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„Zapłacimy taką cenę, jaką trzeba będzie zapłacić!” 

- Adalbert von Bredow tuż przed tym jak poprowadził sławną 

„szarżę śmierci” pruskiej 12. Brygady Kawalerii pod Mars-

La-Tour. 

1.0 WSTĘP 

Rankiem 16 sierpnia 1870 r. na jednym z główniejszych 

węzłów komunikacyjnych przy Gravelotte, nieopodal 

kompleksu twierdz miasta Metz, Napoleon III (cesarz II 

Cesarstwa Francuskiego) niechętnie przekazał dowodzenie 

nad Armią Renu marszałkowi Francoisowi Achille 

Bazaine’owi. Armia Renu, ostatnia nietknięta armia polowa i 

ostatnia nadzieja Francji po zaledwie dwóch tygodniach od 

wybuchu wojny francusko-pruskiej, wycofywała się, aby 

zająć pozycje obronne przy twierdzy Metz. Pruskie 1. i 2. 

Armia ruszyły naprzód, depcząc po piętach wycofujących się 

Francuzów. Zła pogoda i bezład postępującej kawalerii 

pozwoliły jednak armii francuskiej uwolnić się od pościgu. 

Helmuth von Moltke, szef pruskiego sztabu generalnego, 

polecił swoim armiom, aby obeszły twierdzę od południa, 

przekroczyły rzekę Mozelę i próbowały zaskoczyć 

Francuzów na flance. Była tu jednak jedna zasadnicza 

niewiadoma – gdzie są Francuzi? W ten sposób powstała 

dwudniowa kampania, w której stoczono jedne z najbardziej 

niezwykłych bitew w historii wojskowości – bitwy pod Mars-

La-Tour i Gravelotte-St. Privat. Obie razem przyniosły ponad 

60.000 ofiar, po połowie na każdą armię. 

At Any Cost: Metz 1870 to gra symulująca sytuację na zachód 

od twierdzy Metz z owych kilku dni sierpnia 1870 roku. Gra 

jest na poziomie brygady i została zaprojektowana dla dwóch 

graczy. Pozwala doświadczyć unikalnej walki taktycznej 

charakterystycznej dla wojny francusko-pruskiej. Czy TY 

jako pruski gracz będziesz w stanie stawić czoła początkowej 

niekorzystnej sytuacji liczebnej swoich wojsk i wykorzystać 

zuchwałość pruskiej piechoty i artylerii? Czy TY jako gracz 

francuski zdołasz przełamać ospałą i jałową strukturę 

dowodzenia Armii Renu na tyle, aby twoja niezłomna i 

dobrze wyposażona piechota mogła pokazać na co ją stać? 

At Any Cost: Metz 1870 jest oparta na systemie Blind Swords 

typu „chit-pull” (ciągnięcie żetonów – losów), który 

podkreśla trzy cechy wojen: mgłę wojny, frykcyjność i 

losowość. W przeciwieństwie do bardziej tradycyjnych 

rozwiązań, w Blind Swords nie można liczyć tylko na 

jednostki bojowe, ale też nie można ich lekceważyć. 

2.0 SKALA I MAPA GRY 

2.1 Skala  
Mapa gry przedstawia obszar, na którym toczyła się 

kampania, rozciągający się od obrzeży Metzu na wschodnim 

krańcu planszy do doliny rzeki Yron na zachodnim. Każdy 

heks mapy ma około 500 jardów szerokości (460 metrów). 

Jednostki regularnej piechoty i kawalerii reprezentują 

brygady. Wydzielone pododdziały piechoty (3.4) to grupy 

batalionów lub pułków działających niezależnie od ich 

jednostek macierzystych. Jednostki artyleryjskie reprezentują 

oddziały organizacyjne dywizji i korpusów baterii, a 

jednostki Mitrailleuse (czyt. mirtchrajuz) (4.3) to pojedyncze 

baterie tych „działek”. Każda jednostka sztabu dowodzenia 

(3.5) reprezentuje dowódcę korpusu lub dywizji, jego 

personel i dział logistyczny. Jeden punkt siły (3.1.3) to około 

600 ludzi piechoty, 450 kawalerii, 3 ciężkie działa (12-

funtowe, 5,5kg), 4 lekkie działa (4- i 6-funtowe, 1,80kg i 

3,60kg) i około 1,5 karabinu maszynowego Mitrailleuse. 

Jedna standardowa tura gry reprezentuje około godzinę czasu 

rzeczywistego, podczas gdy tury wieczorne i nocne to trzy 

godziny każda. 

2.2 Szczegóły mapy 
Na mapie znajduje się wiele elementów terenu, które mogą 

wpływać na ruch lub walkę. Szczegółowe informacje na ten 

temat znajdują się w tabeli efektów terenu. Niektóre specjalne 

cechy terenu wymagają wyjaśnienia: 

2.2.1 Wzniesienia: Na mapie są 

przedstawione cztery poziomy 

wzniesień terenu (od najniższego 

do najwyższego): płaski, niski, 

wyższy i wysoki. Płaski teren jest 

jasnobrązowy, niski ma kolor beżowy, wyższy jest 

zielonkawo-brązowy, a wysoki to ciemny brąz. Linia 

wzgórza znajduje się przy krawędzi heksów, które leżą 

między dwoma terenami z różnicą wysokości jednego 

poziomu; linia stromego stoku to krawędź między dwoma 

heksami (przedstawiona ciemniejszym kolorem) z różnicą 

wysokości dwóch lub więcej poziomów. Wspinanie się to 

ruch przez linię wzgórza lub stromego stoku od heksu 

położonego niżej na heks położony wyżej. Linie wzgórza i 

stromego stoku mają znaczenie dla ruchu, linii widoczności i 

walki. 

2.2.2 Drogi: Drogi są bardzo 

ważne podczas określania 

możliwości ruchu jednostek. 

Jednostki, które poruszają się z 

jednego heksu na sąsiedni 

połączone bezpośrednio tą samą grafiką drogi, uważa się za 

korzystające z tej drogi, a zatem mogące też korzystać z 

większej prędkości ruchu po drodze. Istnieją dwa rodzaje 

dróg – boczne (jasnobrązowe) i główne (ciemnoszare). 

Poruszanie się po bocznej drodze kosztuje wszystkie 

jednostki tylko 1 punkt ruchu PR, niezależnie jaki teren 

znajduje się na heksach z drogą – ale tylko jeśli żadna inna 

jednostka nie znajduje się już na heksie drogi. Główne drogi 

działają w taki sam sposób jak boczne, ale pozwalają 

jednostkom także na użycie zdolności drogowej kolumny 

marszowej (11.9). 

2.2.3 Forty: Dwa forty z całego 

kompleksu twierdzy w Metz, Fort 

St. Quentin i Fort Plappeville, 

stosują specjalne zasady. Na 

dowolnym z heksów fortu w danej 

chwili może znajdować się tylko jedna jednostka i tylko 

jednostka francuska. Heksy fortów i wszelkie znajdujące się 
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w nich jednostki nie mogą być ostrzeliwane ani atakowane 

przez jednostki pruskie. Ponadto jednostki pruskie, które 

znajdują się w odległości 2 heksów lub mniej od heksu fortu 

i w granicach zwykłej linii widzenia LWIDZ (8.1.2), podczas 

podfazy walki ogniowej mogą być ostrzeliwane z fortu przez 

francuski ogień artyleryjski ze stałą siłą wynoszącą 10 PS, 

gdy aktywowany zostanie francuski Korpus Gwardii 

Cesarskiej (8.9). 

2.3 Zaokrąglanie wyników działań 
Jeśli podczas gry konieczne są obliczenia dotyczące na 

przykład wartości punktów siły PS lub limitów ruchu, 

podczas wyliczania używaj liczb z resztą ułamkową, 

natomiast dopiero końcowy wynik (netto) powinien zostać 

zaokrąglony w dół (usuń wszelkie części ułamkowe). 

Wyjątek: Wartości punktów siły PS netto od 0,51 do 0,99 są 

zaokrąglane w dół do 0,50 (w grze wartość PS=0,50 

oznaczana jest literą C jako „siła częściowa” kadry [3.1.3]). 

Wartości PS netto 0,49 i niższe są traktowane jako PS = 0. 

PRZYKŁAD: Jeśli PS jednostki wynoszące 7 muszą zostać 

zmniejszone dwukrotnie o połowę z powodu pewnych zdarzeń 

w grze, podzielą 7 na połowę raz do 3,5, i drugi raz do 1,75. 

Ostateczna skorygowana wartość PS wynosi zatem 1. 

3.0 KOMPONENTY GRY 

PRZYKŁADOWE JEDNOSTKI 

PIECHOTA 

  
       przód           tył 

   Punkty siły (PS)                                   Pula punktów 

                                                                                   ruchu (PPR) 

SZTAB DOWODZENIA 

  
       przód           tył 

                      Wartość przywódcza 

ARTYLERIA + MITRAILLEUSE 

  
Punkty siły (PS)                                   WST 

                               Artyleria konna   

KAWALERIA 

   
                           Lekka           Średnia            Ciężka 

                               kawaleria       kawaleria        kawaleria 

 

3.1 Jednostki bojowe 
Jednostki bojowe reprezentują wojska każdej ze stron i nie 

obejmują sztabów dowodzenia. Przednia strona każdego 

żetonu pokazuje jednostkę w stanie świeżym: z pełną siłą, a 

tylna strona pokazuje jednostkę, która odniosła znaczne straty 

w walce i oznacza, że jej status to „osłabiona”. Strona 

osłabiona żetonu jednostki jest oznaczona białym paskiem 

pośrodku, aby odróżnić ją od strony świeżej. Zauważ, że 

wydzielone pododdziały piechoty (3.4) mają żetony z białym 

paskiem po obu stronach. Każdy żeton posiada następujące 

informacje: 

3.1.1 Identyfikacja jednostki: Jednostki piechoty i kawalerii 

są identyfikowane według informacji zawartej na górnym 

pasku ich żetonów. I tak, jest na nim podany albo nr brygady, 

albo nazwa Dywizji/Korpusu, albo jest to ID w formacie 

Nazwa/Dywizja/Korpus. Każdy korpus, niezależna dywizja 

kawalerii lub artylerii określana jest jako formacja i posiada 

własny kolor, aby łatwiej było ją odróżnić. Gdy zostanie 

aktywowany sztab dowodzenia formacji danego koloru, 

wszystkie jednostki o tym samym kolorze co sztab są 

aktywowane wraz z nim. Wydzielone pododdziały piechoty 

nie mają numeru brygady ani nazwy dywizji - zamiast tego 

każda jednostka jest indywidualnie oznaczona literami i ma 

słowo „Detach” na polu wskazującym dywizję (17.0). 

Uwaga: Przynależność jednostki do dywizji jest ważna w 

przypadku korzystania z żetonów losu i rozgrywania 

wydarzeń, które te żetony mogą wywoływać. 

3.1.2 Wartość spójności taktycznej WST: Na żetonach na 

czerwonym polu żółtym kolorem czcionki zapisana jest 

wartość spójności taktycznej jednostki. Jest to miara 

wyszkolenia jednostki, morale i doświadczenia. Im wyższa 

WST jednostki, tym bardziej jest niezawodna i skuteczna w 

walce. WST podana na żetonach jednostek jest 

modyfikowana w następujących warunkach i ma 

zastosowanie we wszystkich przypadkach, w których 

zmodyfikowana WST musi zostać przetestowana (każdy z 

poniższych modyfikatorów posiada osobne żetony z 

wartością modyfikacji i między innymi napisem „TCR”): 

a. Jednostka posiada znacznik wstrząśnięcia Shaken = 

zmniejsz WST testowanej jednostki o jeden (–1) 

b. Jednostka posiada znacznik dezorganizacji Disrupted = 

zmniejsz WST testowanej jednostki o dwa (–2) 

c. Jednostka na heksie z barykadą = zwiększ WST 

testowanej jednostki o jeden (+1) 

d. Jednostka na heksie z okopami = zwiększ WST 

testowanej jednostki o dwa (+2). 

3.1.3 Punkty siły (PS): Wartość punktów siły jednostki to 

liczba lub litera w lewym dolnym rogu żetonu. Reprezentuje 

względny rozmiar jednostki i jest używana w rozstrzyganiu 

walki ogniowej i szturmu. Wartość literowa „C” oznacza 

„częściową” siłę jednej kadry i jest równa 0,5 PS. PS 

jednostki mogą być modyfikowane przez określone warunki 

gry, takie jak zasięg walki ogniowej, zmniejszone morale itp. 

Jeśli jednostka posiada znacznik zmniejszonego morale, to za 

Kolor formacji 

Wartość 

spójności 

taktycz. (WST) 

ID jednostki 

Pasek – 

jednostka 

osłabiona 

 

 

Postawa 

Nazwa 

dowódcy 

Pula punktów 

ruchu (PPR) 

 

Punkty siły (PS) 

Pula punktów 

ruchu (PPR) 

Oznaczenie 

jednostki 

Mitrailleuse 

Punkty siły (PS) 

 

Klasa  

wagowa 

(wg koloru) 
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początkową siłę PS jednostki uważa się wartość 

wydrukowaną na jej żetonie zmodyfikowaną przez morale w 

następujący sposób: 

a. znacznik „wstrząśnięta” Shaken = –1 PS 

b. znacznik „zdezorganizowana” Disrupted = –2 PS 

Jest to pierwsze działanie, jakie należy wykonać podczas 

rozstrzygania jakiegokolwiek efektu wykorzystującego 

wartość PS. Dopiero po tym działaniu można zmodyfikować 

PS o pozostałe modyfikatory, zgodnie z odpowiednimi 

zasadami. Jednostka, której wydrukowana na żetonie wartość 

PS została zmodyfikowana na „0” lub mniej, nie może 

atakować w walce ogniowej ani szturmie (zauważ, że to nie 

to samo, co efekty przesunięcia kolumny walki, które zostaną 

wyjaśnione później). 

3.1.3.1 Klasa wagowa: Na żetonach jednostek kawalerii na 

wartości PS za pomocą kolorowego kółka określona jest 

klasa wagowa kawalerii. Na czerwonym kółku jest zapisana 

wartość punktów siły PS dla ciężkiej kawalerii, na niebieskim 

dla średniej kawalerii i na zielonym dla lekkiej. Kategoria 

klasy wagowej odzwierciedla uzbrojenie jednostki, rodzaj 

zbroi, wyposażenie oraz względną ilość koni i jest używana 

podczas szarży kawalerii (11.6). 

3.1.3.2 Jednostki Mitrailleuse mają literę „M” 

przy wartości PS, co przypomina o unikalnym 

statusie tych jednostek (4.3) i wyjątkowym dla 

nich przesunięciu kolumny w tabeli wyników 

walki ogniowej. 

3.1.4 Pula punktów ruchu (PPR): Druga liczba na żetonie 

to bazowa pula punktów ruchu jednostki. Jest ona wyrażona 

w liczbie punktów ruchu (PR), które jednostka może 

wydawać podczas akcji ruchu (przemieszczania się). Wartość 

PPR może być modyfikowana przez różne warunki 

występujące podczas rozgrywki. 

3.1.4.1 Jednostki artylerii konnej mają grafikę 

głowy konia pokazaną po prawej stronie 

punktów ruchu. Ta ikonka ma przypominać 

graczom o specjalnej zdolności poruszania się i 

jednoczesnego strzelania artylerii konnej (8.1). Artyleria 

konna nie może przeprowadzać szarży kawalerii (11.6), a 

poza tym jest traktowana jak zwykła artyleria, z tym że 

posiada zdolność jednoczesnego ruchu z połową PPR i 

strzelania połową PS (8.1.6). 

3.1.4.2 Jednostki Gravelotte St.-Privat (GSP): 

Istnieje osiem specjalnych francuskich żetonów 

jednostek, które są używane tylko w dwóch 

scenariuszach o bitwie pod Gravelotte-St. 

Privat: „Zmierzch Gwardii” i „Krwawy czwartek”. Jednostki 

te mają oznaczenie „GSP” po prawej stronie żetonu. Są to 

mniejsze grupy żołnierzy wydzielone z francuskiej armii 

podczas bitwy pod Gravelotte-St. Privat i posiadają własne 

żetony jednostek, jak wskazano w tych dwóch scenariuszach. 

