csoportokat biztosít a Birodalmi 
játékos számára. Ezen csoportok figurái a küldetés ábra által jelzett 
helyekre kerülnek.
•	 Ezek a kártyák nem képezik részét a kézben tartott kártyáknak, 

és a küldetés elején képpel felfelé le kell helyezni őket.
•	 Amikor egy induló csoport utolsó tagja is legyőzetik, akkor 

hozzá tartozó Telepítéskártya visszakerül a Birodalmi játékos 
kezébe, aki opcionális telepítéssel, a normál telepítési 
szabályokat követve ismét telepítheti ezeket a figurákat.

Kapcsolóldó Témakörök: Telepítés, Utánpótlás

kEZDEMÉNYEZÉS
Egy összecsapás során, a játék minden egyes körében az egyik 
játékos birtokolja a kezdeményezés jelzőt. A kezdeményezés 
jelzővel rendelkező játékos hajtja végre az első aktiválást 
abban a körben.
•	 A játék elején a kevesebb telepítési költségű sereggel 

rendelkező játékosé a kezdeményezés. Ha mindkét játékos 
telepítési költsége ugyanannyi, akkor a kezdeményezést 
véletlenszerűen kell meghatározni, egy kék kocka dobásával. 
A magasabb Pontosság értéket dobó játékosé az induló 
kezdeményezés (ha szükséges, akkor újra kell dobni).

•	 A kezdeményezéssel induló játékos választja meg 
elsőként a telepítési zónáját, és telepíti először a figuráit. 
Ezután az ellenfele telepíti a figuráit a másik telepítési 
zónában.

•	 A kezdeményező játékos nyeri meg a küldetés összes esetleg 
felmerülő döntetlen helyzetét. Például, ha a küldetés 
szabályok szerint el kell mozgatni egy jelzőt egy mezővel a 
legközelebbi figura felé, és két figura ugyanolyan közel van 
a jelzőhöz, akkor a kezdeményező játékos dönti el, hogy 
melyik figura felé mozogjon a jelző.

•	 A Státusz Fázis 4. lépésében a kezdeményező játékos 
átadja a kezdeményezés jelzőt az ellenfelének.

Kapcsolóldó Témakörök: Aktiválás, Ellentmondások, Telepítés, 
Státusz Fázis
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INTERAKCIÓ
A figurák interakcióba léphetnek, hogy  különféle feladatokat 
hajtsanak végre. Például, egy figura interakció útján kinyithat 
egy ajtót.
•	 Egy figura egy akciójaként hajthat végre egy interakciót.
•	 Egy figurának a jelzővel azonos, vagy az egyik azzal szomszé-

dos mezőn kell tartózkodnia, hogy interakcióba léphessen vele.
•	 Egy hadjárat során egy hős interakcióba léphet egy ládajelzővel, 

hogy megszerezze a jelzőt és húzzon egy Ellátmánykártyát.
•	 A küldetés szabályok gyakran felsorolják azokat a különböző 

feladatokat, amelyek interakció útján teljesíthetők. Ilyen 
például a terminálok használata vagy jelzők megszerzése.

•	 Ha a küldetés szabályokban az interakció célpontja után 
zárójelben egy tulajdonság szimbólum található, akkor a 
figurának először teljesítenie kell az adott tulajdonság próbát 
ahhoz, hogy utána rendezze az interakció hatását.

Kapcsolóldó Témakörök: Akciók, Aktiválás, Ajtók, Ládajelzők, 
Jelzők Megszerzése, Ellátmánykártyák, Termináljelzők

bELTÉRI MEZŐK
Egyes mezők beltéri mezőnek minősülnek és 
bizonyos küldetés szabályok, illetve olyan 
kulcsszavak vonatkoznak rájuk, mint például a 
Masszív. Beltéri mezők a következő lapkákról: 
19A–36A és 19B–36B.
•	 Egy hadjárat során a Masszív kulcsszóval 

rendelkező figurák nem léphetnek beltéri 
mezőkre.

•	 Minden nem beltéri mező kültéri mező.
•	 A 38A, 39A, 38B és 39B lapkák valamennyi 

mezője kültéri mező.
Kapcsolóldó Témakörök: Masszív

kÖZBEAVATKOZÁS
Egyes képességek lehetővé teszik a közbeavatkozást. Amikor a 
játékos egy közbeavatkozás képességet hajt végre, akkor a játék 
aktuális akciója megáll, és a közbeavatkozás képesség kerül 
végrehajtásra. A hatás rendezése után, a játék attól a ponttól 
folytatódik, ahol a közbeavatkozáskor megállt. Ha például egy 
támadás szakad félbe, akkor a közbeavatkozás képességet teljes 
egészében végre kell hajtani, mielőtt a játékos befejezi a támadást.
•	 Megengedett, hogy egy figura közbeavatkozzon saját 

aktiválásának során.
•	 Ha egy a közbeavatkozás hatására az aktuális akció vagy 

képesség érvénytelenné válik, akkor azt a hatást nem lehet 
végrehajtani. A hatásért kifizetett költségek nem járnak vissza.
Ha például egy játékos kijátszik egy olyan Parancskártyát, 
amelyik lehetővé teszi számára egy figura megtámadását, és 
az a figura közbeavatkozik, hogy elmozogjon a rálátásból, 
akkor a Parancskártyát el kell dobni, és a támadásra elköltött 
akció elveszik.

•	 Ha ugyanazt az akciót két hatás szakítja meg, akkor az aktiválását 
jelenleg végrehajtó játékos dönti el a közbeavatkozások sorrendjét.

•	 Egy figura akciója nem szakítható meg, amíg a figura egy 
másik figurát is tartalmazó mezőn áll.

Kapcsolóldó Témakörök: Ellentmondások

tÁRGYKÁRTYÁK
Egy hadjárat során a legkülönbözőbb Tárgykártyákat szerezhetik 
meg. A Tárgykártyák lehetnek fegyverek, páncélok, felszerelések 
és módosítások. Egy hős által megszerzett minden egyes 
Tárgykártya képpel felfelé fordítva a játékterületére kerül.
•	 A fegyverek úgy azonosíthatók, hogy a kocka szimbólumok és 

a O vagy P szimbólum feletti szövegdobozban a „Támadás” 
felirat látható. Fegyverekkel támadásokat lehet végrehajtani. 
Minden más Tárgykártya használatára vonatkozó utasítások 
megtalálhatók a kártyán.

•	 Egy fegyver képességei nem használhatók olyan esetben, ha a 
támadást nem azzal a fegyverrel hajtják végre.

•	 Három különböző hátoldallal rendelkező Tárgykártya létezik. 
A Tárgykártya hátoldalán található szám a kártya szintjét jelzi. 
A Lázadó Fejlesztés Szakasz során a Lázadó játékosok kártyákat 
húznak a Hadjárat Naplóban feltüntetett szintű pakliból.

•	 Egyes Osztálykártyák és Jutalomkártyák is Tárgykártyák. Ezeket 
a kártyákat a rajtuk lévő tartalomról lehet beazonosítani. Az 
alapjáték minden egyes hőse egy induló Tárgykártya készlettel 
rendelkezik az Osztálypaklijában.

•	Egy küldetésben a hősök telepítése előtt a játékosok szabadon 
cserélgethetik egymás között a Tárgykártyáikat. A küldetés 
teljesítése során a Tárgykártyák már nem cserélhetők.

•	 Egy hős birtokában lévő Tárgykártyáknak nincs korlátja; azon-
ban egy adott küldetésre egy hős csak meghatározott számú 
tárgyat vihet: 1 Páncél(R), 2 Fegyver és 3 Felszerelés (S).
- Ha a térképre történt telepítés után egy hős túllépi ezt a 

korlátot, akkor ki kell választania, hogy melyik kártyákat 
hagyja hátra. A kiválasztott kártyákat félre kell tennie; ebben a 
küldetésben nem használhatók. A küldetés után ezek a 
kártyák visszakerülnek a játékoshoz.

- Ha egy hős 2 fegyvert visz egy küldetésre, és támadást hajt 
végre, akkor ki kell választania 1 fegyvert, amelyet ahhoz a 
támadáshoz használ.

•	 A Tárgykártyákon, az ábra alatt jellemzők található (például 
PISZTOLY). A jellemzőknek önmagukban nincs hatásuk, de 
más játékelemek hivatkozhatnak rájuk.

mÓDOSÍTÁSOK
Egyes Tárgykártyák Módosítás jellemzővel rendelkeznek. 
Ezeknek a kártyáknak önmagukban nincs hatásuk, hanem hozzá 
kell őket csatolni (rá kell helyezni) egy egyező szimbólummal 
rendelkező (O vagy P) Tárgykártyához. Miután a hős 
hozzácsatolta a módosítást egy tárgyhoz, akkor használhatja 
annak képességét, amikor támadást hajt végre azzal a fegyverrel. 
•	 Minden egyes fegyver korlátozott számú módosítással 

rendelkezhet. Ez a korlátot meghatározott számú színes sáv 
jelzi a kártya jobb alsó sarkában. Ha egy Tárgykártyának 
nincsenek módosítás sávjai, akkor nem csatolhatók hozzá 
módosítások.

•	 A módosítások nem fegyverek.



16 IMPERIAL ASSAULT-CORE GAME

SZABÁLYKÖNYV ÚTMUTATÓ

•	 Amikor egy hős vásárol egy Tárgykártyát, akkor minden egyes 
küldetés előtt a hősök bármelyik módosításukat átcsatolhatják 
más Tárgykártyákhoz. A hősök úgy is dönthetnek, ahogy , 
hogy leveszik a módosításokat a Tárgykártyáikról, és kapcsolás 
nélkül a játékterületükön tartják őket. A Tárgykártyákhoz nem 
csatolt módosítások képességei nem használhatók.

•	 Egy küldetés teljesítése folyamán a módosítások nem 
csatolhatók hozzá és nem csatolhatók le a Tárgykártyákról.

•	 Egy Tárgykártyának egyidejűleg nem lehet egynél több 
ugyanolyan jellemzővel rendelkező módosítása, a MÓDOSÍTÁS
jellemzőt kivéve. Például egy fegyverhez csak egy Puskacső 
módosítás csatolható.

