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Stop!
Înainte de a citi acest document, citiți mai întâi paginile 
1-9 din Îndrumar. Acesta vă va învăța conceptele de 
bază necesare pentru a juca un joc de Imperial Assault. 

IntroducERE
Han Solo trage în AT-ST, rafala sa strălucind într-o parte a cock- 
pit-ului acestuia. “Pe aici găleată de gunoi!” urlă el, dându-se în 
spatele unei grămezi de moloz.

Armele AT-ST-ului răpăie, împroșcându-l cu nori și bucăți de 
piatră. AT-ST-ul se întoarce greoi, scuturând pământul și îndrep- 
tând armele grele asupra țintei sale.

Han face un semn scurt cu mâna lui Duros, ascuns în copacul de 
deasupra, apoi se proptește bine. “5, 4, 3...” El numără în șoaptă și 
își acoperă urechile.

Două secunde mai târziu, o explozie îi taie răsuflarea. După ce își 
revine din amețeală, Han se forțează să examineze daunele. AT-ST 
își balansează periculos un picior,  celălalt zăcând într-o grămadă 
contorsionată pe pământ. “Trebuia să alegi pe cineva de mărimea 
ta”  , spune Han când restul AT-ST-ului se răstoarnă și se izbește de 
pământ cu o forță asurzitoare.

REZUMAT
Jocul Imperial Assault de tip skirmish este o experiență interesan- 
tă în care doi jucători crează armate cu ajutorul personajelor 
favorite din Star Wars. Apoi armatele se înfruntă pe un câmp de 
luptă într-o misiune skirmish de tipul învingătorul ia tot.

Jocul skirmish folosește aceleași reguli de bază găsite în Îndru- 
mar. Multe dintre strategiile descoperite în timp ce jucați tutoria- 
lul pot fi valorificate într-o misiune skirmish pentru a zdrobi 
adversarul.

Un element tipic numai jocului skirmish este acela că jucătorii își 
pot personaliza armatele construite. Asta le permite să își contro- 
leze experiența și să vadă cum propriile idei și strategii le distrug 
dușmanii.
Construirea armatelor nu presupune ca jucătorii doar să își alea- 
gă figurinele pentru armatele lor, ci și cărțile Comandă pe care 
doresc să le folosească. Cărțile Comandă au o gamă largă de abili- 
tăți, și adaugă susprans și tactici surprinzătoare.

Diversele combinații de figurine și cărți Comandă crează totodată 
exepriențe nebunești, și ne aduc în față strategii unice. Jucătorii 
pot descoperii asocieri neașteptate, plănui acțiuni îndrăznește și 
investi mai mult patos în armatele lor.

Jucarea unui skirmish nu presupune doar participarea la o poves- 
te, ci și a întrece în istețime adversarul și conturarea activă a câm- 
pului de luptă.
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JOCUL DE TIP SkIrmISh
Skirmish este un mod special care poate fi jucat doar de doi jucă- 
tori. Într-o misiune skirmish jucătorii încearcă să colecteze punc- 
te înfingând figurinele ostile și îndeplinind obiectivele misiunii.

Pentru a juca skirmish, ambii jucători trebuie ma întâi să creeze o 
armată ce constă din figurine și cărți Comandă la alegere. Acest 
lucru este descris în detaliu în “Construirea armatei” la pagina 6.

INSTALAREA UNUI SkIrmISh
Înainte de a juca skirmish, efectuați următorii pași:

1. Aduceți Armatele și cărțile Comandă: Pentru a juca o misiune 
skirmish, fiecare jucător are nevoie de o armată constând din cărți 
Amplasare cu o valoare totală de maxim 40 puncte și un pachet de 
execta 15 cărți Comandă. Fiecare jucător își plasează cărțile Ampla- 
sare în fața sa cu fața în sus și amestecă pachetul de cărți Comandă.