PRZYKŁAD: Jednostka pruska 

pokazana po lewej stronie to  

7. Brygada Dywizji dowodzonej 

przez Weyherna, należąca do II 

Korpusu. Po swojej świeżej stronie ma wartość spójności 

taktycznej WST=8, punkty siły PS=6 i pula punktów ruchu 

PPR=4. Po odwróceniu na stronę osłabioną jej WST spada 

do 6, ma niższe PS=3 oraz PPR=3. 

3.2 Rodzaje jednostek bojowych 
Istnieją cztery rodzaje jednostek bojowych: piechota 

(żołnierz), kawaleria (jeździec), artyleria (działo) oraz 

Mitrailleuse (karabin maszynowy). Każdy typ jednostki 

bojowej ma unikalne możliwości, które są wyszczególnione 

w odpowiednim rozdziale instrukcji. 

3.3 Status jednostki 
Większość jednostek ma trzy poziomy statusu: świeża, 

osłabiona i rozbita. Jednostka bojowa z pełną siłą ma status 

„świeża”. Jednostka, która została trafiona przez 

nieprzyjacielski ogień i poniosła pewne straty – otrzymała 

obrażenia, jest odwracana na tylną stronę (o zmniejszonej 

sile) i ma status „osłabiona”. Jeśli jednostka nie przejdzie 

testu na uniknięcie rozbicia (10.0), jest usuwana z mapy i 

składana na polu wyeliminowanych jednostek na planszy, 

stroną żetonu ze zmniejszoną siłą. Jednostka taka ma status 

„rozbita” dopóki nie wróci do gry (poprzez odtworzenie 

13.3). 

Uwaga: Gdy jednostka będzie osłabiona, czyli jej żeton 

będzie pokazywać stronę ze zredukowaną siłą, to podczas 

scenariusza pojedynczej bitwy nie może zostać odwrócona na 

swoją świeżą stronę. Można to spróbować zrobić tylko 

podczas tury nocnej (18.0) w scenariuszu kampanii, 

ustawiając jednostkę w statusie Bivouacu. 

3.4 Wydzielone pododdziały piechoty 
Wydzielone pododdziały piechoty 

reprezentują mniejsze grupy 

żołnierzy (pułki i bataliony), które 

powstają w wyniku podzielenia 

większych jednostek brygady (17.0). Każdy korpus pruski ma 

pięć wydzielonych pododdziałów piechoty (w ID oznaczone 

literami od A do E oraz słowem Detach), a każdy korpus 

francuski ma dwie takie jednostki (oznaczone literami A i B 

oraz słowem Detach). Wydzielony pododdział piechoty ma 

żeton w takim samym układzie jak zwykła jednostka 

piechoty, a także działa w ten sam sposób. Jedyna różnica 

polega na tym, że ze względu na mniejszy rozmiar tych 

jednostek ich żetony mają tylko stronę „osłabioną” – nie ma 

strony „świeżej”. Każda strona żetonu reprezentuje 

pododdział o różnych rozmiarach. Ponadto mają więcej 

punktów ruchu niż odpowiadające im sojusznicze jednostki 

piechoty, ze względu na ich większą elastyczność. 

Wydzielone pododdziały piechoty nie mogą zostać 

odbudowane (13.3) jeśli zostaną rozbite w scenariuszu 

pojedynczej bitwy. 
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3.5 Jednostki sztabów dowodzenia 
Żetony sztabu dowodzenia reprezentują generała korpusu lub 

dywizji, jego personel i inne elementy logistyczne należące 

do jego formacji. Sztaby nie są jednostkami bojowymi, a 

zatem nie mają wartości PS ani WST i nie mogą brać udziału 

w żadnej walce. Z tego samego powodu jednostki te nie 

posiadają statusów „świeża” lub „osłabiona”. 

Każdy żeton sztabu zawiera następujące informacje: 

3.5.1 Identyfikacja jednostki: Sztaby są identyfikowane na 

podstawie nazwy dowódcy na górze i numeru korpusu lub 

numeru niezależnej dywizji podanego pośrodku flagi 

narodowej. Górna część żetonu sztabu ma pasek wyraźnie 

oznaczony kolorem, który pasuje do koloru jednostek 

bojowych formacji należącej do danego sztabu. Kiedy sztab 

zostanie aktywowany, wówczas wszystkie jednostki 

oznaczone jego kolorem są aktywowane wraz z nim. 

3.5.2 Postawa: Każda strona żetonu sztabu zawiera 

informację o postawie dowódcy reprezentującą rozkazy 

operacyjne dla jego całej formacji. Jedna strona żetonu jest 

stroną agresywną (litera A), która oznacza że dowódca może 

wskazać nowe jednostki do rozmieszczenia lub nakazać 

przesunięcie się w kierunku wroga i ewentualnie atak. Druga 

strona żetonu jest defensywna (litera D), co odzwierciedla 

rozkazy tworzenia kolumny marszowej, utrzymania pozycji 

lub przegrupowania. Cała formacja, z wyjątkiem jednostek 

będących poza zasięgiem swojego dowódcy (7.5 i 14.1), 

działa zgodnie z postawą swojego sztabu dowodzenia. 

Wpływ postawy sztabu dowodzenia na rozgrywkę opisano w 

rozdziale 7.0. Jednostki będące poza zasięgiem ich sztabu 

dowodzenia uważa się za jednostki bez dowódcy (14.1). 

3.5.3 Wartość przywódcza: Wartość efektywności 

przywódczej sztabu dowodzenia jest pokazana na szarym 

polu i jest inna po każdej stronie żetonu. Liczba ta 

reprezentuje względną skuteczność dowodzenia sztabu danej 

formacji według postawy A lub D dowódcy. Sztab 

dowodzenia, który znajduje się w trybie przytłoczenia (11.11, 

znacznik HQ Overrun), automatycznie ma wartość 

przywódczą równą „0” i jednocześnie jego zasięg 

dowodzenia również spada do 0 – może dowodzić tylko 

jednostkami, z którymi znajduje się razem na jednym heksie, 

zaś pozostałe jednostki z jego formacji mają wtedy status 

„bez dowódcy” (7.4). 

Uwaga: Większość pruskich sztabów ma wyższe wartości 

przywódcze po agresywnych stronach, a francuskie 

dowództwa na ogół po defensywnych stronach żetonów. 

3.5.4 Pula punktów ruchu (PPR): Ta wartość jest 

wyszczególniona białą czcionką po prawej stronie wartości 

przywódczej i reprezentuje zdolność ruchu sztabu w taki sam 

sposób, jak dla zwykłej jednostki. Sztab uważany jest za 

piechotę w przypadku określania kosztów ruchu po danym 

terenie. 

     

Przedstawione powyżej żetony to francuski sztab III Korpusu 

dowodzonego przez LeBoeufa. Wszystkie jednostki 

francuskie z czerwonym paskiem na górze ich żetonów 

należą do tej formacji i aktywują się wraz z tym sztabem. W 

postawie „A” jego wartość przywódcza wynosi 2, zaś w 

postawie „D” wartość przywódcza wynosi 3. Pula punktów 

ruchu sztabu wynosi 4 niezależnie od postawy. 

3.6 Znaczniki pomocnicze 
Znaczniki te służą do odnotowywania określonych efektów i 

są umieszczane zgodnie z zasadami zawartymi w 

odpowiednim rozdziale instrukcji. Sugeruje się, aby gracze 

umieszczali odpowiednie znaczniki pod jednostką i jej nie 

zakrywali, aby łatwiej zorientować się na mapie, natomiast 

znacznika efektu wpływającego na jednostkę nie trzeba 

ujawniać przeciwnikowi, dopóki nie będzie to wymagane, 

tzn. dopóki znacznik ten nie ma wpływu na grę obu graczy. 

     

3.6.1 Znaczniki mniejszego morale: Znaczniki te wskazują 

kiedy jednostka cierpi na chwilową utratę spójności i 

„rozmachu” z powodu obniżonego morale (9.2). Znaczniki 

mają napis „Shaken!” (wstrząśnięta) wydrukowane z jednej 

strony oraz „Disrupted!” (zdezorganizowana) z drugiej 

strony. Jednostka ze znacznikiem Shaken jest jednostką 

wstrząśniętą, a jej PS i WST zmniejszają się o jeden (SP/TCR 

-1). Jednostka ze znacznikiem Disrupted jest jednostką 

zdezorganizowaną, ma PS i WST zmniejszone o dwa 

(SP/TCR -2). Znaczniki mogą być odwracane lub usuwane 

poprzez akcję regeneracji (13.2). 

     

3.6.2 Znaczniki problemów z amunicją: Znaczniki te są 

stosowane gdy jednostka doświadcza „problemów z 

amunicją” podczas prowadzenia walki ogniowej (8.8). 

Znaczniki mają napisy „Low Ammo” (niski poziom 

amunicji) na przedniej stronie i „Rationed Ammo” (amunicja 

racjonowana – na wyczerpaniu) na odwrotnej stronie. 

Znacznik niskiego zapasu amunicji powoduje 

dwukolumnowe przesunięcie wyniku testu w tabeli wyników 

walki ogniowej w lewo podczas prowadzenia walki ogniowej 

(tylko wtedy), a racjonowana amunicja czterokolumnowe. 

Znaczniki można odwracać lub usuwać poprzez akcję 

regeneracji (13.2). 

3.6.3 Różne znaczniki: W grze używanych jest wiele innych 

znaczników – „Game Turn” do oznaczenia tury gry, „Leader 

Casualty” do oznaczenia zranionego dowódcy, znaczniki z 
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numerami heksów wejściowych dla posiłków podczas 

kampanii i jeszcze kilka innych – ich znaczenie wyjaśniono 

w odpowiednich rozdziałach instrukcji i podręcznika. 

3.7 Losy 
Losy to żetony, które są losowane z nieprzezroczystego 

pojemnika i informują graczy która formacja zostanie 

aktywowana w następnej kolejności lub które wydarzenie 

może zostać wprowadzone. Istnieją cztery rodzaje losów: 

losy aktywacyjne formacji (6.1), po jednym losie szefa sztabu 

generalnego – pruski i francuski (6.2), losy wydarzeń 

dowództwa Command Event (6.3) i jeden los „wojennej 

zawieruchy” Fortunes of War (6.4). 

3.8 Pomoce dla graczy 
Każdy gracz otrzymuje kopię karty ogólnej pomocy gracza 

zawierającą sekwencję gry, tabelę efektów terenu itp. oraz 

kartę z tabelami wyników walki i wszystkimi niezbędnymi 

modyfikatorami potrzebnymi do rozstrzygnięcia walki 

ogniowej i szturmu. 

3.9 Tory na kartach scenariuszy 
Karty scenariuszy zawierają wszelkie tory i uwagi, które są 

niezbędne do rozegrania danego scenariusza. Powinny być 

przechowywane w ogólnodostępnym miejscu, tak aby obaj 

gracze mogli łatwo sprawdzać informacje na torach. Podczas 

gry na tych torach umieszczane są znaczniki wydarzenia 

dowództwa Command Event. 

3.10 Kubek na losy 
Do gry potrzebny jest dowolny nieprzezroczysty pojemnik 

(kubek, szklanka, miseczka), z którego gracze będą ciągnąć 

żetony losów. 

3.11 Kostki do gry 
Gra zawiera cztery dziesięciościenne kostki (4k10): 

czerwoną, szarą i dwie białe. Gracz francuski otrzymuje 

czerwoną i białą kostkę, a gracz pruski szarą i białą. Wynik 0 

na kostce należy odczytywać jako 10. 

4.0 STOSY JEDNOSTEK 

4.1 Limit koncentracji stosu 
Limit koncentracji stosu odnosi się do liczby jednostek, które 

mogą zajmować ten sam heks. Zasadniczo maksymalnie dwie 

jednostki mogą znajdować się na jednym heksie na końcu 

ruchu jednostki lub na końcu dowolnej fazy lub podfazy, ale 

z poniższymi wyjątkami. 

W razie gdyby z jakiegokolwiek powodu jednostka została 

zmuszona przesunąć się na taki heks, iż spowodowałoby to 

przekroczenie limitu koncentracji, wtedy po zakończeniu 

ruchu jednostek należy przesunąć ze stosu nadmiarowe 

jednostki na jeden z sąsiednich heksów, jednak nie może 

znaleźć się bliżej najbliższej jednostki wroga. Jeśli jest to 

niemożliwe lub limit koncentracji wciąż nie jest zachowany, 

wtedy nadmiarowe jednostki należy wyeliminować. 

4.1.1 Jeden heks może zajmować tylko jedna świeża 

jednostka piechoty wielkości brygady (tzn. jednostka zwykłej 

piechoty ze statusem „świeża”, nie będąca wydzielonym 

pododdziałem piechoty – 3.4). Razem z nią na heksie może 

dodatkowo znajdować się jedna inna jednostka, w tym 

osłabiona jednostka brygady piechoty, lecz nie kolejna 

świeża brygada piechoty. 

4.1.2 Sztaby dowodzenia i jednostki Mitrailleuse mogą się 

dowolnie układać na stosie – nie ma ograniczeń co do liczby 

takich typów jednostek na jednym heksie. 

4.1.3 Znaczniki pomocnicze dowolnego rodzaju mogą być 

dokładane na stos na jednym heksie bez ograniczeń. 

4.1.4 Limit stosu może zostać tymczasowo przekroczony gdy 

jednostki przechodzą przez heksy zajęte przez inne jednostki 

(wyjątek: patrz „ruch drogowy” poniżej), ale nie mogą 

kończyć swojego ruchu w taki sposób, iż powodowałoby to 

przekroczenie limitu koncentracji stosu. 

4.2 Ruch drogowy 
Jednostka, która chce skorzystać z premii do szybkości ruchu 

wzdłuż drogi, nie może wchodzić na heks drogi zajęty przez 

sojuszników w żadnym punkcie swojego ruchu wzdłuż drogi, 

chyba że taki heks jest zajęty tylko przez jednostki lub 

znaczniki, które nie mają limitów koncentracji stosu na 

jednym heksie. Jednostka płaci wtedy w PR tylko za ruch 

wzdłuż drogi, nie płaci kosztów ruchu innego terenu 

znajdującego się „pod” drogą, w tym kosztów ruchu na 

wzgórze lub strome zbocze.  

Jeśli jednostka chce przejść po drodze „ponad” jednostką 

blokującą, to nie może skorzystać ani z obniżonego kosztu  

1 PR za ruchu wzdłuż drogi, ani z obniżonego kosztu ruchu 

drogowej kolumny marszowej (11.9). Zamiast tego 

poruszająca się jednostka musi zapłacić w PR za koszt innego 

terenu na heksie (tzn. tak jakby nie było tam drogi). Zauważ, 

że oznacza to, że jednostka może rozpocząć swój ruch na 

stosie z inną jednostką, ale aby skorzystać z premii za drogę, 

musi poruszać się indywidualnie. 

UWAGA AUTORA: Zasadniczo droga jest zakorkowana 

i poruszające się jednostki muszą tymczasowo zejść na bok, 

aby ominąć jednostki blokujące. Pamiętaj, że ta zasada jest 

prosta intencjonalnie – chcieliśmy, aby efekt zakorkowania 

był ujęty w grze i wpływał na akcje gracza, ale też aby była 

to prosta zasada, łatwa do zapamiętania. 