Kapcsolóldó Témakörök: Támadások, Hadjárat Előkészületek, 
Kreditek, Játékterület

kULCSSZAVAK
A kulcsszavak a képességek rövidített leírásai.
•	 Az alábbi kulcsszavak találhatók az alapjátékban: Vérzés, 

Robbanás, Hasítás, Fókusz, Masszív, Mobil, Átütés, Gyógyulás, 
Hosszú és Kábítás.

•	 Az olyan állapotok, mint a Vérzés, Fókusz és Kábítás, kulcs-
szóként szintén megtalálhatók a hozzájuk tartozó állapotokon.

Kapcsolóldó Témakörök: Vérzés, Robbanás, Hasítás, Fókusz, 
Masszív, Mobil, Átütés, Gyógyulás, Hosszú, Kábítás

nAGY FIGURÁK
Az egy mezőnél nagyobb talppal rendelkező figurákat nagy figu-
rának nevezzük. A nagy figurákra az alábbi különleges szabályok 
vonatkoznak, valamint lásd a II. Függeléket a 27. oldalon.
•	 Amikor egy nagy figura támad, akkor a rálátás bármelyik 

általa elfoglalt mezőtől számítható. Amikor egy nagy figura 
támadás célpontja, akkor a támadást végrehajtó figurának a 
nagy figura által elfoglalt valamelyik mezőt kell célpontul 
választania.

•	 A nagy figurák nem képesek átlósan mozognia.
•	 Egy nagy figura elkölthet egy mozgáspontot arra, hogy 

elforduljon 90 fokkal (megjegyzendő, hogy ez kizárólag az 
olyan figurákat érinti, amelyek talpai kettő vagy hat mezőt 
foglalnak). Amikor így teszel, akkor a nagy figurának az 
elfordulás után legalább az elfordulás előtt elfoglalt mezők 
felén maradnia kell.

•	 Amikor egy nagy figurát eltaszítanak vagy mozog bizonyos 
számú mezőt, akkor a talpa nem fordul el, hanem ugyanabban 
az irányban marad.

•	 A nagy figurák mozgására minden a terepre, illetve más figu-
rákra vonatkozó feltétel érvényes, azonban minden elköltött 
mozgáspont esetén csak egyszer kell figyelembe venni. 
Ha például egy E-Hálózat Mérnök két mezőt tartalmazó 
figurákhoz mozog, akkor csak egy további mozgáspontot 
kell költenie kettő helyett.

•	 Ha egy hatás egy nagy figurát helyez egy mezőre, akkor a 
hatást végrehajtó játékos választja meg a figura lehelyezési 
irányát. Bármelyik szabályos helyre lehelyezhető, amennyiben 
a figura talpának egy része az előírt mezőre kerül.

Kapcsolóldó Témakörök: Támadások, Rálátás, Masszív, 
Mobil, Mozgás, Taszítás, Kis Figura, Célpont

rÁLÁTÁS
A rálátás határozza meg, hogy egy figura mit „láthat”. A 
rálátás többnyire arra használatos, hogy meghatározzuk, hogy 
mely figurák lehetnek egy O (távharci) támadás célpontjai.
A rálátás meghatározásához a játékos húz két képzeletbeli, 
egymást nem metsző vonalat a támadó figura mezőjének egyik 
sarkából a célpont mezőjének két szomszédos sarkába. Ha e két 
vonal bármelyike áthalad egy falon, figurán vagy blokkolt terepen, 
akkor a figurának nincs rálátása a célpontra.
•	 • A rálátás megállapítható a térképen található bármelyik 

sarokból vagy sarokra. A vonalak végigvezethetők olyan mezők 
sarkain és oldalai mentén, amelyik figurát, ajtót és blokkolt 
mezőt tartalmaz.

•	 A falak csak akkor akadályozzák a rálátást, ha egy mező egy 
teljes oldalát kitöltik. Ha egy fal nem tölt ki egy teljes oldalt, 
akkor az a fal a rálátást semmilyen irányból nem gátolja.

•	 A rálátás nem vezethető keresztül olyan sarkon, ahol falak 
és blokkolt terepek bármilyen kombinációban érintkeznek. 
A rálátás keresztülvezethető egy figura, valamint egy átlós 
helyzetű fal, blokkolt terep vagy másik figura kombinációján.

•	 A figurák rálátnak a szomszédos figurákra.
•	 Előfordulhat az, hogy egy figurának rálátása van egy másik 

figurára, de ez utóbbinak nincs rálátása a másikra. Ez 
többnyire akkor következik be, amikor egy figura egy fal vagy 
egy figura mögött található.  Tematikailag ez azt a szituációt 
jelképezi, amikor egy figura kihajol a fedezékből, hogy 
támadást intézzen, majd visszahúzódik a fedezék mögé.

•	 Egy figura nem gátolhatja önnön rálátását. A célpont figura 
maga sem gátolhatja a felé irányuló rálátást.

•	 A szomszédos figurák mindig rálátnak egymásra.
A szomszédos figurák mindig rálátnak egymásra.
A fenti helyzetek részletesen megtekinthetők az „I. Függelék - 
Rálátás” részben, a 26. oldalon.
Kapcsolóldó Témakörök: Szomszédos, Támadások, Blokkolt 
Terep, Távharci Támadás, Falak

BEZÁRT
Lásd az „Ajtók” részt a 11. oldalon.

mASSZÍV
A Masszív kulcsszó megtalálható egyes Telepítéskártyákon, és egy 
sor olyan különleges szabályra utal, amelyik annak a csoportnak a 
figuráira vonatkozik.
•	 A figurák nem gátolnak rálátást egy Masszív figurára, illetve

Masszív figuráról.
•	 Egy hadjárat során a Masszív figurák nem léphetnek 

beltéri mezőkre.
•	 Masszív figurák ráléphetnek blokkolt vagy járhatatlan 

terepet tartalmazó mezőkre. Átmozoghatnak ilyen 
oldalakon, és a mozgásukat is befejezhetik blokkolt vagy 
járhatatlan mezőkön.

•	 Masszív figurák extra mozgáspont költség megfizetése nélkül 
léphetnek rá ellenséges figurákat és/vagy nehéz terepet 
tartalmazó mezőkre.

•	 Masszív figurák nem léphetnek más Masszív 
figurákat tartalmazó mezőkre.
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•	 Egy Masszív figura befejezheti a mozgását olyan mezőkön, 
amelyik blokkolt terepet és/vagy más figurákat tartalmaz. A me-
zőjén lévő valamennyi figurát a figura irányítója által választott
legközelebbi üres mezőre taszítja (figyelembe véve a járhatatlan
terepeket). A Masszív figurát mozgató játékos elsőként a baráti 
figurákat taszítja el, majd a többi játékos taszítja el a figuráit.

•	 Ha egy Masszív figura olyan mezőkön fejezi a mozgását, ame-
lyeken legalább egy másik figura tartózkodik, akkor a Masszív 
figura már nem mozoghat tovább ebben az aktiválásban.

•	 Ha egy Masszív figura blokkolt terepet tartalmazó mezőn 
tartózkodik, akkor a rá lehet látni arra figurára, mezők 
számolhatók ahhoz a figurához, valamint szomszédos figurák is 
támadhatják azt a figurát.

Kapcsolóldó Témakörök: Blokkolt Terep, Járhatatlan Terep, 
Beltéri Mezők, Mozgás, Taszítás

kÖZELHARCI TÁMADÁS
Egyes Telepítéskártyák és Tárgykártyák P szimbólummal vannak 
jelölve. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a figurák végrehajthatnak 
közelharci támadást.
•	 A közelharci támadások célpontja lehet a támadó mezőjén vagy 

egy vele szomszédos mezőn lévő ellenséges figura objektum.
•	 A Pontosság nem feltétele a közelharci támadásoknak.
•	 Ha egy figurának nincs P szimbóluma, akkor nem hajthat végre 

közelharci támadást. Egy olyan szomszédos figurát célzó 
támadás, amelyik a O szimbólumot használja, az egy távharci, 
nem pedig egy közelharci támadás.

Kapcsolóldó Témakörök: Pontosság, Szomszédos, Támadások

cÉLTÉVESZTÉS
Egyes hatások eredményeképpen a támadások célt tévesztenek. 
Amikor egy támadás célt téveszt, akkor a célpont figura nulla H-t 
(sebesülés) szenved.
•	 A fehér kockán a E (kitérés) szimbólum azt eredményezi, 

hogy a támadás célt téveszt.
•	 Ahhoz, hogy a támadó távharci támadást hajtson végre, a 

Pontosságának nagyobbnak vagy egyenlőnek kell lennie a 
célpont távolságával. Ha a Pontossága kisebb, mint ez a 
távolság, akkor a támadás célt téveszt.

•	 Ha egy támadás célt téveszt, attól még más hatások 
érvényesülhetnek (mint például a Gyógyulás kulcsszó). Ha a 
képesség kiváltásához szükséges az, hogy a célpont figura egy 
vagy több H-t szenvedjen, például a Hasításnál, akkor a 
céltévesztés kizárja annak a képességnek a végrehajtását. 

Kapcsolóldó Témakörök: Pontosság, Támadások, Mezők Számolása

kÜLDETÉSEK 
Minden egyes küldetés egy taktikai harci játék, amelyre egy 
moduláris játéktérképen kerül sor, és amelynek mindegyikére 
egyedi küldetés szabályok vonatkoznak.

eGY KÜLDETÉS VÉGREHAJTÁSA
Az Imperial Assault küldetései egymást követő játékkörökből 
tevődnek össze. Minden kör egy Aktiválási Fázisból, majd egy azt 
követő Státusz Fázisból áll.
A Státusz Fázis végrehajtása után, a játék egy következő kör Akt-
iválási Fázisával kezdődik. Ezek a fázisok mindaddig ismétlődnek, 
amíg a küldetés véget nem ér (lásd „A Játék Megnyerése” részt a 
25. oldalon).

TÖRTÉNET- ÉS MELLÉKKÜLDETÉSEK
Egy hadjárat során a játékosok egy sor történetküldetést és 
mellékküldetést hajtanak végre. Minden egyes küldetés 
szabályai és térképe megtalálhatók a Hadjárat Útmutatóban.
•	 Minden Küldetés Szakasz során a hősök választanak egy 

végrehajtandó küldetést.
- A hadjárat napló listázza azokat az aktív küldetéseket, 

amelyekből a hősök választhatnak minden egyes Küldetés 
Fázis során. Például, „Történet Küldetés” esetén a hősöknek 
ki kell választaniuk egy végrehajtandó Történet Küldetést. 
Többnyire egyszerre csak egy Történet Küldetés elérhető.