2. Determinarea inițiativei: Jucătorul care are cel mai mic cost
al cărților Amplasare pe care le-a ales, începe jocul cu jetonul
Inițiativă. În caz de egalitate, jucătorii determină inițiativa ale- 
atoriu.

Jucătorul cu inițiativă alege zonele de amplasare și rezolvă
prima activare în timpul primei runde.

3. Determinarea și instalarea Misiunii Skirmish: Jucătorul cu
inițiativă amestecă pachetul Misiune Skirmish (vedeți “Cons- 
truirea pachetului Misiune Skirmish” la pagina 6) și trage o
carte. Această carte prezintă numele misiunii, harta pe care se
joacă și regulile speciale pentru misiunea respectivă.

După tragerea acestei cărți, jucătorii consultă schema cores- 
punzătoare misiunii skirmish pentru a construi harta (vedeți
“Hărțile Skirmish” la pagina 8).

4. Amplasarea unităților:
Jucătorul care are iniția- 
tiva alege ZONA DE 

AMPLASARE roșie sau
albastră (grupul de
spații colorate) prezen- 
tate pe schema misiunii
skirmish. El își ampla- 
sează toate figurinele în
această zonă de ampla- 
sare.

Apoi, adversarul său își
amplasează toate figuri- 
nele în cealaltă zonă de
amplasare.

5. Trageți cărțile Comandă: Fiecare jucător trage trei cărți din pro- 
priul pachet Comandă (vedeți “Cărțile Comandă” la pagina 5).

Jucătorii sunt pregătiți să înceapă jocul.

DESFASURAREA UNUI SkIrmISh
Pentru a juca un skirmish, jucătorii respectă toate regulile de bază folo- 
site pentru jucarea unei misiuni. Fiecare rundă constă dintr-o FAZĂ 
ACTIVARE, urmată de o FAZĂ POZIȚIONARE. Rețineți că regulile specifice 
acestor faze diferă puțin față de regulile unei misiuni de campanie.

1. Faza Activare: Mai întâi jucătorii trebuie să rezolve toate orice
abilitate care este declanșată la startul unei runde (de exemplu, de
la o carte Misiune Skirmish).
Apoi, începând cu jucătorul care are inițiativa, jucătorii, pe rând,
activează grupuri și efectuează acțiuni cu figurinele coresponden- 
te. Odată ce toate cărțile Amplasare sunt epuizate, jucătorii conti- 
nuă cu Faza Poziționare.

2. Faza Poziționare: După ce toate figurinele au fost activate, jucă- 
torii rezolvă pasul Curățare pentru pregătirea următoarei runde
de joc. Rețineți că acești pași sunt diferiți față de Faza Poziționare
dintr-o campanie (vedeți mai jos).

Aceste faze se repetă până când se încheie misiunea (vedeți “Câștiga- 
rea unui Skirmish” la pagina 5). 

FAZA POZITIONARE ÎN SkirmiSh
Pentru a rezolva Faza Poziționare într-un skirmish, executați urmă- 
torii pași:

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

2. Tragerea cărților Comandă: Fiecare jucător trage o carte Co- 
mandă din pachetul său, plus o carte suplimentară pentru fieca- 
re terminal pe care îl controlează.

3. Efectele de sfârșit de rundă: Rezolvați orice abilitate sau regulă
de misiune care este declanșată la sfârșitul rundei.

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

Toate spațiile albastre fac 
parte dintr-o zonă de 

amplasare.

ARMATELE PENTRU PRIMUL SkIrmISh
Pentru prima misiune skirmish, fiecare jucător controlează una 
dintre armatele listate mai jos. Fiecare jucător primește toate 
cărțile Amplasare și Comandă listate pentru respectiva armată:

ARMATA IMPERIALA

• Cărțile Amplasare: Darth Vader, Royal Guard,
Stormtrooper, Stormtrooper

• Cărțile Comandă: Force Lightning, Lure of the Dark
Side, și 1 exemplar din fiecare carte cu cost 0

ARMATA REBELA

• Cărțile Amplasare: Luke Skywalker, Diala Passil, Jyn
Odan, Gaarkhan, Fenn Signis

