


2 IMPERIAL ASSAULT-CORE GAME

GHID DE REFERINTE

INTRODUCERE
“Sper ca atunci când vor fi analizate datele, să poată fi găsită o 
slăbiciune.” – Leia Organa, O nouă speranță

Acest ghid este sursa definitorie pentru toate regulile Imperial 
Assault. Față de Îndrumar, acest ghid se referă la situațiile de joc 
complexe și neobișnuite.

Majoritatea regulilor din acest ghid se aplică atunci când jucați 
o campanie sau un skirmish. Regulile care se aplică numai une- 
ia din ele sunt etichetate cu “în campanie” sau “în skirmish”.

Regulile din acest ghid pot fi citite de oricare jucător în orice 
moment înainte, după și în timpul jocului.

REGULI DE AUR
Dacă o regulă din acest ghid contrazice o regulă din Îndrumar 
sau Ghidul Skirmish, regulile din acest ghid de referințe au 
prioritate.

Abilitățile cărților pot anula regulile din acest ghid. Regulile 
din misiuni pot anula și abilitățile cărților, și regulile din ghid.

Dacă o carte sau misiune folosește expresia nu se poate, acel 
efect este absolut și nu poate fi anulat de celelalte efecte.

INTERPRETARILE CARTILOR
Multe cărți folosesc cuvântul “you” (tu) pentru a se referi la o 
figurină în locul jucătorului. De exemplu, dacă o carte Ampla- 
sare spune “În timpul atacului, (tu) poți re-rula 1 sau mai mul- 
te zaruri atac” orice figurină aparținând grupului acelei cărți 
poate re-rula un zar în timp ce atacă.

SINCRONIZAREA
Este posibil ca mai multe efecte de joc să declanșeze în același 
timp. Dacă se întâmplă asta, folosiți următoarele pentru a de- 
termina ordinea în care sunt rezolvate aceste efecte:

Într-o campanie, rezolvați regulile misiunii mai întâi, urmate 
de efectele declanșate de jucătorul Imperial, apoi efectele de- 
clanșate de jucătorii Rebeli.

În skirmish, rezolvați regulile misiunii mai întâi, urmate de 
efectele declanșate de jucătorul cu inițiativă, apoi efectele de- 
clanșate de adversarul său.

În timpul unui atac, atât în campanie, cât și în skirmish, rezol- 
vați regulile misiunii mai întâi, urmate de efectele declanșate 
de atacator, apoi efectele declanșate de apărător.

Pentru informații suplimentare despre sincronizarea conflic- 
telor, vedeți “Conflictele” la pagina 9.

NOTIUNI IMPORTANTE
Această secțiune din Ghidul de Referințe prezintă noțiunile impor- 
tante legate de regulile de bază ale Imperial Assault. Acesta permite 
jucătorilor să găsească mai repede răspunsuri la întrebări în timpul 
jocului utându-se la articolul despre întrebare.

Fiecare articol prezintă mai întâi regula de bază, urmat de o listă cu 
excepții și detalii suplimentare. Apoi, fiecare articol prezintă câteva 
teme corelate ce pot oferi informații suplimentare despre subiect.

ABILITATILE
Toate textele de pe cărți și fișele eroilor sunt menționate ca abilități.
Abilitățile oferă efecte speciale care pot fi efectuate după și înaintea 
regulilor standard ale jocului.

Abilitățile pot avea una sau mai multe cerințe. Dacă cerințele nu 
pot fi îndeplinite, abilitatea nu poate fi efectuată.

• Dacă o abilitate este “folosită”, aceasta poate fi declanșată de
mai multe ori în fiecare rundă, dar poate fi declanșată o singură
dată per situație. De exemplu, o abilitate spune, “Folosește în
timpul atacului pentru a aplica +1H la rezultatele atacului”,
poate fi declanșată numai o dată în timpul fiecărui atac.

• Unele abilități au costuri care trebuie să fie plătite pentru a
rezolva abilitatea. Aici este prezentată o listă cu costuri ale abi- 
lităților:

--A: Aceste abilități sunt efectuate ca și o acțiune.

--B: Un rezultat șoc (B) trebuie să fie cheltuit în timpul unui
atac pentru a folosi această abilitate.

--C: Aceste abilități apar în campanie. Eroul trebuie să sufere
suma de C (efort) listată, fără a depăși anduranța sa, pentru 
a putea folosi această abilitate.

--D: Aceste abilități apar în campanie. Jucătorul Imperial tre-
buie să cheltuiască suma de D (amenințare) listată pentru a 
putea folosi această abilitate.

- Epuizare: Jucătorul epuizează o carte pentru a folosi abilitatea.

- Goliere: Jucătorul golește o carte pentru a folosi abilitatea.

• O figurină poate efectua fiecare abilitate acțiune specială
(listată pe cartea sa cu A) o dată per activare.

• O abilitate care poate fi folosită “în timpul activării voastre”
poate fi folosită înainte sau după efectuarea unei acțiuni în
timpul unei activări. Aceasta nu poate fi folosită în timp ce re- 
zolvați o acțiune.

• O abilitate care determină una sau mai multe figurine să sufere
daune (cum ar fi “Force Choke” a lui Darth Vader) nu este
considerată un atac și nu contează pentru restricțiile atacului
unei figurine.

Subiecte corelate: Atacurile, Epuizarea, Anduranța, Efortul, 
Amenințarea

STOP!
Regulile din acest Ghid de Referințe nu învață jucătorii cum 
să joace. Mai întâi aceștia trebuie să citească Îndrumarul, 
apoi să folosească Ghidul de Referințe atunci când este 
nevoie în timpul jocului.
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ACURATETEA
Atacurile de tip ranged (O) au nevoie de suficientă Acuratețe 
pentru a nu rata figurina țintă. Valoarea necesară a Acurateței 
este egală cu numărul de spații dintre atacator și țintă (vedeți 
“Numărarea spațiilor” la pagina 9).

• Totalul Acurateței atacatorului este determinat prin adunarea
tuturor numerelor rulate pe zaruri, și aplicarea oricăror
modificări ale Acurateței oferite de abilități.

• În timpul atacării unei figurine adiacente cu un atac de tip
ranged, atacatorul trebuie să aibă cel puțin 1 Acuratețe.

Subiecte corelate: Atacurile, Numărarea spațiilor, Linia de ochire , Ratare

ACTIUNILE
În timpul activării, o figurină poate efectua două acțiuni. Acțiu- 
nile disponibile: Atac, Mutare, Interacțiune, Odihnă și Specială.

• Nu este necesar ca figurina să efectueze ambele acțiuni.

• Fiecare acțiune trebuie rezolvată complet înainte ca figurina
să efectueze următoarea sa acțiune.

• Acțiunile speciale sunt indicate prin pictograma A. O figurină poate 
să cheltuiască una dintre acțiuni pentru a rezolva o acțiune specială de 
pe una dintre cărțile sale. Dacă o abilitate are două pictograme A, o va 
costa pe figurină două dintre acțiunile sale pentru a rezolva abilitatea.

- Când o acțiune specială conține mai multe atacuri, sau o mu-
tare și un atac, aceasta necesită doar numărul de acțiuni lis- 
tat pentru a fi efectuată.

• Punctele deplasare pot fi cheltuite înainte sau după efectuarea unei
acțiuni. Dacă punctele deplasare sunt obținute de la o acțiune speci- 
ală, ele trebuie cheltuite imediat în timpul acelei acțiuni.

• O figurină poate efectua aceași acțiune de mai multe ori în
timpul aceleiași activări cu excepția următoarelor:
- O figurină non-erou poate folosi numai una dintre acțiunile

sale pentru a efectua un atac per activare.

- O figurină poate efectua fiecare acțiune specială doar o dată
per activare.

• Mai multe efecte permit figurinelor să atace, să se odihneas- 
că, să interacționeze sau să mute fără a efectua o acțiune.

Subiecte corelate: Activare, Mutare, Interacțiune, Odihnă

ACTIVAREA
În Faza Activare, fiecare figurină primește o activare. În tipul ac- 
tivării sale, o figurină efectuează până la două acțiuni.

• Jucătorii rezolvă activările alternativ. După ce un jucător ter- 
mină rezolvarea unei activări, unul dintre adversarii săi rezol- 
vă o activare.

• În timp ce activează un grup din două sau mai multe figurine,
jucătorul rezolvă două acțiuni pentru fiecare figurină din acel
grup înainte ca adversarul său să rezolve o activare. El trebuie
să rezolve ambele acțiuni pentru o figurină înainte de activa- 
rea următoarei figurine.

• În timpul unei campanii:

- Un jucător Rebel efectuează prima activare.

- Când au oportunitatea să rezolve o activare, jucătorii Rebeli
 aleg care figurină Rebel va fi activată.

- Eroii pot suferi 1C (efort) în timpul activării pentru a obți-
   ne 1 punct deplasare. Pot face asta de două ori per activare.

- Dacă un jucător are două jetoane activare, nu poate rezolva
a doua activare până când fiecare erou nu și-a rezolvat pri- 
ma activare.

- Eroii își pregătesc toate cărțile Obiect și Clasă la startul acti-
vării lor.

- Într-un joc în trei, jucătorii Rebeli aleg un erou pentru a re-
vendica un al doilea jeton Activare la sfârșitul fiecărei runde.

• O figurină își termină activarea după efectuarea ambelor acți- 
uni și cheltuirea punctelor deplasare rămase. Un jucător poa- 
te alege să termine activarea figurinei sale fără a efectua am- 
bele acțiuni sau să cheltuiască toate punctele deplasare. Acți- 
unile rămase și punctele deplasare necheltuite nu se repor- 
tează pentru următoarea activare a figurinei.

• După rezolvarea unei activări, epuizați jetonul Activare al fi- 
gurinei (pentru eroi) sau cartea Amplasare (pt. alte figurine).

• Dacă toate grupurile prietenoase sunt epuizate, acel jucător nu
mai poate efectua activări în acea rundă. Adversarii jucăto- 
rului continuă activările până când sunt toate epuizate.

• Abilitățile declanșate “în timpul” activării unei figurine sunt
folosite înaintea sau după fiecare dintre cele două acțiuni ale ei.

Subiecte corelate: Misiuni active, Epuizat, Cărți Amplasare, Grup

FAZA ACTIVARE
Prima fază din fiecare rundă este Faza Activare. În timpul acestei 
faze, jucătorii activează alternativ grupuri de figurine.

• În timp ce activează un grup de două sau mai multe figurine,
jucătorul activează toate figurinele din grup, câte una o dată,
în orice ordine dorește.

• În timpul unei misiuni de campanie, jucătorii Rebeli și Impe- 
rial activează alternativ grupuri de figurine. În fiecare rundă
prima activare este rezolvată de jucătorii Rebeli.

• În skirmish, jucătorii activează alternativ grupuri de figurine.
Prima activare este rezolvată de jucătorul cu inițiativă.

Subiecte corelate: Activarea, Acțiuni, Grup

MISIUNI ACTIVE
În timpul unei campanii, o misiune activă este orice misiune ini- 
țială disponibilă sau orice misiune secundară pe care eroii o pot 
alege pentru a o rezolva.

Subiecte corelate: Misiunile
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ADIACENT
Un spațiu este adiacent unui alt spațiu dacă împarte cu acesta o 
margine sau un colț.

• Două spații care împart doar o margine care este un zid,  un
teren blocat sau o ușă nu sunt adiacente.

• O figurină nu este adiacentă cu ea însăși.

• Două figurine aflate în spații adiacente sunt figurine adiacen- 
te. Aceste figurine se află la doar un spațiu distanță una de
cealaltă. Asta înseamnă că un atac O (de tip ranged) ce are ca
țintă o figurină adiacentă necesită cel puțin 1 Acuratețe.

• Spațiile aflate de cealaltă parte a intersectării unor ziduri și/
sau terenuri blocate nu sunt adiacente (vedeți exemplul #16
în “Anexa I - Exemple de Linie de ochire” la pagina 26).

Subiecte corelate: Acuratețe, Atac de tip Melee, Deplasare, 
Massive, Atac de tip Ranged

APARTENENTA
Fiecare figurină aparține uneia dintre cele trei facțiuni: Rebelii 
(V),  Imperialii (U) sau Mercenarii (W). Toți eroii sunt figuri- 
ne V, în timp ce apartenența tuturor celorlalte figurine este 
arătată pe colțul din dreapta sus al cărții lor Amplasare.

• În campanii, figurinele U și W sunt prietenoase între ele și
ostile față de figurinele V. Toate figurinele V sunt priete- 
noase între ele și ostle față de toate figurinele U și W.

• În skirmish, toate cărțile Amplasare ale unui jucător trebuie
să aibă aceași apartenență. Toate figurinelel ce aparțin acelui
jucător sunt prietenoase între ele, în timp ce toate figurinele
adversarului său sunt ostile față de ale sale.

Subiecte corelate: Figurine prietenoase, Figurine ostile, Figurine Imperiale

CARTILE PLAN
În timpul unei campanii, jucătorul Imperial poate achiziționa 
cărți Plan. Aceste cărți au un spectru larg de abilități puternice și 
de obicei sunt decartate după utilizare.

• Jucătorul Imperial poate cumpăra cărți Plan cheltuind
influența în timpul Stagiului Upgrade-ul Imperiului.

• În timpul instalării campaniei, jucătorul Imperial își constru- 
iește pachetul Plan alegând șase seturi dintre cărțile sale Plan
(vedeți “Construirea pachetului Plan” în dreapta).

• Când o carte Plan este decartată, este returnată în cutia jocu- 
lui și nu mai este folosită pentru restul campaniei.

TIPURI DE CARTI PLAN
Există patru tipuri de cărți Plan:

• Misiune Secundară: Unele cărți Plan sunt jucate ca și misiu- 
ni secundare. După cumpărarea unei astfel de cărți, plasați-o
pe masă cu fața în sus; acum este misiune secundară activă.
Această carte Plan este păstrată cu misiunile active între
sesiuni. Decartatți cartea după ce misiunea este rezolvată.

• Misiune Forțată: Unele cărți Plan forțează jucătorii să rezol- 
ve o anumită misiune. După achiziționarea unei astfel de căr-

ți, jucătorii rezolvă imediat misiunea listată și apoi decartează 
cartea Plan.

• Neîntrerupt: Unele cărți Plan sunt plasate după cumpărare în
zona de joc a jucătorului Imperial. Aceste cărți au un efect
continuu și rămân în joc până când sunt decartate de un alt
efect. Aceste cărți Plan sunt păstrate între sesiuni cu compo- 
nentele jucătorului Imperial.

• Păstrată secret: Dacă o carte spune “țineți secretă această car- 
te”, jucătorul Imperial păstrează cartea secretă față de jucăto- 
rii Rebeli. Rezolvă efectul într-un anumit moment al campa- 
niei așa cum este instruit de carte. Acest cărți Plan sunt păs- 
trate între sesiuni cu componentele jucătorului Imperial până
când sunt rezolvate. Toate aceste cărți costă o influență, dar
pot costa influență suplimentară când sunt rezolvate.

CONSTRUIREA PACHETULUI PLAN
În timpul instalării campaniei, jucătorul Imperial alege șase seturi 
de cărți Plan și le amestecă împreună pentru a crea pachetul Plan 
pentru campanie.

• Fiecare set Plan constă din trei cărți. Simbolul de set este scris
în colțul din dreapta sus al cărții.

• Jucătorul Imperial nu poate alege un set Plan dacă acesta con- 
ține o carte care are listată o perioadă de timp care nu include
perioada de timp a campaniei.

• Un set Plan este folosit numai pentru construirea pachetului
de start al campaniei și nu are niciun alt efect de joc.

• Toate cărțile Plan ce nu sunt alese la instalarea campaniei
sunt returnate în cutia jocului și nu sunt folosite în timpul
respectivei campanii.

Subiecte corelate: Misiuni Forțate, Informații ascunse, Influența, 
Stagiul Upgrade-ul Imperiului, Perioada de timp

ALIATII
În timpul campaniei, jucătorii pot obține accesul la figurine speci- 
ale ca și recompense. Aceste figurine sunt cunoscute ca aliați.

• Toate figurinele corespondente cărților Amplasare sunt aliați.
Toate figurinele corespondende cărților Amplasare Imperiale
unice (precum “Darth Vader”) sunt răufăcători. Răufăcătorii
respectă toate regulile generale prezentate în această secțiune.

• Aliații nu pot fi utilizați într-o misiune până când nu sunt
revendicați ca recompense sau acordați de un alt efect de joc.

• Aliații respectă toate regulile pentru celelalte figurine care au
cărți Amplasare. Aliații sunt prietenoși cu figurinele controla- 
te de acel jucător și de către alți jucători prietenoși.

• Când un aliat este învins, acesta este eliminat de pe hartă și nu
poate fi reamplasat pentru restul misiunii. Aliații pot fi utili- 
zați în misiunile viitoare urmând regulile obișnuite.

•	 Anumite misiuni pot oferi aliați care nu au o carte Amplasare 
corespondentă. Acești aliați sunt activați în timpul rundei în mod 
obișnuit. Marcați figurina cu un jeton Efort când este activată.

• În jocul de bază, aliații sunt reprezentați prin jetoane în loc de
figurine din plastic. Imaginea de pe fiecare jeton se potrivește
cu imaginea de pe cartea Amplasare corespondentă.
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RAUFACATORII
Aliații Imperiali sunt menționați ca și răufăcători. Ei respectă ace- 
leași reguli ca și aliații, cu următoare adăugire:

• Odată obținuți ca recompensă, răufăcătorii (precum “Darth
Vader”) pot fi introduși într-o misiune ca și grup accesibil.