- A nem kiválasztott küldetések mentésre kerülnek a 
játékülések között, és mindaddig aktívak maradnak, 
amíg nem teljesítik őket.

•	 Egy küldetés sem játszható végig kétszer egy hadjárat folyamán.
•	 A Mellékküldetés kártyákon a cím alatt találhatók a jellemzők 

(mint például Tat o oine ). Ezeknek a jellemzőknek önmaguk-
ban nincs hatásuk, de más játékelemek hivatkozhatnak rájuk. 

•	 A bevezető küldetés teljesítése után keverjétek meg a 
Mellékküldetés paklit, húzzatok két kártyát, és képpel felfelé 
helyezzétek őket az asztalra. Egy nem-feladat mellékküldetés 
teljesítése után keverjétek meg a Mellékküldetés paklit, 
húzzatok egy kártyát, és képpel felfelé helyezzétek az asztalra.

A MELLÉK KÜLDETÉS PAKLI ÖSSZEÁLLÍTÁSA

A hadjárat előkészületek után válogassátok szét a Mellékküldetés 
kártyákat külön pakliba típusuk (színük) szerint. Az alábbi kártyák 
összekeverésével alakítsátok ki a Mellékküldetés paklit:
•	 A hadjáratban részt vevő minden egyes hős után, egy, a 

hőshöz tartozó vörös Mellékküldetés kártya.
•	 A hősök által kiválasztott négy zöld Mellékküldetés kártya. A 

hősök nem választhatnak egynél több olyan kártyát, amelyik 
ugyanazt a szövetségest jutalmazza, függetlenül a szövetséges 
alcímétől, mint amilyen például „A Felkelők Hőse”.

•	 Négy véletlenszerű szürke Mellékküldetés kártya. 
Ezeket képpel lefelé kell a pakliba keverni, úgy, hogy 
a lapokat egyik játékos se lássa.

kÖTELEZŐ KÜLDETÉS
Egy hadjárat során egyes Feladatkártyák és események hatására 
kötelező küldetést kell végrehajtani. Ez többnyire egy küldetés 
jutalom vagy Feladatkártya eredményeként következnek be. 
Például, ha egy Feladatkártya azt mondja, hogy „Játsszátok le a 
’Kessel Fűszerbányái’ mellékküldetést”, akkor a játékosok azonnal 
lejátsszák azt a küldetést, majd onnan folyatatják a hadjáratot, ahol 
abbahagyták.
•	 A kötelező küldetések a hadjárat napló „Kötelező Küldetések” 

részében kerülnek feljegyzésre. Amikor egy kötelező küldetés 
következik, de a játékosoknak nincs idejük végrehajtani ezt a 
küldetést az aktuális játékülés alatt, akkor felviszik a küldetést 
a „Kötelező Küldetések” részbe, de nem pipálják ki a 
rubrikáját. A legközelebbi alkalommal, amikor visszaállítják a 
hadjáratukat, akkor azonnal ezzel a küldetéssel folytatják a 
játékot.

•	 A kötelező küldetéseket a hadjárat szakaszai között kell végre-
hajtani. Egy kötelező küldetés teljesítése után a játékosoknak el 
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kell végezniük egy Küldetés Szakasz „küldetés-végi karbantartás”. 
Ezután hajtják végre a hadjárat következő elérhető szakaszát.
- Ha a küldetés azonnal egy másik küldetés teljesítése után kez-

dődik, akkor el kell végezni a „küldetés-végi karbantartást”, de 
a Lázadó és a Birodalmi Fejlesztési Szakaszt nem lehet végre-
hajtani e küldetés előtt. Egy kötelező küldetés fenyegetés szint-
je megegyezik az éppen játszott küldetés fenyegetés szintjével.

•	 Mivel a kötelező küldetések önként nem választhatók, ezért 
nem rendelkeznek saját Küldetéskártyákkal.

•	 Ha a játékosok a hadjárat útmutató „Kötelező Küldetés” részé-
ben kifogynak az üres mezőkből, attól még változatlanul játsz-
hatók kötelező küldetések. Ezeket a kötelező küldetéseket a had-
járat napló hátuljára vagy valamilyen más papírra kell lejegyezni.

ÖSSZECSAPÁS KÜLDETÉSEK
Minden egyes összecsapás küldetés térképe megtalálható a 
küldetés ábráján. Az összecsapás küldetések szabályai az 
Összecsapás Küldetés kártyákon találhatók.
Kapcsolóldó Témakörök: Aktív Küldetések, Feladatkártyák, 
Hadjárat, Küldetés Előkészületek, Küldetés Szakasz, Győzelem

kÜLDETÉS ELŐKÉSZÜLETEK
Egy küldetés teljesítése előtt a játékosok meghatározott előkészületi 
lépéseket hajtanak végre.

hADJÁRAT KÜLDETÉS ELŐKÉSZÜLETEK
Egy hadjárat küldetés előkészítéséhez az alábbi lépéseket kell 
végrehajtani:
1. Telep összeállítása: A Birodalom játékosa összeállítja a terepet 

a Hadjárat Útmutató ábrája alapján. Nem csak a térkép elemeit 
illeszti össze, hanem az ábrán látható jelzőket is felhelyezi a 
térképre.

2. Fenyegetés és Kör számláló előkészítése: A Birodalom
játékosa beállítja a fenyegetést 0-ra, a kört pedig 1-re.

3. Telepítés és Előkészítés: A Birodalom játékosa elveszi az 
összes Telepítéskártyát és csoportok alapján különválogatja őket, 
ahogyan azt a Telepítés és Előkészítés mezőben látja a küldetés 
szabályainál. Ez a mező maximum négy különböző elemből áll:
- Kezdő csoportok: Magához veszi a felsorolt Telepítés-

kártyákat, és képpel felfelé maga elé helyezi őket. A megfelelő 
figurák a 4. lépés (”Birodalmi Figurák Lehelyezése”) során 
kerülnek fel a térképre.

- Fenntartott csoportok: Titokban fogja ezeket a Telepítés-
kártyákat, és lefordítva félre rakja őket. A figurák ezeknek 
a kártyáknak megfelelően lesznek elhelyezve, a küldetés 
szabályai által meghatározott időben.

- Nyílt Csoportok: Titokban kiválaszt néhány Telepítéskártyát, 
a “Nyílt Csoportok” részben felsoroltak szerint, és a kézbe 
veszi őket.
» Választhatja bármelyik olyan nem-Lázadó Telepítés-

kártyát, amelyik nincs a kezdő, illetve a fenntartott 
csoportokban. Nem választhat olyan szövetségest, 
amelyikhez nem jutalomként jutott hozzá.

» A nem használt kezdő, fenntartott, vagy nyílt csoportok 
Telepítéskártyái visszakerülnek a dobozba, e küldetés 
során nem használjuk őket.

-  Speciális előkészületek: Némely küldetésnek van “Speciális 
Előkészület” része. Számos küldetésnek nincsenek speciális 
előkészületei.

4. Birodalmi Figurák Lehelyezése: A Birodalom játékosa 
lehelyezi a térképre a figuráit a küldetés ábrájának megfelelően.
- A térképen ábrázolt figurának szürke vagy fekete kerete 

van, a csoport egy szürke Telepítéskártyához tartozik.
5. Kockák, Kártyák és Egyéb Jelzők Előkészítése: Helyezd az 

összes kockát, állapot- és ellátmány paklit; sérülés-, állapot 
és állóképesség jelzőket könnyen elérhető helyre.

6. Küldetés Eligazítás Felolvasása: A Birodalom játékosa hango-
san felolvassa a “Küldetés Eligazítását” a küldetésszabályokból.

7. Lázadó Figurák Lehelyezése: A Lázadó játékosok a kezdés 
jelzőhöz lehető legközelebb lehelyezik az összes Lázadó 
figurát. Ebbe beleértendő maga a jelző is.
- A Lázadó játékosok megválaszthatják a figuráik telepítési 

sorrendjét. A figuráik lehelyezése előtt kiválasztják, hogy 
mely Tárgykártyákat viszik a küldetésre. Minden hős legfel-
jebb 1 Páncélt (R), 2 Fegyvert és 3 Felszerelést (S) vihet.

- A hős figurák telepítése után a Lázadó játékosok 
dönthetnek úgy, hogy telepítenek egy olyan szövetségest is, 
amelyet jutalomként szereztek (lásd a „Szövetségesek” részt 
a 4. oldalon).

8. Aktiválási Jelzők Előkészítése: Minden hős kap egy aktiválás 
jelzőt, és leteszi kész (zöld) oldalával felfelé saját Hőslapjára. 

ÖSSZECSAPÁS KÜLDETÉS ELŐKÉSZÜLETEK
Egy összecsapás előkészületeihez az alábbi lépéseket kell végrehajtani.
1. Hadsereg és Parancskártyák Előkészítése: A két játékos 

egyszerre lehelyezi a képpel felfelé fordított Telepítéskártyáit 
a saját játékterületére. Ezután mindkét játékos megkeveri a 15 
Parancskártyáját, és a Telepítéskártyái mell helyezi őket.

2. Kezdeményezés Megállapítása: Az a játékos választja meg, 
hogy kinél legyen a kezdeményezés jelző és ezzel együtt a 
kezdés, akinek a Telepítéskártyáinak összesített költsége 
alacsonyabb. Egyenlőség esetén véletlenszerűen határozzátok 
meg a kezdést.

3. Az Összecsapás Küldetés Kiválasztása és Előkészítése: A 
kezdeményező játékos megkeveri az Összecsapás Küldetés 
kártyákat és húz egy lapot. Ezen a kártyán fel van tüntetve a 
küldetés neve, a használandó térkép és a küldetés speciális 
szabályai.
A kártya felhúzása után a játékosok megnézik a megfelelő 
összecsapás küldetés ábrát, majd felépítik a térképet, és jelzett 
pontokra lehelyezik a jelzőket.
- A játékosok vagy csak az „A” vagy csak a „B” jelzőket 

helyezik a térképre, attól függően, hogy az Összecsapás 
Küldetés kártyán melyik betű látható.