• Cărțile Comandă: Deflection, Son of Skywalker, și 1
exemplar din fiecare carte cu cost 0

Notă: Fișele Erou nu sunt utilizate în skirmish. În schimb, 
jucătorii folosesc cărțile Amplasare ale eroilor.
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CARTILE COMANDA
Cărțile Comandă sunt numai pentru jocul skirmish și oferă jucătorilor o 
gamă largă de abilități. Fiecare jucător are un pachet unic de 15 cărți 
Comandă. În timpul ultimului pas al instalării, fiecare jucător trage trei 
cărți din propriul pachet și păstrează aceste cărți secrete.

Un jucător poate juca fiecare carte Comandă atunci când este 
specificat pe acea carte. Pentru a juca cartea, o dezvăluie adver- 
sarului său, îi rezolvă abilitatea, și apoi decartează cartea.

Nu există nicio limită a numărului de cărți pe care un jucător le 
poate juca în fiecare rundă, și nici vreo limită
pentru numărul de cărți pe care le poate avea
în mână. Dacă nu au mai rămas cărți în pache-
tul Comandă al unui jucător, el nu mai poate
trage cărți Comandă.

În timpul Fazei Poziționare a fiecărei runde,
fiecare jucător trage o carte Comandă, plus o carte suplimentară 
pentru fiecare terminal de pe hartă pe care îl CONTROLEAZĂ. Un 
jucător controlează un terminal dacă este singurul jucător care 
are o figurină pe sau adiacent acelui terminal.

UTILIZAREA CARTILOR COMANDA DE CATRE FIGURINE

Multe dintre cărțile Comandă au o casetă cu o restricție listată deasupra 
abilității. Aceste cărți trebuie jucate pe o singură figu- rină prietenoasă 
care se potrivește restricției respective (adesea o caracteristică sau un 
nume de figurină). Dacă jucătorul nu are pe hartă vreo figurină 
eligibilă, atunci nu poate juca cartea. Cărțile Comandă cu o casetă de 
restricție folosesc cuvântul “tu” pentru a o atribui figurinei care 
folosește abilitatea.
Dacă cartea are pictograma A, acea figurină trebuie să își folo- 
sească una dintre acțiuni pentru a rezolva abilitatea de pe carte.

Cartea “Expose Weakness” arătată deasupra poate fi folosită 
de orice figurină. Deoarece aceasta are pictograma Acțiune 

specială (A), figurina folosește una dintre acțiunile sale 
pentru a rezolva abilitatea cărții.

SCHIMBARI FATA DE CAMPANIE
Această secțiune prezintă regulile principale cu diferențele dintre 
o misiune de campanie și o misiune skirmish.

• Suferirea Efortului: Dacă o figurină suferă C într-un skirmish, 
acea figurină suferă în schimb H. Pentru fiecare C suferit de o fi- 
gurină, jucătorul care controlează figurina poate alege să decarteze 
o carte Comandă de deasupra pachetului său pentru a preveni de 
la suferirea de H. În skirmish figurinele nu pot reface C.

• Odihna: Figurinele nu se pot odihni.

• Atacarea: Figurinele pot folosi doar o acțiune per activare 
pentru a ataca. Asta include acțiunile speciale care implică 
efectuarea unuia sau mai multor atacuri (precum “Pounce” a 
lui Nexu sau “Brutality” a lui Darth Vader).

• Eroii: În skirmish nu pot fi folosite fișele Erou. În schimb, ju- 
cătorii folosesc cărțile Amplasare corespondente. Aceste cărți 
au statistici și abilități similare, dar nu exact ca cele folosite 
într-o campanie.

Deoarece eroii folosesc cărți Amplasare, ei nu urmează regulile 
pentru campanie ale eroilor și funcționează, în schimb, ca toate 
celelalte figurine. Activărilor lor sunt evidențiate prin epuizarea 
cărților lor Amplasare, ei pot folosi o acțiune per activare pentru 
a ataca și sunt eliminați de pe hartă când sunt învinși.