ALIATII REBELI
După ce jucătorii Rebeli obțin un aliat ca recompensă, ei îl pot in- 
troduce într-o misiune urmând aceste reguli:
• Imediat după amplasarea figurinei Erou pe hartă, în timpul

instalării, jucătorii Rebeli pot alege să amplaseze până la un
aliat. Ei amplasează toate figurinele corespondente cărții Am- 
plasare a aliatului cât mai aproape posibil de jetonul Intrare.
Apoi, jucătorul Imperial obține amenințare egală cu costul de
amplasare listat pe cartea Aliat și poate imediat să rezolve o
amplasare opțională. Când folosiți un aliat într-o misiune, da- 
ți cartea Amplasare a aliatului unui jucător Rebel. Când au
șansa de a rezolva o activare, jucătorii Rebeli pot alege să acti- 
veze un aliat, controlat în mod colectiv. După activarea unui
aliat, epuizați cartea sa Amplasare, și apoi jucătorul Imperial
efectuează o activare. Aliații Rebeli sunt, adesea, recompense
provenite din cărțile Misiune Secundară verzi.

• Aliații Rebeli nu sunt eroi. În timpul activării lor, ei nu pot
iteracționa cu containere sau să se odihnească. Aliații rebeli
pot efectuar doar un atac la fiecare activare, și respectă toate
celelalte reguli pentru figurinele non-erou.

• Termenul de “figurine Rebele” include toți eroii, precum și
aliații Rebeli.

• Dacă un aliat are și carte Amplasare normală și de elită, doar
cartea normală poate fi folosită ca și aliat. Dacă un aliat este
adus ca recompensă eroilor și aceștia deja au câștigat acel ali- 
at, ei pot fie cartea Amplasare elită, fie cea normală.

• Unele misiuni oferă eroilor controlul unui anumit aliat pen- 
tru respectiva misiune. Aceste figurine respectă toate regulile
obișnuite pentru aliați, dar au reguli speciale de amplasare și
nu aduc jucătorului Imperial amenințare suplimentară sau o
amplasare opțională. Aceste figurine nu restricționează eroii
de la a alege să amplaseze un alt aliat în misiune.

Subiecte corelate: Grupuri accesibile, Amplasare, Misiuni, Unic

ACCESORIU
Unele cărți Clasă Imperial au listat cuvântul “Accesoriu” deasupra 
abilităților lor. Aceste cărți pot fi atașate la cărțile Amplasare după 
cum urmează:

• Când jucătorul Imperial amplasează figurinele pe hartă, poate
lua una sau mai multe cărți “Accesoriu” și să le plaseze pe
cartea Amplasare corespondentă figurinei. Abilitățile de pe
carte se aplică tuturor figurinelor din grup.

• Când ultima figurină dintr-un grup este învinsă, returnați
orice carte atașată la cartea Amplasare în zona de joc a jucăto- 
rului Imperial. El poate atașa aceste cărți când va amplasa din
nou figurine, urmând regulile de deasupra.

• Multe accesorii necesită ca grupul să aibă o anumită caracte- 
ristică, precum “Trooper”. Accesoriile cu aceste restricții nu
pot fi jucate pe un grup care nu are caracteristica.

Subiecte corelate: Cărți Clasă, Amplasare, Cărți Amplasare

ATACURILE
Figurinele atacă pentru a încerca să învingă figurinele ostile.

Fiecare atac folosește un tip de atac (Melee: P sau Ranged: O), 
zaruri de atac, și abilități B (șoc). La eroi, această informație se 
găsește pe cartea sa Obiect armă. La celelalte figurine, informația 
se găsește pe cărțile lor Amplasare.

PASII UNUI ATAC
 Când o figurină atacă, aceasta rezolvă următorii pași:

1. Declararea țintei: În funcție de tipul său de atac (P sau O), fi- 
gurina care atacă (denumită atacator) declară o țintă eligibilă
pentru atac (denumită țintă).

- La un atac melee (P), țintă eligibilă este orice figurină ostilă
adiacentă atacatorului. La un atac ranged (O), o țintă eligi- 
bilă este figurina ostilă de pe linia de ochire a atacatorului.

2. Rularea zarurilor: Atacatorul rulează zarurile sale de atac, iar
în același timp apărătorul rulează zarurile de apărare (listate
sub “Apărare” pe fișa Erou sau cartea Amplasare a figurinei).

3. Re-rularea: Dacă jucătorii au vreun efect care determină rula- 
rea din nou a zarurilor, ei le rezolvă acum.
- Fiecare zar poate fi re-rulat doar o dată per atac indiferent

cine re-rulează zarul.

4. Aplicarea modificărilor: Dacă jucătorii au vreun efect care
obține sau elimină pictograme sau Acuratețe, ele sunt aplicate
în acest moment. Asta include cheltuirea rezultatelor F (evi- 
tare) pentru eliminarea rezultatelor B. Orice abilități B
care oferă modificări ce nu sunt rezolvate până la pasul 5.

5. Cheltuirea șocurilor: Dacă atacatorul are vreun rezultat B,
el le poate cheltui pentru a declanșa abilități speciale.

6. Verificarea Acurateței: Dacă este efectuat un atac de tip ran- 
ged (O) totalul valorii Acurateței trebuie să fie egal sau mai
mare decât numărul de spații dintre țintă și atacator. (Vedeți
“Numărarea spațiilor” la pagina 9). Dacă totalul valorii Acu- 
rateței este mai mic decât acest număr, atacul este ratat.

7. Calcularea daunelor: Numărul total de rezultate G (blocaj)
este scăzut din numărul total de rezultate H (daună), iar apoi
ținta suferă toate H rămase.
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SITUATII SPECIALE REFERITOARE LA ATACURI
• Spre deosebire de eroi, o figurnă care are o carte Amplasare

poate folosi doar una dintre acțiunile sale pentru a ataca per
activare. Asta include folosirea acțiunilor speciale care implică
efectuarea unuia sau mai multor atacuri (cum ar fi “Pounce” a
lui Nexu sau “Brutality” a lui Darth Vader).

- Dacă o abilitate permite unei figurine să efectueze un atac în
afara activării sale, acest atac nu contează pentru limita de 
un atac per activare.

• O figurină nu poate ținti un spațiu gol cu un atac.

•	 O figurină nu poate ținti o figurină prietenoasă cu un atac. Notați 
că figurinele prietenoase pot suferi H de la unele abilități (Blast).

• Zarurile rulate de atacator sunt numite GRĂMADA DE ATAC, în
timp ce zarurile rulate de apărător sunt numite GRĂMADA DE 
APĂRARE.

• Zarurile roșii, albastre, galbene și verzi sunt numite ZARURI DE 
ATAC. Zarurile negre și alb sunt numite ZARURI DE APĂRARE.

• Abilitățile cuvânt cheie Blast și Cleave, și orice cuvânt cheie
care determină o condiție, necesită ca ținta atacului să sufere
una sau mai multe H pentru a fi declanșate.

• Orice abilitate care este rezolvată “în timpul atacului” sau “în
timpul apărării” poate fi folosită în orice moment în timpul
atacului cu următoarele excepții:

- O abilitate care adaugă zaruri la grămada zarurilor poate fi fo-
losită doar imediat înainte de pasul 2 al atacului.

- O abilitate care permite unui jucător să ruleze din nou zaruri
poate fi folosită doar în timpul pasului 3 al atacului.

- O abilitate care permite unui jucător să modifice rezultatele
zarurilor poate fi folosită doar în timpul pasului 4 din atac.

• Unele abilități permit jucătorilor să atace cu o figurină ostilă.
Pentru a rezolva un astfel de atac, jucătorul rezolvă abilitatea
ce controlează figurina ostilă pentru durata acelui atac.

- Jucătorul care rezolvă abilitatea alege ținta atacului. Toate fi-
gurinele sunt considerate ostile când este aleasă o țintă 
pentru acest atac, mai puțin figurina în cauză.

- Jucătorul care rezolvă abilitatea rulează zarurile de atac și fo-
losește orice abilitate a figurinei ca și cum figurina ar fi a sa.

• O abilitate care nu implică un atac, dar determină o figurină
să sufere daune (precum “Force Choke” a lui Darth Vader)
nu este considerată a fi un atac.

• În timpul unei campanii, un erou care efectuează un atac
poate cheltui 1B pentru a reface 1C. Doar o dată per atac.

• În timpul unei campanii, când un erou declară ținta atacului
său, el trebuie, de asemenea, să declare una dintre armele sale
care să fie folosită în acest atac.

Subiecte corelate: Blast, Cleave, Condiții, Conflicte, Conver- 
tit, Numărarea spațiilor, Daune, Viața, Cărțile Obiect, Linia 
de ochire, Atac de tip Melee, Ratare, Șocuri, Atac de tip Ran- 
ged, Ținta

ATACAREA OBIECTELOR
Regulile de misiune pot permite unei figurine să atace obiecte, 
cum ar fi uși sau jetoane.

• Regulile de misiune specifică câtă Viață are obiectul. Orice H
suferit este plasat pe sau lângă obiect. Dacă un obiect suferă
H egale sau mai mari decât Viața sa, acesta este distrus și
eliminat de pe hartă. Dacă obiectul este o ușă, se consideră că
aceasta a fost deschisă.

• Multe abilități care modifică atacurile pot, de asemenea, afecta
obiectele care pot fi atacate, dar unele nu pot. O abilitate care
se referă la o țintă poate fi utilizată când este atacat un obiect,
dar o abilitate care se referă la o figurină nu. Dacă abilitatea
poate modifica vreun atac și nu specifică ținta sau figurina,
aceasta poate fi folosită când este atacat un obiect.

•	 Abilitățile care afectează obiecte, afectează numai obiectele ce pot fi atacate.

• Condițiile nu pot fi aplicate obiectelor, iar obiectele nu pot
suferi C. Obiectele nu pot fi împinse.

• Regulile de misiuni specifică dacă obiectele rulează zaruri de
apărare sau au automat vreun G când sunt atacate. Dacă nu
este listată o culoare de zar, acesta nu rulează zaruri.

• Dacă o figurină se află în același spațiu ca și jetonul, figurina și
jetonul sunt ținte pentru atacuri independente. Nici figurina,
nici jetonul nu își blochează, una alteia, linia de ochire.

• Cuvintele cheie Blast și Cleave pot afecta obiectele.
Dacă o figurină este în același spațiu ca și jetonul, figurina și
jetonul sunt considerate adiacente pentru efectele Blast și Clea- 
ve.

• Când este atacată o ușă,  folosind o abilitate care vizează o ușă,
sau număraea spațiilor până la ușă, se consideră că ușa ocupă
fiecare spațiu gol cu care aceasta împarte o margine.

• Spațiile care împart o margine cu o ușă sunt numai spațiile care sunt conside- 
rate adiacente cu acea ușă.  Când este declarat un atac P (melee) ce are ca țintă 
o ușă,  atacatorul trebuie să fie într-unul dintre acele spații. Dacă atacatorul are 
Reach, acesta trebuie să fie în sau adiacent cu unul dintre aceste spații.

Subiecte corelate: Blast, Cleave, Condiții, Convertire, Numărarea 
spațiilor, Daune, Uși, Viața, Obiecte, Ținta

ATRIBUTELE
În timpul unei campanii, fiecare erou are o anumită pricepere în 
următoarele trei atribute:

• Putere (K): Puterea este măsura forței fizice și durității unei
figurine. Testele de K sunt adesea folosite pentru a depăși
obstacolele fizice sau rezista amenințării fizice.

• Intuiție (J): Intuiția este o măsură a rezistenței și disciplinei
mentale. Testele de J sunt adesea legate de utilizarea Forței
sau a percepției generale și conștientizării.

• Tehnică (I): Tehnica este o măsură a dexterității și abilități- 
lor tehnice ale unei figurine. Testele de I sunt adesea legate
de tăierea terminalelor și repararea obiectelor.

Adesea efectele misiunilor testează aceste atribute, solicitând 
eroului să ruleze anumite zaruri pentru a determina dacă este 
rezolvat un efect pozitiv sau negativ.

Subiecte corelate: Testele atributelor
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TESTELE ATRIBUTELOR
În campanie, unele efecte instruiesc figurinele să efectueze teste 
ale atributelor,r eprezentată prin plasarea pictogramei atributului 
între paranteze. De exemplu, o regulă de misiune spune “Un erou 
poate interacționa cu un terminal (I).”, asta înseamnă că eroul 
poate interacționa cu un terminal pentru a-și testa atributul I.
Pentru a efectua un test, jucătorul rulează zarurile listate pe fișa sa Erou de 
sub pictograma acelui atribut. Dacă rulează unul sau mai multe rezultate 
B, trece testul. Dacă nu rulează vreun rezultat B, testul nu are succes.

• Efectele care necesită teste de atribute specifică rezultatele
pentru trecerea sau eșecul unui test. Dacă numai un rezultat
al testului este specificat, celălalt rezultat nu are efect.

• Uneori o interacțiune solicită unei figurine să treacă un test
de atribute pentru a rezolva un efect. Efectul listat după cu- 
vântul “to” este rezolvat numai dacă figurina trece testul.

• Fiecare B rulat este un succes. Dacă un test de atribute prezintă
un număr înaintea pictogramei, sunt necesare mai multe succese
pentru a trece testul. Dacă nu rulează numărul de succese
solicitat, testul este ratat, dar plasează câte un jeton Efort lângă
subiectul testului pentru fiecare succes. Data vii- toare când o
figurină încearcă acest test, decartează aceste jetoane Efort și
aplică +1B la rezultatele sale pentru fiecare jeton decartat.

• Dacă un test de atribute oferă opțiunea de mai multe atribute, cum ar fi 
“(I sau K)”, figurina alege unul dintre aceste atribute pentru a-l testa. 
De asemenea, dacă acest test necesită mai multe succese, numărul este 
scris înaintea primei pictograme. De exemplu, (2 I sau K) necesită 
două succese, în orice combinație a testelor atributelor I și K.

• Numai eroii rulează zaruri pentru testele de atribute. Dacă o figu- 
rină de elită are nevoie să efectueze un test de atribute, aceasta
primește automat 1 succes. Dacă o figurină normală are nevoie să
efectueze un test, aceasta are eșec în mod automat la test.

Subiecte corelate: Atributele, Figurine de elită, Interacțiune

blast (EXPLOZIE)
Cuvântul cheie Blast apare pe câteva cărți. Dacă ținta atacului 
acestei figurine suferă una sau mai multe H (daune), fiecare fi- 
gurină și obiecte adiacente spațiului țintei suferă H egale cu 
valoarea Blast. De exemplu, “Blast 1H” cauzează fiecărei figuri- 
ne și obiecte adiacente țintei 1H.
• Aceste H afectează atât figurinele ostile, cât și cele priete- 

noase adiacente țintei.

• Dacă ținta este o figurină mare, Blast afectează numai figuri- 
nele adiacente spațiului țintit nu și figurina țintă.

• H suferite prin Blast nu sunt prevenite de G.

• Dacă un atac implică o condiție, cum ar fi Paralizat sau Sân- 
gerare, condiția este aplicată numai țintei atacului, nu și
figurinelor afectate de Blast.

Subiecte corelate: Atacuri, Atacarea obiectelor, Condiții, 
Cuvinte cheie, Figurine mari, Ținta

BLEED (SÂNGERARE)
Vedeți “Condițiile” la pagina 9.

TEREN BLOCAT
Terenul blocat este reprezentat printr-o linie continuă roșie ce încon- 
joară un spațiu de pe hartă. Figurinele nu pot intra, să fie împinse în, 
număra sau trasa o linie de ochire prin spațiile cu teren blocat.

• Uneori terenul blocat este numai pe marginea unui spațiu. Figu- 
rinele nu pot muta prin sau să fie împinse prin această margine.
Figurinele mari nu pot muta pe, să fie împinse prin sau să fie pla- 
sate pe o margine blocată, cu excepția cazului în care au o abilitate 
specială care le permite asta, cum ar fi Masiv sau Mobil.

Subiecte corelate: Masiv, Mobil, Mutarea, Linia de ochire, 
Plasarea, Împingere, Teren

campanIA
O campanie este constituită dintr-o serie de misiuni legate între 
ele printr-o poveste. Pe parcursul campaniei, jucătorii rezolvă 
diverse misiuni și achiziționează cărți Plan, Obiect și Clasă.

• Misiunile inițiale sunt specifice propriilor campanii. O misiu- 
ne inițială dintr-o campanie nu poate fi jucată în alta.

• Cele mai multe misiuni secundare pot fi jucate în orice campanie.

• Jucătorii înregistrează informații despre campanii în jurnalul
campaniei.

Subiecte corelate: Instalarea campaniei, Stagiul Upgrade-ul 
Imperiului, Misiuni, Stagiul Misiuni, Stagiul Upgrade-ul 
Rebelilor, Perioada de timp, Câștigarea jocului

INSTALAREA CAMPANIEI
Înainte de începerea unei noi campanii, efectuează următorii pași.

1. Alegerea rolurilor: Jucătorii aleg un jucător pentru a lua ro- 
lul jucătorului Imperial. Toți ceilalți jucători sunt Rebeli. Ju- 
cătorii păstrează aceste roluri pentru întreaga campanie.

2. Alegerea Eroilor: Fiecare jucător Rebel alege o fișă Erou și plasează 
pachetul Clasă și figurina acelui erou în zona sa de joc. Apoi, fiecare 
jucător Rebel extrage din propriul pachet Clasă orice carte Obiect 
care nu are un cost și le plasează cu fața în sus în zona sa de joc.

- Dacă este un joc în 2, fiecare erou revendică o carte Recom-
pensă “Legendar”. Dacă este un joc în 3, fiecare erou reven- 
dică o carte Recompensă “Eroic”.

3. Alegerea Clasei Imperial: Jucătorul Imperial alege un pachet
Clasă Imperial și plasează cartea de bază (cartea fără un cost
experiență) cu fața în sus în zona sa de joc.

4. Construirea pachetului Plan: Jucătorul Imperial își construiește pache- 
tul de cărți Plan (vedeți “Construirea pachetului Plan” la pagina 4).

5. Construirea pachetului Misiuni Secundară: Jucătorii Rebeli construiesc pa- 
chetul Misiune Secundară (vedeți “Construirea pachetului Misiune Secunda- 
ră” la pagina 17).

6. Instalarea misiunii Introductive: Jucătorii sunt pregătiți să
instaleze și să joace misiunea Introductivă a campaniei.