4. Egységek Telepítése: A kezdeményező játékos kiválasztja az 
összecsapás küldetés ábra vörös vagy zöld telepítési zónáját. 
Minden figuráját letelepíti a választott telepítési zónába. 
Ezután az ellenfele telepíti le minden  figuráját a másik 
telepítési zónába.

5. Parancskártyák Húzása: Mindkét játékos felhúz három 
kártyát a Parancs paklijából.

Kapcsolóldó Témakörök: Szövetségesek, Hadjárat Előkészületek, 
Parancskártyák, Telepítés, Telepítéskártyák
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kÜLDETÉS SZAKASZ
Egy hadjárat során a játékosok kiválaszthatnak és végrehajthatnak 
küldetéseket a Küldetés Szakaszban. Ez a szakasz az alábbi 
lépésekből áll:
1. Küldetés Választás: A Lázadó játékosok a hadjárat napló 

alapján meghatározzák a következő küldetést. Ha ott 
“Mellékküldetés” szerepel, akkor a hősök választanak egyet az 
aktív Mellékküldetések közül. Ha ott a “Történet Küldetés” 
szerepel, akkor egy aktív Történet Küldetést kell választaniuk.

2. Küldetés Lejátszása: A játékosok lejátsszák a kiválasztott 
küldetést.

3. Küldetés-végi Karbantartás: A küldetés lejátszását követően 
végrehajtják a játékosok az alábbiakat:
- Minden sérült Hőslapja visszafordul az egészséges 

oldalára. A hősök visszanyerik valamennyi H (sérülés) és
C (állóképesség) értéküket.

- A hősök az összes Ellátmány kártyájukat visszakeverik az 
Ellátmány pakliba.

- A hősök 50 kreditet kapnak minden általuk megszerzett 
láda után, majd annak jelzőjét eldobják.

- A hősök visszateszik az éppen teljesített küldetés 
Küldetéskártyáját a dobozba.

- Ha a játékosok még csak a bevezető küldetést játszották le, 
akkor keverjétek össze az Mellékküldetés paklit. Ezután 
húzzatok két kártyát, és képpel felfelé helyezzétek őket az 
asztalra. Most ezek az aktív küldetések.
Ha a játékosok éppen egy nem-feladat Mellékküldetést 
hajtottak végre, akkor keverjétek össze az Mellékküldetés 
paklit,  húzzanak 1 kártyát, és képpel felfelé helyezzétek az 
asztalra. Most ez a kártya az aktív küldetés.

A „Küldetés-végi Karbantartás” után a játék a hadjárat 
naplóban jelzett következő szakasszal folytatódik.
Kapcsolóldó Témakörök:  Ládajelzők, Küldetések, Ellátmánykártyák

kÜLDETÉSJELZŐK
Ezek a jelzők objektumokat, embereket vagy valamilyen fontos 
pontot jeleznek. A küldetésjelzőknek nincs saját hatásuk, mindig 
úgy viselkednek, ahogyan az a küldetésben meg van határozva.
•	 A küldetésjelzőnek három fajtája létezik. Ha egy 

küldetésjelzőn V szimbólum látható, akkor arra, mint Lázadó 
küldetésjelzőre hivatkozunk. Ugyanígy, egy U szimbólumot 
mutató küldetésjelző egy Birodalmi küldetésjelző. Minden 
más küldetésjelző semleges küldetésjelző. 

•	 A küldetésjelzők nem akadályozzák a rálátást és a figurák 
mozgását. Figurák beléphetnek és befejezhetik a mozgásukat 
küldetésjelzőt tartalmazó mezőn.

•	 Ha egy küldetésjelző terepet tartalmazó mezőn van, akkor a 
terep kifejti a hatását azon a mezőn. Például egy küldetés-
jelzőt tartalmazó blokkolt terep változatlanul blokkolja a 
rálátást, és a figurák sem képesek belépni arra a mezőre.

•	 A küldetésjelzők színes kereteinek nincsenek hatásai a játékra, 
hacsak a küldetés ezt másképpen nem szabályozza.

•	 Egy színes oldalával lefelé fordított semleges küldetésjelzőt a 
játékosok nem nézhetnek meg. Ez a szín rejtett információt rejt.

Kapcsolóldó Témakörök: Birtoklás, Rejtett Információ, Interakció

mobIl
Az ezzel a kulcsszóval rendelkező figurák figyelmen kívül hagyják az 
extra mozgás költséget, amikor nehéz terepre vagy ellenséges figurát 
tartalmazó mezőre lépnek. Továbbá beléphetnek járhatatlan és 
blokkolt terepre is, valamint befejezhetik a mozgásukat járhatatlan 
vagy blokkolt terepet tartalmazó mezőkön.
•	 IHa egy mobil figura blokkolt terepen tartózkodik, akkor a rálátás 

elvezethető a figuráig, mezők számolhatók addig a figuráig, 
valamint szomszédos figurák megtámadhatják azt a figurát.

Kapcsolóldó Témakörök: Kulcsszavak

mÓDOSÍTÁSOK
Lásd a „Tárgykártyák” részt a 15. oldalon.

mOZGÁS
Amikor egy figura mozgást hajt végre, akkor a Sebességével 
megegyező számú mozgáspontot kap.
•	 Egy mozgás végrehajtása nem mozdítja el a figurát; mindössze 

mozgáspontokat biztosít, amelyeket az a figura elkölthet az 
aktiválása során. Ez azt jelenti, hogy egy figura felhasználhatja 
az első akcióját arra, hogy végrehajtson egy mozgást, majd egy 
támadást, majd ezután  elköltheti a mozgáspontjait. Akár azt 
is megteheti, hogy valamennyi mozgáspontot a támadás előtt, 
a többit pedig a támadás után költi el.

•	 A figurák mozoghatnak átlósan, bármilyen különálló fal, 
blokkolt terep vagy járhatatlan terep sarkán keresztül, de nem
mozoghatnak átlósan falak, blokkolt terepek vagy járhatatlan 
terepek bármilyen kombinációjának találkozásán keresztül 
(lásd a II. Függeléket „Mozgás Példák” a 27. oldalon).

•	 Mozogj X Mezőt: Ha egy képesség megadott számú mezővel 
elmozgat egy figurát, akkor ez a mozgás figyelmen kívül hagyja 
a mozgáspont költségeket. A figurára és terepre vonatkozó 
minden más szabály érvényben marad (például egy figura nem 
fejezheti be a mozgását egy másik figurát tartalmazó mezőn). 
Amikor egy nagy figura mozog ilyen módon, akkor a talpa 
nem foroghat el, meg kell tartania eredeti irányát.

•	 A figurák áthaladhatnak más figurákat tartalmazó mezőkön. 
A figurának el kell költenie egy további mozgáspontot ahhoz, 
hogy egy ellenséges figurát tartalmazó mezőre lépjen. Egyes 
képességek lehetővé teszik figurák számára, hogy blokkolt és 
járhatatlan terepeket tartalmazó mezőkön is átmozoghassanak.
Az „egy mezőn történő áthaladás” definíciója az, hogy a figura 
abban az esetben léphet be a mezőre, ha a mozgását nem azon 
a mezőn fejezi be. A figura nem léphet be a mezőre, ha ezzel az 
utolsó mozgáspontját is elköltené.

•	 Léteznek olyan ritkán előforduló esetek, amikor egy figura 
elveszíti az összes mozgáspontját, miközben olyan mezőn 
tartózkodik, ahol nem fejezheti be a mozgását (mert például 
egy másik figura is tartózkodik azon a mezőn). Ilyenkor a 
figurát a legközelebbi üres mezőre kell helyezni. 
Amennyiben több ilyen legközelebbi üres mező is 
létezik, akkor a figura birtokosa választ közülük.

•	 A nagy figurákra további mozgással kapcsolatos megkötések is 
vonatkoznak. Lásd a „Nagy Figurák” részt a 16. oldalon, 
valamint a „II. Függelék - Mozgás Példák” részt a 27. oldalon.

Kapcsolóldó Témakörök: Szomszédos, Mezők Számolása, 
Nagy Figurák, Mozgáspontok, Lehelyezés, Taszítás, Terep
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mOZGÁSPONTOK
Számos olyan metódus létezik, melynek eredményeként egy 
figura mozgáspontokhoz juthat. Egy figura elkölthet egy mozgás-
pontot arra, hogy egy tetszőleges szomszédos mezőre mozogjon.
•	 Minden olyan alkalommal, amikor egy figura

mozgáspontokat szerez, akkor azok hozzáadódnak a figura 
aktuális mozgáspontjaihoz.

•	 Egy figurának nem kötelező elköltenie minden rendelkezésére 
álló mozgáspontját, ám az aktiválása végeztével minden 
megmaradt mozgáspontja elveszik.

•	 A mozgáspont elköltése nem akció, és a figura aktiválása 
során bármikor felhasználható. Elkölthető bármelyik akció 
előtt vagy után, azonban nem költhető el egy akció 
végrehajtása közben.

•	 Ha egy figura nem a saját aktiválása során tesz szert mozgás-
pontokra, akkor azokat a mozgáspontokat közbeavatkozásként 
azonnal el kell költenie, különben elvesznek.

•	 A mozgáspont nem kézzelfogható erőforrás, ezért nem 
tartjuk számon jelzőkkel. Amikor egy figura mozgáspontokat 
szerez, akkor a játékos bejelenti, hogy a figurája mennyi 
mozgásponttal rendelkezik, majd hangosan leszámolja 
mozgáspontokat, miközben elkölti őket.

•	 Egy hadjárat során egy hős az aktiválása során bármikor elszen-
vedhet 1C-et (állóképesség), hogy kapjon egy mozgáspontot. 
Ezt aktiválásonként legfeljebb kétszer teheti meg.

Kapcsolóldó Témakörök: Mozgás, Kitartás

sEMLEGES FIGURÁK
Egy hadjárat során egyes figurák semlegesen viselkednek. Ezek 
a figurák csak bizonyos küldetésekben szerepelnek. Az ilyen 
figurákkal kapcsolatos szabályok a küldetésben találhatók.
•	 Egy semleges figurát egyik játékos sem birtokolja. A 

semleges figurák nem aktiválódnak ás nem hajtanak végre 
akciókat.