4.3 Baterie Mitrailleuse 
Jednostki Mitrailleuse, mimo że mają osobny żeton, tak 

naprawdę są pododdziałami swoich macierzystych jednostek 

artyleryjskich. Macierzysta jednostka artyleryjska ma takie 

samo oznaczenie nazwy dywizji w swoim identyfikatorze, 

jak powiązana z nią jednostka Mitrailleuse. Gracz francuski 

musi zawsze trzymać razem dwie jednostki, Mitrailleuse 

bezpośrednio pod macierzystą jednostką artylerii. Oba żetony 

są traktowane do wszystkich celów jako jedna jednostka 

(sumowanie ich PS, koncentracja, porzucenie pozycji, 

zastosowanie wyników walki z wrogiem, zmniejszenie 

morale, próba odtworzenia itp.) – to oznacza też, że mimo iż 

stoją razem na tym samym heksie, to nie tworzą stosu. 
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Jedynym wyjątkiem jest atak w walce ogniowej (zobacz 8.7) 

– podczas walki ogniowej Mitrailleuse strzela niezależnie od 

jednostki artyleryjskiej. Z tego powodu wszelkie wyniki 

problemów z amunicją (patrz 8.8) są oznaczane osobno dla 

obu jednostek (więc każda ma własny znacznik Low Ammo 

lub Rationed Ammo). Znacznik zmniejszonego morale, jeśli 

ma taki sam efekt dla jednostki artylerii i połączonej z nią 

Mitrailleuse (tylko wtedy), powinien być jeden i położony 

pod żetonem działka Mitrailleuse. 

PRZYKŁAD: Jeśli świeża jednostka artyleryjska ułożona na 

stosie ze swoją świeżą jednostką Mitrailleuse otrzyma jeden 

punkt obrażeń, obie jednostki zostaną odwrócone na swoje 

strony osłabione. Natomiast podczas wykonywania ostrzału 

artyleria i Mitrailleuse strzelają osobno, a jeśli na przykład 

jednostka artyleryjska otrzyma efekt niskiej amunicji Low 

Ammo, umieść odpowiedni znacznik tylko pod jednostką 

artyleryjską. 

4.4 Forty 
Na heksie fortu może znajdować się tylko jedna jednostka 

bojowa i może to być tylko jednostka francuska. 

5.0 SEKWENCJA ROZGRYWKI 
Każda tura jest rozgrywana w serii faz i podfaz, z których 

każda musi zostać ukończona przed przejściem do następnej. 

Po zakończeniu ostatniej podfazy w ostatniej fazie, tura jest 

zakończona i następuje kolejna. Jeśli jest to ostatnia tura 

scenariusza, gracze odnoszą się do procedur ustalania 

zwycięstwa. Gra przebiega w następującej kolejności: 

1. FAZA PLANOWANIA  

2. FAZA CIĄGNIĘCIA LOSU 

3. FAZA AKTYWACJI 

    Podfaza A – sztab dowodzenia 

    Podfaza B – walka ogniowa 

    Podfaza C – ruch 

    Podfaza D – szturm  

    Podfaza E – odnowa jednostek 

    Podfaza F – akcje jednostek bez dowódcy 

4. FAZA KOŃCA TURY 

    Podfaza A – wydarzenie dot. franc. dowództwa 

    Podfaza B – wydarzenie dot. pruskiego dowództwa 

    Podfaza C – sprawdzenie warunków zwycięstwa 

    Podfaza D – uporządkowanie planszy 

5.1 Faza planowania 
Na początku każdej tury (w większości scenariuszy) obaj 

gracze zbierają razem swoje jedenaście losów wydarzeń (z 

tyłu mają napis „Command Event”), a następnie w tajemnicy 

przed przeciwnikiem wybierają dowolny jeden los (6.3) – 

wydarzenie zaplanowane. Gracze umieszczają wybrany 

przez siebie żeton wydarzenia zaplanowanego bezpośrednio 

w kubku do losowania. Następnie każdy gracz odwraca swoje 

wszystkie pozostałe losy wydarzeń na stronę „Command 

Event” i je miesza, a potem losowo wybiera pięć (bez 

patrzenia na stronę żetonu z opisem wydarzenia) i umieszcza 

w kubku do losowania. Pozostałe pięć losów wydarzeń 

(razem dziesięć dla obu graczy) są odkładane na bok i nie 

będą uczestniczyć w bieżącej turze. Nie można się do nich 

odwoływać przez pozostałą część tury i pozostają nieznane 

dla graczy do końca tury. 

Uwaga: Ta procedura może być nieco inna, zależnie od 

scenariusza, jak opisano w Bitewniku. 

Następnie obaj gracze określają które losy aktywacyjne (6.1) 

i losy szefa sztabu (6.2) są dostępne w tej turze gry (zgodnie 

z instrukcjami scenariusza i odpowiednimi procedurami 

wydarzenia dowództwa) i umieszczają wszystkie takie losy 

w kubku do losowania. Na koniec do kubka dodaje się los 

wojennej zawieruchy Fortunes of War (6.4) (chyba że 

rozgrywany scenariusz go nie używa). Gracz przydzielony do 

losowania w tej turze (5.2) wstrząsa kubkiem do losowania i 

umieszcza go w miejscu łatwo dostępnym dla obu graczy. 

5.2 Faza ciągnięcia losów 
Jeden z graczy (gracz francuski w turach nieparzystych, 

pruski w turach parzystych) ciągnie jeden los z kubka. Dalsza 

gra przebiega w następujący sposób: 

5.2.1 Jeśli wyciągnięty został los aktywacyjny 

(przykład pokazany obok) lub los szefa sztabu, 

wszystkie kwalifikujące się jednostki wskazane 

przez los zostają „aktywowane” (6.1). Przejdź 

do fazy aktywacji. Po tym jak wszystkie aktywowane 

jednostki wykonają podfazy od A do F, wyciągnięty los jest 

odkładany na bok na czas tej tury i dobierany jest kolejny los. 

5.2.2 Jeśli wyciągnięty został los wydarzenia, 

gracz, do którego należy ten los (szary = pruski, 

niebieski = francuski), wykonuje wskazane na 

żetonie losu wydarzenie zgodnie z 6.3. Sam 

żeton gracz albo zachowuje na później, albo rozstrzyga 

natychmiast, albo kładzie na polu wydarzeń dowództwa na 

kacie scenariusza, albo umieszcza poza grą, w zależności od 

losu i wyboru gracza. Następnie dobierany jest kolejny los. 

5.2.3 Jeśli wyciągnięty został los wojennej 

zawieruchy Fortunes of War, jego efekt jest 

rozpatrywany i stosowany natychmiast (lub 

odnotowywany, jeśli na to wskazuje, patrz 6.4). 

Po rozstrzygnięciu dobierany jest kolejny los. 

5.3 Faza aktywacji 
Jeśli wyciągnięty został los aktywacyjny lub los szefa sztabu, 

wszystkie jednostki będące pod dowodzeniem sztabu 

wskazanego przez żeton losu lub wskazanej dywizji (6.2.1) 

zostają „aktywowane”. Następnie wykonują sześć kolejnych 

podfaz w pokazanej poniżej kolejności. Aktywowane 

jednostki muszą zakończyć wykonywanie każdej podfazy 

zanim gra przejdzie do kolejnej: 

Podfaza A –  sztab dowodzenia:  

Gracz będący właścicielem wybiera postawę (7.0) dla 

sztabu dowodzenia aktywowanej formacji. Następnie 

określa które jednostki znajdują się w zasięgu sztabu 

dowodzenia (7.4), a które poza zasięgiem – bez dowódcy 
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(7.5). Dla tych ostatnich należy losowo wybrać znacznik 

niedostępnego dowódcy i położyć na każdej z takich 

jednostek, ukryty, napisem „Out of Command” do góry. 

Podfaza B –  walka ogniowa:  

Jednostki będące w zasięgu swojego sztabu dowodzenia 

wykonują walkę ogniową (8.0). 

Podfaza C–  ruch:  

Jednostki będące w zasięgu swojego sztabu dowodzenia 

wykonują ruch (11.0). 

Podfaza D – szturm:  

Jednostki będące w zasięgu swojego sztabu dowodzenia 

wykonują i rozpatrują szturm (12.0). 

Podfaza E – odnowa jednostek:  

Jednostki będące w zasięgu swojego sztabu dowodzenia 

mogą się zregenerować lub zostać odtworzone (13.0). 

Podfaza F – akcje jednostek bez dowódcy:  

Każda jednostka będąca bez dowódcy, w dowolnej 

kolejności, ujawnia swój znacznik Out of Command i 

natychmiast postępuje zgodnie ze znajdującymi się na 

żetonie instrukcjami (14.0). 

Po zakończeniu ostatniej podfazy, wyciągnięty los 

aktywacyjny lub los szefa sztabu jest odkładany na bok i nie 

wchodzi do gry do końca bieżącej tury. Następnie gracze 

wracają do fazy ciągnięcia losu, chyba że w kubku już nie ma 

żadnych losów: w takim przypadku należy przejść do fazy 

końca tury. 

5.4 Faza końca tury 
Po wyciągnięciu wszystkich żetonów losu z kubka i 

odpowiednim ich rozstrzygnięciu, obaj gracze wykonują w 

kolejności następujące cztery podfazy: 

Podfaza A – wydarzenie dot. francuskiego dowództwa:  

Gracz francuski rozpatruje odpowiednie efekty 

francuskiego toru wydarzenia dowództwa, jeśli takie 

występują (15.1). W niektórych scenariuszach na tym 

etapie można również wykonać inne czynności. 

Podfaza B – wydarzenie dot. pruskiego dowództwa:  

Gracz pruski rozpatruje odpowiednie efekty pruskiego toru 

wydarzenia dowództwa, jeśli takie występują (15.2). W 

niektórych scenariuszach na tym etapie można również 

wykonać inne czynności. 

Podfaza C – sprawdzenie warunków zwycięstwa:  

Gracze sprawdzają warunki zwycięstwa w scenariuszu, aby 

określić czy zostało osiągnięte automatyczne zwycięstwo 

(15.3). Jeśli jest to ostatnia tura scenariusza, gra się kończy, 

a gracze określają kto zwyciężył. 

Podfaza D – uporządkowanie planszy:  

Gracze usuwają i aktualizują znaczniki pomocnicze, tory 

itp. (15.4). Następnie gra przechodzi do następnej tury 

scenariusza, chyba że ostatnia tura właśnie się zakończyła. 

Uwaga: W trakcie tury niektóre losy wydarzeń mogą być 

rozgrywane w różnych momentach podczas fazy aktywacji 

każdego gracza, zależnie od losu (patrz 6.3). 

6.0 LOSY AKTYWACYJNE I 

WYDARZEŃ 

6.1 Losy aktywacyjne 
Losy aktywacyjne są oznaczone identyfikatorem pruskiego 

lub francuskiego dowódcy. Wszystkie kwalifikujące się losy 

aktywacyjne (w tym te, które dotyczą formacji posiłków 

przybywających w bieżącej turze) są umieszczane w kubku 

do losowania podczas fazy planowania (jest to szczegółowo 

opisane w każdym scenariuszu). Te, które odnoszą się do 

formacji jednostek, jakie jeszcze nie znalazły się w grze, nie 

są dodawane do kubka dla bieżącej tury. Po wylosowaniu 

zostaje aktywowany sztab dowodzenia odpowiadający 

wyciągniętemu losowi aktywacyjnemu wraz ze wszystkimi 

podległymi mu jednostkami. Po zakończeniu aktywacji los 

należy odłożyć na bok do końca trwania tury. 

6.2 Losy szefa sztabu generalnego 
Każdy gracz posiada po jednym losie dającym specjalne 

możliwości aktywacyjne opisane w zasadach rozgrywanego 

scenariusza. Prusacy mają pruski sztab generalny: PRUSSIAN 

GENERAL STAFF, a Francuzi marszałka Bazaine’a: MARSHAL 

BAZAINE. Losy te są rozstrzygane natychmiast, jak wskazano 

poniżej. Po zakończeniu tej specjalnej aktywacji los należy 

odłożyć na bok do końca trwania tury. Zauważ, że jednostki 

aktywowane przez te specjalne losy i takie, które nie były 

wcześniej aktywowane w bieżącej turze, nadal można 

normalnie aktywować później bez żadnej kary. Podobnie 

jednostki, które już się aktywowały wcześniej, dzięki temu 

losowi mogą to zrobić ponownie. 

6.2.1 Prussian General Staff – pruski sztab 

generalny: Ten los może zostać zagrany 

natychmiast po wylosowaniu albo można go 

zatrzymać do zagrania na początku dowolnej 

fazy ciągnięcia losów podczas bieżącej tury (tj. przed 

dobieraniem losu z kubka). Gracz pruski może następnie 

wybrać do aktywacji dowolną jedną pruską jednostkę lub 

zgrupowaną dywizję. 

Zgrupowana dywizja składa się z jednostek z tej samej 

dywizji, w tym wszelkich dywizjonowych jednostek artylerii, 

a każda jednostka znajduje się w odległości do 2 heksów od 

co najmniej jednej innej jednostki z tej samej dywizji. 

Jednostki będące dalej niż 2 heksy nie należą do zgrupowania 

i nie mogą być aktywowane razem ze zgrupowaną dywizją. 

Wyjątek: Jeśli gracz aktywuje dywizję kawalerii przyłączoną 

do korpusu, może również dołączyć do tej aktywacji, wraz ze 

zgrupowaną dywizją, uprawnioną jednostkę artylerii konnej 

tego korpusu. 

Tej specjalnej aktywacji można również użyć na jednostce 

(jednostkach) dowolnej wybranej dywizji, która całkowicie 

lub częściowo znajduje się na polu jednostek do odbudowy 

„Available to Rebuild”. Wszystkie jednostki dywizji na tym 

polu razem tworzą zgrupowaną dywizję. Podobnie wszystkie 

jednostki dywizji, które przybywają w tej turze jako posiłki, 

mogą zostać połączone i razem tworzą zgrupowaną dywizję. 
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Należy pamiętać, że w obu tych przypadkach jednostek 

będących poza mapą nie można łączyć z jednostkami 

rozmieszczonymi na mapie, nie mogą razem utworzyć 

zgrupowanej dywizji. 

Wybrane jednostki natychmiast przeprowadzają zwykłą fazę 

aktywacji, z tym wyjątkiem, że dla celów aktywacji (i tylko 

dla aktywacji) wszystkie są automatycznie uznawane za 

będące w zasięgu dowódcy, niezależnie od odległości od ich 

sztabu dowodzenia, i działają według dowolnie wybranej 

postawy dowódcy (wybraną postawę należy zaznaczyć 

odpowiednio odwracając żeton sztabu). Następnie  

wykonywana jest zwykła procedura aktywacji. 

PRZYKŁAD: Gracz pruski właśnie dobrał los aktywacyjny  

III Korpusu i wykonał fazę aktywacji dla wszystkich jednostek 

III Korpusu. W następnej fazie ciągnięcia losu dobiera los 

pruskiego sztabu generalnego. Ogłasza, że natychmiast go 

użyje, aktywując dywizję Stulpnagela z postawą agresywną. 

Odwraca żeton sztabu III Korpusu na stronę „A”. Na mapie 

jednostka 9/Stulp znajduje się na heksie 2024, 10/Stulp jest 

na 2022, a artyleria Stulp jest na 1825. Każda jednostka 

znajduje się w odległości do dwóch heksów od innej jednostki 

dywizji, a zatem razem tworzą zgrupowaną dywizję. 

Wszystkie trzy jednostki automatycznie znajdują się w zasięgu 

dowódcy i mogą normalnie strzelać, poruszać się oraz/lub 

szturmować (nawet jeśli były już wcześniej aktywowane w tej 

turze i wykonywały akcje w ramach zwykłej aktywacji III 

Korpusu). 

Uwaga: Jednostki na poziomie korpusu i wydzielone 

pododdziały piechoty nie mogą być częścią zgrupowanej 

dywizji, ale jedna taka jednostka może być indywidualnie 

aktywowana za pomocą losu szefa sztabu. 

Kontynuując powyższy przykład, jeśli jednostka artylerii III 

Korpusu znajdowałaby się na heksie 1823, wtedy nie można 

byłoby jej włączyć do zgrupowanej dywizji dowodzonej przez 

Stulpnagela. Jeśli gracz pruski chciałby strzelić tą jednostką, 

to tylko ona mogłaby zostać aktywowana za pomocą losu 

szefa sztabu, ale żadna inna jednostka nie mogłaby zostać 

włączona do tej aktywacji. 

Uwaga: Los pruskiego sztabu dowodzenia powinien zostać 

usunięty z kubka do losowania podczas rozgrywania 

kampanii po zakończeniu tury głębokiej nocy (18.3).  