Subiecte corelate: Cărțile Plan, Cărțile Clasă, Misiuni, 
Instalarea misiunii
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REVENDICAREA
Când un jucător revendică un jeton sau o componentă, el o plasea- 
ză în zona sa de joc. Efectul revendicării unui jeton este explicat în 
regulile misiunii.

• La sfârșitul unei misiuni, toate jetoanele revendicate sunt re- 
turnate în cutia jocului.

Subiecte corelate: Interacțiune, Zona de joc

CARTILE CLASA
În timpul campaniei, fiecare jucător are un pachet de cărți Clasă.

• La începutul campaniei, jucătorul Imperial alege orice pachet
Clasă Imperial, iar fiecare jucător Rebel primește pachetul
Clasă corespondent eroului său.

• La începutul campaniei, fiecare jucător obține cărțile Clasă
fără cost din propriul pachet (cost care se vede în colțul din
stânga jos al cărții).

• Jucătorii pot cumpăra cărți Clasă suplimentare cheltuind puncte 
experiență în timpul stagiilor de upgrade a Rebelilor și Imperiului.

• Cărțile Clasă care au fost cumpărate rămân cu fața în sus în zona de 
joc a jucătorului. Ele au efecte continue așa cum este prezentat pe cărți.

• Abilitățile unor cărți Clasă au un cost. Dacă acest cost nu
poate fi plătit, textul alăturat acestui cost nu poate fi rezolvat.
Costul abilității este explicat la “Abilități” la pagina 2.

• Unele cărți Clasă au mai multe abilități separate printr-o linie
orizontală. Aceste abilități pot fi folosite independent și au
costuri și cerințe separate pentru a putea fi folosite.

Subiecte corelate: Abilități, Acțiuni, Accesoriu, Epuizare, 
Puncte experiență, Cărțile Obiect, Zona de joc, Efort

cleave (ALATURARE)
Cuvântul cheie Cleave apare pe unele cărți. Dacă țina atacului 
unei figurine suferă una sau mai multe H (daune), atacatorul 
poate alege o altă figurină ostilă sau obiect care poate fi țintă 
pentru un atac. Figurina sau obiectul ales suferă suma H listate. 
De exemplu, “Cleave 1H” determină figurina sau obiectul ales 
să sufere 1H.
• Figurina sau obiectul ales trebuie să fie o țintă eligibilă. De

exemplu, pentru un atac melee (fără Reach), figurina aleasă
trebuie să fie adiacentă cu atacatorul.

• H suferite prin Cleave nu pot fi prevenite prin G.

• Dacă un atac implică o condiție, cum ar fi Stun sau Bleed,
respectiva condiție este aplicată numai țintei atacului nu și fi- 
gurinei afectate prin Cleave.

Subiecte corelate: Atacuri, Atacarea obiectelor, Condițiile, 
Cuvintele cheie

CARTILE COMANDA
În timpul skirmish, jucătorii joacă cărți Comandă pentru a rezolva 
o mare varietate de abilități puternice.

• În timpul instalării, fiecare jucător trage trei cărți Comandă și
le pune în mâna sa. Cărțile Comandă din mâna unui jucător
sunt păstrate secret față de adversarul său.

•	 Fiecare jucător o carte Comandă în fiecare Fază Poziționare, plus
o carte Comandă suplimentară pentru fiecare jeton Terminal pe 
care îl controlează.

• După ce efectul unei cărți Comandă este rezolvat, aceasta este
plasată cu fața în sus în grămada de cărți decartate a jucătorului.

• Dacă nu au mai rămas cărți în pachetul Comandă al unui jucă- 
tor, el nu mai poate trage cărți Comandă.

• Un jucător nu poate juca mai multe copii ale aceleiași cărți Co- 
mandă în același timp. De exemplu, dacă o carte oferă “+2
Acuratețe” jucătorul nu poate juca două copii ale cărții pentru
a obține +4 Acuratețe pentru un atac.

• Când este jucată o carte Comandă care prezintă o caracteristică, nume
de figurină și/sau pictogramă de apartenență, aceasta este folosită de o
singură figurină care se potrivește cu toate aceste restricții.

• Fiecare jucător are propriul pachet de 15 cărți Comandă. Ei
aleg care cărți să le plaseze în acest pachet când își construiesc
armata. Ei trebuie să respecte următoarele limitări:

- Costul total al cărților din pachet trebuie să fie de 15 sau mai puțin.

- Fiecare carte Comandă are lângă costul său un număr de pictogra-
me de restricționare. Acesta este numărul maxim de copii ale res- 
pectivei cărți pe care un jucător le poate avea în pachetul său.

Subiecte corelate: Acțiuni, Apartenență, Control, Faza 
Pozițiionare, Jetoane Terminal

LIMITAREA COMPONENTELOR
Dacă este nevoie ca jucătorii să folosească mai multe componente 
decât cele găsite în joc, urmați aceste reguli:

• Jetoanele sunt nelimitate. Dacă jucătorii rămân fără un tip de
jeton, ei pot folosi un înlocuitor potrivit, precum o monedă.

• Dacă este nevoie ca jucătorii să ruleze mai multe zaruri decât
cele incluse în joc, ar trebui să noteze rezultatul curent, să rule- 
ze din nou zarurile necesare, și să combine rezultatele. Acest
lucru nu contează ca o re-rulare.

• Dacă jucătorii rămân fără un tip de carte, nu mai pot fi trase
sau utilizate acel tip de cărți.

• Într-o campanie, jucătorii sunt limitați la numărul de figurine
incluse în joc. De exemplu, jucătorul Imperial este limitat la
șase figurine Stormtrooper regulate și trei de elită, chiar dacă
el deține mai multe copii ale jocului.

• Într-un skirmish, un jucător poate avea în armata sa maxim una
din fiecare carte Amplasare unică, două ale fiecărei cărți Ampla- 
sare de elită și patru ale fiecărei cărți Amplasare regulate.

Subiecte corelate: Figurinele Imperiale, Figurine de elită, Unic
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condItIILE
Condițiile sunt efecte continue care sunt aplicate figurinelor. Fie- 
care condiție are o abilitate care se aplică figurinei atâta timp cât 
aceasta are acea condiție.

• Când un erou obține o condiție, plasați cartea Condiție cores- 
pondentă lângă acel erou. Atâta timp cât acesta deține cartea
Condiție, trebuie să urmeze toate regulile de pe carte.

• Când oricare altă figurină obține o condiție, plasați un jeton
Condiție lângă acea figurină. Atâta timp cât aceasta deține je-
tonul, trebuie să urmeze toate regulile de pe cartea corespon- 
dentă. Jetonul Condiție rămâne cu figurina dacă aceasta mută
sau este plasată într-un alt spațiu.

• Fiecare carte Condiție spune când este decartată. Când are loc
această situație, decartați cartea sau jetonul; figurina nu mai
urmează regulile prezentate pe cartea Condiție.

• Condițiile pot avea caracteristica Beneficial (benefic) sau Harmful (dăunător). 
Această caracteristică nu are niciun efect inerent, dar poate fi menționată de 
către alte abilități.

• O figurină nu poate fi afectată de mai multe cazuri ale aceleiași
condiții. De exemplu, dacă o figurină este deja Stunned și ar
trebui să devină din nou Stunned, nu se întâmplă nimic.

• Uneori condițiile sunt folosite ca și cuvinte cheie. Când un
atac folosește o condiție ca și cuvânt cheie, condiția este apli- 
cată folosind următoarele reguli:

- Ținta atacului trebuie să sufere una sau mai multe H pentru
a fi aplicată condiția.

- Condiția este aplicată după ce este rezolvat atacul.

- Dacă este o condiție Beneficial, aceasta este aplicată atacatorului.
   Dacă este o condiție Harmful, aceasta este aplicată figurinei țintă.

Subiecte corelate: Atacuri, Daune, Cuvinte cheie

conflIctE
Numeroase abilități, reguli de misiune și alte efecte de joc pot fi 
declanșate în același timp.

•	 În timpul atacului, mai întâi sunt rezolvate regulile de misiune, urmate 
de efectele venite de la atacator (incluzând figurinele prietenoase cu el), 
apoi efectele de la apărător (incluzând figurinele prietenoase cu el).

• Efectele de la mai multe figurine aflate sub controlul unui
singur jucător sunt rezolvate în ce ordine dorește jucătorul.

• Decizia ca un jucător să rezolve un efect opțional coincide cu
ordinea rezoluției. După ce un jucător refuză să declanșeze
una sau mai multe abilități, acesta nu mai are posibilitatea să
declanșeze acea abilitate la următoarea dată de declanșare.

CONFLICTELE ÎNTR-O CAMPANIE
În timpul unei campanii, mai întâi sunt rezolvate regulile de misiune, urmate 
de efectele de la jucătorul Imperial, apoi efectele de la jucătorii Rebeli.

• Dacă mai multe reguli de misiune ar trebui rezolvate în ace- 
lași timp, jucătorul Imperial decide ordinea de rezolvare.

• Când jucătorii Rebeli doresc să rezolve mai multe efecte în
același timp, ei decid în colectiv ordinea rezoluției.

• Dacă eroii trebuie să ia o decizie ca și grup și nu pot ajunge la
un consens, jucătorul Imperial alege un jucător Rebele care să
ia decizia finală.

ConfliCTELE ÎN skirmish
În timpul skirmish, mai întâi sunt rezolvate regulile de misiune, 
urmate de efectele de la jucătorul cu inițiativă, apoi efectele de la 
adversarul acestuia.

• Dacă mai multe reguli de misiune trebuie rezolvate în același
timp, jucătorul cu inițiativă decide ordinea rezoluției.

Subiecte corelate: Abilități, Atacuri, Inițiativă, Câștigarea jocului

controlUL
Mai multe misiuni necesită ca jucătorii să controleze cartoane sau jetoane.

•	 Un jucător controlează un carton dacă cel puțin o figurină prietenoasă se află pe 
orice spațiu al acelui carton și nicio figurină ostilă pe vreunul din spațiile carto- 
nului.
- Dacă figurinele prietenoase și ostile se află pe același carton,

niciuna nu controlează cartonul.

• Un jucător controlează un jeton dacă există cel puțin o figuri- 
nă prietenoasă pe sau adiacentă jetonului și nu există nicio fi- 
gurină ostilă pe sau adiacentă jetonului.

- Dacă ambele figurine, prietenoase și ostile sunt pe sau adia-
cente jetonului, niciuna nu controlează jetonul.

Subiecte corelate: Adiacent

convertIREA
Unele abilități convertesc rezultatul unui zar într-altul. Când re- 
zolvați una dintre aceste abilități, vechiul rezultat este tratat ca și 
cum nu ar fi existat, și este complet înlocuit de noul rezultat.

• Aceste abilități sunt rezolvate în timpul etapei Aplicarea Mo- 
dificărilor a unui atac, dacă nu necesită un B (șoc).

• După ce a fost convertit, noul rezultat poate fi convertit din
nou prin alte efecte.

Subiecte corelate: Atacuri

NUMARAREA SPATIILOR
Mai multe efecte solicită jucătorilor să măsoare distanța între 
două spații. Pentru a determina acest număr, jucătorul cuantifică 
numărul de puncte deplasare care i-ar fi necesare unei figurine 
pentru a muta de la un spațiu la celălalt.

În și prin teren impracticabil, figurine și teren dificil se poate mu- 
ta fără un cost suplimentar de puncte deplasare pentru această 
măsurătoare. Această măsurătoare nu poate trece prin ziduri, uși 
sau teren blocat.

• Dacă abilitatea unei figurine specifică să se aleagă ceva dintr-un număr 
de spații, jucătorii numărăr spațiile de la figurina care folosește abili- 
tatea. La fel, dacă o abilitate specifică să aleagă o figurină adiacentă, fi- 
gurina trebuie să fie adiacentă figurinei care folosește abilitatea.

Subiecte corelate:  Uși, Massive, Teren, Ziduri
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JETOANE CONTAINER
Mai multe misiuni plasează jetoane Container pe hartă.

• Jetoanele Container nu blochează linia de ochire sau deplasa- 
rea figurinelor. Figurinele pot muta prin și termina mutarea 
în același spațiu unde se află un jeton Container.

• Dacă un jeton Container se află într-un spațiu care conține te- 
ren, terenul încă își face efectul. De exemplu, un spațiu cu
teren blocat care conține un jeton Container încă blochează li- 
nia de ochire, iar figurinele nu pot intra în acel spațiu.

• În timpul unei campanii, eroii pot interacționa cu un contai- 
ner pentru a revendica jetonul și să tragă o carte Stoc.

• În timpul campaniei, la sfârșitul fiecărei misiuni, eroii primesc 50 credite 
pentru fiecare jeton Container pe care l-au revendicat în timpul acelei 
misiuni.

• Culoarea jetonului Container nu are niciun efect de joc, dacă
nu este specificat de misiune.

• Un jeton container cu fața sa colorată în jos nu poate fi exa- 
minat de jucători. Această culoare este informație ascunsă.

Subiecte corelate: Revendicare, Credite, Informație ascunsă, 
Interacțiune, Cărți Stoc

credItE
În timpul unei campanii, eroii obțin credite la sfârșitul celor mai 
multe dintre misiuni. În timpul Stagiului Upgrade-ul Rebelilor, 
eroii pot cheltui credite pentru a cumpăra cărți Obiect.

• Evidența creditelor este ținută pe jurnalul de campanie, și sunt
împărțite de către toți eroii.

•	 Când obțin credite, eroii la adaugă creditelor de pe jurnalul de 
campanie și înregistrează acest total. Când cheltuiesc credite,
eroii le scad din creditele de pe jurnalul de campanie și
înregistrează acest total.

• Nu este necesar ca eroii să își cheltuiască toate creditele. Creditele nechel- 
tuite pot fi cheltuite în timpul viitoarelor Stagii Upgrade-ul Rebelilor.

• La sfârșitul fiecărei misiuni din campanie, eroii primesc 50 credite pen- 
tru fiecare jeton Container pe care ei l-au revendicat în acea misiune.

Subiecte corelate: Jetoane Container, Cărți Obiect, 
Stagiul Upgrade-ul Rebelilor

daUNELE
Multe efecte de joc determină figurinele să sufere H (daune). Aces- 
te daune sunt cel mai adesea provenite din atacuri, dar pot veni și 
din alte surse.

• Când o figurnă suferă H egale sau peste Viața sa, aceasta este în- 
vinsă.

• Când un erou suferă H, plasați un număr egal de jetoane Daună
pe fișa sa Erou.

• Când orice altă figurină suferă H, plasați un număr egal de je- 
toane Daună lângă figurină. Aceste jetoane Daună se deplasează
împreună cu figurina.

• Dacă o figurină suferă H altfel decât într-un atac, H nu sunt
prevenite de G, iar figurina nu rulează zarurile defensive.

• Unele jetoane Daună au printat pe ele un “5”. Fiecare astfel de
jeton reprezintă “5” daune, și oricare jucător poate schimba unul
dintre aceste jetoane pentru cinci jetoane Daună singulare.

•	 Când un efect de joc menționează suma de H pe care o figurină “a 
suferit-o”, acesta se referă la valoarea totală de jetoane Daună de pe 
fișa sa Erou sau de lângă figurina sa.

• O figurină nu poate suferi H peste Viața sa. Orice H ce trece
peste această valoare nu are niciun efect.

Subiecte corelate: Atacuri, Învins, Viață

ÎNVINS
Când o figurină are un număr de jetoane Daună egal cu viața sa, fi- 
gurina este învinsă.

• Când un erou este învins pentru prima dată în timpul unei misi- 
uni, el este rănit, iar fișa sa Erou este întoarsă pe fața de rănit.
Dacă un erou rănit este învins, el este scos din luptă și eliminat
de pe hartă.

- Când orice altă figurină este învinsă, aceasta este eliminată de pe
hartă împreună cu toate condițiile și jetoanele sale Daună.

• Dacă o figurină este învinsă în timpul activării sale, activarea
acesteia se încheie imediat.

• În timpul unei campanii, când ultima figurină Imperială dintr-
un grup non-unic este învinsă, cartea Amplasare este returnată 
în mâna jucătorului Imperial și poate fi amplasată, opțional, mai 
târziu în timpul misiunii.

Subiecte corelate: Daune, Amplasare, Viața, Întăririle, Unic, 
Scoaterea din luptă, Rănit

GOLIT
Când o carte este golită, aceasta este întoarsă cu fața în jos și nu mai 
poate fi folosită pentru tot restul misiunii. La sfârșitul fiecărei 
misiuni, toate cărțile golite sunt întoarse cu fața în sus.

Subiecte corelate: Abilități
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AMPLASAREA
Amplasarea este principala metodă prin care figurinele sunt pla- 
sate pe hartă în timpul unei misiuni.

Când un jucător amplasează figurine, plasează cărțile Amplasare 
pe masă cu fața în sus în poziția pregătit. Apoi, plasează toate fi- 
gurinele din acel grup în și cât mai apropare posibil de locația 
indicată de ghidul de campanie sau zona de amplasare.

AMPLASAREA ÎN CAMPANIE
Jucătorul Imperial amplasează figurinele pe parcursul fiecărei mi- 
siuni. Caseta “Amplasare și Instalare” din regulile misiunii pre- 
zintă ce figurine poate jucătorul Imperial amplasa pe parcursul 
misiunii (vedeți “Instalarea misiunii” la pagina 18).

• Locația amplasării este determinată de cartoanele sau picto- 
gramele numite, precum punctele de amplasare, pe hartă.

• Când locația pentru amplasare unei figurine nu este specificată,
aceasta este amplasată cât mai aproape posibil de orice punct de
amplasare activ arătat în schema misiunii, ales de jucătorul
Imperial. Asta include spațiul care conține punctul de amplasare.

- Punctele de amplasare verzi sunt active la startul fiecărei misiuni.
Punctele de amplasare roșii, albastre și galbene nu vor fi active 
până când nu este specificat de regulile misiunii, chiar dacă alte 
reguli permit la un moment dat amplasarea la oricare dintre 
aceste puncte.