•	 Ezek a figurák nem szenvednek H-t (sérülés), nem lehetnek 
célpontjai támadásoknak, képességeknek, illetve semmilyen 
más játékhatásnak, kivéve azokat, amelyek a küldetés 
szabályaiban meg vannak adva.

•	 A figurák extra mozgáspont költség nélkül is átmozoghatnak 
semleges figurákat tartalmazó mezőkön.

•	 A semleges figurák akadályozzák a rálátást.
Kapcsolóldó Témakörök: Rálátás, Mozgás

oBJEKTUMOK
Az objektumok a térkép olyan elemeit jelképezik, amelyek nem figu-
rák. Az ajtók, a ládák és a terminálok objektumoknak minősülnek.
•	 A küldetésjelzők többnyire objektumoknak minősülnek, hacsak 

a küldetés szabályok nem figuraként hivatkoznak a jelzőre.
•	 Az ajtók kivételével az objektumok nem korlátozzák a 

mozgást és nem akadályozzák a rálátást.
•	 Az objektumok nem taszíthatók el.
•	 A küldetés szabályok lehetővé tehetik, hogy objektumok 

figurák támadásának célpontjai lehessenek. (lásd az 
„Objektumok Megtámadása” részt a 6. oldalon).

•	 Az objektumokra ható képességek kizárólag az olyan 
objektumokra vonatkoznak, amelyek megtámadhatók.

Kapcsolóldó Témakörök: Objektumok Megtámadása, Ládajelzők, 
Ajtók, Küldetésjelzők, Mozgás, Termináljelzők

nYÍLT CSOPORTOK
Egy hadjárat során, a küldetések többsége lehetővé teszi a 
Birodalmi játékos számára, hogy válasszon meghatározott 
számú Telepítéskártyát, és ezek más néven a nyílt csoportok.
•	 Ezeket a Telepítéskártyákat a Birodalmi játékos a kezében tartva 

titokban tartja egészen addig, amíg ki nem játssza őket.
•	 A Birodalmi játékos egy nyílt csoportból egy opcionális 

telepítés során telepíthet figurákat.
•	 Amikor egy csoport utolsó figuráját is legyőzték, akkor a 

Telepítéskártya visszakerül a Birodalmi játékos kezébe tartott 
többi Telepítéskártya közé. 

Kapcsolóldó Témakörök: Telepítés, Telepítéskártyák, Csoportok, 
Státusz Fázis

ÁTÜTÉS
Ez a kulcsszó lehetővé teszi egy figura számára, hogy figyelmen 
kívül hagyjon meghatározott számú G (blokkolás) eredményt, 
miközben támad. Például a „2 Átütés”  lehetővé teszi, hogy 
figyelmen kívül hagyjon 2G (blokkolás) eredményt.
•	 Ha a G (blokkolás) eredmények száma kevesebb, mint az 

Átütés értéke, akkor a többlet Átütés értéknek nincs hatása.
•	 Amennyiben több Átütés képességet használnak egy 

támadás során, akkor azok értékei összeadódnak.
Kapcsolóldó Témakörök: Támadások, Kulcsszavak

lEHELYEZÉS
Számos hatás eredményeként történik figurák vagy jelzők 
lehelyezése a térkép meghatározott mezőire.
•	 Amikor egy figurát helyeznek a térképre, akkor le kell venni 

ez aktuális mezőjéről, majd a jelzett helyre kell helyezni.
•	 Egy figura lehelyezése egy mezőre nem igényel mozgáspontokat.
•	 Egy játékos nem választhat olyan mezőt a lehelyezendő 

figurája számára, ahol nem fejezheti be a mozgását, mert 
például a mező egy másik figurát vagy blokkolt, illetve 
járhatatlan terepet tartalmaz.

•	 Amikor egy figurát lehelyeznek a mező(k)re, akkor a figura 
belép oda.

Kapcsolóldó Témakörök: Belépés, Mozgás, Terep
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jÁTÉKTERÜLET
Az asztal játékos előtt lévő része a játékos játékterülete. A játékos 
itt tartja a hozzá tartozó, de játéktáblára nem kerülő játékelemeket, 
többek között a Hőslapját, Tárgykártyáit, Telepítéskártyáit, 
Osztálykártyáit, stb.
•	 Egy játékos játékterületén lévő kártyákon és a Hőslapon 

található képességek, a kártyákon, illetve a lapon leírtak szerint 
használhatók.

•	 Egy játékos játékterületén lévő valamennyi képpel felfelé 
fordított kártya nyílt információ, és azokat bármelyik 
játékos megtekintheti.

Kapcsolóldó Témakörök: Elvétel

tASZÍTÁS
Egyes képességek eltaszítanak figurákat. Ennek a képességnek a 
végrehajtásakor a játékos a megadott számú mezővel elmozgatja a 
figurát.
•	 A figura bármelyik irányban tud mozogni. Nem kötelező 

pontosan a képességet használó figurával ellentétes irányban 
mozognia.

•	 Egy eltaszított figura nem önként lép ki mezőjéről.
•	 Egy eltaszított figurának nincs szüksége mozgáspontokra.
•	 Ha egy olyan nem-képesség hatás taszít el egy figurát, mint 

például egy küldetés szabály vagy két mezőt elfoglaló nagy 
figurára csukódó ajtó, akkor a figurát birtokló játékos 
határozza meg az irányt.

•	 A taszítás során egy nagy figura nem mozoghat átlósan és 
nem forgatható el.

Kapcsolóldó Témakörök: Kilépés, Nagy Figurák, Mozgás

tÁVHARCI TÁMADÁS
Egyes Telepítéskártyák és Tárgykártyák O szimbólummal vannak 
jelölve. Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a figurák képesek 
végrehajtani távharci támadást.
•	 Távharci támadásnak olyan ellenséges figura lehet a célpontja, 

amelyikre a támadónak rálátása van.
•	 Egy távharci támadás végrehajtásához a támadó Pontosság 

értékének meg kell egyeznie vagy nagyobbnak kell lennie, 
mint a célponttól való mezők száma. Ha nincs elegendő 
Pontosság eredménye, akkor a támadás célt téveszt.

•	 Amikor a távharci támadás célpontja egy szomszédos mezőn 
található, akkor a támadónak legalább 1 Pontosság eredménnyel 
kell rendelkeznie ahhoz, hogy a támadás ne tévesszen célt.

Kapcsolóldó Témakörök: Támadások, Pontosság, Mezők 
Számolása, Rálátás, Céltévesztés

hOSSZÚ
Egy ilyen kulcsszóval rendelkező figura végrehajthat olyan P
(közelharci) támadásokat, melyben a célpont figurák vagy 
objektumok legfeljebb 2 mező távolságra vannak. 
•	 A támadó figurának rálátással kell rendelkeznie a 

célpontra ahhoz, hogy a támadást végrehajthassa.
•	 Egy Hosszú kulcsszavú támadáshoz nem szükséges 

Pontosság.
Kapcsolóldó Témakörök: Támadások, Mezők Számolása, 
Közelharci Támadás

kÉSZENLÉT
Minden olyan figura készenlétben van, amelyik alkalmas az 
aktiválásra. Minden olyan kártya készenlétben van, amelyik 
nem kimerült, és kimeríthető annak érdekében, hogy 
bizonyos képességeinek a hatását kifejtse.
•	 Egy hős készenlétben van, ha rendelkezik legalább egy

készenléti (zöld) aktiválás jelzővel a Hőslapján.
•	 Amikor egy Telepítéskártya készenlétben van, akkor a 

kártya csoportjának valamennyi figurája készenlétben van.
•	 Amikor egy figura vagy egy kártya felkészült, akkor a Telepítés-

kártyáját álló helyzetbe kell forgatni. Ha a figura egy hős, akkor 
helyette valamennyi aktiválás jelzőjét képpel felfelé kell fordítani.

•	 A Telepítéskártyák, Birodalmi Osztálykártyák és aktiválás jelzők 
minden kör Státusz Fázisának során készenléti állapotba 
kerülnek. Egy hős tárgyai és a Hős Osztálykártyák az adott figura 
aktiválásának az elején kerülnek készenléti állapotba.

Kapcsolóldó Témakörök: Aktiválás, Osztálykártyák, 
Telepítéskártyák, Kimerülés, Tárgykártyák

lÁZADÓ FEJLESZTÉSI SZAKASZ
Egy hadjárat során a hősök minden Lázadó Fejlesztési 
Szakaszban vásárolhatnak új kártyákat. Először tapasztalati 
pontokat költenek, hogy új Osztálykártyákat vásároljanak, majd 
krediteket költhetnek, hogy új Tárgykártyákat vásároljanak.
•	 Osztálykártyák vásárlásához minden Lázadó játékos megnézi az 

összes kártyát az Osztály pakliban, és tetszőleges számú általa 
választott kártyát megvásárolhat belőle.
- Egy Osztálykártya megvásárlásához a hősnek a kártya 

költségével megegyező számú TP-t kell fizetnie.
- A megvásárlás után a kártya a játékos birtokában marad a 

játék hátralévő részében.
•	 Tárgykártyák vásárlásához a Lázadó játékosok megkeverik 

a hadjárat naplóban jelzett Tárgy paklit. Ezután felhúznak 
hat kártyát ebből a pakliból, majd tetszőleges számú általuk 
választott kártyát megvásárolhatnak belőle. Ezután a meg 
nem vásárolt kártyákat visszakeverik a pakliba.
- Amennyiben egynél több Tárgykártya van feltüntetve a 

hadjárat naplóban, akkor a játékosok mindegyik paklit 
megkeverik és mindegyik pakliból felhúznak hat-hat 
kártyát.

- Egy Tárgykártya megvásárlásához a Lázadó játékosoknak 
a kártya költségével megegyező számú kreditet kell 
fizetniük.

- Egy Tárgykártya megvásárlása után a Lázadó játékosok 
együtt választják ki, hogy kié legyen az adott kártya.

- Közvetlenül a Tárgykártyák vásárlása előtt a hősök 
eladhatják bármennyi saját Tárgykártyájukat. Az eladott 
kártyák visszakerülnek a játék dobozába. Ezután a hősök 
megkapják a kártya költség felének 25-re felfelé kerekített 
értékét.