6.2.2 Marshal Bazaine – marszałek Bazaine: 

Ten los musi zostać zagrany natychmiast po jego 

wyciągnięciu z kubka (zauważ że jest to inny 

efekt niż w przypadku pruskiego szefa sztabu). 

Gracz francuski może wybrać do aktywacji dowolną 

jednostkę lub zgrupowaną dywizję, nawet jeśli były 

aktywowane podczas tej tury. Wybrane jednostki postępują 

następnie w taki sam sposób, jak w przypadku pruskiego 

szefa sztabu (powyżej, 6.2.1). 

Uwaga: W większości scenariuszy ten los nie jest dostępny 

dla francuskiego gracza, chyba że na niego zasłuży dzięki 

udanemu rozstrzygnięciu francuskiego wydarzenia: „ducha 

walki” (patrz szczegółowe instrukcje scenariusza). 

6.3 Losy wydarzeń 
Przednia strona losu wydarzenia 

zawiera określone unikalne 

wydarzenie, które może zostać 

zagrane przez danego gracza w 

określonym czasie, zależnie od losu, np. „Feu de Bataillon”. 

Z tyłu znajduje się napis „Command Event” oznaczający 

wydarzenie dowództwa. Wydarzenie dotyczy tylko gracza, 

który jest jego właścicielem: niebieski = Francuzi, szary = 

Prusacy. W przypadku scenariusza, w którym wykorzystuje 

się losy wydarzeń dowództwa, czyli stronę losu z napisem 

„Command Event”, gracz będący właścicielem natychmiast 

po dobraniu takiego losu z kubka musi zdecydować z której 

strony żetonu będzie korzystać – albo z przedniej (unikalne 

wydarzenie), albo z tylnej (ogólne wydarzenie dowództwa). 

Gracz musi dokonać wyboru jednorazowo i nie może potem 

zmienić sposobu wykorzystania losu, jeśli zostanie już raz 

zadeklarowany jako unikalne wydarzenie albo dotyczące 

dowództwa. Jeśli nie grasz scenariusza z wydarzeniami 

dowództwa, zignoruj tę stronę żetonu i użyj tylko procedur 

unikalnego wydarzenia. 

PRZYKŁAD: Jeśli gracz francuski dobierze los wydarzenia 

„Beaten Zone” i wybierze stronę losu z unikalnym 

wydarzeniem, lecz wstrzyma go do użycia później podczas 

bieżącej tury, aby ostrzelać pruskie jednostki, które mogą się 

do niego zbliżyć, to nie może później zdecydować o 

umieszczeniu tego losu na polu francuskiego wydarzenia 

dowództwa stroną Command Event, na karcie scenariusza 

(nawet jeśli już do końca tury nigdy nie użyje tego losu do 

uzyskania efektu unikalnego wydarzenia Beaten Zone). 

Następnie gracz postępuje zgodnie z instrukcjami, aby 

wdrożyć dane wydarzenie (zależnie od wydarzenia może być 

również możliwe wstrzymanie go do użycia w tej samej 

turze). Nie ma ograniczenia co do liczby pojedynczych losów 

wydarzeń zagrywanych w tym samym czasie, o ile jest to 

zgodne z zasadami uruchomienia danego wydarzenia. Po 

aktywacji i rozpatrzeniu wydarzenia, żeton losu jest 

umieszczany poza grą do końca bieżącej tury gry. 

    

   

6.3.1 Unikalne wydarzenia: Przednia strona żetonu 

wydarzenia zawiera unikalne wydarzenie. Każde unikalne 

wydarzenie jest używane przez innego gracza. Dokładne 

informacje na temat tego, jak i kiedy można je wykorzystać, 

opisano na karcie pomocy każdego gracza. Unikalne 

wydarzenia występują w trzech rodzajach: 
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a. Zagraj natychmiast: Wydarzenie musi zostać rozegrane 

natychmiast, jeśli zostanie użyte jako wydarzenie 

unikalne – nie może zostać wstrzymane do zagrania 

później. Istnieją cztery takie wydarzenia: Auftragstaktik, 

Bazaine’s Malaise, Feu de Bataillon oraz Prussian 

Aggressive Tactics. 

b. Zagraj natychmiast lub zachowaj na później: 

Wydarzenie może zostać zagrane natychmiast (jak wyżej) 

lub zachowane do późniejszego wykorzystania (jak 

poniżej), tzn. w momencie zależnym od konkretnego 

wydarzenia (np. chmura harcowników Cloud of 

Skirmishers); 

c. Zachowaj na później: Wydarzenie musi zostać 

wstrzymane i może być rozegrane później, w dowolnym 

momencie spełniającym warunki uruchomienia 

wydarzenia  (np. inicjatywa dowódcy Command 

Initiative). Żeton z takim wydarzeniem kładzie się zakryty 

przed graczem będącym jego właścicielem. 

W przypadku wydarzeń, które można zagrać w dowolnym 

momencie podczas fazy aktywacji, spełniającym warunki 

uruchomienia, jest to dosłownie dowolny moment. Gracz 

posiadający żeton wydarzenia po prostu przerywa grę i 

ogłasza, że chciałby uruchomić wydarzenie. Jeśli obaj gracze 

chcą jednocześnie zagrać w ten sposób, gracz pruski ma 

pierwszeństwo ze swoimi wszystkimi kwalifikującymi się 

wydarzeniami. Zdarzenie jest następnie rozstrzygane i potem 

gra zostaje wznowiona w tym miejscu, gdzie została 

przerwana. W przypadku zdolności ostrzału w trakcie ruchu 

wrogich jednostek (Krupp’s Guns, Beaten Zone, A Cloud of 

Skirmishers) dalsze szczegóły na temat dokładnych procedur 

znajdują się w rozdziale 11.5. Wszelkie unikalne wydarzenia, 

które dany gracz może i chce zagrać, muszą zostać 

wykorzystane przed przejściem do fazy końca tury, w 

przeciwnym razie zostaną utracone. 

6.3.2 Losy wydarzeń dowództwa: Tylna strona 

żetonu wydarzeń reprezentuje wydarzenia 

dotyczące dowództwa Command Event. Po 

dobraniu takiego losu z kubka, gracz będący 

właścicielem wydarzenia może zdecydować, że wybiera 

właśnie Command Event i tym samym rezygnuje z 

unikalnego wydarzenia z przedniej strony żetonu losu 

(wszystkie żetony losów wydarzeń posiadają identyczną 

stronę z wydarzeniem dowództwa Command Event). Jeśli 

zdecyduje się to zrobić, natychmiast umieszcza żeton 

Command Event na odpowiednim torze ma karcie 

scenariusza, w zależności od tego, na który rodzaj wydarzenia 

dowodzenia chce wpłynąć i który scenariusz jest rozgrywany. 

Każde wydarzenie dowództwa jest używane przez innego 

gracza w inny sposób i zostało to szczegółowo opisane w 

każdym scenariuszu. 

6.4 Los wojennej zawieruchy – Fortunes of War 
Dostępność tego losu w grze jest określona w scenariuszu. Po 

wyciągnięciu go z kubka, gracz, który nie losował, rzuca 

1k10 i sprawdza wynik w poniższej tabeli, aby ustalić w jaki 

sposób należy rozstrzygnąć wydarzenie: 

1 = Samowolna jednostka francuska (a) 

2 = Samowolna jednostka pruska (b) 

3-5 = Zdegraduj następny los (c) 

6-8 = Ulepsz następny los (d) 

9 = Trafienie w dowódcę (e) 

0 = Zastój w walce (f) 

Wyniki są rozstrzygane w następujący sposób: 

a. Samowolna jednostka francuska: Gracz pruski może 

przesunąć dowolną francuską jednostkę (żołnierzy lub sztab 

dowodzenia) o jeden heks w dowolnym wybranym przez 

siebie kierunku. Musi to być legalny ruch zgodnie z 

normalnymi zasadami ruchu i limitów stosu, ale jednostka nie 

może wyjść poza mapę. Jeśli zostanie przesunięta w 

sąsiedztwo pruskiej jednostki, następuje zwykły pruski 

ostrzał defensywny (11.4). 

b. Samowolna jednostka pruska: Gracz francuski może 

przesunąć dowolną pruską jednostkę (żołnierzy lub sztab 

dowodzenia) o jeden heks w dowolnym wybranym przez 

siebie kierunku. Musi to być legalny ruch zgodnie z 

normalnymi zasadami ruchu i limitów stosu, ale jednostka nie 

może wyjść poza mapę. Jeśli zostanie przesunięta w 

sąsiedztwo francuskiej jednostki, następuje zwykły francuski 

ostrzał defensywny (11.4). 

c. Zdegraduj następny los: Aby pamiętać, że następny 

ciągnięty los musi zostać zdegradowany, umieść dobrany los 

wojennej zawieruchy Fortunes of War po stronie „Degrade 

Next Chit” obok kubka z losami. 

• Jeśli następny wyciągnięty z kubka los będzie losem 

wydarzenia, wtedy natychmiast jest odkładany na bok do 

końca bieżącej tury, a wydarzenie z tego losu nie ma 

żadnego efektu. 

• Jeśli następny wyciągnięty z kubka los będzie losem 

aktywacyjnym lub szefa sztabu generalnego, sztab 

dowodzenia wskazanej na losie formacji musi przyjąć 

postawę defensywną, a jednostki należące do jego 

formacji mogą przeprowadzić tylko podfazę walki 

ogniowej. Jednostki bez dowódcy nie mogą wykonywać 

walki ogniowej, ale nie otrzymują znaczników Out of 

Command (w Fazie Ciągnięcia Losów jeszcze nie 

sprawdza się które jednostki są bez dowódcy). Wszystkie 

pozostałe podfazy aktywacji są ignorowane i nie są 

wykonywane przez aktywowaną formację. Los szefa 

sztabu generalnego pozwala też na wybór kwalifikującej 

się jednostki lub zgrupowanej dywizji, ale wszystkie inne 

procedury są ignorowane z uwagi na degradację efektu. 

W przypadku wyciągnięcia losu pruskiego sztabu 

generalnego i jego degradacji, należy go zagrać 

natychmiast – nie możne zostać wstrzymany na później. 

d. Ulepsz następny los: Umieść żeton losu wojennej 

zawieruchy Fortunes of War po stronie „Enhance Next Chit” 

obok kubka z losami. Następnie: 

• Jeśli następny wyciągnięty z kubka los będzie losem 

wydarzenia, gracz będący właścicielem losu otrzymuje 
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także natychmiast bezpłatne wydarzenie Krupp’s Guns 

(Prusacy) lub Beaten Zone (Francuzi), dodatkowo oprócz 

wyciągniętego losu. Dodatkowe bezpłatne wydarzenie 

musi zostać wykorzystane natychmiast, ale można to 

zrobić przed albo po rozpatrzeniu wyciągniętego losu 

wydarzenia. 

• Jeśli następny wyciągnięty z kubka los będzie losem 

aktywacyjnym lub losem szefa sztabu generalnego, gracz 

będący właścicielem losu nie musi określać postawy 

dowódcy dla aktywowanej formacji. Zamiast tego 

otrzymuje specjalną postawę, która pozwala na 

korzystanie z wszystkich zalet obu postaw, a żeton sztabu 

dowodzenia jest po prostu ustawiany na stronę z wyższą 

wartością przywództwa. Specjalna postawa oznacza, że 

aktywowana formacja może korzystać z premii bojowych 

dla postawy agresywnej, a także z dawanych za postawę 

defensywną premii do drogowej kolumny marszowej, 

może budować umocnienia i zostać odnowiona. 

Wszystkie te działania muszą być przeprowadzone 

zgodnie ze zwykłymi zasadami i procedurami. 

e. Trafienie w dowódcę: Umieść znacznik „Leader Casualty 

- 1 CR” obok kubka z losami. W momencie gdy przy jednym 

z kolejnych losowań z kubka zostanie dobrany los 

aktywacyjny pewnej formacji (tylko w takim przypadku), 

pod żetonem sztabu dowodzenia tej formacji natychmiast 

umieszcza się znacznik „Leader Casualty - 1 CR”. Jeśli po 

wyciągnięciu tego losu w kubku nie ma więcej losów 

aktywacyjnych, nie ma on żadnego efektu i jest odkładany na 

bok do końca bieżącej tury. Znacznik „Leader Casualty” 

pozostaje pod sztabem przez pozostałą część gry (może 

zostać usunięty w niektórych okolicznościach) i sygnalizuje, 

że wartość przywódcza danego dowódcy jest zmniejszona o 

jeden (–1). Jeśli sztab otrzyma drugi taki znacznik, oba są 

usuwane, a sztab ponownie ma swoją zwykłą wartość 

przywódczą wg oznaczenia na jego żetonie. 

f. Zastój w walce: Umieść żeton losu wojennej zawieruchy 

Fortunes of War obok kubka z losami, jako przypomnienie, 

do końca bieżącej tury. Stosuj procedurę z pkt. c: zdegraduj 

następny los, na czas do końca bieżącej tury. 

UWAGA AUTORA: Los Fortunes of War, czyli wojennej 

zawieruchy, reprezentuje wszystko to, co na historycznym 

polu bitwy może pójść nie tak, albo wręcz przeciwnie – z 

tymże nieplanowo. Jest to odzwierciedlenie pewnych 

niezależnych od niczego zdarzeń, którego większość gier nie 

potrafi skutecznie symulować. Chodzi o wydarzenia takie jak 

zagubienie się jednostek, pułkownicy niesłuchający rozkazu, 

lokalni dowódcy lepiej rozpoznający zagrożenie niż oddalony 

sztab generalny, gwałtowne ulewy, oślepiający dym z pola 

bitwy, ogólne wyczerpanie żołnierzy, nagle natchnione 

dowództwo, zraniony dowódca itp. - wszystkie te rzeczy, z 

którymi generałowie musieli sobie poradzić, ale które rzadko 

znajdują odzwierciedlenie w tradycyjnej rozgrywce. Mogą 

być pomyślne albo nie, jednak występują na prawdziwym 

polu bitwy tak czy inaczej, dlatego znalazły się również w 

systemie Blind Swords. 

7.0 POSTAWA SZTABU  

I DOWODZENIE 
Pierwszą podfazą aktywacyjną jest ta dotycząca sztabu 

dowodzenia, podczas której dany sztab wybiera swoją 

postawę na całą fazę. Postawa ta ma wpływ na rodzaje 

działań, jakie będzie mógł podejmować zarówno dany sztab 

dowodzenia, jak i wszystkie podległe mu jednostki, należące 

do jego formacji. Ma ona wpływ na rozgrywkę tylko podczas 

bieżącej fazy aktywacji – podczas innych faz jest 

ignorowana. 

7.1 Postawa sztabu dowodzenia / dowódcy 
Dowódca i ogólnie sztab dowodzenia są odpowiedzialni za 

wydawanie „rozkazów” podległym jednostkom (tym, które 

na górze żetonu posiadają taki sam kolor formacji jak sztab 

dowodzenia). Gracz, wybierając jedną z dwóch postaw dla 

danego sztabu dowodzenia, określa pulę dostępnych 

rozkazów. Po aktywowaniu żeton danego sztabu na mapie 

jest ustawiany przednią albo tylną stroną. Każda strona 

żetonu sztabu zawiera oznaczenie postawy (A – agresywna, 

D – defensywna) oraz zasięg dowodzenia (w ilości heksów, 

inny dla każdej postawy i jest on równy wartości 

przywódczej). Podczas podfazy sztabu dowodzenia gracz 

wybiera postawę danego sztabu po prostu przestawiając żeton 

sztabu na przednią albo tylną stronę. 

7.2 Rodzaje postaw 
Istnieją dwie możliwe postawy, które może przyjąć sztab 

dowodzenia, każda z odrębną listą dozwolonych i 

niedozwolonych działań, wyszczególnionych poniżej: 

7.2.1 Postawa agresywna (A): Aktywowane jednostki danej 

formacji mogą przemieścić się wykorzystując pełny limit 

swoich punktów ruchu, związać wroga w walce (11.3), 

wydawać walkę ogniową (8.0) lub przeprowadzić szturm 

(12.0). Jednostki kawalerii mogą przeprowadzać szarże 

kawalerii (11.6). Jednak aktywowane jednostki nie mogą 

podczas tej fazy korzystać z drogowej kolumny marszowej 

(11.9), zostać odnowione (13.0) ani budować umocnień 

(16.0). 