• Când jucătorul Imperial rezolvă o amplasare opțională, de
exemplu în timpul Fazei Poziționare, acesta poate amplasa
orice carte Amplasare din mâna sa. El trebuie să cheltuie D
(amenințare) egală cu costul de amplasare al grupului, iar apoi
amplasează toate figurinele din acel grup la orice punct de am- 
plasare activ. Figurinele amplasate ca și grupuri inițiale sau în
rezervă nu au niciun cost D pentru a le amplasa.

• Când un grup inițial sau în rezervă este învins, exceptând fi- 
gurinele unice, cartea Amplasare este returnată în mâna jucă- 
torului Imperial și poate fi amplasată, opțional, în timpul
Fazei Poziționare.

• Jucătorul Imperial poate amplasa oricâte grupuri dorește în
timpul fiecărei amplasări opționale.

• Punctele de amplasare de pe schema misiunii sunt informații
ascunse. Jucătorul Imperial trebuie să urmeze aceste pictogra- 
me, dar nu trebuie să arate harta jucătorilor Rebeli.

AMPLASAREA ÎN skirmish
În timpul instalării unui skirmish, jucătorii își plasează toate 
figurinele în interiorul zonei lor de amplasare.

• Jucătorul care începe jocul cu inițiativă își alege zona de am- 
plasare și își amplasează primul figurinele. Apoi adversarul
său amplasează în cealaltă zonă de amplasare.

•	 Dacă nu toate figurinele unui jucător se potrivesc în zona sa de 
amplasare, el trebuie să scoată și să reamplaseze figurinele pentru 
a umple cât mai multe spații posibil din această zonă. Apoi am- 
plasează toate figurinele rămase cât mai aproape posibil de zona 
de amplasare (vedeți “Numărarea spațiilor” la pagina 9).

Subiecte corelate: Grupuri inițiale, Inițiativă, Informație ascunsă, 
Instalarea misiunii, Grupuri accesibile, Grupuir în rezervă, Faza 
Poziționare, Amenințare

CARTILE AMPLASARE
Toate figurinele, cu excepția eroilor, au cărți Asamblare corespon- 
pondente. Acest cărți prezintă numele figurinei, mărimea grupu- 
lui, abilitățile, Viteza, Viața, Apărarea și tipul de atac.
• Deoarece cărțile Amplasare W au fața verso diferită de cărțile

Amplasare U, jucătorii Rebeli vor ști câte cărți W și U sunt în
mâna jucătorului Imperial și în rezervă.

• Cărțile Amplasare Elită au un chenar roșu. Toate celelalte cărți
Amplasare sunt cărți Amplasare regulate și au un chenar gri.

• Cărțile Amplasare prezintă o serie de caracteristici sub nume
(cum ar fi Trooper). Caracteristicile nu au niciun efect de joc,
dar pot fi menționate de celelalte componente.

Subiecte corelate: Activarea, Aliați, Figurine de Elită, Grup, 
Grupuri Accesibile, Unic

TEREN DIFICIL
Terenul dificil este reprezentat printr-o linie albastră continuă ce încon- 
joară un spațiu de pe hartă. Figurinele trebuie să cheltuiască un punct de- 
plasare suplimentar pentru a intra într-un spațiu care conține teren difi- 
cil.
• Nu este nevoie ca figurinele să cheltuiască puncte deplasare supli- 

mentare pentru a ieși dintr-un spațiu care conține teren dificil.

• Linia de ochire poate fi trasată printr-un teren dificil.

• Dacă un spațiu conține o figurină ostilă și teren dificil, celelalte fi- 
gurine trebuie să cheltuiască două puncte deplasare suplimentare
pentru a intra în spțiu (unul pentru figurină și unul pentru teren).

• Când o figurină mare intră pe un teren dificil, aceasta cheltu- 
iește numai un punct deplasare suplimentar, indiferent de nu- 
mărul de spații din terenul dificil pe care aceasta le ocupă.

Subiecte corelate: Intrare, Ieșire, Linia de ochire, Teren

USILE
Ușile sunt reprezentate prin jetoane verticale poziționate pe har- 
tă. Fiecare misiune specifică unde sunt plasate ușile.

• Figurinele nu pot muta, trasa linia de ochire sau număra spa- 
țiile prin uși.

• O figurină poate interacționa cu o ușă pentru a o deschide;
jucătorul elimină jetonul Ușă de pe hartă.

• Dacă un efect închide o ușă, plasați un jeton Ușă pe hartă așa
cum este arătat pe harta misiunii. Figurinele nu pot închide
în mod voluntar ușile.

• Dacă o figurină mare ocupă spațiile de o parte și alta ale unei
uși când aceasta este închisă, acea figurină este împinsă spre
cel mai apropiat spațiu gol (vedeți “Împingerea” la pagina 21).

• Spațiile care împart o margine cu o ușă sunt singurele spații
ce sunt considerate a fi adiacente acelei uși.

• Unele misiuni specifică faptul că anumite uși sunt blocate.
Ușile blocate nu pot fi deschise cu excepția a ceea ce este
specificat în regulile misiunii.

Subiecte corelate: Atacarea obiectelor, Numărarea spațiilor, 
Interacțiune, Linia de ochire, Împingerea

• Unele cărți Amplasare au caracteristica SKIRMISH UPGRADE. Regulile
care se referă la cărțile Amplasare nu afectează, nu includ și nu pot
manipula cărțile Skirmish Upgrade până când regula sau abilitatea nu
spun altfel.
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FIGURINE DE ELITA
Toate figurinele care corespund cărților Amplasare de elită (ro- 
șii) reprezintă elita. De obicei, figurinele de elită au abilități mai 
bune și mai multă Viață comparativ cu versiunea lor regulată.

• Cărțile Amplasare de elită au același nume ca și cărțile Am- 
plasare regulate. Când o figurină este numită după nume (de
exemplu, “Stormtrooper”), acesta se referă atât la versiunea
regulată, cât și la versiunea de elită a figurinei.

• În ghidul de campanie, cărțile Amplasare de elită sunt întot- 
deauna prezentate în roșu. Dacă numele unei cărți este arătat
în negru, ghidul se referă la versiunea regulată.

• Figurinele de elită sunt imune la anumite abilități. De exem- 
plu, o abilitate poate spune “Alege o figurină regulată.”

• Dacă o figurină de elită este necesar să efectueze un test de
atribute, aceasta primește automat un succes.

• În campanie eroii nu sunt considerați regulați sau de elită.

• O figurină cu o carte Amplasare gri este regulată, nu de elită.

Subiecte corelate: Aliați, Cărți Amplasare, Grup, Figurine 
Imperiale

SPATIU GOL
Orice spațiu care nu conține o figurină este gol. 
Subiecte corelate: Plasarea

ANDURANTA
În timpul unei campanii, fiecare erou are o valoare Anduranță 
tipărită pe fișa eroului său. Aceasta reprezintă numărul maxim 
de C   (efort) pe care figurina îl poate suferi.

Subiecte corelate: Șoc

INTRA
Unele efecte sunt declanșate când o figurină intră într-un spațiu. 
Intrarea într-un spațiu include momentul când o figurină mută 
în, este împinsă în, sau este plasată în acel spațiu printr-un efect.

Subiecte corelate: Ieșire, Mutare, Plasarea, Împingere

INTRARE
Intrarea este spațiul care conține jetonul Intrare. Eroii sunt am- 
plasați la jetonul Intrare la începutul unei misiuni dintr-o cam- 
panie.

Subiecte corelate: Amplasare, Misiuni

EVADAREA
Anumite reguli de misiune pot permite unei figurine să evadeze. Pentru 
a evada, figurina trebuie să cheltuiască un punct deplasare în timp ce se 
află în sau este adiacentă spațiului indicat în regulile de misiune.

După ce o figurină evadează, eliminați acea figurină de pe hartă. Acea 
figurină nu poate fi afectată de abilități și nu poate efectua activări.

Subiecte corelate: Abilități, Activarea, Mutare

EPUIZARE
Mai multe efecte de joc și abilități pot cere unui jucător să epuizeze o 
carte sau un jeton. Cărțile și jetoanele care sunt epuizate trebuie să fie 
pregătite înainte să poată fi folosite din nou.

• Cărțile sunt rotite cu 90o pentru a marca faptul că sunt epuizate.

•	 Jetoanele Activare sunt întoase cu fața roșie în sus când sunt epuizate.

• Când un jucător activează o figurină, el epuizează cartea Ampla- 
sare corespondentă sau jewtonul Activare pentru a marca faptul
că figurinele din acel grup au fost folosite în timpul acestei runde.

• Figurinele care corespund cărților Amplasare sau jetoanelor Acti- 
vare epuizate nu pot fi activate.

• Dacă un erou are mai multe jetoane Activare, el poate fi activat
dacă cel puțin unul dintre jetoanele sale Activare este pregătit (fa- 
ța verde în sus). Un erou nu poate efectua a doua sa activare până
când fiecare erou nu a efectuat cel puțin o activare.

• Abilitățile de pe cărțile epuizate pot fi folosite atâta timp cât nu este
necesar ca jucătorul să epuizeze cartea pentru a folosi o abilitate.

• Dacă toate cărțile Amplasare sau jetoanele Activare ce aparțin unui
jucător sunt epuizate, el nu poate folosi abilitățile care ar fi trebuit
să fie folosite înainte, în timpul sau după activarea figurinei sale.

Subiecte corelate: Abilități, Activarea, Cărțile Clasă, Cărțile 
Amplasare, Pregătirea

IESIRE
Unele efecte sunt declanșate când o figurină iese dintr-un spațiu. 
Ieșirea dintr-un spațiu include momentul când o figurină mută sau 
este împinsă afară din spațiu, sau este plasată într-un spațiu diferit.

Subiecte corelate: Intră, Plasarea, Împingere

PUNCTE EXPERINTA
În timpul unei campanii, jucătorii obțin puncte experiență (XP) ca 
recompensă a misiunii. În timpul Stagiilor Upgrade-ul Rebelilor și 
Imperiului, jucătorii pot cheltui XP pentru a cumpăra cărți Clasă.

•	 XP necheltuite sunt înregistrate în jurnalul campaniei și pot fi cheltu- 
ite în timpul viitoarelor Stagii de Upgrade.

Subiecte corelate: Stagiul Upgrade-ul Imperiului, Stagiul Upgrade-ul Rebelilor

SPATII EXTERIOARE 
Vedeți “Spații interioare” la pagina 15.

focus (CONCENTRARE)
Concentrarea este o condiție care oferă figurinei un zar verde supli- 
mentar următoarea dată când figurina atacă sau efectuează un test. 
Apoi condiția este decartată.

• O figurină cu această condiție trebuie să obțină un zar în plus
când atacă sau efectuează un test de atribut. Jucătorul nu poate
alege să salveze condiția pentru un atac sau test de mai târziu.

• Dacă o figurină are cuvântul cheie “Focus”, acesta poate deveni
concentrată după atac. Dacă ținta suferă una sau mai multe H  
(daune), atacatorul devine Concentrat după rezolvarea atacului.
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• Dacă o figurină obține condiția Focused (Concentrat) după ru- 
larea zarurilor pentru un atac sau test, aceasta nu poate folosi
condiția până următorul său atac sau efectuare a unui test.

Subiecte corelate: Daune, Condiții

FIGURINE PRIETENOASE
Toate figurinele ce aparțin unui jucător sunt prietenoase unele față de altele.

• O figurină este prietenoasă față de ea însăși.

• În timpul unei campanii, toate figurinele V sunt prietenoase
unele față de latele. În plus, toate figurinele U și W sunt prie- 
tenoase unele față de altele.

• Jucătorii nu pot ținti în atacuri figurinele prietenoase.

Subiecte corelate: Apartenență, Figurină ostilă

Grup
Toate figurinele care corespund unei singure cărți Amplasare sau 
unei fișe Erou constituie un grup.

• Un grup poate consta dintr-una sau mai multe figurine.

• Fiecare carte Amplasare prezintă un număr de bare sub costul
său de amplasare. Aceasta este mărimea de start a grupului.
Acest număr de figurine este plasat când este amplasat grupul.

• Când este activat un grup din două sau mai multe figurine, fiecare
figurină își rezolvă acțiunile individual. Rezolvați ambele acțiuni ale
unei figurine înainte de a rezolva acțiunile următoarei figurine.

• Când o carte Amplasare pentru un grup este epuizată, toate figu- 
rinele din acel grup sunt epuizate și nu pot efectua activări.

• Dacă se află în joc mai multe versiuni ale aceleiași figurine (regulate
sau de elită), fiecare grup al acestor figurine trebuie să fie diferențiat.
- Pentru a face asta, jucătorii pot plasa un jeton ID pe cartea

Amplasare și să aplice Stickere ID potrivite pe bazele figu-
rinele corespondente.

Subiecte corelate: Amplasare, Figurine de elită, Epuizare

VIATA
Când o figurină are jetoane Daună egale cu Viața sa, aceasta este 
învinsă. Viața este listată pe cartea Amplasare a figurinei sau fișa 
Erou. Un erou sănătos care este învins își întoarce fișa Erou pe 
partea sa de rănit.

Subiecte corelate: Daune, Învins, Sănătos

SANATOS
În timpul unei campanii, un erou este sănătos atâta timp cât nu 
este rănit.

Subiecte corelate: Erou, Rănit

eroU
În timpul unei campanii, fiecare jucător Rebel controlează un erou. 
Cuvântul “Erou” este folosit pentru a ne referi la figurinele Erou, 
jucătorul care controlează figurina, și toate componentele asociate.

Subiecte corelate: Instalarea campaniei

INFORMATIE ASCUNSA
Unele informații de pe cărți și jetoane sunt ascunse jucătorilor, și 
nu pot fi examinate. Următoarele reguli spun care care informa- 
ții sunt cunoscute și de către care jucători.

• Ghidul de campanie: Informațiile din Ghidul de campanie nu
pot fi examinate de către jucătorii Rebeli. Jucătorul Imperial
poate examina oricând, orice informație din Ghidul de campa- 
nie. Jucătorii Rebeli pot întreba jucătorul Imperial despre orice
regulă citită anterior, dar nu le este permis să cunoască
informații despre evenimentele misiunii care nu au fost încă
declanșate. Numele cartoanelor nu sunt informații ascunse.

• Cărțile Imperial: Cărțile Amplasare din mâna jucătorului Imperial 
și din rezerva sa sunt ținute secret față de jucătorii Rebeli. Unele 
cărți Plan sunt păstrate secret față de jucătorii Rebeli când sunt 
cumpărate și nu sunt arătate acestor până când nu sunt jucate.

• Celelalte cărți: Jucătorii nu se pot uita la cărțile din pachete cu excep- 
ția pachetului Recompensă. Cărțile decartate, misiunile active, cărțile 
aflate cu fața în sus pe masă și cărțile din zonele de joc ale jucătorilor 
sunt informații deschise și pot fi citite oricând de oricare jucător.

• Jetoanele: Containerele, misiunile neutre și jetoanele Terminal,
adesea, au informații ascunse pe o parte a jetonului. Jucătorii nu
se pot uita la acea parte a jetonului aflată cu fața în jos.

Subiecte corelate: Cărți Plan, Cărți Amplasare, Jetoane 
Container, Misiuni, Jetoane Terminal

FIGURINA OSTILA
Toate figurinele ce aparțin unui adversar al jucătorului sunt considerate ostile.

• În timpul unei campanii, toate figurinele V sunt considerate
ostile tuturor figurinelor U și W.

Subiecte corelate: Apartenență, Figurine prietenoase

TEREN IMPRACTICABIL
Terenul impracticabil este reprezentat printr-o linie punctată ro- 
șie care înconjoară un spațiu de pe hartă. O figurină nu poate in- 
tra într-un spațiu care conține un teren impracticabil.

• Uneori terenul impracticabil este sigurul de pe o margine a unui 
spațiu. Figurinele nu pot muta sau să fie împine prin această 
margine. Figurinele mari nu pot muta în, să fie împinse prin sau 
să fie plasate pe o margine impracticabilă dacă nu au o abilitate 
specială care să le permită asta, cum ar fi Massive sau Mobile.

• Linia de ochire poate fi trasată printr-un teren imparcticabil.

Subiecte corelate: Linia de ochire, Massive, Mobile, Mutare, 
Plasarea, Împingere, Teren

FIGURINELE ImperIalE
În timpul unei campanii, toate figurinele care aparțin jucătoru- 
lui Imperial sunt figurine Imperiale. Asta include toate cărțile 
Amplasare cu o pictogramă U sau W.

Subiecte corelate: Activarea, Cărți Amplasare, Figurine de 
elită, Grup
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STAGIUL UPGRADE-UL IMPERIULUI
În timpul unei campanii, jucătorul Imperial poate cumpăra cărți 
noi în timpul fiecărui Stagiu Upgrade-ul Imperiului. Mai întâi 
poate cheltui puncte experiență pentru a cumpăra noi cărți Clasă, 
iar apoi influență pentru a cumpăra cărți Plan.

• Pentru a cumpăra cărți Clasă, jucătorul Imperial examinează 
toate cărțile din pachetul său Clasă și poate cumpăra câte cărți 
dorește cheltuind XP egale cu costurile cărților. Odată cum- 
părate, el păstrează cărțile pentru tot restul campaniei.

• Pentru a cumpăra cărți Plan, jucătorul Imperial amestecă 
pachetul Plan și în secret trage patru cărți. El poate cumpăra 
oricare dintre aceste cărți cheltuind influență egală cu costu- 
rile cărților.

- Jucătorul Imperial nu își va arăta cărțile Plan trase eroilor.
Orice carte care nu a fost cumpărată este amestecată înapoi 
în pachet fără a fi dezvăluită.

- Majoritatea cărților Plan sunt citite cu voce tare și rezolvate
imediat ce au fost cumpărate. Singura excepție apare când 
cartea instruiește jucătorul să “păstreze cartea secretă”. Ju- 
cătorul Imperial păstrează cartea și rezolvă efectul atunci 
când o joacă (vedeți “Tipuri de cărți Plan” la pagina 4).