- A kredit költség nélküli Tárgykártyákat a hősök 50 kreditért 
adhatják el.

Kapcsolóldó Témakörök: Osztálykártyák, Kreditek, 
Tapasztalati Pontok, Tárgykártyák
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GYÓGYULÁS
Egyes képességek lehetővé teszik a figurák számára, hogy 
visszanyerjenek H-t (sérülés) vagy C-et (állóképesség). Amikor 
egy figura gyógyul, akkor vedd le a jelzett számú sérülés vagy 
állóképesség jelzőt a figuráról vagy annak Hőslapjáról.
•	 Néhány kártya kulcsszóként tartalmazza a Gyógyulást. Például 

a “B: 1H Gyógyulás” lehetővé teszi a figura számára, hogy 
egy támadás során egy B (roham) elköltésével visszanyerjen 
1H-t miután végrehajtotta a támadást. Ezt a H-t akkor is 
visszanyeri, ha a célpontja nem szenved H-t. 

•	 Ha egy hős több C-t nyer vissza, mint amennyit 
elszenvedett, akkor visszanyer egy H-t minden egyes olyan 
C-ért, amelyet nem tudott visszanyerni. 

Kapcsolóldó Témakörök: Sérülés, Kulcsszavak, Pihenés, 
Állóképesség, Rohamok

uTÁNPÓTLÁS
Egy hadjárat Státusz Fázisa során a Birodalmi játékos 
visszahelyezhet a térképre korábban legyőzött figurákat.
Az utánpótláshoz a figura utánpótlás költségével megegyező számú 
D-t (fenyegetés) kell fizetnie. Ezután abból a csoportból az egyik 
aktív telepítési ponthoz a lehető legközelebb lehelyez egy figurát.
•	 Egyes Telepítéskártyáknak nincs utánpótlás költsége. A 

hozzájuk tartozó figurák nem használhatók utánpótlásként. 
Hacsak a figura nem egyedi, a legyőzése után ismét telepíthető.

•	 Egy figura utánpótlás költsége a Telepítéskártyáján, a 
telepítés költségétől közvetlenül jobbra van feltüntetve.

•	 Egy figura kizárólag akkor használható utánpótlásként, ha a 
csoportjából legalább egy másik figura van a térképen.

•	 A Birodalmi játékos minden Státusz Fázisban egyszerre több 
figurát is tud küldeni utánpótlásként (beleértve az 
ugyanabban a csoportban lévő figurákat) egészen addig, amíg 
meg tudja fizetni minden egyes figura D költségét.

•	 A Birodalmi játékos nem tudja egy olyan csoport figuráját 
utánpótlásként elküldeni, amely figuráinak létszáma már 
elérte a térképen a csoport korlátot.

Kapcsolóldó Témakörök: Telepítés, Csoport, Egyedi

ÚJRADOBÁS
Lásd a „Támadások” rész 3. lépését az 5. oldalon.

fENNTARTOTT CSOPORTOK
Egy hadjárat során számos küldetés biztosít a Birodalmi 
játékos számára úgynevezett fenntartott csoportokat.
•	 Ezek a kártyák nem képezik részét a kézben tartott kártyáinak, és 

képpel lefelé fordítva az asztalon kell tartani őket. Ameddig 
képpel lefelé vannak, addig nem telepíthetők és nem küldhetők 
utánpótlásként. A Lázadó játékosok nem nézhetik meg a 
fenntartott Telepítéskártyákat.

•	 A küldetés szabályok rendelkeznek arról, hogy ezeket a 
figurákat miként kell a térképre telepíteni.

•	 Amikor egy nem-egyedi fenntartott csoport utolsó tagját is legyő-
zik, akkor a hozzá tartozó Telepítéskártya visszakerül a Birodalmi 
játékos kezébe. Ezután egy opcionális telepítés során a normál 
telepítési szabályokat követve telepítheti ezeket a figurákat.

Kapcsolóldó Témakörök: DTelepítés, Rejtett Információ, Küldetés 
Előkészületek

pIHENÉS
Egy hadjárat során a hős figurák felhasználhatnak egy akciót 
arra, hogy pihenjenek. Amikor a hős pihenést hajt végre, 
akkor visszanyer a Kitartásával megegyező számú C-et.
•	 Amennyiben több C-et nyer vissza, mint amennyit 

elszenvedett, akkor visszanyer egy H-t minden egyes 
olyan C-ért, amelyet nem tudott visszanyerni. 

Kapcsolóldó Témakörök: Akciók, Sérülés, Kitartás, Gyógyulás, 
Állóképesség

jELZŐK FELVÉTELE
Egyes küldetések lehetővé teszik, hogy a figurák magukhoz vegyenek 
bizonyos jelzőket. Ha egy figura a jelző mezőjén, vagy egy azzal 
szomszédos mezőn tartózkodik, akkor végrehajthat vele egy 
interakciót, hogy felvegye a jelzőt. A jelzőt a figura talpára kell 
helyezni, jelezve ezzel, hogy a figura mostantól magával viszi azt a 
jelzőt. A jelző ettől fogva együtt mozog a figurával.
•	 Egy felvett jelzőt más figura nem vehet el, nem cserélhet el, 

illetve a jelző önként nem tehető le.
•	 Ha egy figurát legyőznek, akkor a magával vitt jelzőket leteszi 

arra a mezőre. Ebbe beleértendő az is, amikor egy hős sérültté 
válik, vagy ha visszavonul.

•	 A küldetés szabályok rendelkeznek a jelzők felvételének a 
hatásáról és céljáról.

•	 Egy küldetés végén minden egyes felvett jelző visszakerül a 
játék dobozába.

•	 Egy jelző felvétele nem azonos egy jelző elvételével.
Kapcsolóldó Témakörök: Elvétel, Interakció, Küldetésjelzők

jUTALOMKÁRTYÁK
Egy hadjárat során a játékosok szert tehetnek kártyákra a Jutalom 
pakliból. Ez a pakli olyan Tárgykártyákat és Osztálykártyákat 
tartalmaz, amelyek nem vásárolhatók meg, és rendszerint csak 
küldetések jutalmaiként szerezhetők meg.
•	 A játékosok mindig csak konkrét Jutalomkártyákat kaphatnak a 

pakliból.
•	 Egy három-hősös játékban, a hadjárat elején minden játékos kap 

egy „Hősies” Jutalomkártyát. Egy két-hősös játékban, a hadjárat 
elején minden játékos kap egy „Legendás” Jutalomkártyát (lásd a 
„Hadjárat Előkészületek” részt a 7. oldalon).

•	 A játékosok bármikor megnézhetik a Jutalom pakli kártyáit.
•	 A hősök nem adhatják át a Jutalomkártyáikat más hősöknek, 

és adhatják el a Jutalomkártyáikat.
Kapcsolóldó Témakörök: Osztálykártyák, Tárgykártyák

hA ELFOGYNAK A JÁTÉKELEMEK
Lásd a „Játékelem Korlátozások” részt a 8. oldalon.

ÖSSZECSAPÁS
Az összecsapás egy különleges küldetés, melyben két játékos 
hadsereget állít össze figurákból, majd összecsapnak, hogy 
megszerezzenek 40 győzelmi pontot.
•	 A Szabálykönyv Útmutatóban az „egy hadjárat során” kitétellel 

rendelkező szabályok nem érvényesek az összecsapás küldetésekre.
•	 A összecsapások és a hadsereg építésének alapszabályai az 

Összecsapás Útmutatóban találhatók.
Kapcsolóldó Témakörök: Küldetések, Küldetés Előkészületek, Győzelem
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kIS FIGURA
Minden olyan figura, amelyik egyetlen mezőt foglal, kis figura. 
Egyes szabályok és képességek meghatározzák, hogy hatásuk csak 
kis figurákra vonatkoznak.
Kapcsolóldó Témakörök: Nagy Figurák

sTÁTUSZ FÁZIS
Minden Aktiválás Fázis után a játékosok számos karbantartási 
lépést hajtanak végre, ez a Státusz Fázis.

sTÁTUSZ FÁZIS A HADJÁRATOKBAN
Egy hadjárat során a Státusz Fázis a következő lépésekből áll:
1. Fenyegetés Növelése: A Birodalom játékosa feltekeri a 

fenyegetés értékét a hadjárat naplóban szereplő fenyegetési 
szintre.

2. Készenlét: A Birodalmi játékos készenlétbe állítja az összes 
kimerült Osztály- és Telepítéskártyáját. Minden hős 
készenlétbe állítja az összes az aktiválási jelzőjét, úgy, hogy a 
zöld oldalával felfelé fordítja őket.
- A hős Osztálykártyák és Tárgykártyák az adott hős 

aktiválásának az elején kerülnek készenlétbe, nem pedig a 
Státusz Fázisban.

3. Telepítés és Utánpótlás: A Birodalmi játékos végrehajthat 
egy opcionális telepítést és utánpótlást küldhet a figurái-
nak. Ez lehetővé teszi számára, hogy D (fenyegetés) 
elköltésével, hogy további figurákat tegyen a térképre.

4. Kör Végi Események: Ha vannak képesség vagy küldetés 
szabályok, melyeknek hatásai ennek a játékkörnek a végén 
következnek be, akkor azokat most kell elvégezni.
- Ha három hőssel játszotok, akkor minden kör végén egy 

két aktiválás jelzővel rendelkező hős odaadja az egyik 
jelzőjét egy általa választott másik hősnek.

5. Kör Számláló Növelése: Növeld meg a körszámlálót eggyel. 
Ezután kezdődhet egy új kör, az Aktiválás Fázissal kezdve.

sTÁTUSZ FÁZIS AZ ÖSSZECSAPÁSOKBAN
Egy összecsapás során a Státusz Fázis a következő 
lépésekből áll:
1. Kártyák Készenlétbe Állítása: Mindkét játékos 

készenlétbe állítja az összes Telepítéskártyáját.
2. Parancskártyák Húzása: Mindkét játékos felhúz egy 

Parancskártyát a paklijából, plusz egyet minden egyes általa 
birtokolt terminál után.

3. Kör Végi Események: Ha vannak képesség vagy küldetés 
szabályok, melyeknek hatásai ennek a játékkörnek a végén 
következnek be, akkor azokat most kell elvégezni.