• Fără cărți Stoc: Figurinele nu pot interacționa cu jetoanele 
Container pentru a trage cărți Stoc. Efectele jetoanele Contai- 
ner sunt descrise în regulile misiunii.

CÂSTIGAREA UNUI SkIrmISh
Jocul se termină imediat ce un jucător a acumulat 40 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 VP egale cu costul de amplasare 
al acelui grup. Pentru a evidenția asta, cel care controlează cartea 
plasează cartea Amplasare lângă adversarul său.

• Efectele cărților și misiunii: Fiecare carte Misiune Skirmish 
prezintă moduri speciale prin care jucătorii pot câștiga VP. 
În plus, unele cărți Comandă sau Amplasare pot prezenta 
moduri suplimentare prin care jucătorii obțin VP.

Când un jucător obține VP în oricare dintre aceste moduri, el ar 
trebui să înregistreze numărul de VP și să păstreze figurinele pe care 
le-a învins. Vă recomandăm utilizarea Cadranului Amenințare pen- 
tru a evidenția aceste VP, sau poate jucătorii doresc să folosească 
jetoane, zaruri sau să noteze pe o bucată de hârtie.

Dacă toate figurinele unui jucător sunt învinse, el pierde imediat 
jocul, indiferent de numărul  de puncte victorie pe care le deține.

Jetonul Inițiativă

©LFL  ©FFG0

Expose Weakness

A: Choose an adjacent 
hostile figure. The next 
attack targeting that 
figure gains Pierce 3.

Any FigureCaseta
Restricționare

Abilitate
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CONSTRUIREA ARMATEI
Pentru a juca un skirmish, fiecare jucător trebuie să construiască 
o armată constând din cărți Amplasare și Comandă. Armatele
sunt construite fără a avea vreo cunoștință despre armata adver- 
sarului sau despre misiunea skirmish pe care o vor juca.

Această secțiune detaliază cerințele și restricțiile pentru constru- 
irea unei armate.

ALEGEREA CARTILOR AMPLASARE
Cărțile Amplasare din armata unui jucător determină ce figurine 
vor fi introduse în skirmish. Cărțile Amplasare din armata unui 
jucător trebuie să respecte următoarele restricții:

• Costul Amplasării: Costul total al cărților sale Amplasare tre- 
buie să fie de maxim 40 puncte de amplasare (arătate în colțul 
din stânga sus al cărții).

• Restricții de apartenență: Toate cărțile Amplasare dintr-o ar- 
mată trebuie să conțină aceași pictogramă de apartenență 
(arătată în colțul din dreapta sus al cărții).

• Restricții de nume: Fiecare armată este limitată la un număr 
de cărți Amplasare cu același nume, după cum urmează:
- Maxim 1 din fiecare dintre cărțile Amplasare unice.

Aceste cărți sunt identificate printr-o buletă plasată înaintea
numelui (de exemplu,	“•	Darth	Vader”).

- Maxim 2 din fiecare dintre cărțile Amplasare de elită (roșii). 

- Maxim 4 din fiecare dintre cărțile Amplasare regulate (gri).

• Cărțile Skirmish Upgrade: Unele cărți Amplasare au caracte- 
ristica “Skirmish Upgrade”. Aceste cărți oferă abilități speciale, 
dar spre deosebire de cărțile Amplasare normale, nu au figuri- 
ne corespondente. Acestea costă puncte de amplasare și adesea 
au o abilitate de schimbare a jocului (de exemplu, permit unei 
armate să conțină cărți Amplasare din mai multe apartenențe).

ALEGEREA CARTILOR COMANDA
Cărțile Comandă din armata unui jucător determină trucurile și 
surprizele pe care va putea să le dezvăluie pe întreg parcursul skir- 
mish-ului (vedeți “Cărțile Comandă” la pagina 5). 
Pachetul Comandă al fiecărui jucător trebuie să respecte aceste restricții:

• Mărimea pachetului: Pachetul Comandă al fiecărei armate tre-
buie să includă exact 15 cărți Comandă.