Subiecte corelate: Cărți Pla, Cărți Clasă, Puncte experiență, 
Influență

PRIVAT DE DREPTURI
Unele reguli de misiune se referă la o figurină ca fiind privată de 
drepturi, cel mai adesea când este învinsă. În loc să fie decartată, 
figurina rămâne pe hartă și are un număr de restricții atunci 
când are loc activarea sa.

• Figurina rămâne sub controlul aceluiași jucător.

• Figurinei nu îi este restricționată deplasarea sau blocată linia 
de ochire. Celelalte figurine nu își pot termina mutarea într-
un spațiu care conține o figurină privată de drepturi.

• Când o figurină este privată de drepturi, aceasta decartează 
toate condițiile, iar acestea nu pot fi aplicate acelei figurine.

• Figurina nu poate suferi H (daune), să fie aleasă ca țintă sau 
afectată de atacuri, abilități sau orice efect de joc cu excepția 
celor specificate de regulile misiunii.
- Figurina încă poate fi împinsă de o figurină MASSIVE care își

termină mutarea în spațiul figurinei private de drepturi.

Subiecte corelate: Massive, Misiuni, Retragerea

InfluenTA
În timpul unei campanii, jucătorul Imperial este adesea recompen- 
sat cu influență. Această resursă este folosită pentru a cumpăra cărți 
Plan în timpul Stagiului Upgrade-ul Imperiului.
• Influența este evidențiată în jurnalul campaniei.
•	 Când jucătorul Imperial obține influență, el o adaugă la influența 

curentă din jurnalul de campanie și înregistrează noul total. Când 
cheltuiește influență, o scade din influența curentă din jurnalul de 
campanie și înregistrează noul total.

• Nu trebuie să cheltuiască toată influența odată. Influența necheltuită 
poate fi cheltuită în timpul viitoarelor Stagii Upgrade-ul Imperiului.

Subiecte corelate: Căți Plan, Stagiul Upgrade-ul Imperiului

GRUPURI INITIALE
În timpul unei campanii, cele mai multe misiuni oferă jucătorului Im- 
perial anumite cărți Amplasare numite grupuri inițiale. Figurinele pen- 
tru aceste grupuri sunt plasate conform hărții din schema misiunii.

• Aceste cărți nu fac parte din mâna sa și sunt plasate cu fața în 
sus la începutul misiunii.

• Când ultima figurină a unui grup inițial este învinsă, cartea Am- 
plasare corespondentă este plasată în mâna jucătorului Imperial. 
El poate amplasa aceste figurine în timpul amplasărilor opționa- 
le urmând regulile obișnuite de amplasare.

Subiecte corelate: Amplasarea, Întăririle

InItIatIvA
În timpul unui skirmish, un jucător are jetonul Inițiativă în fiecare 
rundă. Jucătorul cu inițiativă rezolvă prima activare în timpul acelei 
runde de joc.

• La începutul jocului, jucătorul a cărui armată are cel mai mic 
cost de amplasare alege care jucător începe jocul cu inițiativă. 
Dacă ambii jucătorii au același cost de amplasare, inițiativa este 
determinată aleator prin rularea de către fiecare jucător a unui 
zar albastru. Jucătorul cu cea mai mare Acuratețe rulată începe 
cu inițiativă (în caz de egalitate se re-rulează).

• Jucătorul care începe jocul cu inițiativă își alege zona de ampla- 
sare și amplasează primul figurinele. Apoi adversarul său am- 
plasează figurinele în cealaltă zonă de amplasare.

• Jucătorul cu inițiativă câștigă toate egalitățile pentru regulile de 
misiune. De exemplu, dacă regula de misiune mută un jeton cu 
un spațiu spre cea mai apropiată figurină și există două figurine 
la distanță egală, jucătorul cu inițiativă alege spre care figurină 
va fi mutat jetonul.

• În timpul pasului 4 din Faza Poziționare, jucătorul cu inițiativă 
dă jetonul Inițiativă adversarului său.

Subiecte corelate: Activare, Conflicte, Amplasare, Faza Poziționare
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InteractIONARE
Figurinele pot interacționa pentru a efectua diverse sarcini. De 
exemplu,  o figurină poate deschide o ușă efectuând o interacțiune.

• O figurină poate efectua o interacțiune ca și acțiune.
• O figurină trebuie să se afle în același spațiu sau adiacent cu

un jeton pentru a interacționa cu acesta.
• În timpul unei campanii, un erou poate interacționa cu un

jeton Container pentru a-l revendica și trage o carte Stoc.

• Regulile de misiune adesea vor lista diferite sarcini care pot fi
efectuate prin interacțiune, precum folosirea terminalelor sau
recuperarea jetoanelor.

• Dacă regulile de misiune au o pictogramă Atribut între pa- 
ranteze după ținta interacțiunii, figurina trebuie să treacă tes- 
tul de atribut corespondent pentru a rezolva efectul interac- 
țiunii.

Subiecte corelate: Acțiuni, Activare, Uși, Jetoane Container, 
Recuperarea jetoanelor, Cărți Stoc, Jetoane Terminal

SPATII INTERIOARE
Unele spații sunt considerate spații interioare și 
sunt afectate de câteva reguli de misiune sau cuvinte 
cheie precum Massive. Următoarele cartoane repre- 
zintă spații interioare: 19A–36A și 19B–36B.

• În timpul unei campanii, figurinele cu cuvântul
cheie Massive nu pot intra în spații interioare.

• Orice spațiu care nu este un spațiu interior
este un spațiu exterior.

•	 Toate spațiile de pe cartoanele 38A, 39A, 38B 
și 39B sunt spații exterioare.

Subiecte corelate: Massive

ÎntRERUPERE
Unele abilități folosesc termenul întrerupere. Când rezolvă o abili- 
tate de întrerupere, jucătorii opresc acțiunea curentă de joc și re- 
zolvă abilitatea care a întrerupt. După ce efectul este rezolvat, jucă- 
torii continuă să joace de la momentul în care au fost întrerupți. 
De exemplu, dacă un atac este întrerupt, abilitatea de întrerupere 
este rezolvată înainte ca jucătorii să termine rezolvarea atacului.

• Este posibil ca o figurină să întrerupă propria activare.

• Dacă o întrerupere face ca acțiunea sau abilitatea curentă să
fie anulată, acel efect nu este rezolvat. Orice cost folosit pen- 
tru rezolvarea acelui efect încă este plătit.

De exemplu, dacă un jucător joacă o carte Comandă care îi
permite să atace o figurină, iar figurina întrerupe prin muta- 
rea în afara liniei de ochire, cartea Comandă este decartată și
acțiunea cheltuită este pierdută.

• Dacă două efecte întrerup aceași acțiune, jucătorul care rezol- 
vă în acel moment activarea sa decide ordinea în care ele sunt
rezolvate.

• Acțiunea unei figurine nu poate fi întreruptă cât timp aceasta
se află într-un spațiu care conține o altă figurină.

Subiecte corelate: Conflicte

CARTILE OBIECT
În timpul unei campanii, eroii obțin accesul la gamă largă de 
cărți Obiect. Cărțile Obiect includ arme, armuri, echipament și 
modificări. Toate cărțile Obiect pe care un erou le are sunt plasa- 
te cu fața în jos în zona sa de joc.

• Armele sunt identificate prin cuvântul cheie “Attack” listat în caseta
de deasupra pictogramelor zarurilor și o pictogramă O sau P.
Armele sunt folosite pentru a efectua atacuri. Fiecare dintre celelalte
cărți Obiect sunt folosite conform instrucționilor de pe carte.

• Abilitățile de pe o armă nu pot fi folosite în timp ce este rezol- 
vat un atac cu o armă diferită.

• Există trei pachete de cărți Obiect, diferențiate prin fața verso.
Numărul roman de pe dosul cărții Obiect reprezintă nivelul
cărții. În timpul Stagiului Upgrade-ul Rebelilor, jucătorii Re- 
beli trag un număr de cărți Obiect din pachetul de nivelul
prezentat în Jurnalul de campanie.

• Unele cărți Clasă și Recompensă sunt, de asemenea, și cărți Obiect. 
Aceste cărți sunt identificate ca și cărți Obiect prin fața lor. Fiecare 
Erou din setul de bază are o carte Obiect de start în pachetul său Clasă.

• Înainte de amplasarea eroilor într-o misiune, jucătorii pot oferi gra- 
tis oricare dintre cărțile lor Obiect celorlalți eroi. Cărțile Obiect nu
pot fi oferite la schimb în timpul rezolvării unei misiuni.

• Nu există o limită pentru numărul de cărți Obiect pe care le
poate avea un erou; însă, fiecare erou este restricționat în
ceea ce poate introduce într-o misiune individuală: 1 Armură
(R), 2 Arme și and 3 Echipamente (S).
- Dacă un erou depășește această limită după amplasarea eroului său

pe hartă, el trebuie să aleagă care cărți să le lase. Plasați cărțile alese 
deoparte; ele nu vor putea fi folosite în timpul acestei misiuni. 
Aceste cărți sunt returnate jucătorului la sfârșitul misiunii.

- Dacă un erou introduce 2 arme într-o misiune, atunci când își decla-
ră atacul, el trebuie să aleagă 1 dintre arme pentru a o folosi în acel atac.

• Cărțile Obiect prezintă o serie de caracteristici sub imagine
(precum Pistol). Caracteristicile nu au niciun efect de joc,
dar pot face referire la ele celelalte componente.

modifiCARILE
Unele cărți Obiect au caracteristica M odification. Aceste cărți 
nu au niciun efect singure și trebuie să fie atașate la (plasate pe) o 
carte Obiect care se potrivește cu pictograma sa (O sau P). Oda- 
tă atașate la un obiect, eroul poate folosi abilitatea modificării în 
timp ce efectuează un atac cu acea armă.

• Fiecare armă este limitată la un număr de modificări care îi
pot fi atașate. Această limită este prezentată ca un număr de
bare colorate în colțul din dreapta jos al cărții. Dacă o carte
Obiect nu are nicio bară de modificare, acesteia nu îi pot fi
atașate modificări.

• Modificările nu sunt arme.
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• Când un erou cumpără o carte Obiect, și înainte de fiecare mi- 
siune, eroii pot atașa oricare dintre modificările lor la celelalte 
cărți Obiect. De asemenea, eroii pot alege să elimine modifi- 
cările de pe cărțile lor Obiect și să le păstreze în zona lor de joc 
neatașate. Abilitățile de pe modificările care nu sunt atașate nu 
pot fi folosite.

• În timp ce este rezolvată o misiune, modificările nu pot fi ata- 
șate sau eliminate de pe cărțile Obiect.

• O carte Obiect nu poate avea, la un moment dat, atașată la ea 
mai mult de o modificare cu aceași caracteristică, excluzând 
caracteristica Modification. De exemplu, o armă poate avea 
atașată la ea numai o modificare Barrel.

Subiecte corelate: Atacuri, Instalarea campaniei, Credite, Zona de joc

CUVINTE CHEIE
Cuvintele cheie sunt prescurtări pentru abilitățile mai lungi.

•	 În jocul de bază avem următoarele cuvinte cheie: Bleed, Blast, 
Cleave, Focus, Massive, Mobile, Pierce, Recover, Reach și Stun.

• Condițiile precum Bleed, Focus și Stun sunt, de asemenea, folosite 
ca și cuvinte cheie pentru a aplica condiția corespondentă.

Subiecte corelate: Blast, Cleave, Condiții, Focus, Massive, 
Mobile, Pierce, Recover, Reach

FIGURINELE MARI
Orice figurină a cărei bază este mai mare decât un spațiu este o 
figurină mare. Figurinele mari trebuie să respecte regulile speci- 
ale prezentate mai jos și arătate în Anexa II la pagina 27.

• Când o figurină mare atacă, linia de ochire poate fi trasată de 
la oricare dintre spațiile pe care le ocupă. Când este ținta 
unui atac, figurina care efectuează atacul trebuie să țintească 
unul dintre spațiile pe care le ocupă figurina mare.

• Figurinele mari nu pot muta diagonal.

• O figurină mare poate cheltui un punct deplasare pentru a se 
roti cu 90o (rețineți că aceasta este necesară doar pentru figu- 
rinele cu baze care ocupă două sau șase spații). Când face 
asta, figurina mare trebuie încă să ocupe cel puțin jumătate 
dintre spațiile ocupate înainte de rotație.

• Când o figurină mare este împinsă sau mută cu un număr de 
spații, baza sa nu se poate roti și trebuie să mențină orienta- 
rea curentă.

• Figurinele mari sunt supuse tuturor cerințelor de deplasare 
pe teren ca și celelalte figurine, dar sunt supuse acestor ce- 
rințe doar o dată per punct deplasare cheltuit.
De exemplu, dacă un E-Web Engineer mută în două spații 
care conțin figurine, acesta trebuie să cheltuiască doar un 
punct deplasare suplimentar în loc de două.

• Dacă un efect plasează o figurină mare într-un spațiu, jucă- 
torul care rezolvă efectul alege orientarea figurinei. Aceasta 
poate fi plasată în oricare spații legale atâta timp cât o parte a 
bazei figurinei se află în spațiul respectiv.

Subiecte corelate: Atacuri, Linia de ochire, Massive, 
Mobile, Mutare, Împingere, Figurine mici, Ținta

lInIA DE OCHIRE
Linia de ochire este folosită pentru a determina ce poate “vedea” o 
figurină. Adesea, linia de ochire trebuie folosită pentru a determina 
care figurină poate fi țintită printr-un atac O (ranged).
Pentru a determina linia de ochire, jucătorul trage două linii imagi- 
nare, care nu se intersectează, dintr-un colț al spațiului figurinei ata- 
catoare spre două colțuri adiacente ale spațiului țintei. Dacă vreuna 
dintre aceste linii trece printr-un zid, figurină sau teren blocat, figu- 
rina nu are o linie de ochire spre țintă.

• Linia de ochire poate fi trasată de la sau spre un colț de pe hartă. 
Fiecare linie poate fi trasată de-a lungul colțurilor și marginilor 
spațiilor care conțin figurine, uși, ziduri și spații blocate.

• Zidurile blochează linia de ochire numai de-a lungul unei mar- gini 
întregi a unui spațiu. Dacă un zid nu acoperă o margine în întregime, 
atunci linia de ochire poate fi trasată de la, spre și prin acea margine.

• Linia de ochire nu poate fi trasată printr-un colț în care se inter- 
sectează ziduri și terenuri blocate (în orice combinație). Aceasta 
poate fi trasată prin intersecția dintre o figurină și un zid pozițio- 
nat oblic, teren blocat sau altă figurină.

• Figurinele au linie de ochire spre figurinele adiacente.

• Este posibil ca o figurină să aibă linie de ochire spre o altă figurină 
care nu are linie de ochire înapoi spre ea. Adesea, acest lucru se 
întâmplă când o figurină este în spatele unui zid sau unei figurine. 
Tematic, asta reprezintă o figurină care iese din ascunzătoare pen- 
tru a realiza un atac și apoi se bagă la loc în ascunzătoare.

• O figurină nu își blochează ea însăși linia de ochire. De aseme- 
nea, figurina țintă nu blochează linia de ochire.

• Întotdeauna, figurinele adiacente au linie de ochire una spre cealaltă.

Multe dintre situațiile de deasupra sunt arătate în detaliu în “Anexa 
I - Exemple de linie de ochire” la pagina 26.

Subiecte corelate: Adiacent, Atacuri, Teren blocat, Massive, 
Atac de tip Ranged, Ziduri

BLOCAT
Vedeți “Ușile” la pagina 11.

massIve (MASIV)
Cuvântul cheie Massive se găsește pe câteva cărți Amplasare și se referă 
la o serie de reguli speciale care se aplică figurinelor din acel grup.

• Figurinele nu blochează linia de ochire spre sau de la o figurină Massive.

• În timpul unei campanii, figurinele cu Massive nu pot intra în 
spațiile interioare.

• Figurinele cu Massive pot intra în spații care conțin teren blocat 
și teren impracticabil. De asemenea, pot muta prin și își pot ter- 
mina mutarea pe margini blocate sau impracticabile.

• Figurinele cu Massive pot intra în spații care conțin figurine ostile 
și/sau teren dificil fără niciun cost de deplasare suplimentar.

• Figurinele cu Massive nu pot intra în spații care conțin alte figu- 
rine cu Massive.

• Dacă o figurină cu Massive ocupă un spațiu care conține teren blocat, 
linia de ochire poate fi trasată spre acea figurină, spațiile spre acea 
figurină pot fi numărate, iar o figurină adiacentă poate ataca respectiva 
figurină.
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• O figurină cu Massive își poate termina mutarea în spații care
conțin teren blocat și/sau alte figurine. Orice figurină aflată în
spațiile sale este împinsă în cel mai apropiat spațiu gol la alegerea
celui care o controlează (ținând cont de terenurile imprac- 
ticabile). Jucătorul care mută figurina Massive împinge mai întâi
figurinele prietenoase, și apoi figurinele celorlalți jucători.

• După ce o figurină cu Massive își termină mutarea în spații
care conțin cel puțin o altă figurină, figurina Massive nu mai
poate muta în timpul acestei activări.

Subiecte corelate: Teren blocat, Teren impracticabil, Spații 
interioare, Mutare, Împingere

ATAC DE TIP melee
Unele cărți Amplasare și Obiect sunt marcate cu pictograma P. 
Acesta înseamnă că figurina poate efectua un atac de tip melee.

• Atacurile Melee pot ținti o figurină ostilă sau obiect dintr-un
spațiu adiacent sau din același spațiu cu atacatorul.

• Când sunt efectuate atacuri melee nu este necesară acuratețea.

• Dacă o figurină nu are pictograma P, aceasta nu poate efectua
atacuri melee. Un atac care folosește pictograma O și țintește
o figurină adiacentă este un atac ranged, nu un atac melee.