4. Kezdeményezés Átadása: A kezdeményezés jelzőt birtokló 
játékos odaadja a jelzőt az ellenfelének. Ezután a játékosok 
egy új Aktiválás Fázissal új kört kezdenek.

Kapcsolóldó Témakörök: Parancskártyák, Birtoklás, Telepítés, 
Kezdeményezés, Készenlét, Utánpótlás, Termináljelzők, 
Fenyegetés

ÁLLÓKÉPESSÉG
Az állóképességet C szimbólummal jelöljük, és az akaraterő és a 
lelkierő veszteségét jelzi. Számos játékhatás eredményezi a figurák 
C veszteségét.

ÁLLÓKÉPESSÉG HADJÁRATOKBAN
Amikor egy hős C-et veszít, akkor helyezz a veszteséggel 
megegyező számú állóképesség jelzőt a Hőslapjára. Amikor 
bármilyen más figura C-et veszít, akkor helyette a veszteséggel 
megegyező számú H-t (sebesülés) veszít. 
•	 A hősöknek számos olyan képességgel rendelkeznek, 

melyeknek C költségük van. Ezeknek a képességeknek a 
használatához a hősnek C-et kell veszítenie. 

•	 Egy hős az aktiválása során bármikor elveszíthet 1C-et 
(állóképesség), hogy kapjon egy mozgáspontot. Ezt 
aktiválásonként legfeljebb kétszer teheti meg.

•	 Egy hős nem dönthet úgy, hogy C-et veszít, ha az elveszített C-
gel meghaladná a Kitartását. Ebbe beleértendő a mozgáspontért 
elveszített C, és képességek használatáért elköltött C is. 

•	 Ha egy hatás arra késztet egy hőst, hogy a Kitartását 
meghaladó C-et veszítsen, akkor a hős ehelyett egy H-t 
veszít minden egyes olyan C-ért, amelyet nem tud elveszíteni. 

•	 Ha egy hatás lehetővé teszi egy hős számára, hogy több C-
et nyerjen vissza, mint amennyit elveszített, akkor a hős 
ehelyett egy H-t nyer vissza minden egyes olyan C-ért, 
amelyet nem tud visszanyerni.

•	 Ha egy Hőslapon bármikor több állóképesség jelző található, 
mint amennyi a hős Kitartása, például amikor a hős sérültté 
válik, akkor a többlet állóképesség jelzőket el kell dobni.

•	 Amikor egy játékhatás egy hős „által elszenvedett” C
mértékét említi, akkor az a Hőslapon jelenleg található 
állóképesség jelzők összesített számát jelenti.

ÁLLÓKÉPESSÉG AZ ÖSSZECSAPÁSOKBAN
Amikor egy figura C-t veszít, akkor ehelyett ugyanennyi H
(sebesülés) veszteséget szenved el. A figurát irányító játékos úgy 
kerülheti el ezt a H-t, hogy eldob egy Parancskártyát a paklijának a 
tetejéről minden egyes C veszteségért, amelyet el kíván kerülni.

Kapcsolóldó Témakörök: Képességek, Sebesülés, Kitartás, 
Mozgás, Gyógyulás

kÁBÍTÁS
Lásd az „Állapotok” részt a 9. oldalon.

eLLÁTMÁNY KÁRTYÁK
Egy hadjárat során egy hős interakcióba léphet egy ládajelzővel, 
hogy elvegye a jelzőt és húzzon egy Ellátmány kártyát. A kártya 
képpel felfelé a hős játékterületére kerül, és a kártyán feltüntetett 
instrukciók alapján lehet használni.
•	 Az Ellátmány kártyák többségét használat után el kell dobni.
•	 Az Ellátmány kártyák nem cserélhetők a hősök között.
•	 Egy küldetés végén minden Ellátmány kártyát vissza kell 

keverni az Ellátmány pakliba, akár használatban volt, akár nem.
Kapcsolóldó Témakörök: Elvétel, Kreditek, Ládajelzők
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rOHAM
A rohamok olyan eredmények, amelyeket B szimbólumok 
jelölnek. Támadás során szerezhetők, és bizonyos képességek 
használatára lehet elkölteni őket.
•	 Minden egyes F (elkerülés) eredmény semlegesít egy B

eredményt. Ez hatékonyan csökkenti a támadó által 
elkölthető B eredmények számát.

•	 Egy támadás során nem elköltött B elveszik.
•	 Egy hadjárat során egy támadást végrehajtó hős elkölthet 

1B-t, hogy visszanyerjen 1C-t.
•	 Minden egyes B képesség támadásonként legfeljebb egyszer 

használható.
•	 A B ability that relates to a keyword, such as Blast, Cleave, or 

a condition, applies after the attack resolves.
Kapcsolóldó Témakörök: Támadások

cÉLPONT
Támadás esetén a támadó kiválasztja azt a figurát, amelyiket 
megtámadja. Ez a figura lesz a célpont. 
•	 Ha a célpont egy nagy figura, akkor a támadónak ki kell válasz-

tania a célpont által elfoglalt mezők egyikét. Ezt a mezőt kell 
vizsgálni a rálátás, valamint egyes képességek szempontjából.

•	 Ha egy képesség a célpont mezőre hivatkozik, akkor az a védő 
által elfoglalt mezőre vonatkozik. Ha a célpont egy nagy 
figura, akkor a választott mezőre vonatkozik.

Kapcsolóldó Témakörök: Támadások, Robbanás, Rálátás

tERMINÁLJELZŐK
A termináljelzőket a térkép küldetés ábra által jelzett 
pontjaira kell helyezni.
•	 Egy hadjáratban a termináljelzőknek nincs konkrét 

képességük, és mindig úgy működnek, ahogyan azt a 
küldetés szabályok meghatározzák.

•	 Egy összecsapásban minden egyes játékos minden egyes 
általa birtokolt terminál után eggyel több Parancskártyát 
húz a Státusz Fázis során.

•	 A terminálok nem akadályozzák a rálátást és a mozgást. 
A figurák befejezhetik a mozgásukat egy termináljelzőt 
tartalmazó mezőn.

•	 Ha egy terminál egy terepet tartalmazó mezőn van, akkor a 
terep változatlanul kifejti a hatását. Ha például egy blokkolt 
terepen található termináljelző, akkor az blokkolja a rálátást 
és ezért a figurák nem léphetnek arra a mezőre.

•	 A termináljelzők színének nincs hatása a játékra, hacsak 
a küldetés erről másképpen nem rendelkezik.

•	 A játékosok nem nézhetik meg a színes oldalukkal lefelé 
fordított termináljelzőket. Az a szín rejtet információt hordoz.

Kapcsolóldó Témakörök: Control, Hidden Information, Interact

tEREP
Egyes mezők körül színes keret található. A szín és a keret 
kinézete meghatározza a terep típusát, amelynek különleges 
hatásai vannak a mozgásra és a rálátásra.
•	 Az azonos tereptípusú egymással szomszédos mezők 

csoportját egyetlen terep keret veszi körül.

•	 Az olyan színes keretek, amelyek nem teljesen vesznek körbe 
egy mezőt vagy mezőcsoportot, a terep szélek. A terepszabályok 
csak ennek a mezőnek a színes széleire vonatkoznak, nem pedig 
a teljes mezőre.

•	 Egy mezőn található jelzőkre nincs hatással a mező terepe.
•	 A folytonos vörös vonal a blokkolt terep (lásd a 7. oldalon).
•	 A szaggatott vörös vonal a járhatatlan terep (lásd a 13. oldalon).
•	 A folytonos kék vonal a nehéz terep (lásd a 11. oldalon).
•	 Az egyetlen terep határ és falak egy kombinációjával 

teljesen körbevett mezőket, terep határral teljesen 
körbevett mezőknek kell tekinteni..

Kapcsolóldó Témakörök: Blokkolt Terep, Nehéz Terep, 
Járhatatlan Terep, Mozgás, Falak

pRÓBÁK
Lásd a „Tulajdonság Próbák” részt a 7. oldalon.

fENYEGETÉS
Egy hadjárat küldetés során a Birodalmi játékos D-t 
(fenyegetés) költ arra, hogy figurákat telepítsen vagy 
utánpótlást küldjön nekik a játéktáblára.
•	 Minden egyes Státusz Fázisban a D a hadjárat naplóban 

feltüntetett fenyegetésszinttel növekszik. A fenyegetésszintre 
számos küldetésben gyakran történik hivatkozás, amikor 
valamilyen értéket kell meghatározni.

•	 Amikor a D növekszik vagy csökken, akkor a Birodalmi 
játékos beállítja az új értéket a fenyegetés számláló tárcsáján.

•	 A Birodalmi játékos nem rendelkezhet 0-nál kevesebb és 20-
nál több D-sel. A határértékeknél kevesebb vagy több 
fenyegetés elveszik.

•	 A Birodalmi játékos nem használhat olyan képességet, 
melynek költsége meghaladja az aktuális D értékét.

Kapcsolóldó Témakörök: Képességek, Osztálykártyák, Telepítés, 
Utánpótlás

kERESZTÜL
Lásd a „Mozgás” részt a 19. oldalon.

IDŐPERIÓDUS
Minden hadjárathoz tartozik egy időperiódus, amelyet egy szám 
jelöl. Ez igazodik azokhoz az időperiódus intervallumokhoz, 
amelyek egyes Mellékküldetés kártyákon, illetve bizonyos Feladat 
készleteken található.
A hadjárat előkészületek során tegyetek félre minden olyan 
Mellékküldetés kártyát, melynek az értéktartományába nem esik 
bele a hadjárat időperiódus értéke. Ezek a kártyák nem adhatók 
hozzá a Mellékküldetés paklihoz.
•	 Ha egy Feladat készlet egy kártyáján olyan időperiódus tartomány 

van feltüntetve, amelybe nem esik bele a hadjárat időperiódus 
értéke, akkor a Birodalmi játékos azt a készletet nem választhatja, 
amikor a Feladat pakliját alakítja ki.

•	 Ha egy Feladat készleten vagy egy Mellékküldetés kártyán 
nincs feltüntetve időperiódus, akkor az bármelyik 
hadjáratban használható.