7.2.2 Postawa defensywna (D): Aktywowane jednostki 

danej formacji mogą przemieścić się wykorzystując pełną 

pulę swoich punktów ruchu, wykorzystać drogową kolumnę 

marszową (jeśli kwalifikują się do niej), wydawać walkę 

ogniową, mogą zostać odnowione i budować umocnienia. 

Aktywowane jednostki nie mogą jednak związać wroga w 

walce ani prowadzić szturmu, z wyjątkiem jednostek 

kawalerii, jeśli rozpoczynają fazę w sąsiedztwie jednostki 

wroga – one mogą wykonać szturm, ale już nie szarżę. 

Podsumowując, jednostki zawsze mogą przemieszczać się i 

strzelać. Jeśli jednak chcesz związać wroga w walce lub 

wykonać szturm, musisz posiadać postawę agresywną – ale 

wtedy z kolei nie możesz szybko się poruszać, odnowić 

jednostek ani budować umocnień, co jest dostępne w 

postawie defensywnej. 
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7.3 Zasięg dowodzenia 
Zasięg dowodzenia danego sztabu jest równy wartości 

przywódczej pokazanej w danej chwili na jego żetonie (liczba 

na szarym polu). Jeśli sprawdzasz zasięg dowodzenia na 

mapie z dowolnego heksu drogi na dowolny połączony heks 

drogi (bocznej lub głównej), każdy taki heks drogi liczy się 

jako 0,5 heksu (tylko podczas określania zasięgu 

dowodzenia). Las lub jakikolwiek zalesiony heks liczy się 

jako 2 heksy. Wszystkie pozostałe heksy terenu kosztują  

1 heks zasięgu dowodzenia i można je prześledzić przez 

dowolny teren z wyjątkiem rzeki bez mostu. Nie można go 

również prześledzić przez heksy zajmowane przez wroga. 

Jeśli wartość przywódcza sztabu nie jest wystarczająca do 

pokrycia kosztów zasięgu przez dowolny heks, zasięg 

dowodzenia nie rozciąga się na ten heks. Pamiętaj, że sztab 

nie posiada minimalnego zasięgu dowodzenia. 

PRZYKŁAD: Sztab dowodzenia z wartością przywództwa 1 

nie może prześledzić swojego zasięgu dowodzenia na 

zalesionym heksie (koszt wynosi 2). Może jednak prześledzić 

go przez dwa heksy ciągłej drogi (0,5 + 0,5). 

Przytłoczony sztab (12.10) tzn. mający znacznik Overrun 

HQ, ma zasięg dowodzenia tylko do jednostki, z którą 

aktualnie znajduje się na heksie (7.4). Sztab, który ma wejść 

do gry w bieżącej turze jako posiłki i czeka na wejście przy 

krawędzi mapy, nie posiada zasięgu dowodzenia. 

7.4 Jednostka w zasięgu dowódcy 
Podczas podfazy sztabu dowodzenia każda jednostka 

formacji aktywowanego sztabu dowodzenia (tylko taka) musi 

sprawdzić, czy jest w zasięgu swojego sztabu. Jednostka 

może być w zasięgu sztabu dowodzenia na jeden z trzech 

sposobów: 

a. Jednostka znajduje się w zasięgu dowodzenia sztabu 

dowódcy swojej formacji; 

b. Jednostka sąsiaduje z inną jednostką z aktywowanej 

formacji, która jest w zasięgu dowódcy. Może to stworzyć 

łańcuch sąsiednich jednostek wspólnie będących w 

zasięgu sztabu dowódcy formacji; 

c. W szczególnych sytuacjach, takich jak wejście do gry 

jako posiłki lub w ramach aktywacji losu szefa sztabu 

generalnego. Sytuacje te zostały wyjaśnione w dalszej 

części instrukcji. 

PRZYKŁAD: Jeśli cały korpus maszeruje drogą razem ze 

sztabem dowódcy znajdującym się na czele z jedną z 

jednostek korpusu, a wszystkie jednostki sąsiadują ze sobą w 

linii za jednostką przednią, wtedy cała maszerująca linia 

jednostek jest w zasięgu sztabu dowódcy, niezależnie od jej 

faktycznej długości. 

Jednostka będąca w zasięgu sztabu swojego dowódcy 

podporządkowuje się postawie sztabu i przeprowadza resztę 

fazy aktywacji według standardowych zasad. Jednostki, które 

są poza zasięgiem sztabu, muszą zostać natychmiast 

oznaczone znacznikiem Out of Command (7.5). Zauważ, że 

sama jednostka sztabu dowodzenia jest zawsze uważana za 

będącą w zasięgu swojego dowódcy. 

7.5 Jednostki bez dowódcy – Out of Command 
Jednostka, która nie znajduje się w zasięgu 

sztabu swojego dowódcy (zgodnie z zasadą 7.4) 

z natury rzeczy jest poza zasięgiem dowódcy – 

Out of Command. Na początku każdej 

rozgrywki wszystkie 13 znaczników Out of Command należy 

pomieszać i ułożyć na stosie z widoczną stroną ze znakiem 

zapytania. Jeśli dany heks z jednostką jest poza zasięgiem 

sztabu formacji tej jednostki, to aby to zaznaczyć, należy 

wylosować jeden ze znaczników Out of Command i przykryć 

heks z taką jednostką. Wtedy nie należy jeszcze ujawniać 

znacznika, powinien być położony na heksie stroną ukrytą ze 

znakiem zapytania. Ujawnienie następuje podczas podfazy 

akcji jednostek bez dowódcy (14.0). 

Wyjątek dot. jednostek na drodze: Jeśli istnieje ciąg 

sąsiednich jednostek poza zasięgiem dowódcy i każda z nich 

zajmuje połączone razem heksy drogowe (dowolnego typu), 

umieść tylko jeden znacznik Out of Command na heksie na 

czele tej kolumny. Ten jeden znacznik określi efekt dla 

wszystkich połączonych jednostek w tej kolumnie drogowej, 

będących poza zasięgiem dowódcy. Sąsiadujące z nimi inne 

jednostki, które nie znajdują się faktycznie na heksie 

drogowym, nie mogą zostać włączone do tej grupy. 

Ważne: Należy pamiętać, że jednostki będące poza zasięgiem 

dowództwa nie są aktywowane razem z jednostkami 

będącymi w zasięgu dowództwa. Pozostają na mapie, jednak 

nie mogą wykonywać żadnych działań aż do podfazy akcji 

jednostek bez dowódcy, kiedy ujawniany jest (odwracany na 

drugą stronę) ich znacznik Out of Command (jeśli jest więcej 

takich jednostek, gracze będący właścicielami wybierają 

kolejność ujawniania), a następnie rozstrzygany. 

Opcja: Jeśli gracze chcą użyć innej metody wyboru znacznika 

Out of Command, znajdź drugi kubek do losowania i umieść 

w nim wszystkie znaczniki tego rodzaju. Podczas podfazy 

sztabu dowodzenia danego gracza, gdy identyfikowane są 

heksy z jednostkami poza zasięgiem sztabu dowodzenia, 

przeciwnik losuje znaczniki Out of Command z kubka, a 

aktywny gracz nie widzi rzeczywistego wylosowanego 

znacznika. Następnie umieszcza znacznik ze stroną ze 

znakiem zapytania do góry na danym heksie. 

8.0 WALKA OGNIOWA 

8.1 Możliwość prowadzenia walki ogniowej 
Drugą podfazą aktywacyjną jest walka ogniowa. Walka 

ogniowa jest dobrowolna i może być prowadzona przez 

aktywne jednostki podczas podfazy walki ogniowej, przez 

jednostki prowadzące ostrzał defensywny i związane w walce 

z wrogiem (tzn. stojące obok wroga) podczas podfazy ruchu 

wroga, lub przez dowolną jednostkę używającą losu 

wydarzenia pozwalającego na taką akcję. Kawaleria i sztab 

dowodzenia nie mogą prowadzić walki ogniowej. Jednostki 

zwykle inicjują taką walkę indywidualnie (wyjątek: zbiorowy 

ostrzał, 8.1.4) i każdy ostrzał jest rozpatrywany do końca 

zanim zostanie wykonany ostrzał od innej jednostki. 

Jednostka może strzelać tylko raz podczas podfazy walki 
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ogniowej albo z powodu wydarzenia, ale wiele razy podczas 

prowadzenia ostrzału defensywnego. Jedna wroga jednostka 

może być wielokrotnie atakowana przez różne jednostki 

strzelające. 

Poniżej znajdują się kryteria, jakie musi spełnić dana 

jednostka, aby mogła wykonać ostrzał w walce ogniowej: 

8.1.1 Minimalne punkty siły PS: Przed przystąpieniem do 

walki jednostka atakująca musi mieć zmodyfikowaną 

wartość PS wynoszącą co najmniej 0,5 PS (3.1.3). Nie 

obejmuje to żadnych późniejszych przesunięć kolumn. 

PRZYKŁAD: Zdezorganizowana jednostka (posiadająca 

znacznik Disrupted) na swoim żetonie ma PS=2, ale nie może 

rozpocząć walki ogniowej, ponieważ jej zmodyfikowane PS 

byłyby wówczas zerowe z powodu znacznika „Disrupted”, 

który zmienia PS o -2. 

8.1.2 Linia widzenia (LWIDZ): Kiedy jednostka inicjuje 

walkę ogniową na cel oddalony o dwa lub więcej heksów, 

musi być w stanie go „zobaczyć”. Aby określić LWIDZ, 

poprowadź wyimaginowaną prostą linię od środka heksu 

jednostki strzelającej do środka heksu jednostki docelowej. 

Każdy heks znajdujący się pod tą prostą, między heksem 

strzelającego a heksem docelowym, jest heksem pośrednim 

linii widzenia. LWIDZ zatrzymuje się na dowolnym heksie 

pośrednim zawierającym teren blokujący widoczność lub na 

którym znajdują się inne jednostki (jak wskazano poniżej). 

LWIDZ istnieje tylko do owego blokującego ją heksu i nie 

dalej, co oznacza że jednostki zawsze mogą strzelać z oraz do 

heksów zawierających teren blokujący. LWIDZ może być 

tylko częściowo zasłonięta przez heks pośredni, co oznacza, 

że widoczność do docelowego heksu istnieje, ale jest 

ograniczona: przysłonięta – czyli jednostka może prowadzić 

walkę ogniową, ale z zastosowaniem niekorzystnego 

przesunięcia kolumny w tabeli wyników walki. Zatem 

LWIDZ może być niezablokowana, zablokowana całkowicie 

albo tylko częściowo przysłonięta. Ponadto należy zwrócić 

uwagę na następujące przypadki: 

8.1.2.1 Jednostka strzelająca i jednostka docelowa 

znajdują się na tej samej wysokości. 

a. Dowolny heks pośredni, którego teren jest wyżej niż obie 

jednostki, blokuje ostrzał. 

b. Jeśli wszystkie heksy pośrednie znajdują się na niższym 

poziomie wysokości niż obie jednostki, wtedy dowolny 

taki heks pośredni przedstawiający las, zalesienie, miasto 

lub zajęty przez dowolną jednostkę (przyjazną lub wroga) 

powoduje przysłonięcie LWIDZ; 

c. Jeśli jakikolwiek heks pośredni znajduje się na tym 

samym poziomie wysokości co obie jednostki, LWIDZ 

jest zablokowana, jeśli na tym heksie znajduje się teren 

przedstawiający las, zalesienie, gospodarstwo, miasto lub 

jest zajęty przez dowolną jednostkę. 

 

8.1.2.2 Jednostka strzelająca znajduje się na niższej 

wysokości niż jednostka docelowa. 

a. Dowolny heks pośredni, którego teren jest położony 

wyżej niż obie jednostki, blokuje ostrzał. 

b. Jeśli wszystkie heksy pośrednie są na niższym poziomie 

wysokości niż obie jednostki, wtedy dowolny taki heks 

przedstawiający las, zalesienie, miasto lub zajęty przez 

dowolną jednostkę (przyjazną lub wroga) powoduje 

przysłonięcie LWIDZ. 

c. Jeśli jakikolwiek heks pośredni znajduje się na tym 

samym poziomie wysokości co jednostka strzelająca, 

wtedy dowolny taki heks pośredni przedstawiający las, 

zalesienie, miasto lub zajęty przez dowolną jednostkę 

powoduje przysłonięcie LWIDZ. 

d. Jeśli jakikolwiek heks pośredni znajduje się na tym 

samym poziomie wysokości co jednostka docelowa, 

wtedy każdy taki heks pośredni przedstawiający las, 

zalesienie, gospodarstwo, miasto lub zajęty przez 

dowolną jednostkę powoduje zablokowanie ostrzału. 

8.1.2.3 Jednostka strzelająca znajduje się na większej 

wysokości niż jednostka docelowa. 

a. Dowolny heks pośredni, którego teren jest położony 

wyżej niż obie jednostki, blokuje ostrzał. 

b. Jeśli wszystkie heksy pośrednie znajdują się na niższym 

poziomie wysokości niż obie jednostki, wtedy dowolny 

heks pośredni przedstawiający las, zalesienie, miasto lub 

lub zajęty przez dowolną jednostkę (przyjazną lub wroga) 

powoduje przysłonięcie LWIDZ. 

c. Jeśli jakikolwiek heks pośredni znajduje się na tym 

samym poziomie wysokości co jednostka strzelająca, 

wtedy dowolny heks pośredni przedstawiający las, 

zalesienie, gospodarstwo, miasto lub zajęty przez 

dowolną jednostkę powoduje zablokowanie ostrzału. 

d. Jeśli jakikolwiek heks pośredni znajduje się na tym 

samym poziomie wysokości co jednostka docelowa, 

wtedy dowolny heks pośredni z terenem lasu, zalesionym, 

miejskim lub zawierający dowolną jednostkę powoduje 

przysłonięcie LWIDZ. 

Jeśli LWIDZ przechodzi dokładnie wzdłuż krawędzi heksów, 

wtedy wpływa na nią najbardziej niekorzystny (dla 

strzelającego) spośród owych dwóch sąsiadujących heksów. 

Uwaga: W tej grze nie ma „martwych stref widoczności” ani 

innych podobnych zasad znanych z gier wojennych. Teren na 

obszarze przedstawionym na mapie jest lekko pofałdowany, 

ale nie stromy. Należy więc pamiętać, że dopóki nie występują 

przeszkody fizyczne, jak wskazano powyżej, jednostki 

patrzące do góry mogą widzieć cel, nawet jeśli jest on 

oddalony od krawędzi wzniesienia (i odwrotnie). Pod tym 

względem jest to bardzo otwarte środowisko, przyjazne dla 

obserwujących. 
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PRZYKŁAD: Oto przykład ze scenariusza „Krwawy 

czwartek”. Sprawdzamy widoczność z heksu zajętego przez 

dwie jednostki pruskie: 

28/Kam widzi heks nr 3720, ale nie heks 3719 z powodu 

blokowania LWIDZ przez jednostki na 3720. Gdyby tych 

francuskich jednostek nie było na 3720, wówczas jednostka 

pruska widziałaby heks 3719. Jednostka nie widzi heksu 

3820, ponieważ istnieje heks pośredni z terenem położonym 

na wyższej wysokości niż pruski „obserwator” i 3820. 

25/Glum nie widzi heksu nr 4022, mimo że jest wyżej od 

niego, z powodu blokujących zalesionych heksów położnych 

wyżej. Nie może również zobaczyć heksu 3720 z powodu lasu 

na 3622, który również jest położny wyżej. Jeśli tego lasu by 

nie było i heks 3622 byłby czysty, wówczas jednostka 

widziałaby heks 3720, ale z przysłoniętą LWIDZ z powodu 

patrzenia ponad lasem na heksie 3722. LWIDZ na heks 3820 

jest zablokowana z dwóch powodów: teren lasu blokuje 

LWIDZ dla dwóch jednostek na tym samym poziomie 

wysokości oraz z powodu wystającego wyższego terenu na 

heksie 3721. 