Subiecte corelate: Acuratețe, Adiacent, Atacuri

RATARE
Unele efecte pot determina ca atacurile să fie ratate. Când un 
atac este ratat, figurina țintă suferă zero H   (daune).
• Pictograma E (ferire) ce se găsește pe zarul alb determină ca

atacul să fie ratat.

• În timpul în care efectuează un atac ranged, atacatorul are
nevoie de Acuratețe mai mare sau egală cu distanța până la
țintă. Dacă Acuratețea este mai mică decât această distanță,
atunci atacul este ratat.

• Când un atac este ratat, celelalte efecte încă pot fi declanșate
(precum folosirea cuvântului cheie Recover). Dacă o abilitate,
precum Cleave, necesită ca figurina țintă să sufere una sau mai
multe H,  , o ratare previne ca acea abilitate să fie rezolvată.

Subiecte corelate: Acuratețe, Atacuri, Numărarea spațiilor

MISIUNILE
Fiecare misiune este un joc de tactică de luptă jucat pe o hartă 
modulară și care prezintă reguli unice de misiune.

REZOLVAREA UNEI MISIUNI
Misiunile din Imperial Assault sunt jucate în câteva runde de joc. 
Fiecare rundă constă dintr-o Fază Activare urmată de o Fază 
Poziționare.

După rezolvarea Fazei Poziționare, jocul continuă cu următoa- 
rea rundă, începând cu o nouă Fază Activare. Aceste faze se re- 
petă până când se încheie misiunea (vedeți “Câștigarea jocului” 
la pagina 25).

MISIUNI INITIALE SI SECUNDARE
În timpul unei campanii, jucătorii rezolvă o serie de misiuni iniți- 
ale și secundare. Regulile și hărțile pentru fiecare misiune se 
găsesc în Ghidul de Campanie.

• În timpul fiecărui Stagiu Misiune, eroii aleg o misiune activă
pentru a o rezolva.
- Jurnalul de campanie prezintă tipul de misiune activă pe care

eroii o pot alege în timpul fiecărei Faze Misiune. De exemplu, 
dacă spune “Misiune inițială” eroii trebuie să aleagă o Misiune 
Inițială activă pentru a o rezolva. Adesea, la un moment dat 
există o singură Misiune Inițială activă.

- Misiunile active care nu sunt alese sunt salvate între se-
siuni și rămân active până când sunt rezolvate.

• O misiune nu poate fi jucată de două ori în timpul unei campanii.

• Cărțile Misiune Secundară prezintă o serie de caracteristici
sub nume (precum TATOOINE). Caracteristicile nu au niciun
efect de joc, dar pot fi menționate de celelalte componente.

• După ce este rezolvată misiunea introductivă, amestecați pa- 
chetul Misiune Secundară, trageți două cărți și plasați-le pe
masă cu fața în sus. După ce fiecare misiune secundară, care nu
este o carte Plan, este rezolvată, amestecați pachetul Misiune
Secundară, trageți o carte, și plasați-o pe masă cu fața în sus.

CONSTRUIREA PACHETULUI MISIUNE SECUNDARA

În timpul instalării campaniei, jucătorii separă cărțile Misiune 
Secundară în grămezi după tip (culoare). Amestecați următoarele 
cărți împreună pentru a crea pachetul Misiune Secundară:

• O carte Misiune Secundară roșie corespondentă fiecărui erou 
din campanie.

• Patru cărți Misiune Secundară verzi alese de jucătorii eroi. 
Eroii nu pot alege mai mult de una dintre aceste cărți care re- 
compensează același aliat, indiferent de subtitlul aliatului, 
precum “Erou al Rebeliunii”.

• Patru cărți Misiune Secundară gri aleatoare. Acestea sunt îm- 
părțite cu fața în jos și nu sunt arătate vreunui jucător.

MISIUNI FORTATE
În timpul unei campanii, anumite cărți Plan și evenimente pot 
forța o misiune să fie jucată. Asta se întâmplă cel mai adesea ca re- 
zultat al unei recompense de misiune sau cărți Plan. De exemplu, 
dacă o carte Plan spune “Jucați ‘Spice Mines of Kessel’ ca  misiune 
forțată”, jucătorii ar trebui imediat să joace această misiune, iar 
apoi să continue campania de la stagiul curent.

• Misiunile forțate sunt înregistrate în secțiunea “Misiuni Forța- 
te” din jurnalul campaniei. Când o misiune este forțată și ju- 
cătorii nu au timp să o rezolve în respectiva sesiune, ei pot 
înregistra misiunea în secțiunea Misiuni Forțate fără verifi- 
carea casetei. Data viitoare, când continuă campania, ei vor 
juca imediat această misiune.

• Misiunile forțate sunt rezolvate între stagiile campaniei. După 
rezolvarea unei misiuni forțate, jucătorii pot efectua pasul 
“curățenia post-misiune” din Stagiul Misiune. Apoi rezolvă 
următorul stagiu disponibil al campaniei.
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- Dacă misiunea are loc imediat după ce o altă misiune este rezolvată,
ei rezolvă “curățenia post-misiune”, dar nu rezolvă niciun Stagiu 
Upgrade-ul Rebelilor sau Imperiului înainte de această misiune. 
Nivelul de amenințare pentru o misiune forțată este egal cu nive- 
lul de amenințare al celei mai recente misiuni jucate.

• Deoarece misiunile forțate nu sunt niciodată alese pentru a fi
jucate, ele nu au cărți misiune corespondente.

• Dacă jucătorii rămân fără spații în secțiunea “Misiuni Forța- 
te” din jurnalul campaniei, ei mai pot juca și alte misiuni for- 
țate. Înregistrați aceste misiuni suplimentare pe fața verso a
jurnalului de campanie sau pe o altă foaie de hârtie.

MISIUNILE skirmish
Harta pentru fiecare misiune skirmish este arătată în schema 
acelei misiuni. Regulile pentru fiecare misiune skirmish sunt 
prezentate pe cărțile Misiune Skirmish.

Subiecte corelate: Misiuni active, Cărți Plan, Campanie, 
Instalarea misiunii, Stagiul Misiune, Câștigarea jocului

INSTALAREA MISIUNII
Înainte de rezolvarea unei misiuni, jucătorii efectuează o serie de pași de instalare.

INSTALAREA MISIUNII ÎN CAMPANIE
Pentru a instala o misiune în campanie, efectuați următorii pași:

1. Asamblarea hărții: Jucătorul Imperial asamblează harta misiunii fo- 
losind cartoane Hartă așa cum este arătat în Ghidul de Campanie. El 
plasează toate jetoanele pe hartă așa cum este indicat în schemă.

2. Pregătirea Cadranului pentru Amenințare și Runde: Jucătorul
Imperial setează pe cadran amenințarea la zero și rundele la unu.

3. Amplasarea și instalarea: Jucătorul Imperial ia toate cărțile
Amplasare și le sortează așa cum este listat în caseta “Am- 
plasare și Instalare” din regulile misiunii. Această casetă are
până la patru elemente diferite:
- Grupuri inițiale: El ia cărțile Amplasare listate și le plasează

pe masă cu fața în sus.

- Grupuri în rezervă: În secret ia cărțile Amplasare listate, și le
plasează de-o parte într-o grămadă, cu fața în jos.

- Grupuri accesibile: În secret alege un număr de cărți Ampla-
sare, așa cum este listat în secțiunea “Grupuri accesibile” 
și le plasează în mâna sa.

» Poate alege orice carte Amplasare ne-Rebelă care nu au
fost folosite în grupurile inițiale sau în rezervă. Nu poa- 
te alege un aliat care nu a fost obșinut ca recompensă.

» Toate cărțile Amplasare care nu se află în grupurile ini-
țiale, în rezervă sau accesibile sunt returnate în cutia 
jocului și nu sunt folosite în timpul acestei misiuni.

- Instalare specială: Urmați orice regulă listată în această secți-
une. Multe misiuni nu au reguli de instalare specială.

4. Amplasarea figurinelor Imperiale: Jucătorul Imperial ampla- 
sează figurinele pe hartă așa cum este indicat în schemă.
- Dacă figurina arătată pe hartă are un chenar gri sau negru,

grupul corespunde unei cărți Amplasare gri.

5. Pregătirea zarurilor, cărților și a celorlalte jetoane: Plasați toa- 
te zarurile, pachetele Condiție și Stoc, jetoanele Daună, jetoanele 
Efort și Condiție pentru a ajunge toții jucătorii ușor la ele.

6. Citirea informațiilor misiunii: Jucătorul Imperial citește cu 
voce tare, pentru toți jucătorii, secțiunea “Informațiile misiunii” 
din regulile de misiune.

7. Amplasarea figurinelor Rebele: Jucătorii Rebeli plasează toate 
figurinele Rebele în și cât mai aproape posibil de spațiul care 
conține jetonul Intrare. Asta include și spațiul respectiv.

- Jucătorii Rebeli aleg ordinea în care sunt amplasate figurinele
lor. Înainte de a-și plasa figurinele, ei aleg cărțile Obiect pe 
care le vor introduce în misiune. Fiecare erou poate introduce 
până la 1 Armură (R), 2 Arme și 3 Echipamente (S).

- După amplasarea figurinelor, jucătorii Rebeli pot alege să am-
plaseze orice aliat pe care l-au obținut ca și recompensă (ve- 
deți “Aliații” la pagina 4).

8. Pregătirea jetoanelor Activare: Fiecare erou primește un jeton 
Activare și îl plasează pregătit (cu fața verde în sus) pe fișa sa 
Erou.

INSTALAREA MISIUNII ÎN skirmish
Pentru a instala o misiune în skirmish, efectuați următorii pași:

1. Introducerea Armatelor și cărților Comandă: Ambii jucători 
își plasează simultan cărțile Amplasare cu fața în sus, în zonele 
lor de joc. Apoi fiecare jucător își amestecă pachetul de 15 cărți 
Comandă și îl plasează lângă cărțile sale Amplasare.

2. Determinarea inițiativei: Jucătorul care are cel mai mic cost al 
cărților Amplasare alege care jucător va începe jocul cu jetonul 
Inițiativă. În caz de egalitate, jucătorii determină inițiativa alea- 
tor.

3. Determinarea și instalarea Misiunii Skirmish: Jucătorul cu 
inițiativă amestecă pachetul de cărți Misiune Skirmish și trage o 
carte. Această carte prezintă numele misiunii, pe care hartă se 
va juca și regulile speciale pentru misiune.

După tragerea acestei cărți, jucătorii apelează la schema care se 
potrivește misiunii skirmish, și apoi construiesc harta și plasea- 
ză jetoanele așa cume este arătat.

- Locația jucătorilor este doar unde se află jetoanele “A” sau “B”
pe harta care se potrivește literei cărții Misiune Skirmish.

4. Amplasarea unităților: Jucătorul cu inițiativă alege fie zona de 
amplasare roșie, fie cea albastră, de pe schema misiunii skir- 
mish. Amplasează toate figurinele sale în această zonă.

Apoi adversarul său își amplasează toate figurinele în cealaltă 
zonă.

5. Tragerea cărților Comandă: Fiecare jucător trage trei cărți din 
propriul pachet Comandă.

Subiecte corelate: Aliați, Instalarea campaniei, Cărți Comandă, 
Amplasare, Cărți Amplasare
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STAGIUL MISIUNE
În timpul unei campanii, jucătorii aleg și rezolvă misiuni în tim- 
pul Stagiului Misiune. Acest stagiu constă în următorii pași:

1. Alegerea misiunii: Jucătorii Rebeli accesează jurnalul cam- 
paniei pentru a determina următoarea misiune. Dacă aceasta 
spune “Misiune Secundară”, eroii aleg una dintre cărțile 
Misiune Secundară active. Dacă spune “Misiune Inițială”, ei 
trebuie să aleagă o carte Misiune Inițială activă.

2. Rezolvarea misiunii: Jucătorii aleg misiunea aleasă.

3. Curățarea post-misiune: După rezolvarea misiunii, jucătorii 
efectuează următoarele:
- Toți eroii răniți își întorc fișele pe partea de sănătos. Apoi,

eroii refac toate H   (daune) și C   (efort).

- Eroii își amestecă toate cărțile Stoc înapoi în propriul pachet
Stoc.

- Eroii obțin 50 credite pentru fiecare jeton Container reven-
dicat în timpul misiunii și apoi decartează jetoanele.

- Returnează cartea Misiune, corespondentă misiunii care toc-
mai a fost rezolvată, în cutia jocului.

- Dacă jucătorii tocmai au rezolvat misiunea introductivă, amestecă

Dacă jucătorii tocmai au rezolvat o Misiune Secundară care nu este 
carte Plan, amestecă pachetul Misiune, trag o carte, și o plasează pe 
masă cu fața în sus. Acum aceasta este o misiune activă.

După rezolvarea “Curățării post misiunii”, jucătorii continuă cu 
următorul stagiu listat pe jurnalul campaniei.

Subiecte corelate: Jetoane Container, Misiuni, Cărți Stoc

JETOANE MISIUNE
Aceste jetoane sunt folosite pentru a reprezenta obiecte, persoa- 
ne sau puncte de interes general. Jetoanele Misiune nu au efecte 
inerente și acționează așa cum este specificat în misiune.

• Există trei tipuri de jetoane Misiuni. Dacă un jeton Misiune 
arată o pictogramă V, acesta reprezintă un jeton Misiune 
Rebel. La fel, un jeton Misiune cara arată o pictogramă U,  
reprezintă un jeton Misiune Imperial. Toate celelalte jetoane 
Misiune sun jetoane Misiune Neutre.

• Jetoanele Misiune nu blochează linia de ochire și nici nu 
afectează deplasarea figurinelor. Figurinele pot intra și ter- 
mina mutarea lor în același spațiu cu un jeton Misiune.

• Dacă un jeton Misiune se află într-un spațiu care conține teren, 
terenul din acel spațiu încă își face efectele. De exemplu, un spațiu 
cu teren blocat care conține un jeton misiune încă blochează linia 
de ochire, iar figurinele nu pot intra în acel spațiu.

• Chenarul colorat al jetonului Misiune nu are niciun efect 
dacă nu este spcificat asta de misiune.

• Un jeton Misiune neutru cu fața sa colorată în jos nu poate fi 
examinat de către jucători. Această culoare este informație secretă.

Subiecte corelate: Control, Informație ascunsă, Interacționare

mobIle (MOBIL)
Figurinele care au acest cuvânt cheie ignoră costurile suplimentare pentru 
mutare când intră în teren dificil sau spații care conțin figurine ostile. De 
asemenea, ele pot intra pe tren impracticabil și blocat, și își pot termina 
mutarea într-un spațiu care conțineteren impracticabil sau blocat.

•	 Dacă o figurină cu Mobile ocupă un spațiu care conține teren blocat, 
linia de ochire poate fi trasă spre acea figurină, spațiile spre acea figu- 
rină pot fi numărate, iar figurinele adiacente pot ataca acea figurină.

Subiecte corelate: Cuvinte cheie

modIfIcaRILE
Vedeți “Cărțile Obiect” la pagina 15.

mUTAREA
Când o figurină efectuează o mutare, aceasta obține puncte depla- 
sare egale cu Viteza sa.

• Efectuarea unei mutări nu mută figurina; doar oferă puncte 
deplasare care pot fi cheltuite în timpul activării acelei figurine. 
Asta înseamnă că o figurină își poate folosi prima acțiune 
pentru a efectua o mutare, urmată de un atac și apoi cheltuiește 
punctele deplasare. Aceasta poate cheltui câteva puncte depla- 
sare chiar înainte de atac și câteva dintre ele după atac.

• Figurinele pot muta diagonal de-a lungul colțului oricărui 
zid, teren blocat sau teren impracticabil individuale, dar nu 
pot muta prin intersecția diagonală a oricărei combinații de 
ziduri, teren blocat sau teren impracticabil (vedeți “Anexa II 
- Exemple de mutare” la pagina 27).

• Mută X spații: Dacă o abilitate mută o figurină un număr de 
spații listat, această mutare ignoră costul punctelor deplasa- 
re. Toate celelalte efecte ale terenului și figurinelor se aplică 
(de exemplu o figurină nu își poate termina mutarea în spa- 
țiul altei figurine). Când mută în acest fel, baza unei figurine 
mari nu poate fi rotită și trebuie să își mențină orientarea.

•

Definiția “mutării printr-un spațiu” este aceea că figurina 
poate intra în acel spațiu atâta timp cât aceasta nu își termină 
mutarea în el. Figurina nu poate intra în spațiu dacă ar 
trebui să își cheltuiască ultimul punct deplasare.

• Există situații rare când o figurină își poate pierde toate 
punctele deplasare când se află într-un spațiu în care nu își 
poate termina mutarea (precum spațiul altei figurine). În 
acest caz, plasați figurina în cel mai apropiat spațiu gol. Dacă 
există mai multe spații goale apropiate, jucătorul care contro- 
lează figurina alege spațiul.

• Figurinele mari au restricții suplimentare de mutare. Vedeți 
“Figurinele mari” la pagina 16 și “Anaxa II - Exemple de mu- 
tare” ola pagina 27.

Subiecte corelate: Adiacent, Numărarea spațiilor, Figurine 
mari, Puncte deplasare, Plasarea, Împingere, Teren

pachetul Misiune Secundară. Apoi trag două cărți și le plasează 
pe masă cu fața în sus. Acestea sunt acum misiuni active.

Figurinele pot muta prin spațiile celorlalte figurine. Figurinele tre- 
buie să cheltuiască un punct deplasare suplimentar pentru a intra 
într-un spațiu care conține o figurină ostilă. Unele abilități permit 
figurinelor să mute prin spații care conțin teren blocat sau imprac- 
ticabil.
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PUNCTE DEPLASARE
Există mai multe metode prin care o figurină poate obține punc- 
te deplasare. O figurină poate cheltui puncte deplasare pentru a 
muta la un spațiu adiacent.

• Ori de câte ori o figurină obține puncte deplasare, ele sunt adău- 
gate la totalul punctelor deplasare pe care figurina le posedă.