• Cost de comandă: Costul total al cărților Comandă ale unui 
jucător trebuie să fie de maxim 15 puncte (vedeți mai jos).

• Restricții la duplicate: Fiecare carte Comandă are  pictograme, 
de limitare a numărului de cărți, afișate în drepata costului căr- 
ții. Numărul de pictograme reprezintă numărul de exemplare al 
acelei cărți pe care le poate avea un jucător în pachetul său. Ma- 
joritatea cărților Comandă au o singură pictogramă, însem- 
nând că acel jucător poate avea în pachet doar un singur exem- 
plar al respectivei cărți.

©LFL  ©FFG0
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REGULI SkIrmISh SUPLIMENTARE
MARCAREA FIGURINELOR
Deoarece este posibil ca un jucător să aibă în armata sa mai multe căr- 
ți Amplasare identice, este important ca fiecare figurină să fie identifi- 
cată de jucător din ce grup face parte.

Jucătorii sunt liberi să folosească orice metodă doresc pentru a diferen- 
ția aceste figurine, chiar și prin pictarea sau marcarea figurinelor. De 
asemenea, jucătorii pot folosi etichetele și jetoanele ID incluse prin 
aplicarea etichetelor corespunzătoare pe fiecare figurină dintr-un grup 
și plasarea jetonului corespondent pe cartea Amplasare a grupului.

Nu există restricții în privința tipurilor de armate ce pot juca una îm- 
potriva celeilalte. De exemplu, într-un skirmish ambii jucători pot 
controla armate Imperiale. În această situație, jucătorii ar trebui să 
marcheze orice figurine identice pentru a le distinge de figurinele ad- 
versarului.

CONSTRUIREA UNUI PACHET MISIUNE SkirmiSh
În timpul instalării jocului, jucătorul cu inițiativă își amestecă pache- 
tul Skirmish și trage o carte pentru a determina misiunea ce va fi ju- 
cată. Pachetul Skirmish al unui jucător constă dintr-o copie a fiecărei 
cărți Misiune Skirmish pe care o deține. Jucătorii nu își pot personali- 
za cărțile din pachetele Skirmish.

DEPASIREA ZONEI DE AMPLASARE
Dacă un jucător nu își poate monta toate figurinele în zona sa de ampla- 
sare, el trebuie să umple cât mai multe spații posibil. Asta poate necesita 
ca el să elimine câteva figurine și să le replaseze într-un alt mod.

După umplerea a cât mai multe spații posibil, jucătorul își poate amplasa 
figurinele rămase în spațiile cele mai apropiate de zona sa de amplasare.

PROBLEME DE MEMORIE
Unele cărți Comandă au abilități care se aplică până la un anumit 
moment, cum ar fi sfârșitul rundei. Pentru a ne aminti că acea carte 
este în efect, jucătorii pot plasa cartea cu componenta pe care o afec- 
tează. De exemplu, dacă o carte Comandă dă unei figurine un bonus 
de fiecare dată când se apără în runda respectivă, jucătorii pot să păs- 
treze cartea cu figurina sau cu cartea sa Amplasare până la sfârșitul 
rundei.

SI ACUM?
Pe spatele acestui ghid este prezentată harta skirmish “Mos Eis- 
ley Outskirts” și regulile pentru înțelegerea hărților skirmish. 
După citirea acelei pagini, veți ști tot ce este nevoie pentru a 
juca prima voastră misiune skirmish. Dacă apar întrebări în 
timpul jocului, ar trebui să folosiți Ghidul de Referințe.

Odată ce ați jucat primul vostru skirmish, sunteți pregătiți să 
contruiți propria armată și să vă încercați aptitudinile împotriva 
adversarilor voștri.

Traducere și adaptare Robert Militaru
games_manager@yahoo.com