8.1.3 Zasięg broni: Zasięg jest mierzony od heksu jednostki 

strzelającej do docelowego, w liczbie heksów. Gracz 

strzelający sprawdza tabelę „Zasięgu broni w walce 

ogniowej” (na karcie z tabelą wyników walki ogniowej) oraz 

wynik według rodzaju jednostki i zmierzonego zasięgu. Dla 

jednostki piechoty otrzymany wynik jest jedną z dwóch 

kategorii zasięgu: zasięg skuteczny i zasięg daleki. Jednostka 

artyleryjska ma trzy kategorie zasięgu: zasięg skuteczny, 

zasięg daleki i zasięg kartaczowy. 

a. Zasięg skuteczny jest najkrótszym zasięgiem i 

reprezentuje normalny zasięg bojowy jednostki, nie ma 

wpływu na siłę ognia jednostki. 

b. Zasięg daleki to większy zasięg i jest mniej efektywny 

niż zasięg skuteczny. Jednostka strzelająca w zasięgu 

dalekim wykorzystuje tylko połowę swoich 

początkowych PS. 

c. Zasięg kartaczowy jest dostępny dla jednostek artylerii 

(ale nie dla Mitrailleuse) strzelających do jednostki 

znajdującej się na sąsiednim heksie i zwiększa PS 

jednostek strzelających o dodatkowe 50% (co najmniej o 

+1 PS). 

8.1.4 Zbiorowy ostrzał: Jednostki tego samego typu 

(piechota albo artyleria) ułożone na tym samym heksie, 

strzelające do tego samego celu, mogą dodać swoje 

kwalifikujące się PS do ataku przeciw danemu celowi. W celu 

połączenia PS strzelających, jednostki piechoty i Mitrailleuse 

mogą dodać swoje PS razem w jedną całość (tak jakby były 

tego samego typu). 

8.1.5 Nie można kierować ostrzału na wrogi sztab 

dowodzenia i walka ogniowa nigdy nie ma na niego wpływu. 

8.1.6 Mobilność artylerii: Większość jednostek artylerii, 

które strzelają podczas podfazy walki ogniowej, 

nie może poruszać się w kolejnej podfazie ruchu 

(jako przypomnienie umieścić na nich znacznik 

„Artillery Fired”). Jednostki artylerii konnej 

(3.1.4.1) mają możliwość wybrać czy do strzelania użyją 

połowę swoich normalnych PS i wtedy będą mogły wykonać 

ruch podczas podfazy ruchu, ale tylko z połową posiadanej 

puli punktów ruchu (jeśli wybiorą tę możliwość, umieść na 

nich znacznik umieść „Horse Arty Fire 1/2, Move 1/2” jako 

przypomnienie). 

8.2 Procedura walki ogniowej 
Właściciel jednostki strzelającej deklaruje cel – 

kwalifikujący się heks wroga. Określa całkowitą liczbę PS na 

heksie strzelającym, po czym ewentualnie modyfikuje tę 

sumę zależnie jaki jest zasięg strzału (8.3). Następnie 

znajduje kolumnę w tabeli wyników walki ogniowej (TWW), 

która zawiera wartość PS do zmodyfikowaniu. Potem 

sprawdza wszelkie obowiązujące przesunięcia kolumn (8.4). 

Przesunięcia te kumulują się, a wszystkie należy obliczyć 

zanim wykonany zostanie rzut kostką. Na koniec rzuca 

swoimi dwiema kostkami i określa wynik według tabeli. 

8.3 Korygowanie PS jednostek strzelających 
Jednostka prowadząca walkę ogniową może mieć 

skorygowaną wartość PS w zależności od warunków 

określonych poniżej. Warunki te są kumulatywne. 

a. Strzela jednostka artyleryjska w zasięgu kartaczowym = 

zwiększ PS o 50% (minimum +1 PS) 

b. Strzela jednostka w zasięgu dalekim = zmniejsz PS do 

50% 

Pamiętaj, aby najpierw skorygować wartość PS jednostki z 

uwagi na znaczniki Shaken (wstrząśnięta) i Disrupted 

(zdezorganizowana) oraz Horse Arty (8.1.6). Dopiero potem 

wprowadź odpowiednie zmiany PS według zasięgu ostrzału, 

jak opisano powyżej. 

PRZYKŁAD: Jednostka mająca 8 PS i znacznik Shaken 

strzelająca w dalekim zasięgu będzie miała 3 PS w walce 
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ogniowej (8 PS minus 1 PS za Shaken = 7 PS; zmniejszone o 

połowę do 3,5 PS za daleki zasięg; daje 3 PS po 

zaokrągleniu). 

8.4 Przesunięcia kolumn wyniku ataku 

jednostek strzelających 
Jednostka/jednostki, która prowadzi ostrzał w walce 

ogniowej, może mieć przesuniętą w lewo lub w prawo 

ostateczną kolumnę PS netto w tabeli wyników walki TWW, 

w zależności od różnych warunków określonych poniżej. 

Przesunięcia te kumulują się, a wszystkie należy obliczyć 

zanim wykonany zostanie rzut kostką w TWW. Przesunięcia 

na lewo od kolumny „C” w TWW są rozstrzygane z 

wynikiem BE – brak efektu. 

a. Cel na heksie miasta = przesunięcie kolumny w lewo o 3 

b. Cel na heksie gospodarstwa rolnego = przesunięcie 

kolumny w lewo o 2 

c. Cel na w heksie lasu lub kamieniołomu = przesunięcie 

kolumny w lewo o 1 

d. Cel na heksie strumienia (może być z mostem) = 

przesunięcie kolumny w prawo o 1 

e. Cel na heksie mostu rzecznego = przesunięcie kolumny w 

prawo o 2 

f. Cel na heksie zalesionego wąwozu (może być z mostem) 

= przesunięcie kolumny w prawo o 1 

g. Cel na heksie wąwozu (może być z mostem) = 

przesunięcie kolumny w prawo o 2 

Uwaga: W przypadku wielu typów terenu na docelowym 

heksie, użyj tylko jednej najbardziej korzystnej zmiany dla 

broniącej się jednostki docelowej. Zauważ też, że zalesiony 

wąwóz to jeden osobny rodzaj terenu, a nie dwa różne. 

h. Cel na heksie z barykadą Hasty Works = przesunięcie 

kolumny w lewo o 1 

i. Cel na heksie z okopami Entrenchments = przesunięcie 

kolumny w lewo o 2 

j. Połowa lub więcej z sumy PS jednostek na heksie celu to 

kawaleria = przesunięcie kolumny w prawo o 3 

k. Na jednostce docelowej rozegrano wydarzenie 

BATTLEFIELD CONDITIONS = przesunięcie kolumny w 

lewo o 2 

l. Celem jest jednostka francuska korzystająca z wydarzenia 

FEU DE BATAILLON = przesunięcie kolumny w lewo o 1 

m. Strzela artyleria pruska = przesunięcie kolumny w prawo 

o 1 

n. Strzela francuska piechota lub Mitrailleuse = przesunięcie 

kolumny w prawo o 1 (jeśli strzela piechota razem z 

Mitrailleuse, wciąż jest tylko jedno przesunięcie) 

o. Strzelająca jednostka ma znacznik niskiej amunicji Low 

Ammo = przesunięcie kolumny w lewo o 2 

p. Strzelająca jednostka ma znacznik racjonowanej amunicji 

Rationed Ammo = przesunięcie kolumny w lewo o 4 

q. Strzelająca jednostka artylerii (Mitrailleuse się nie 

zalicza) znajduje się na terenie wyżej niż cel (strzelanie 

stromotorowe) = przesunięcie kolumny w prawo o 1 

r. Strzelająca jednostka ma przysłoniętą LWIDZ do celu = 

przesunięcie kolumny w lewo o 2 

s. Każdy kolejny ostrzał defensywny (oprócz pierwszego) w 

jednej podfazie = przesunięcie kolumny w lewo o 2, 

niezależnie od liczby dodatkowych ostrzałów 

defensywnych oddanych przez daną jednostkę w jednej 

podfazie (czyli to nie jest kumulatywne) 

t. Strzela jednostka francuska, która kwalifikuje się do 

zagranego wydarzenia FEU DE BATAILLON = przesunięcie 

kolumny w prawo o 1 

u. Strzela jednostka francuska posiadająca wydarzenie 

MOULIN A CAFÉ = przesunięcie kolumny w prawo o 3 

v. Strzela jednostka posiadająca zagrane wydarzenie 

BATTLEFIELD CONDITIONS = przesunięcie kolumny w 

prawo o 2 

8.5 Wyniki walki ogniowej 
Po określeniu ostatecznej zmodyfikowanej kolumny punktów 

siły PS,  strzelający rzuca dwiema kostkami (jedną kolorową 

i jedną białą) i porównuje wynik tylko z kostki kolorowej z 

ostateczną kolumną PS w tabeli (po zastosowaniu wszelkich 

przesunięć). Następnie strzelający musi rozpatrzeć wskazany 

wynik. 

Uwaga: Nie zbieraj kostek po wykonaniu pierwszego rzutu - 

możesz potrzebować wyniku z białej kostki do rozpatrzenia 

testu morale. 

Rozpatrywanie wyników walki ogniowej: 

a. BE = brak efektu na docelowym heksie. 

b. TM = wszystkie jednostki na docelowym heksie 

natychmiast wykonują test morale (9.0). 

c. TM+1 = wszystkie jednostki na docelowym heksie 

natychmiast wykonują test morale i zwiększają wynik 

rzutu kością w teście morale o 1. 

d. TM+2 = wszystkie jednostki na docelowym heksie 

natychmiast wykonują test morale i zwiększają wynik 

rzutu kością w teście morale o 2. 

e. TM+3 = wszystkie jednostki na docelowym heksie 

natychmiast wykonują test morale i zwiększają wynik 

rzutu kością w teście morale o 3. 

f. OBR = cel trafiony, rozpatrz 1 obrażenie (8.6). 

g. OBR+TM = rozpatrz 1 obrażenie celu, a następnie 

wszystkie jednostki na heksie celu muszą przejść test 

morale. 

h. 2 OBR = rozpatrz 2 obrażenia celu. 

i. 2 OBR+TM = rozpatrz 2 obrażenia celu, a następnie 

wszystkie jednostki na heksie celu muszą przejść test 

morale. 

Jeśli na docelowym heksie znajdują się dwie jednostki, wynik 

może mieć wpływ na obie. W przypadku wyniku TM, każda 

jednostka wykonuje swój własny test morale. Wynik OBR 

oznacza, że obrażenie otrzymuje tylko jedna jednostka 

posiadająca najwięcej PS (jeśli kilka ma tyle samo PS, gracz 

będący ich właścicielem przypisuje obrażenie). Wynik 2 

OBR oznacza, że każda jednostka otrzymuje obrażenie. 
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8.6 Obrażenia 
Kiedy jednostka będąca celem otrzyma jedno lub więcej 

obrażeń, jej status (3.3) zostaje zredukowany za każde takie 

obrażenie. Oznacza to, że za każde obrażenie żeton jednostki 

ze statusem „świeża” jest odwracany na stronę „osłabioną”, a 

jeśli jest już osłabiona, wtedy musi przejść test na rozbicie 

(10.0). 

To oznacza też, że jednostka osłabiona, która otrzyma wynik 

„2 OBR”, musi przejść dwa kolejne testy na rozbicie. 

8.7 Jednostki Mitrailleuse 
Jednostki Mitrailleuse wykonują walkę ogniową oddzielnie 

od swoich macierzystych jednostek artyleryjskich (4.3), 

mogą strzelać do innego celu i łączyć swoje PS jednostką 

piechoty, która znajduje się z nimi na heksie. Zauważ, że 

jednostka Mitrailleuse używa innych kategorii zasięgu (8.1.3) 

i innych przesunięć kolumn (8.4) niż macierzysta jednostka 

artylerii. W przypadku zmniejszonego morale jednostki 

artylerii albo Mitrailleuse, wartość PS każdego żetonu jest 

dostosowywana osobno podczas walki ogniowej. 

PRZYKŁAD: Jednostka artylerii posiada 5 PS i znacznik 

Shaken i jest ułożona na stosie ze swoją Mitrailleuse mającą 

4 PS. Podczas prowadzenia ataku w walce ogniowej artyleria 

strzela z 4 PS, a Mitrailleuse z 3 PS (obie odejmują 1 PS ze 

względu na znacznik Shaken). Jeśli jednak taki heks zostanie 

zaatakowany w walce szturmowej, jednostki będą mieć 4 PS 

(9 PS minus 1 PS za Shaken = 8 PS; następnie PS dzieli się 

na pół w walce szturmowej = 4 PS, ponieważ jest to 

artyleria). 

8.8 Problemy z amunicją 
Jeśli jednostka wykonuje atak w 

walce ogniowej (tylko wtedy) i 

podczas testu wyniku ataku 

wyrzuca „dublet”, czyli taką samą 

liczbę na obu kostkach (na przykład kolorowe „8” i białe 

„8”), wtedy jednostka strzelająca ma problemy z amunicją 

(kończący się zapas amunicji lub problemy logistyczne). Jeśli 

w ataku bierze udział więcej niż jedna jednostka, znacznik 

należy zastosować tylko do tej, która posiada najwięcej PS na 

swoim żetonie (jeśli to nie rozstrzyga, wtedy gracz wybiera 

jedną dobrowolnie). Wynik ataku, który padł po wyrzuceniu 

dubletu, jest rozstrzygany według standardowej procedury, 

natomiast potem jednostka strzelająca otrzymuje znacznik 

Low Ammo. Jeśli jednak jednostka miałaby otrzymać drugi 

taki znacznik, wtedy zamiast tego odwróć pierwszy Low 

Ammo na drugą stronę z napisem Rationed Ammo. Jednostka 

ze znacznikiem Rationed Ammo ignoruje dalsze wyniki 

problemów z amunicją. Zauważ, że jednostki ze znacznikiem 

problemów z amunicją dowolnego rodzaju będą miały 

niekorzystne przesunięcie kolumny podczas ataku w walce 

ogniowej (8.4, pkt. o oraz p). Znaczniki można usunąć lub 

zredukować za pomocą akcji regeneracji (13.2). Jednostka ze 

znacznikiem problemów z amunicją przeprowadza walkę 

szturmową według standardowych, niezmienionych zasad. 

 

8.9 Forty 
Pola heksów z francuskimi fortami i znajdujące się w nich 

jednostki nie mogą być ostrzeliwane przez jednostki pruskie. 

Ponadto jednostki pruskie, które znajdują się w odległości 2 

heksów lub mniej od heksu fortu i w granicach zwykłej linii 

widzenia LWIDZ (niezablokowanej i nieprzysłoniętej), 

podczas podfazy walki ogniowej mogą być ostrzeliwane 

przez sam fort ze stałą siłą wynoszącą 10 PS. Ostrzał jest 

przeprowadzany raz na turę i tylko przeciwko jednemu 

kwalifikującemu się heksowi celu. Jest rozstrzygany podczas 

podfazy walki ogniowej, gdy z kubka z losami zostanie 

wyciągnięty los francuskiego Korpusu Gwardii Cesarskiej 

Imperial Guard (nawet jeśli ta formacja właściwie nie 

zostanie aktywowana). Ostrzał z fortu jest rozstrzygany przy 

użyciu standardowych procedur walki ogniowej. 

8.10 Jednostki sztabowe i walka ogniowa 
Sztab dowodzenia danej formacji nie może prowadzić ataku 

w walce ogniowej i nie może być celem, nawet jeśli jest 

ułożony na stosie z inną przyjazną jednostką. Na sztabie 

dowodzenia nie można wykonywać testu morale ani nakładać 

wyników dotyczących obrażeń celu. 

9.0 TESTY MORALE 
Jeśli w wyniku dowolnej walki ogniowej jednostka otrzyma 

wynik „TM”, który wskazuje, że musi przejść test morale, 

gracz będący jej właścicielem sprawdza wynik rzutu białą 

kością (z pierwotnego wyniku rzutu 2k10 wykonanego przez 

atakujących podczas rozstrzygania walki ogniowej), 

modyfikuje go przez odpowiednie modyfikatory TM z walki 

(8.5) i porównuje wynik netto z wartością spójności 

taktycznej WST jednostki docelowej, aby uzyskać wynik 

testu morale (9.1). Jeśli na docelowym heksie znajdują się 

dwie jednostki, wtedy obie osobno porównują swoją własną 

WST ze zmodyfikowanym wynikiem z białej kostki i każda 

stosuje wynik dla siebie. 

