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      Przemytnicy i Szpiedzy

Przemytnicy i Szpiedzy skupiają się na dokładnie 
wymierzonych atakach przeprowadzanych niewielkimi, ale 
wysoko wyspecjalizowanymi siłami. Poważnie ryzykują, ale 
są sowicie wynagradzani za swoje poświęcenie. Grając tym 
stronnictwem należy skupić się atakach, którym przeciwnik 
się nie oprze, przeprowadzając je pojedynczymi, silnymi 
jednostkami, takimi jak Łamacz blokady, dzięki czemu cele 
stronnictwa zostaną w pełni wykorzystane. 
Do przygotowania początkowej talii dla Przemytników 
i Szpiegów należy wykorzystać wymienione poniżej 
zestawy celów. Można je znaleźć w rozszerzeniu Krawędź 
Ciemności oraz w zestawie podstawowym do Star Wars: 
Gry karcianej.

Niepewne kontakty (15)
Dług życia Wookieech (69)
Podbijanie stawki (70)
Zaufaj mi (71)
Schronienie w polu asteroid (72)
Obrona Miasta w Chmurach (73)
Przez sektor Anoat (74)
Ucieczka z Ord Mantell (75)
Do broni! (78)
Plemienne wsparcie (17)

      Szumowiny i Nikczemnicy

Dla Szumowin i Nikczemników liczy się tylko zapłata. 
Realizowanie kontraktów i chwytanie jednostek pozwala 
im na odświeżanie kart w niestandardowych momentach. 
Umiejętne korzystanie z tej „niespodzianki” pozwala im 
na zrzucenie na przeciwnika zagrożeń, których ten się 
nie spodziewa, jak i na pozbycie się tych kilku jednostek, 
którym udało się uniknąć łowców.
Do przygotowania początkowej talii dla Szumowin  
i Nikczemników należy wykorzystać wymienione poniżej 
zestawy celów. Można je znaleźć w rozszerzeniu Krawędź 
Ciemności oraz w zestawie podstawowym do Star Wars: 
Gry karcianej.

Wymiana na Bespinie (33)
Przystań łajdactwa i występku (80)
Terytorium Jabby (81)
Lądowanie awaryjne na Tatooine (82)
Cienie Nar Shaddaa (83)
Transport karbonitu (84)
Trandoshiański postrach (85)
Rzuceni na pożarcie (86)
Pościg przez pole asteroid (90)
Korporacyjny wyzysk (35)
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X-Wing GRA FIGURKOWA - ZESTAW PODSTAWOWY 
Odtwórz emocjonujące bitwy kosmiczne z Gwiezdnych Wojen dzięki dynamicznej grze figurkowej 
X-Wing! Przejmij kontrolę nad potężnymi X-wingami rebeliantów i delikatnymi myśliwcami TIE 
Imperium, które znajdziesz w zestawie podstawowym, a później rozbuduj swoją flotę dzięki stale 
rozwijanej ofercie zestawów dodatkowych. Gra zawiera zapierające dech w piersi, szczegółowe 
modele pojazdów. W grze X-Wing los galaktyki jest w twoich rękach!

W drugiej fali zestawów dodatkowych do gry X-Wing znajdują się: 
legendarny Sokół Millennium, przerażający Slave I, delikatny A-wing 
oraz śmiercionośny TIE interceptor. Nadszedł czas dołączyć te 
wspaniałe myśliwce do Waszych eskadr!

X-WingTM gra figurkowa Zestaw podstawowy
Zestaw dodatkowy Sokół MillenniumTM

Zestaw dodatkowy Slave I TM

Zestaw dodatkowy A-WingTM

Zestaw dodatkowy TIE InterceptorTM
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