• O figurină nu trebuie să cheltuiască toate punctele deplasare
pe care le posedă, dar la sfârșitul activării sale, aceasta pierde
toate punctele sale deplasare rămase.

• Cheltuirea punctelor deplasare nu este o acțiune și poate fi
făcută oricând în timpul activării figurinei. Ele pot fi cheltu- 
ite înainte sau după efectuarea oricărei acțiuni, dar nu pot fi
cheltuite în timp ce rezolvați o acțiune.

• Dacă o figurină obține puncte deplasare când nu este activa- 
rea sa, acele puncte deplasare trebuie cheltuite imediat ca și o
întrerupere sau vor fi pierdute.

• Punctele deplasare sunt resurse intangibile care nu au jetoane
pentru urmărire. Când o figurină obține puncte deplasare,
jucătorul anunță câte puncte deplasare are figurina sa și nu- 
mără câte puncte cheltuiește, totul cu voce tare.

• În timpul unei campanii, un erou poate suferi 1C  (efort) în
orice moment al activării sale pentru a obține un punct de- 
plasaEl poate face asta până la de două ori per activare.

Subiecte corelate: Mutarea, Efort

FIGURINE NEUTRE
În timpul unei campanii, unele figurine sunt numite neutre. 
Aceste figurine sunt prezente doar în anumite misiuni. Regulile 
referitoare la aceste figurine sunt descrise în misiune.

• Niciun jucător nu controlează figurinele neutre. Figurinele
neutre nu pot fi activate sau efectua acțiuni.

• Aceste figurine nu pot suferi H (daune) sau fi ținta atacurilor,
abilităților sau oricărui efect de joc, cu excepția cazului în
care este specificat de regulile misiunii.

• Figurinele pot muta prin spații care conțin figurine neutre
fără niciun cost suplimentar de puncte deplasare.

• Figurinele neutre blochează linia de ochire.

Subiecte corelate: Linia de ochire, Mutare

obIECTE
Obiectele reprezintă elemente de pe hartă care nu sunt figurine. 
Ușile, containerele și terminalele sunt toate considerate a fi obiecte.

• Cele mai multe jetoane Misiune sunt considerate obiecte, dacă re- 
gulile misiunii nu folosec jetonul pentru a reprezenta o figurină.

• Cu excepția ușilor, obiectele nu restricționează mutarea și nu
blochează linia de ochire.

• Obiectele nu pot fi împinse.

• Regulile de misiune pot permite ca obiectele să fie atacate de că- 
tre anumite figurine (vedeți “Atacarea obiectelor” la pagina 6).

• Abilitățile care afectează obiectele afectează numai obiectele ca- 
re pot fi atacate.

Subiecte corelate: Atacarea obiectelor, Jetoane Container, Uși, 
Jetoane Misiune, Mutare, Jetoane Terminal

GRUPURI ACCESIBILE
În timpul unei campanii, cele mai multe misiuni permit jucătorului Imperial 
să aleagă un număr de cărți Amplasare cunoscute ca grupuri accesibile.

• Aceste cărți Amplasare sunt păstrate secret în mâna jucătorului
Imperial până când sunt amplasate.

• Jucătorul Imperial poate amplasa figurine dintr-un grup accesi- 
bil în timpul unei amplasări opționale.

• Când ultima figurină dintr-un grup este învinsă, cartea Ampla- 
sare este returnată în mâna jucătorului Imperial.

Subiecte corelate: Amplasare, Cărți Amplasare, Grup, 
Faza Poziționare

pIerce (PATRUNDERE)
Acest cuvânt cheie permite unei figurine să ignore un număr de 
rezultate G   (blocaj) în timp ce atacă. De exemplu, “Pierce 2” unui 
atac să ignore până la 2 rezultateG.

• Dacă numărul de rezultate G   este mai mic decât valoarea Pierce, 
execesul peste valoarea Pierce nu are niciun efect.

• Dacă mai multe abilități Pierce sunt folosite în timpul unui atac, 
valorile lor sunt adunate împreună.

Subiecte corelate: Atacuri, Cuvinte cheie

plaSAREA
Multe efecte plasează figurine sau jetoane pe anumite spații de pe hartă.

• Când o figurină de pe hartă este plasată, aceasta este eliminată 
din spațiul său curent și apoi plasată unde a fost indicat.

• Plasarea unei figurine într-un spațiu nu necesită puncte deplasare.

• Un jucător nu poate alege să plaseze o figurină într-un spațiu 
unde nu își poate termina mutarea, precum un spațiu care 
conține o altă figurină, teren blocat sau impracticabil.

• Când o figurină este plasată, aceasta intră în spațiile unde est plasată.

Subiecte corelate: Intră, Mutare, Teren
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ZONA DE JOC
Spațiul de pe masă din fața unui jucător este cunoscut ca zona sa 
de joc. Aici un jucător păstrează toate componentele de joc care îi 
aparțin, dar nu sunt pe tabla de joc, inclusiv fișa sa Erou, cărțile 
Obiect, Amplasare, Clasă și multe altele.

• Abilitățile de pe cărțile și fișele Erou din zona unui jucător
pot fi folosite așa cum este explicat pe carte sau fișă.

• Toate cărțile cu fața în sus din zona unui jucător sunt infor- 
mații deschise și pot fi examinate de oricare jucător.

Subiecte corelate: Revendicare

ÎMPINGEREA
Unele abilități împing figurinele. Jucătorul care rezolvă această 
abilitate mută figurina cu numărul de spații specificat.

• Figurina poate fi mutată în orice direcție. Nu este nevoie să fie mutată 
neapărat în sens opus figurinei care folosește abilitatea de împingere.

• O figurină împinsă  u iese voluntar din spațiul său.

• Împingerea unei figurine nu necesită puncte deplasare.

• Dacă un efect care nu vine de la o abilitate împinge o figurină, precum o 
regulă de misiune sau o ușă este închisă între două spații ocupate de o 
figurină mare, jucătorul care controlează acea figurină determină plasa- 
mentul său.

• Când este împinsă o figurină mare, aceasta nu poate muta
diagonal și nu poate fi rotită.

Subiecte corelate: Ieșire, Figurine mari, Mutare

ATAC DE TIP ranGed
Unele cărți Amplasare sunt marcate cu pictograma O. Această 
pictogramă arată că figurina poate efectua atacuri de tip ranged.

• Atacurile ranged pot ținti orice figurină ostilă aflată pe linia
de ochire a atacatorului.

• În timp ce efectuează un atac renaged, atacatorul are nevoie
de Acuratețe egală sau mai mare decât numărul de spații față
de țintă. Dacă nu are suficiente rezultate Acuratețe, atacul
este ratat.

• În timp ce efectuează un atac ranged care are ca țintă o figu- 
rină adiacentă, atacatorul are nevoie de cel puțin 1 rezultat
Acuratețe sau atacul este ratat.

Subiecte corelate: Atacuri, Acuratețe, Numărarea spațiilor, 
Linia de ochire, Ratare

reach (ATINGERE)
O figurină cu acest cuvânt cheie poate efectua atacuri P (melee) 
care au ca țintă figurine sau obiecte până la 2 spații distanță.
• Figurina atacatoare trebuie să aibă linie de ochire până la

țintă pentru a executa acest atac.
• Un atac cu Reach nu necesită Acuratețe.

Subiecte corelate: Atacuri, Numărarea spațiilor, Atac de tip Melee

PREGATIT
O figurină pregătită este orice figurină eligibilă pentru a fi activa- 
tă. Orice carte care nu este epuizată este pregătită și poate fi epui- 
zată pentru a declanșa anumite abilități.
• Un erou este pregătit dacă are cel puțin un jeton Activare

pregătit (verde) pe fișa sa Erou.
• Când o carte Amplasare este pregătită, toate figurinele din

grupul acelei cărți sunt pregătite.
• Când o figurină sau o carte sunt pregătite, rotiți cartea sa Am- 

plasare în poziție verticală. Dacă figurina este un erou, întoar- 
ceți toate jetaonele sale Activare cu fața verde în sus.

• Cărțile Amplasare, Clasă Imperial și jetoanele Activare sunt
pregătite în timpul Fazei Poziționare a fiecărei runde. Obiectele
unui erou și cărțile Clasă Erou sunt pregătite la startul activării
acelei figurine.

Subiecte corelate: Activarea, Cărți Clasă, Cărți Amplasare, 
Epuizare, Cărți Obiect

STAGIUL UPGRADE-UL REBELILOR
În timpul unei campanii, eroii pot cumpăra cărți noi în timpul 
fiecărui Stagiu Upgrade-ul Rebelilor. Mai întâi pot cheltui puncte 
experiență pentru a cumpăra noi cărți Clasă și apoi credite pentru a 
cumpăra noi cărți Obiect.
• Pentru a cumpăra cărți Clasă, fiecare jucător Rebel se uită la 

toate cărțile din pachetul său Clasă și poate cumpăra oricâte 
cărți dintre acestea, la alegere.
- Pentru a cumpăra o carte Clasă, eroul trebuie să cheltuiască

un număr de XP egal cu costul cărții.

- Odată cumpărate, el păstrează cărțile pentru tot restul cam-
paniei.

• Pentru a cumpăra cărți Obiect, jucătorii Rebeli amestecă pa- 
chetul Obiect prezentat în jurnalul campaniei. Apoi trag șase 
cărți din acest pachet și pot cumpăra oricâte cărți dintre 
acestea, la alegere. Apoi amestecă toate cărțile necumpărate 
înapoi în pachet.
- Dacă în jurnalul campaniei este prezentat mai mult de un pachet

Obiect, jucătorii amestecă și trag șase cărți din fiecare pachet.

- Pentru a cumpăra o carte Obiect, jucătorii Rebeli trebuie să
cheltuiască un număr de credite egal cu costul cărții.

- După cumpărarea unei cărți Obiect, jucătorii Rebeli dau car-
tea Obiect unui erou ales dintre ei.

- Imediat înainte de cumpărarea cărților Obiect, eroii pot vin-
de oricâte cărți Obiect doresc dintre cele pe care le dețin 
deja. Fiecare carte vândută este returnată în cutia jocului. 
Apoi eroii primesc o sumă de credite egală cu jumătate din 
valoarea costului cărții rotunjită în sus până la maxim 25.

- Cărțile Obiect fără un cost credit pot fi vândute de către eroi
pentru a primi 50 credite.

Subiecte corelate: Cărți Clasă, Credite, Puncte Experiență, 
Cărți Obiect
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RECOVER (reFACEREA)
Unele abilități permit figurinelor să refacă H (daune) sau C 
(efort). Când o figurină se reface, elimină suma de jetoane Daună 
sau Efort de la figurină sau fișa sa Erou.
•	 Unele cărți folosesc Recover ca și cuvânt cheie. De exemplu “B: Re- 

cover 1H  ” permite figurinei să cheltuiască un B (șoc) în timpul unui 
atac pentru a reface 1H   după rezolvarea atacului. El poate reface aceas- 
tă H   chiar dacă ținta atacului său nu suferă vreo H   .

• Dacă un erou reface mai mult C  decât a suferit, el reface o H 
pentru fiecare C   pe care nu l-a putut reface.

Subiecte corelate: Daune, Cuvinte cheie, Oduhnă, Efort, Șoc

ÎNTARIRILE
În timpul Fazei Poziționare dintr-o campanie, jucătorul Imperial 
poate să plaseze figurinele învinse anterior înapoi pe hartă.

Pentru întăriri, el plătește D   (amenințare) egală cu costul de în- 
tărire al figurinei. Apoi plasează o figurină din acel grup cât mai 
aproape posibil de orice punct de amplasare activ.

• Unele cărți Amplasare nu au un cost de întărire. Figurinele 
corespondente nu pot fi întărite. Cu excepția figurinelor uni- 
ce, acestea pot fi amplasate din nou după au fost învinse.

• Costul de întărire al unei figurine este listat pe cartea sa Am- 
plasare, chiar în dreapta costului său de amplasare.

• O figurină poate fi trimisă ca întărire numai dacă cel puțin o 
figurină din grupul său se află pe hartă.

• Jucătorul Imperial poate întări mai multe figurine în timpul 
fiecărei Faze Poziționare (inclusiv figurinele din același grup), 
atâta timp cât cheltuiește D   , individual pentru fiecare figurină.

• Jucătorul Imperial nu poate trimite ca întărire o figurină dintr-
un grup care are figurine pe hartă egale cu limita sa de grup.

Subiecte corelate: Amplasare, Grup, Unic

re-RULAREA
Vedeți pasul 3 de la  “Atacuri” la pagina 5.

GRUPURI ÎN REZERVA
În timpul unei campanii, mai multe misiuni oferă jucătorului 
Imperial anumite cărți Amplasare numite grupuri în rezervă.

•	 Aceste cărți nu fac parte din mâna sa și sunt păstrate pe masă cu fața în 
jos. Ele nu pot fi amplasate sau trimise ca întăriri atâta timp cât sunt cu 
fața în jos. Jucătorii Rebeli nu se pot uita la cărțile Amplasare în rezervă.

• Regulile de misiune specifică când și cum vor fi amplasate 
aceste figurine pe hartă.

• Când ultima figurină dintr-un grup în rezervă, care nu este 
unică, este învinsă, cartea Amplasare corespunzătoare este pla- 
sată în mâna jucătorului Imperial. Apoi, el poate amplasa aces- 
te figurine în timpul unei amplasări opționale urmând regulile 
obioșnuite pentru amplasare.

Subiecte corelate: Amplasare, Informație ascunsă, 
Instalarea Misiunii

ODIHNA
În timpul unei campanii, figurinele eroilor pot efectua o acțiune de 
odihnă. Când efectuează o odihnă, eroul reface C   egală cu Anduranța 
sa.

• Dacă reface mai mult C   decât a suferit, el reface o H pentru 
fiecare C   pe care nu îl poate reface.

Subiecte corelate: Acțiuni, Daune, Anduranță, Refacere, Efort

reCUPERAREA JETOANELOR
Unele misiuni permit figurinelor să recupereze anumite jetoane. O 
figurină adiacentă cu sau din același spațiu cu jetonul poate efectua o 
interacționare pentru a recupera jetonul. Plasați jetonul pe baza figu- 
rinei pentru a marca faptul că acea figurină de acum cară acel jeton. 
De acum jetonul se mută cu figurina.

• Un jeton cărat nu poate fi recuperat de celelalte figurine, dat la 
schimb celorlalte figurine sau aruncat în mod voluntar.

• Dacă o figurină este învinsă, orice jeton pe care îl cară este arun- 
cat în spațiul său. Asta include și cazul când un erou devinde 
rănit sau dacă se retrage.

• Regulile de misiune specifică efectul și scopul recuperării jetoa- 
nelor.

• La sfârșitul unei misiuni, toate jetoanele cărate sunt returnate în 
cutia jocului.

• Recuperarea unui jeton nu este același lucru cu revendicarea lui.
Subiecte corelate: Revendicazre, Interacționare, Jetoane Misiune

CARTILE RECOMPENSA
În timpul unei campanii, jucătorii pot obține cărți din pachetul Recom- 
pensă. Acest pachet conține cărți Obiect și Clasă care nu pot fi cumpărate și 
care de obicei sunt obținute doar ca recompensă a unei misiuni.

• Întotdeauna jucătorii obțin anumite cărți Recompensă din pachet.

• Într-un joc în trei, fiecare jucător primește la începutul campa- 
niei o carte Recompensă “Eroic”. Într-un joc în doi, fiecare jucă- 
tor primește o carte Recompensă “Legendar” (vedeți “Instalarea 
campaniei” la pagina 7).

• Jucătorii se pot uita oricând la cărțile din pachetul Recompensă.

• Eroii nu pot da cărțile lor Recompensă celorlalți eroi, și nici nu 
le pot vinde.

Subiecte corelate: Cărți Clasă, Cărți Obiect

TERMINAREA COMPONENTELOR 
Vedeți “Limitarea componentelor” la pagina 8.

skIrmIsh
Skirmish este o misiune specială în care doi jucători construiesc 
armate de figurine și concură pentru obținerea a 40 puncte victorie.

• Orice reguli din acest Ghid de Referințe care specifică “în timpul 
unei campanii” nu se aplică misiunilor skirmish.

• Regulile de bază pentru jucarea unui skirmish și construirea 
unei armate pot fi găsite în Ghidul Skirmish.

Subiecte corelate: Misiuni, Instalarea misiunii, Câștigarea jocului
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FIGURINE MICI
Orice figurină care ocupă un singur spațiu este o figurină mică. Unele 
reguli și abilități specifică faptul că ele se aplică numai figurinelor mici.

Subiecte corelate: Figurine mari

FAZA POZITIONARE
După fiecare Fază Activare, jucătorii efectuează un număr de 
pași de curățare cunoscuți ca și Faza Poziționare.

FAZA POZITIONARE ÎN CAMPANIE
În timpul unei campanii, Faza Poziționare constă din următorii 
pași:

1. Mărirea amenințării: Jucătorul Imperial mărește amenințarea pe ca- 
dran cu amenințarea nivelului așa cum este listat în jurnalul campaniei.

2. Pregătirea: Jucătorul Imperial pregătește toate cărțile sale Clasă
și Amplasare epuizate. De asemenea, fiecare erou pregătește toa- 
te jetoanele sale Activare întorcându-le cu fața verde în sus.

- Cărțile Clasă Erou și Obiect sun pregătite la începutul acti-
vării acelui erou, nu în timpul Fazei Poziționare.

3. Amplasarea și Întăririle: Jucătorul Imperial poate efectua
o amplasare opțională și întări figurinele. Asta îi permite
să cheltuiască D  (amenințare) pentru a plasa figurine su- 
plimentare pe hartă.

4. Efectele de sfârșit de rundă: Dacă există abilități sau reguli
de misiune declanșate la sfârșitul rundei de joc, jucătorii le
rezolvă în acest moment.

- Dacă se joacă cu trei eroi, un erou care are două jetoane Ac-
tivare trebuie să dea unul dintre jetoane unui alt erou, la 
alegere, la sfârșitul fiecărei runde.