9.1 Wynik testu morale 
Oblicz zmodyfikowany wynik z białej kostki i odejmij WST 

jednostki będącej celem testu. Tak policzona różnica TM to 

ostateczny wynik testu morale (może być liczbą ujemną). 

Wynik testu morale jest stosowany w następujący sposób: 

• Różnica TM równa -1 lub mniej = brak efektu dla 

testowanej jednostki. 

• Różnica TM od 0 do +3 = testowana jednostka otrzymuje 

1 zmniejszenie morale. 

• Różnica TM równa +4 lub więcej = testowana jednostka 

otrzymuje 2 zmniejszenia morale. 

9.2 Zmniejszenie morale 
Kiedy jednostka otrzyma jedno lub więcej zmniejszeń 

morale, rozpatrz to w następujący sposób: 

a. Jedno zmniejszenie morale 

• Jeśli testowana jednostka nie ma obecnie zmniejszonego 

morale, umieść pod nią znacznik wstrząśnięcia „Shaken”. 

• Jeśli testowana jednostka już ma znacznik Shaken, 

odwróć ten znacznik na stronę Disrupted. 
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• Jeśli testowana jednostka już ma znacznik Disrupted, 

wtedy zamiast rozpatrywać zmniejszenie morale należy 

rozpatrzeć dla niej obrażenie (8.6); jednostka zachowuje 

znacznik Disrupted. 

b. Dwa zmniejszenia morale 

• Jeśli testowana jednostka nie ma obecnie zmniejszonego 

morale, umieść pod nią znacznik dezorganizacji 

Disrupted. 

• Jeśli testowana jednostka ma znacznik wstrząśnięcia 

Shaken, odwróć go na stronę Disrupted, a następnie 

rozpatrz drugie zmniejszenie morale jako obrażenie (8.6); 

jednostka zachowuje znacznik Disrupted. 

• Jeśli testowana jednostka już ma znacznik Disrupted, 

wtedy zamiast rozpatrywać dwa zmniejszenia morale, 

należy rozpatrzeć dla niej dwa obrażenia; jednostka 

zachowuje znacznik Disrupted. 

PRZYKŁAD: Francuski stos zawierający brygadę świeżej 

piechoty (WST=7), artylerię i Mitrailleuse (WST=6) na 

jednym heksie zostaje ostrzelany przez pruski ogień 

artyleryjski z wynikiem walki ogniowej „TM+2”. Wynik rzutu 

białą kostką to „4”, więc zmodyfikowany dla testu morale 

wynosi „6”. Następnie odejmuje się od niego WST osobno 

dla obu francuskich jednostek na heksie. Ostateczny wynik 

testu morale jednostki piechoty wynosi zatem „–1” i 

przechodzi bez efektu. Jednostka artyleryjska i należąca do 

niej Mitrailleuse mają wynik testu morale wynoszący„0”, a 

zatem otrzymują jedno zmniejszenie morale i znacznik 

„wstrząśnięta” Shaken (dotyczy to zarówno jednostek 

artylerii, jak i należącej do niej Mitrailleuse). 

10.0 TESTY ROZBICIA 
Test rozbicia jednostki jest wymagany w następujących 

przypadkach: 

• Gdy świeża jednostka otrzyma dwa obrażenia. 

• Gdy osłabiona jednostka otrzyma jedno obrażenie. 

• Gdy osłabiona jednostka otrzyma dwa obrażenia, musi 

wykonać dwa oddzielne testy rozbicia (stosując efekty 

każdego z nich niezależnie). 

Uwaga: Jednostki nigdy nie są automatycznie niszczone w 

wyniku samych obrażeń – muszą wykonać test rozbicia i 

dopiero wtedy, jeśli zostaną rozbite, są usuwane z mapy. 

10.1 Wykonywanie testu rozbicia 
Podczas każdego testu rozbicia gracz będący właścicielem 

jednostki rzuca 1k10 (dowolnego koloru) i porównuje wynik 

rzutu z WST z żetonu jednostki testowanej. Uwaga: Pamiętaj, 

że w przypadku jednostki świeżej, która właśnie otrzymała 

dwa obrażenia, przed przeprowadzeniem testu należy 

odwrócić jej żeton na stronę osłabioną. Gracz określa, czy 

wyniku rzutu jest mniejszy (i o ile mniejszy), równy lub 

większy niż WST na żetonie jednostki. Następnie: 

a. Jeśli wynik rzutu jest mniejszy niż WST jednostki o 4 lub 

więcej, wtedy test jest zdany z wynikiem bardzo dobrym 

- bez efektów. Jednostka po prostu pozostaje po swojej 

stronie osłabionej. 

b. Jeśli wynik rzutu jest mniejszy niż WST na żetonie 

jednostki o 1, 2 albo 3, jest to test zdany z wynikiem 

dostatecznym, tzn. z następującym zastrzeżeniem: Jeśli 

jednostka posiada znacznik wstrząśnięcia Shaken lub 

dezorganizacji Disrupted, wtedy musi wycofać się o jeden 

heks od jednostki strzelającej (podczas walki ogniowej) 

lub od najbliższej wrogiej jednostki (podczas walki 

szturmowej) zgodnie ze zwykłymi zasadami wycofania 

(12.8). Zachowuje status jednostki osłabionej. 

c. Jeśli wynik rzutu kością jest równy WST z żetonu 

jednostki, jest to test zdany z wynikiem miernym, tzn. z 

następującym zastrzeżeniem: Jeśli jednostka posiada 

znacznik wstrząśnięcia Shaken lub dezorganizacji 

Disrupted, wtedy musi wycofać się o dwa heksy od 

jednostki strzelającej (podczas walki ogniowej) lub od 

najbliższej wrogiej jednostki (podczas walki szturmowej) 

zgodnie ze zwykłymi zasadami wycofania (12.8). 

Zachowuje status jednostki osłabionej. 

d. Jeśli wynik rzutu kością jest większy niż WST z żetonu 

jednostki, jednostka zostaje rozbita i jest usuwana z gry 

(10.2). 

Jeśli jednostka musi wykonać dwa testy na rozbicie, zastosuj 

najpierw efekt pierwszego testu, a następnie wykonaj drugi 

test i zastosuj jego wynik. 

PRZYKŁAD: Jednostka ze statusem „osłabiona”, mająca 

znacznik Shaken oraz z WST=6 pokazanym na jej żetonie 

musi przejść test na rozbicie (a zatem WST zmodyfikowany o 

znacznik Shaken to „5”). Jeśli gracz będący właścicielem 

wyrzuci „6”, jednostka jest rozbita i zostaje umieszczona na 

polu „Units Eliminated This Turn”. Jeśli wypadnie „5”, 

jednostka musi wycofać się o dwa heksy. Jeśli wyrzucone 

zostanie „3”, wycofuje się tylko o jeden heks. Jeśli gracz rzuci 

„1”, jednostka pozostaje tam, gdzie jest, bez efektu. Zauważ, 

że w przypadku rzutów „5” i „3”, jeśli jednostka nie byłaby 

wstrząśnięta (bez znacznika Shaken), wtedy wcale nie 

musiałaby się wycofywać. 

 
Jednostki wyeliminowane podczas bieżącej tury 

 
Jednostki które mogą zostać odtworzone 
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10.2 Rozbite jednostki 
W grze At Any Cost: Metz 1870 jednostki nigdy nie są 

wyeliminowane na stałe. Zamiast tego otrzymują status 

„rozbita” i stają się nieskuteczne w walce, dopóki nie zostaną 

przywrócone do gry dzięki akcji odtworzenia podczas 

podfazy odnowy jednostek (13.0). 

Jednostkę, która nie przejdzie testu na uniknięcie rozbicia (tj. 

po rzutach większych niż zmodyfikowany WST jednostki), 

uważa się za rozbitą. Rozbita jednostka najpierw usuwa 

wszystkie znaczniki, które posiada, a następnie natychmiast 

jest umieszcza na polu „Units Eliminated This Game Turn” 

(„Jednostki wyeliminowane podczas tej tury”) na planszy po 

swojej osłabionej stronie. Podczas fazy porządkowej 

wszystkie rozbite jednostki są przenoszone z owego pola 

jednostek wyeliminowanych na pole jednostek 

kwalifikujących się do odtworzenia (Units Eligible for 

Rebuilding). Jednostki znajdujące się na tym polu mogą 

korzystać z akcji odtworzenia (13.3), aby spróbować wrócić 

do walki. 

Wyjątek: Rozbite wydzielone pododdziały piechoty są 

zwracane do dostępnej puli pododdziałów – nie są 

umieszczane w polu jednostek wyeliminowanych i nie można 

ich odbudować. 

11.0 RUCH 

11.1 Procedura 
Podczas podfazy ruchu ruch mogą wykonać tylko jednostki 

aktualnie aktywowanej formacji i znajdujące się w zasięgu 

dowódcy (7.4). Jednostki artyleryjskie, które przeprowadzały 

walkę ogniową i jednostki artylerii konnej, które 

zdecydowały się na ostrzał ze 100% swoich PS w poprzedniej 

podfazie walki ogniowej, nie mogą się poruszać. Jednostki 

bez dowódcy – te ze znacznikiem Out of Command (7.5), nie 

wykonują żadnego ruchu podczas podfazy ruchu. Mogą go 

wykonać w podfazie akcji jednostek bez dowódcy (jeśli 

otrzymają odpowiedni wynik z żetonu Out of Command). 

Każda jednostka może wydawać punkty ruchu w ramach swej 

puli punktów, ograniczeń związanych z kosztem terenu i 

postawą jej sztabu. Stosy jednostek mogą być przenoszone 

razem jako grupa, ale należy pamiętać, że jednostki, które 

chcą skorzystać z drogi (11.2) lub premii za drogową 

kolumnę marszową (11.9), muszą być przemieszczane 

indywidualnie i nie mogą przechodzić „ponad” innymi 

jednostkami podczas korzystania z tego trybu ruchu (tzn. 

muszą zapłacić odpowiedni koszt takiego ruchu). 

11.2 Koszty terenowe za ruch 
Każda jednostka ma określoną pulę punktów ruchu (PPR) 

dostępnych do użycia w każdej turze, jak wskazuje liczba 

wydrukowana na jej żetonie. Każdy heks ma dominującą 

cechę terenu i wymaga wydania przez jednostkę jednego lub 

więcej PR w zależności od rodzaju ruchu. Aktywne jednostki 

płacą koszt PR za heks, na który wchodzą, i mogą 

kontynuować ruch, dopóki nie wydadzą dostępnych PR. Jeśli 

jednostka nie ma wystarczającej liczby PR, aby zapłacić za 

wejście na heks, musi zatrzymać swój ruch. Jednostka może 

jednak zawsze poruszyć się przynajmniej o jeden heks 

podczas swojego ruchu, niezależnie od kosztów terenu, o ile 

nie złamie przez to żadnych zasad. 

Aby zapoznać się z kosztami terenu, zobacz tabelę efektów 

terenu na pomocniczej karcie gracza. Z wyjątkiem dróg, 

heksy, które zawierają wiele rodzajów terenu, stosują 

skumulowany koszt wszystkich elementów terenu. 

Przekroczenie linii terenu, który ze swej natury jest pokazany 

na mapie przy krawędziach heksów (np. zbocze), powoduje 

dodatkowy koszt PR poruszającej się jednostki, który jest 

dodawany do kosztu terenu heksu, na który zmierza 

jednostka. Zauważ, że drogi boczne i główne anulują 

pozostałe koszty terenu, w tym te, które są przy krawędziach 

heksów – pod warunkiem że jednostka cały czas porusza się 

wzdłuż jednej drogi. Ruch wzdłuż drogi zawsze kosztuje 1 

PR (wyjątek: drogowa kolumna marszowa – 11.9). 

11.3 Związanie wroga w walce 
Uważa się, że jednostka związuje w walce wrogą jednostkę 

bojową za każdym razem, gdy przemieści się na heks 

sąsiadujący z tą wrogą jednostką. Jest to ważne dla jednostek 

o postawie defensywnej. Ponadto większość jednostek bez 

dowódcy (mających żeton Out of Command) nie może 

wykonać takiego ruchu. Ruch na heks sąsiadujący z wrogim 

sztabem dowódcy nie jest uważany za związanie wroga w 

walce. 

Uwaga: Związanie wroga w walce nie jest szturmem! To, że 

jednostka może związać wrogą jednostkę w walce, 

przesuwając się na heks obok niej, niekoniecznie oznacza, że 

może ona także przeprowadzić szturm. 

11.4 Ostrzał defensywny 
W chwili gdy wroga jednostka lub stos jednostek przesuwa 

się na heks sąsiedni do przyjaznej piechoty lub artylerii 

podczas zwykłego ruchu, ruchu w wyniku losu wydarzenia 

lub w wyniku odwrotu, owa przyjazna jednostka może 

natychmiast przeprowadzić walkę ogniową na tę poruszającą 

się wrogą jednostkę/stos (i tylko na nią). Jeśli poruszająca się 

wroga jednostka/stos wejdzie na heks przylegający do dwóch 

lub więcej przyjaznych jednostek stojących na osobnych 

heksach, wtedy każda z przyjaznych jednostek osobno 

decyduje czy prowadzi ostrzał defensywny i strzela osobno. 

Tymczasowo zatrzymaj ruch wrogiej jednostki/stosu i 

rozpatrz walkę ogniową według standardowej procedury. 

Jeśli wroga jednostka w wyniku tego ostrzału otrzyma 

jakiekolwiek obrażenia lub zmniejszenia morale, wtedy nie 

może kontynuować ruchu do końca bieżącej fazy, chyba że 

się wycofywała (wtedy może kontynuować ruch). Jeśli 

wynikiem jest „BE” – brak efektu, wroga jednostka/stos 

może nadal się poruszać (i jest narażona na kolejny ostrzał 

defensywny – nawet od tej samej jednostki). Zauważ, że nie 

ma ograniczenia liczby ostrzałów defensywnych, które może 

wykonać dana jednostka, ale każdy kolejny wykonany w tej 

samej fazie zawsze posiada karne przesunięcie o dwie 

kolumny w lewo w tabeli wyników ostrzału (8.4, punkt s.) – 

tzn. nie jest to efekt kumulatywny: każdy kolejny ostrzał 
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defensywny, niezależnie ile ich było wcześniej, ma owo 

karne przesunięcie kolumn o dwie w lewo. 

Jeśli poruszająca się wroga jednostka wejdzie na heks z inną 

wrogą jednostką i obie będą w sąsiedztwie przyjaznej 

jednostki, wtedy obie jako jeden stos mogą być celem 

ostrzału defensywnego. Nie można wykonywać ostrzałów 

defensywnych przeciw wrogiej jednostce wykonującej ruch 

przełamujący (12.9). 

Uwaga: W grze At Any Cost: Metz 1870 nie ma stref kontroli, 

jakie można znaleźć w wielu grach wojennych. Jednostki 

wywierają wpływ i kontrolują swoje bezpośrednie sąsiedztwo 

za pomocą ostrzału defensywnego lub okazjonalnego (patrz 

poniżej). 

11.5 Ostrzał okazjonalny 
Ostrzał okazjonalny może zostać użyty podczas rozgrywania 

wydarzeń: KRUPP’S GUNS, BEATEN ZONE oraz  

A CLOUD OF SKIRMISHERS. W momencie rozgrywania 

losu jednego z tych wydarzeń (nawet podczas podfazy ruchu 

wrogiej jednostki) gracz może wykonać ostrzał okazjonalny 

jako walkę ogniową. Losy KRUPP’S GUNS oraz BEATEN 

ZONE pozwalają wtedy przeprowadzić zwykłą procedurę 

walki ogniowej, a w przypadku CLOUD OF SKIRMISHERS 

stosowana jest inna metoda (zgodnie z kartą zawierającą opis 

losów wydarzeń). 