Kapcsolóldó Témakörök: Feladatkártyák, Hadjárat, 
Hadjárat Előkészületek, Küldetések
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eGYEDI
Minden játékos egy időben minden egyes egyedi kártyának csak 
egyetlen példányát használhatja. Ezek a kártyák (•) jellel vannak 
jelölve, például “• Darth Vader.” 
•	 • Az egyedi kártyákat kizárólag a nevük alapján azonosítjuk. 

Alnevek, besorolások és képességek nem számítanak, amikor 
azt határozzuk meg, hogy mely kártyáknak van azonos nevük. 
Például, ha egy játékos rendelkezik a “• Darth Vader, Sith 
Nagyúr” kártyával, akkor nem telepítheti Darth Vader 
semmilyen más változatát.

Kapcsolóldó Témakörök: Szövetségesek

GONOSZTEVŐK
Lásd a „Gonosztevők” részt az 5. oldalon.

fALAK
A falak folytonos fekete vonalak a térképlapkák szélei mentén. 
A figurák nem mozoghatnak át és a rálátás sem vezethető át a 
falakon. Falaknál történő mozgások és rálátási vonalak 
megállapításával kapcsolatos példák végett lásd az I. Függeléket 
és a II. Függeléket.
•	 A falak nem terepek, ezért nem hatnak rájuk olyan 

képességek, amelyek a terepekre hatnak. Például a Masszív 
figurák beléphetnek blokkolt terepre, de a falakon nem 
mozoghatnak keresztül.

•	 A falak csak akkor akadályozzák a rálátást, ha egy mező egy 
teljes oldalát kitöltik. Ha egy fal nem tölt ki egy teljes oldalt, 
akkor az a fal a rálátást semmilyen irányból nem gátolja.

Kapcsolóldó Témakörök: Rálátás, Mozgás, Terep

GYŐZELEM
Egy játék megnyerésének szabályai attól függenek, hogy a 
játékosok hadjárat küldetést vagy összecsapás küldetést játszanak.

gYŐZELEM EGY HADJÁRATBAN
Egy hadjárat meghatározott számú egymáshoz kapcsolódó 
küldetésekből tevődik össze. Az egyes küldetések céljai megtalálhatók 
a Hadjárat Útmutató küldetés szabályaiban.
Az utolsó küldetést megnyerő játékos(ok) megnyeri(k) a 
hadjáratot is.

gYŐZELEM EGY ÖSSZECSAPÁSBAN
A küldetés azonnal véget ér, amint egy játékos összegyűjtött 40 
vagy több győzelmi pontot (GYP). A több GYP-vel rendelkező 
játékos nyeri meg a játékot. GYP-k két alapvető forrásból 
származhatnak:
•	 Figurák Legyőzése: Amikor egy csoport utolsó figuráját is 

legyőzik, akkor az ellenfél játékos a legyőzött csoport telepítési 
költségével megegyező számú pontot kap. Ennek a nyomon 
követéséhez a kártya birtokosa a Telepítéskártyát az ellenfele 
közelébe helyezi.

•	 Kártyahatások: Minden Összecsapás Küldetés kártyán fel van 
tüntetve, hogy a játékosok milyen módon juthatnak GYP-
khez. Egyes Parancskártyák és Telepítéskártyák szintén 
tartalmaznak további lehetőségeket arra, hogy a játékosok 
GYP-ket szerezzenek. 

Ha egy játékos valamennyi figuráját legyőzik, akkor azonnal elve-
szíti a játékot, függetlenül az addig megszerzett győzelmi pontjaitól.

EGYENLŐSÉG ESETÉN

Abban a ritkán előforduló esetben, ha a játék végén mindkét 
játékosnak ugyanannyi GYP-je van, akkor az a játékos győz, aki 
magasabb összesített telepítésköltségű ellenséges figurát győzött 
le. További egyenlőség esetén a figuráin kevesebb sebesülés-
jelzővel rendelkező játékos győz. Amennyiben még ez is 
megegyezik, akkor a kezdeményező játékos nyer.
Kapcsolóldó Témakörök: Hadjárat, Legyőzve, Csoport, Összecsapás

vISSZAVONULÁS
Egy hadjárat során, amikor egy sebesült hőst legyőznek, 
akkor a hős visszavonul. A hőst le kell venni a térképről, 
és a küldetés hátralévő részében már nem aktiválható.
•	 A küldetés hátralévő részében a hőslap képességei, a hős 

Osztálykártyái és Tárgykártyái már nem használhatók.
•	 A hőst irányító játékos továbbra is segítheti a Lázadó 

játékosokat, részt vehet a csapat döntéseiben.
•	 Ha egy hősnél van Szövetséges Telepítéskártyája a 

küldetésben, akkor dönthet úgy, hogy odaadja annak a 
hősnek, aki visszavonult.

•	 A visszavonult hősök változatlanul megkapják az összes 
hősnek járó jutalmakat a küldetés végén. Ha egy hős a 
végső küldetés során vonul vissza, akkor változatlanul a 
többi Lázadó játékossal együtt nyeri meg vagy veszíti el a 
hadjáratot.

•	 Egy visszavonult hős sebesült marad a küldetés végéig.
•	 A küldetés-végi karbantartás során a visszavonult hősön nem 

tekintendők többé visszavonultaknak. Végrehajtanak minden 
„Küldetés-végi Karbantartás” lépést, és rész vesznek a 
hadjárat minden további szakaszában. 

Kapcsolóldó Témakörök: Legyőzve, Küldetés Szakasz, Sebesült

x MEZŐN BELÜL
Lásd a „Mezők Számolása” részt a 9. oldalon.

sÉRÜLT
Egy hadjárat során, amikor egy egészséges hős az Életerejével 
megegyező számú H-t (sebesülés) szenved, akkor sérültté válik. 
Eldobja az összes sebesülésjelzőjét, és a Hőslapját átfordítja a 
sérült oldalára. Ha az C-e (állóképesség) meghaladja a Kitartás 
értékét, akkor eldobja valamennyi Kitartás értékét meghaladó 
többlet állóképesség jelzőjét. 
•	 Ha egy sérült hős legyőznek, akkor a hős visszavonul.
•	 Egy hőslap sérült oldalán kevesebb képesség található, 

valamint az Életerő, a Sebesség, a Kitartás és a Képességek is 
alacsonyabbak.

•	 Ha egy hős megsérül, akkor a hőslapja a sérült oldalával 
felfelé marad a küldetés végéig.

Kapcsolóldó Témakörök: Sebesülés, Életerő, Egészséges, Hős, 
Állóképesség, Visszavonulás

tP
Lásd a „Tapasztalati Pontok” részt a 12. oldalon.
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•	 A rálátási vonal néha elvezethető olyan figurához is (2), 
amelyiktől visszafelé nem vezethető a rálátás (3). A rálátási 
vonalak nem fedik egymást (4).

•	 A rálátási vonal átvezethető a célponton (5). Egy fal két oldalán 
álló figuráknak a fal végénél van rálátásuk egymásra (6), de 
mivel a mezők nem szomszédosak, P támadások nem hajthatók 
végre, hacsak a támadó nem rendelkezik a Hosszú kulcsszóval.

•	 Egy figura rálátási vonala nem vezethető keresztül 
önmagán és nem vezethető át a célpontján sem (7).

•	 A rálátási vonal vezethető fallal (8), blokkolt mezővel (9) és 
ajtóval (ez nincs az ábrán) párhuzamosan is.

•	 A rálátási vonal elvezethető egy fal sarka (10) vagy blokkolt mező 
sarka (11) mentén, amennyiben a vonal nem megy rá a blokkolt 
mezőre, illetve a nem halad keresztül egy teljes takarásban lévő falon.

•	 A rálátási vonal nem vezethető keresztül ajtókon (12), 
falakon (13), nem-célpont figurákon (14) és blokkolt 
terepeken (15).
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•	 A rálátási vonal elvezethető egy 
figura sarkától, és más figurák 
(17), falak és blokkolt terepek 
kombinációjától.

•	 A rálátási vonal nem 
vezethető át falak és 
blokkolt terepek 
semmilyen találkozásán 
(16) keresztül.

I. FÜGGELÉK - pÉLDÁK RÁLÁTÁSRA

5 5

6

•	 Egy olyan fal nem blokkolja sem a
rálátást, sem a mozgást, amelyik csak 
részben nyúlik be egy mezőre. Ezen 
az ábrán kizárólag a mezők széleit (1) 
határoló képzeletbeli sárga vonalak 
blokkolják a rálátást és a mozgást.

98
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•	 Egy figura mozoghat átlósan blokkoló terepnél (1), járhatatlan 
terepnél (2), falaknál (3) és figuráknál (4). Ha egy figura 
átlósan helyezkedik el a terephez, falakhoz vagy más figurák-
hoz képest, akkor ez nem kerül további mozgáspontokba.

•	 Egy nem figura
mozoghat keresztül 
falak, blokkolt terepek 
és járhatatlan terepek 
semmilyen 
találkozásán (5).

•	 Egy nagy figura (amelyik egynél több mezőt foglal el) 
mozoghat derékszögben (6), de nem mozoghat átlósan (7). 
Megjegyzendő, hogy nem minden nagy figura hagyja 
figyelmen kívül a terepet, csak azok, amelyek Masszív vagy 
Mobil képességgel rendelkeznek.

•	 Azok a figurák, amelyek két mezőt (8), valamint azok, 
amelyek hat mezőt (9) foglalnak, elfordulhatnak 90 fokkal egy 
mozgáspontért. Egy figura nem fordulhat el olyan pozícióba, 
ahol az új pozíciójában elfoglalt mezők legalább fele nem 
egyezik meg az elfordulás előtt elfoglalt mezőkkel (10).

•	 Amikor egy nagy figura akár telepítés útján, akár olyan 
képesség hatására, mint a „Lerohanás” kerül lehelyezésre, 
akkor keresni kell egy olyan mezőt (11), amelyet a telepítés 
vagy a képesség előír. A nagy figura talpának egyik mezőjét 
a jelzett mezőre kell helyezni, a talp többi részét pedig a 
mezőhöz képest tetszőlegesen (12), a lehelyezés szabályait 
szem előtt tartva (például nem lehet olyan mezőkre 
helyezni, amelyeken figurák tartózkodnak).
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II. FÜGGELÉK - pÉLDÁK MOZGÁSOKRA 
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