5. Avansarea rundei pe cadran: Avansați rundele pe cadran cu
unu. Apoi jucătorii încep o nouă rundă începând cu o nouă
Fază Activare.

FAZA POZITIONARE ÎN skirmish
În timpul unei misiuni skirmish, Faza Poziționare constă din ur- 
mătorii pași:

1. Pregătirea cărților: Ambii jucători își pregătesc toate cărțile
Amplasare.

2. Tragerea cărților Comandă: Fiecare jucător trage o carte
Comandă din pachetul său plus o carte suplimentară pentru
fiecare terminal pe care îl controlează.

3. Efectele de sfârșit de rundă: Dacă există abilități sau reguli
de misiune declanșate la sfârșitul rundei de joc, jucătorii le
rezolvă în acest moment.

4. Transmiterea inițiativei: Jucătorul care are jetonul Inițiativă
îl dă adversarului său. Apoi jucătorii încep o nouă rundă
începând cu o nouă Fază Activare.

Subiecte corelate: Cărți Comandă, Amplasare, Inițiativă, 
Pregătirea, Întăririle, Jetoane Terminal, Amenințare

EFORT
Efortul este indicat prin pictograma C   și reprezintă pierderea voinței 
sau moralului. Multe efecte de joc determină figurinele să sufere C.  .  

EFORTUL ÎN CAMPANIE
Când un erou suferă C  , plasează un număr egal de jetoane Efort 
pe fișa sa Erou. Când celelalte figurine suferă C,  acestea suferă în 
schimb o valoare egală de H   (daune).
• Eroii au multe abilități care au costuri în C  . Aceste abilități

necesită ca eroul să sufere C   pentru a folosi abilitatea.
•	 Un erou poate suferi 1C  (efort) în orice moment în timpul 

activării sale pentru a obține un punct deplasare. El poate face 
asta până la de două ori per activare.

• Un erou nu poate alege să sufere C   dacă valoarea de C   pe care le-
a suferit depășește Anduranța sa. Asta include și C  suferit pentru a
obține puncte deplasare sau folosirea abilităților cu cost în C   .

• Dacă un efect forțează un erou să sufere C  care depășesc
Anduranța sa, el va suferi în schimb o H   pentru fiecare C   pe
care nu îl poate suferi.

• Dacă un efect permite unui erou să refacă mai mult C   decât a
suferit, el reface o H   pentru fiecare C   pe care nu îl poate suferi.

• Dacă vreodată o fișă Erou conține jetoane Efort mai multe
decât Anduranța acelui erou, ca în cazul în care un erou
devine rănit, jetoanele Efort în exces sunt decartate.

• Când un efect de joc menționează valoarea C pe care un
erou “l-a suferit”, acesta se referă la suma totală de jetoane
Efort existente în acel moment pe fișa sa Erou.

EFORTUL ÎN skirmish
Când o figurină suferă C,  aceasta suferă în schimb o valoare egală 
de H   (daune). Jucătorul care controlează figurina poate preveni 
oricâte H   dintre acestea decartând o carte Comandă de deasupra 
pachetului său pentru fiecare C pe care dorește să îl prevină.

Subiecte corelate: Abilități, Anduranță, Mutare, 
Refacere

stun (PARALIZAT)
Vedeți “Condițiile” la pagina 9.

CARTILE STOC
În timpul unei campanii, un erou poate interacționa cu un jeton Container 
pentru a revendica jetonul și să tragă o carte Stoc. Cartea este plasată cu fața 
în sus în zona de joc a eroului și o poate folosi așa cum este instruit de carte.

• Cele mai multe cărți Stoc sunt decartate după folosire.
• Eroii nu pot face schimburi de cărți Stoc.
• După ce o misiune se termină, toate cărțile Stoc sunt amestecate 

înapoi în pachetul Stoc, chiar dacă au fost folosite sau nu.

Subiecte corelate: Revendicarea, Credite, Jetoane Container
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SOCURILE
Șocurile sunt rezultatele reprezentate prin pictograme B. Ele sunt obținute 
în timpul unui atac și pot fi cheltuite pentru a declanșa anumite abilități.

• Fiecare rezultate F   (evitare) elimină un rezultat B. Acest lucru
efectiv reduce numărul de B pe care atacatorul le poate cheltui.

• Orice B necheltuit în timpul unui atac este pierdut.
• În timpul unei campanii, un erou care efectuează un atac

poate cheltui 1B pentru a reface 1C  .
• Fiecare abilitate B poate fi declanșată doar o dată per atac.
• O abilitate B care este legată de un cuvânt cheie, precum Blast,

Cleave sau o condiție, se aplică după ce este rezolvat atacul.

Subiecte corelate: Atacuri

TINTA
Când declară un atac, atacatorul alege o figurină pentru a o ataca. 
Această figurină este denumită țintă.

• Dacă ținta este o figurină mare, atacatorul trebuie să țintească 
un spațiu ocupat de țintă. Acest spațiu este folosit pentru 
determinarea liniei de ochire și a câtorva abilități.

• Dacă o abilitate se referă la spațiul țintă, aceasta se referă la 
spațiul ocupat de apărător. Dacă ținta este o figurină mare, se 
referă la spațiul ales.

Subiecte corelate: Atacuri, Blast, Linia de ochire

JETOANELE TERMINAL
Jetoanele Terminal sunt plasate pe hartă așa cum este indicat de 
schema misiunii.

• Într-o campanie, jetoanele Terminal nu au abilități inerente 
și funcții, așa cum este descris în regulile misiunii.

• În skirmish, fiecare jucător trage o carte Comandă suplimentară, în 
timpul Fazei Poziționare pentru fiecare terminal pe care îl controlează.

• Terminalele nu blochează linia de ochire sau mutarea. Figurinele își 
pot termina mutarea în același spațiu cu un jeton Terminal.

• Dacă un terminal se află într-un spațiu care conține teren, tere- 
nul din acel spațiu încă își face efectul. De exemplu, un spațiu 
cu teren blocat care conține un jeton Terminal încă blochează 
linia de ochire, iar figurinele nu pot intra în acel spațiu.

• Culorile jetoanelor Terminal nu au efecte de joc, dacă nu este 
specificat altfel de misiune.

• Un jeton Terminal cu partea colorată în jos nu poate fi exami- 
nat de către jucători. Această culoare este informație ascunsă.

Subiecte corelate: Control, Informație ascunsă, Interacționare

terEn
Unele spații au chenare colorate. Culoarea și formatul chenarului des- 
criu tipul de teren, care are efecte speciale asupra mutării și a liniei de 
ochire.

• Un grup de spații adiacente care împart un tip de teren sunt încon- 
jurate de un singur chenar de teren.

• Chenarele colorate care nu cuprind în întregime un spațiu sau un grup 
de spații sunt marginile terenului. Regulile terenului sunt aplicate doar 
marginilor colorate ale acelui spațiu și nu spațiului în sine.

• Jetoanele dintr-un spațiu nu au niciun efect asupra terenului acelui spațiu.

• Liniile roșii continue reprezintă teren blocat (vedeți pagina 7).

• Liniile roșii punctate reprezintă teren impracticabil (vedeți pagina 13).

• Liniile albastre continue reprezintă teren dificil (vedeți pagina 11).

Subiecte corelate: Teren blocat, Teren dificil, Teren impracticabil, 
Mutare, Ziduri

testELE
Vedeți “Testele atributelor” la pagina 7.

AMENINTAREA
În timpul unei misiuni dintr-o campanie, jucătorul Imperial cheltuiește 
D (amenințare) pentru a amplasa și întări figurine pe tabla de joc.

• În fiecare Fază Poziționare, D   este sporită cu nivelul de amenințare al misi- 
unii printat în jurnalul campaniei. Se face frecvent referire la nivelul de ame- 
nințare pentru a determina o anumită valoare în mai multe misiuni.

• Când D   este mărită sau redusă, jucătorul Imperial rotește discul 
amenințării pentru a arăta noua valoare.

• Jucătorul Imperial nu poate avea D   sub 0 sau D.  mai mare de 20. 
Orice amenințare obținută sau pierdută dincolo de aceste limite 
nu este luată în considerare.

• Jucătorul Imperial nu poate declanșa o abilitate care are un cost 
mai mare decât D pe care o are.

Subiecte corelate: Abilități, Cărți Clasă, Amplasare, Întăriri

PRIN
Vedeți “Mutarea” la pagina 19.

PERIOADA DE TIMP
Fiecărei campanii îi este asociată o perioadă de timp, reprezentantă 
printr-un număr. Acesta corespunde intervalului de valori găsite pe anu- 
mite cărți Misiune Secundară și anumite cărți din seturile Plan.

În timpul instalării campaniei, puneți deoparte orice carte Misiune Secundară 
al cărei interval de valori nu include numărul asociat cu respectiva campanie. 
Aceste cărți nu pot fi incluse în pachetul Misiune Secundară.

• Dacă o carte dintr-un set Plan are un interval de timp care nu 
include numărul asociat cu respectiva campanie, jucătorul Imperi- 
al nu poate alege acel set când construiește pachetul Plan.

• Dacă un set Plan sau o carte Misiune Secundară nu are o perioa- 
dă de timp afișată, acestea pot fi folosite în orice campanie.

Subiecte corelate: Cărți Plan, Campanie, Instalarea 
campaniei, Misiuni

Spațiile care sunt complet închise de un singur chenar de teren și 
de ziduri se consideră că sunt complet închise de chenarul de te- 
ren respectiv.

•
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unIC
Fiecare jucător poate folosi la un moment dat doar o singură 
copie a fiecărei cărți unice. Aceste cărți sunt identificate printr-o 
buletă	(•)	î naintea numelui, de exemplu,	“•	Darth	Vader”.
• Cărțile unice sunt identificate numai după nume. Nu se ține 

cont de sub-nume, apartenență și abilități când se determină 
care cărți au același nume. De exmplu, un jucător care are	“•	
Darth	Vader,	Lord	of	 the	Sith” nu poate amplasa orice altă 
versiune a lui Darth Vader.

Subiecte corelate: Aliații

RAUFACATORII
Vedeți “Răufăcătorii” la pagina 5.

ZIDURILE
Zidurile sunt linii negre continue de-a lungul limitelor cartoa- 
nelor Hartă. Figurinele nu pot muta sau trasa linia de ochire 
prin ziduri. Vedeți Anexa I și Anexa II pentru exemple vizuale 
de mutări și trasare a liniei de ochire cu zidurile.
• Zidurile nu sunt teren și nu sunt afectate de abilitățile care 

afectează terenul. De exemplu, figurinele Massive pot intra în 
teren blocat, dar nu pot muta prin ziduri.

• Zidurile blochează linia de ochire numai de-a lungul întregii margini 
a unui spațiu. Dacă un zid nu acoperă o margine întreagă, atunci linia 
de ochire poate fi trasată spre, de la și prin acea margine.

Subiecte corelate: Linia de ochire, Mutare, Teren

CÂSTIGAREA JOCULUI
Regulile pentru câștigarea jocului depind de tipul de joc, dacă 
jucătorii joacă o misiune de campanie sau o misiune skirmish.

CĂSTIGAREA UNEI CAMPANII
Campania constă într-un număr de misiuni legate. Obiectivele 
fiecărei misiuni sunt listate în regulile misiunii din Ghidul de 
Campanie.
Jucătorul care câștigă misiunea finală, câștigă campania.

CĂSTIGAREA UNEI MISIUNI skirmish
Misiunile se termină imediat ce unul dintre jucători a acumulat 40 
sau mai multe puncte victorie (VP) . Jucătorul cu cele mai multe VP 
câștigă jocul. VP vin din două surse principale:
• Învingerea figurinelor: Când ultima figurină dintr-un grup 

este învinsă, adversarul marchează puncte egale cu costul de 
amplasare al acelui grup. Pentru a marca asta, cel care contro- 
lează cartea plasează cartea Amplasare lângă adversarul său.

• Efecte cărților: Fiecare carte Misiune Skirmish listează un mod special 
prin care jucătorii pot obține VP. Unele cărți Comandă sau Amplasare 
listează, de asemenea, moduri suplimentare prin care jucătorii obțin 
VP.

Dacă toate figurinele unui jucător sunt învinse, acesta pierde 
imediat jocul, indiferent de punctele victorie deținute.

DEPARTAJARILE
În situații rare când ambii jucători au același număr de VP la 
sfârșitul jocului, jucătorul care care a învins cel mai mare total 
de costuri de amplasare al figurinelor ostile câștigă jocul. Dacă 
rezultatul încă este la egalitate, jucătorul cu cele mai puține 
jetoane Daună pe figurinele sale câștigă. Dacă egalitatea încă se 
menține, jucătorul cu inițiativă câștigă.

Subiecte corelate: Campanie, Învins, Grup, Skirmish

RETRAGEREA
În timpul unei campanii, când un erou rănit este învins acesta se 
retrage. Eroul este eliminat de pe hartă și nu mai poate fi activat 
pentru tot restul misiunii.

• Abilitățile de pe fișa eroului, cărțile Clasă și Obiect nu mai 
pot fi folosite pentru tot restul misiunii.

• Jucătorul care controlează eroul încă poate ajuta jucătorii Re- 
beli luând decizii de grup oricând este nevoie.

• Dacă un erou are în misiune cartea Amplasare a unui Aliat, 
acesta poate alege să o dea jucătorului al cărui erou s-a retras.

• Eroii retrași încă primesc recompense la sfârșitul misiunii. 
Dacă un erou se retrage în timpul misiunii finale, el tot pierde 
campania împreună cu toți ceilalți jucători Rebeli.

• Un erou care s-a retras rămâne rănit până la sfârșitul misi- 
unii.

• În timpul curățeniei post-misiune, eroii retrași nu mai sunt 
considerați retrași. Ei efectuează toți pașii “Curățeniei post-
misiune” în mod normal și participă în toate stagiile viitoare 
ale campaniei.

Subiecte corelate: Învins, Stagiul Misiune, Rănit

ÎN INTERVALUL DE X SPATII
Vedeți “Numărarea spațiilor” la pagina 9.

RANIT
În timpul unei campanii, când un erou sănătos suferă H   (daune) 
egale cu Viața sa, acesta este rănit. El decartează toate jetoanele 
Daună și întoarce fișa sa Erou pe partea de rănit. Dacă C   (efort) 
său depășește noua sa valoare a Anduranței, el decartează toate 
jetoanele Efort care exced Anduranței sale.

• Dacă un erou rănit este învins, acesta se retrage.

• Partea de rănit a fișei unui erou listează mai puține abilități și, 
adesea, are Viață, Viteză, Anduranță sau Atribute mai mici.

• Odată ce un erou este rănit, fișa sa rămâne pe partea de rănit 
până la sfârșitul misiunii.

Subiecte corelate: Daune, Viață, Sănătos, Erou, Efort, Retragere 

xp
Vedeți “Punctele Experiență” la pagina 12.
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• Uneori linia de ochire poate fi trasată spre o figurină (2) care 
nu poate trasa una înapoi (3). Liniile nu pot intersecta (4).

• Linia de ochire poate fi trasată prin țintă (5). Figurinele din 
părțile opuse ale capătului zidului au o linie de ochire de la 
una la alta (6), dar aceste spații încă nu sunt adiacente, atacu- 
rile P nu pot fi efectuate decât dacă atacatorul are Reach.

• O figurină poate trasa linia de ochire prin sine și prin ținta sa 
(7).

• Linia de ochire poate fi trasată paralel, de-alungul unui zid 
(8), spațiu blocat (9), sau ușă (nu este în imagine).

• Linia de ochire poate fi trasată de-a lungul colțului unui zid (10) 
sau spațiu blocat (11) atâta timp cât linia nu intră în spațiul 
blocat sau nu traversează o margine acoperită complet de un zid.

• Linia de ochire nu poate fi trasată prin uși (12), ziduri (13), 
figurine car nu sunt ținte (14) sau teren blocat (15).

17
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• Linia de ochire poate fi trasată 
din colțul unei figurine și orice 
combinație de alte figurine (17), 
zid sau teren blocat.

• Linia de ochire nu 
poate fi trasată prin 
intersecția diagonală a 
zidurilor sau terenuri- 
lor blocate (16).

aNEXA I - EXEMPLE DE LINIE DE OCHIRE

5 5

6

• Partea de zid care se extinde parțial 
într-un spațiu nu blochează linia de 
ochire sau mutarea. În această sche- 
mă, numai liniile imaginare galbene 
de-a lungul marginilor spațiilor (1) 
blochează linia de ochire și mutarea.

98
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• O figurină poate muta diagonal peste teren blocat (1), teren 
impracticabil (2), ziduri (3), și figurine (4). Dacă există o figurină 
poziționată diagonal terenului, zidurilor sau altei figurine, asta nu 
va aduce un cost suplimentar de puncte deplasare.

• O figurină nu poate 
muta prin intersecția 
diagonală a oricărei 
combinații de ziduri,  
teren blocat sau teren 
impracticabil (5).

• O figurină mare (o figurină care ocupă mai mult de un 
spațiu) poate muta ortogonal (6), da nu poate muta diagonal 
(7). Rețineți că nu toate figurinele mari ignoră terenul, 
numai figurinele care au abilitățile MASSIVE sau MOBILE.

• Figurinele care ocupă două spații (8) și figurinele care ocupă 
șase spații (9) își pot roti bazele cu 90o pentru un punct 
deplasare. O figurină nu se poate roti într-o poziție în care nu 
va ocupa cel puțin jumătate dintre spațiile ocupate înainte de 
rotație (10).

• Când o figurină mare este plasată, fie prin amplasare, fie 
printr-o abilitate precum “Pounce” (Salt), localizați un spațiu 
(11) indicat de amplasare sau abilitate. Un spațiu al bazei 
figurinei mari este plasat în spațiul localizat, iar restul bazei 
sale poate fi plasat în orice direcție față de acel spațiu (12), 
respectând regulile de amplasare (precum de a nu plasa în 
spații care conțin figurine).
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aNEXA II - EXEMPLE DE MUTARI
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