Los wydarzenia ostrzału okazjonalnego można zagrać tylko 

po ogłoszeniu akcji wrogiej jednostki, przed jej wykonaniem, 

podczas wykonywania akcji lub bezpośrednio po jej 

zakończeniu. Ostrzał okazjonalny jest rozstrzygany jako 

walka ogniowa natychmiast po ogłoszeniu go przez gracza. 

Jeśli wroga jednostka wykonywała ruch i w wyniku ostrzału 

okazjonalnego otrzymała jakiekolwiek obrażenia lub 

zmniejszenia morale, wtedy nie może kontynuować ruchu; w 

przeciwnym razie może poruszać się dalej. Na jedną wrogą 

jednostkę można zagrywać wiele losów wywołujących 

ostrzał okazjonalny, z tym że tylko po jednym na każdy heks 

przebyty przez tę jednostkę. Zauważ również, że przyjazna 

jednostka może wstrzymać ostrzał okazjonalny, gdy wróg 

porusza się w jej sąsiedztwie, a następnie oddać ostrzał 

defensywny (i rozstrzygnąć go), a potem od razu zagrać 

wydarzenie ostrzału okazjonalnego. 

Uwaga: Wydarzenie ostrzału okazjonalnego służy do nękania 

poruszającej się wrogiej jednostki, zmiękczenia celu przed 

właściwym atakiem itp. Ma on zawsze pierwszeństwo przed 

jakąkolwiek inną akcją, zasadniczo przerywając tę akcję na 

czas rozstrzygnięcia ostrzału okazjonalnego. Taki los można 

zagrać nawet podczas rozpatrywania innych losów wydarzeń. 

PRZYKŁAD: Jeśli gracz pruski zagrywa los wydarzenia 

AUFTRAGSTAKTIK, gracz francuski może użyć losu BEATEN 

ZONE, aby natychmiast przerwać ruch pruskiej jednostki i 

oddać do niej strzał jeszcze zanim ta się poruszy. 

 

 

11.6 Szarża kawalerii 
Aktywna jednostka kawalerii (ale nie artyleria 

konna) może spróbować przeprowadzić 

specjalny ruch szarżą podczas swojej podfazy 

ruchu, co zwiększa PS tej jednostki w kolejnej 

walce szturmowej o wartość zależną od jej klasy wagowej. 

Gracz musi ogłosić zamiar wykonania szarży zanim 

jednostka się poruszy, jednak sama jednostka kawalerii musi 

spełniać wymagania dotyczące związania wroga w walce 

(11.3) i walki szturmowej (12.1), a ponadto: 

• Nie może to być jednostka wstrząśnięta Shaken ani 

zdezorganizowana Disrupted. 

• Na początku ruchu nie może przylegać do celu ani do 

żadnej innej wrogiej jednostki bojowej. Może natomiast 

przylegać do wrogiego sztabu dowodzenia. 

• Musi mieć LWIDZ (8.1.2) do celu, zanim rozpocznie 

swój ruch szarży. 

• Nie może przechodzić przez heksy zawierające inne 

jednostki bojowe (wrogie lub przyjazne). Może natomiast 

rozpocząć ruch szarży z heksu, na którym są inne 

przyjazne jednostki. 

• Podczas szarży może wchodzić tylko na heksy czyste i 

czyste z drogą (ale nie z jakimkolwiek innym rodzajem 

terenu), nie może przejść przez heks mostu. Może 

przekraczać krawędź wzgórza, ale nie może stromego 

zbocza. 

• Jednostka docelowa musi znajdować się na heksie 

czystym, strumienia lub wąwozu. 

Jeśli wszystkie powyższe warunki są spełnione, gracz będący 

właścicielem musi rzucić 1k10 dla jednostki kawalerii: jeśli 

wynik rzutu kostką jest mniejszy lub równy WST tej 

jednostki, wtedy może ona przeprowadzić szarżę; jeśli wynik 

rzutu kostką jest większy niż WST, jednostka nie może 

wykonać szarży (ale nadal może przeprowadzać zwykły ruch 

i walkę szturmową, jeśli jest to do tego uprawniona). 

Jeśli test na ruch szarży się powiedzie, umieść 

znacznik „Cavalry Charge” na jednostce 

kawalerii i przesuń ją na heks sąsiadujący z 

wrogim celem, który może w tym momencie 

wykonać ostrzał defensywny (11.4). Jeśli szarżująca 

kawaleria przetrwa ostrzał defensywny (tzn. jeśli nie zostanie 

wyeliminowana), wtedy wykonuje szturm na wrogą 

jednostkę będącą celem szarży. Inne jednostki kawalerii 

również mogą szarżować na tego samego wroga, a także 

wszelkie inne rodzaje przyjaznych jednostek mogą dołączyć 

do walki szturmowej. Jeśli jednak inne przyjazne jednostki 

dołączą do walki szturmowej, heks kawalerii szarżującej 

musi zostać zadeklarowany jako główny heks szturmujący 

(12.2). W przypadku gdy jest kilka szarżujących kawalerii, 

wtedy tylko heks z pierwszą z nich, która zdała test na szarżę, 

jest głównym heksem szturmującym. 
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11.6.1 Bonus do siły jednostki szarżującej. Jednostka 

kawalerii, która wykonuje szarżę, otrzymuje zwiększenie 

swoich PS na czas szarży i późniejszego szturmu zależnie od 

swojej klasy wagowej: 

• lekka kawaleria: +1 PS 

• średnia kawaleria: +50% PS (minimum +1 PS) 

• ciężka kawaleria: +100% PS (minimum +1 PS) 

11.6.2 Dezorganizacja szarży: Jednostka kawalerii, która 

wykonuje ruch szarży (11.6), kontrszarży (11.7) lub szarżę 

okazjonalną (11.8), zawsze otrzymuje jedno zmniejszenie 

morale po zakończeniu walki szturmowej, a jeśli wykonała 

też ruch przełamujący (12.9), to dopiero po tym ruchu. 

Uwaga: Należy pamiętać, że jednostki kawalerii nie są 

zmuszone do szarży, aby przeprowadzić szturm – szarża po 

prostu zapewnia im bonus do siły. Jednostki kawalerii mogą 

normalnie przeprowadzać walkę szturmową bez ruchu 

szarżowego. 

11.7 Kontrszarża kawalerii 
Nieaktywna przyjazna jednostka kawalerii (tylko taka) może 

podjąć próbę kontrszarży przeciwko szarżującej wrogiej 

kawalerii, jeśli jest celem tej wrogiej szarży. 

Przyjazna kawaleria kontrszarżująca nie może być 

wstrząśnięta Shaken ani zdezorganizowana Disrupted, a w 

momencie rozpoczynania kontrszarży nie może znajdować 

się na heksie obok jakiejkolwiek wrogiej jednostki bojowej 

(sztab nie jest jednostką bojową). Tuż zanim wroga 

szarżująca jednostka wejdzie na sąsiedni heks (czyli gdy jest 

oddalona już tylko o 2 heksy), przyjazna kawaleria będąca jej 

celem rzuca 1k10 i porównuje wynik rzutu kostką ze swoim 

WST. Jeśli wynik rzutu jest większy niż WST, kontrszarża 

kończy się niepowodzeniem i nic więcej się nie dzieje (wroga 

kawaleria może kontynuować szarżę). Jeśli wynik rzutu 

kostką jest mniejszy lub równy WST, wtedy przyjazna 

kawaleria wykonuje kontrszarżę i przesuwa się o jeden heks 

w sąsiedztwo wrogiej jednostki szarżującej (tym samym 

kontrując i „odcinając” szarżującą wrogą jednostkę 

kawalerii). Heks ten musi być dostępny dla zwykłego ruchu 

kawalerii. Jeśli istnieje wiele przyjaznych jednostek 

kawalerii, które kwalifikują się do kontrszarży, wtedy każda 

może kolejno wykonać test na kontrszarżę, ale tylko 

pierwsza, której test się powiedzie, może faktycznie wykonać 

kontrszarżę. 

Obie przeciwne jednostki kawalerii (wroga i przyjazna) 

muszą następnie przeprowadzić walkę szturmową podczas 

najbliższej podfazy walki szturmowej. Obie jednostki 

kawalerii są uważane za wykonujące ruch szarży i obie 

otrzymują z tego tytułu odpowiedni bonus do siły (11.6.1).  

Ważne: Początkowo szarżująca kawaleria nadal jest uważana 

za „atakującą” i mogą do niej przyłączyć się inne jednostki 

wspierające, aby wspólnie wykonać atak w walce 

szturmowej, a kawaleria kontrszarżująca ma rolę „broniącej 

się”. Jednostka kawalerii kontrszarżującej, która nie przejdzie 

testu kontrszarży, może próbować wykonywać kolejne próby 

kontrszarży w tej samej turze, ale nie przeciwko tej samej 

jednostce wroga. 

Uwaga: Jednostka szarżująca, jeśli zostanie pomyślnie 

skontrowana kontrszarżą, nie może ukończyć pierwotnie 

planowanej szarży na zamierzony cel. Jej ruch jest 

zakończony. 

11.8 Szarża okazjonalna kawalerii 
Jeśli podczas swojej podfazy ruchu (tylko wtedy) dowolna 

wroga jednostka wykona ruch na heks obok przyjaznej 

kawalerii, to przyjazna kawaleria może podjąć próbę 

natychmiastowej szarży okazjonalnej. Zwróć uwagę, że nie 

obejmuje to sytuacji, w której pasywna kawaleria jest celem 

wrogiej szarży kawalerii (ponieważ wtedy byłaby to 

kontrszarża kawalerii – 11.7). Ruchoma jednostka wroga 

musi znajdować się na terenie czystym, czystym z drogą, 

strumieniu lub wąwozie, a przyjazna mająca wykonać szarżę 

okazjonalną nie może być wstrząśnięta Shaken ani 

zdezorganizowana Disrupted, a w momencie rozpoczynania 

szarży okazjonalnej nie może znajdować się na heksie obok 

wrogiej jednostki bojowej (sztab nie jest jednostką bojową), 

za wyjątkiem wroga będącego celem szarży okazjonalnej. 

Przyjazna jednostka rzuca 1k10 i rozstrzyga test tak jak w 

przypadku kontrszarży kawalerii (11.7). Jeśli się nie 

powiedzie, nic się nie dzieje, a poruszająca się jednostka 

wroga kontynuuje swój ruch. Jeśli test się powiedzie, 

przyjazna jednostka kawalerii otrzymuje bonus do siły za 

szarzę (11.6.1) i natychmiast przeprowadza standardową 

walkę szturmową. Po rozstrzygnięciu tej walki jednostka 

wroga nie może kontynuować ruchu, niezależnie od wyniku 

(może jednak przeprowadzić własną walkę szturmową 

podczas tej fazy, jeśli jest do tego uprawniona). Jednostka 

kawalerii, która nie przejdzie testu, może próbować wykonać 

kolejne szarże okazjonalne w tej samej turze, ale nie 

przeciwko tej samej jednostce wroga. 

Uwaga: Ten manewr pozwala na wykonanie szarży z 

sąsiedniego heksu (co zwykle nie jest dozwolone w przypadku 

ruchu szarżowego), ponieważ zakładamy, że kawaleria 

szarżująca okazjonalnie niejako jest już w „ruchu 

szarżowym” przeciw jednostce wroga. 

11.9 Drogowa kolumna marszowa 
Jednostki będące w postawie defensywnej (lub nie mające 

dowódcy – Out of Command, ale mogące wykonać ruch), 

które przemieszczają się z jednego heksu terenu głównej 

drogi na połączony heks głównej drogi, płacą tylko 0,5 PR za 

wejście na ten heks. Jednostki korzystające z premii za ruch 

w drogowej kolumnie marszowej nie mogą wtedy przejść 

„ponad” innymi jednostkami podczas tej części swojego 

ruchu (4.2), nie mają premii za drogową kolumnę marszową 

i muszą zamiast tego zapłacić koszt PR podstawowego terenu 

(nie drogi). Podczas swojego ruchu jednostki mogą wchodzić 

i wychodzić z trybu drogowej kolumny marszowej, zależnie 

od spełniania warunków ruchu w tym trybie. 
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11.10 Przybycie i ruch posiłków 
Jednostki posiłków powinny być umieszczone na torze czasu 

na odpowiedniej turze wejścia (zgodnie z rozgrywanym 

scenariuszem). Wchodzą do gry tylko wtedy, gdy 

wylosowano los aktywacyjny ich formacji (6.1) lub gdy ich 

formacja została aktywowana przez gracza za pomocą losu 

szefa sztabu generalnego (6.2). Są automatycznie uznawane 

za będące w zasięgu dowódcy tylko na czas tury wejścia (bez 

względu na to gdzie znajduje się sztab dowódcy) oraz mogą 

przyjąć dowolną postawę, agresywną albo defensywną 

(nawet jeśli ich sztab jest na mapie i ma inną postawę). Od 

kolejnej tury posiłki podlegają zwykłym zasadom 

dotyczącym postawy i zasięgu dowodzenia. Jednostki 

posiłków wchodzą do gry jako świeże, chyba że scenariusz 

wskazuje inaczej. Sztaby dowodzenia wchodzące jako 

posiłki, wchodzą samotnie lub układają się w stosy z dowolną 

jednostką swojej formacji i wchodzą z jedną wybraną 

postawą (A albo D). 

11.10.1 Wejście jednostek posiłków: Podczas tury wejścia 

umieść jednostki posiłków poza krawędzią mapy w pobliżu 

wskazanego heksu wejścia. Po aktywacji jednostki te 

wchodzą na mapę i są ustawiane na lub w obrębie jednego 

heksu od heksu wejściowego przy krawędzi mapy. Jeśli na 

jednym heksie znajdzie się wtedy stos jednostek, tak iż 

zostałby przekroczony limit koncentracji stosu, wtedy 

jednostki nadmiarowe są ustawiane w linii poza mapą tuż 

przy heksie wejściowym. Aby wejść, jednostki płacą koszt 

ruchu za pierwszy heks wejściowy. Jeśli na heksie 

wejściowym jest droga wiodąca poza mapę, należy przyjąć, 

że wejście na mapę już ruchem wzdłuż tej drogi. Pierwsza 

jednostka płaci normalnie za wejście na heks przy krawędzi 

mapy, druga jednostka płaci podwójny koszt wejścia, a 

trzecia płaci potrójny koszt (ponieważ płaci za 2 heksy 

będące poza planszą i 1 heks na planszy – przyp. tłum.) i tak 

dalej. Następnie wykonują zwykły ruch. 

11.10.2 Bliskość jednostki wroga: Jeśli na albo obok 

jednego z trzech heksów wejściowych stoi jednostka wroga, 

jednostki posiłków mogą zostać opóźnione o jedną pełną turę. 

Jednostki opóźnione w taki sposób mogą następnie zmienić 

przypisany heks wejścia na dowolny inny heks przy krawędzi 

mapy, w obrębie trzech heksów od owego pierwotnego. Jeśli 

którykolwiek z trzech nowych kwalifikujących się heksów 

wejściowych ponownie będzie zajęty lub sąsiedztwie wrogiej 

jednostki, wówczas może nastąpić kolejne opóźnienie, a heks 

wejścia ponownie można zmienić o maksymalnie trzy heksy 

przy krawędzi mapy. Nie ma ograniczeń co do tego jak długo 

jednostki posiłków mogą być opóźniane w ten sposób. 

Uwaga: W przypadku scenariuszy, w których wymagany jest 

test sprawdzający możliwość przybycia posiłków w następnej 

turze, powyższa procedura dotyczy tylko jednostek, które 

faktycznie kwalifikują się do wejścia (tj. już zdały ów test i są 

uważane za posiłki). 

PRZYKŁAD: Jednostki pruskie mają przybyć na heks 1429 

jako posiłki o godzinie 12:00 pm, a Francuzi mają jednostkę 

bojową na heksie 1428, co oznacza że gracz pruski może 

opóźnić przybycie tych jednostek do tury o godzinie 1:00 pm. 

Gracz pruski może następnie zmienić heks wejścia na 1729 

(wejście możliwe przez heksy 1629, 1729 oraz 1829) albo na 

heks 1129 (wejście możliwe przez heksy 1029, 1129 oraz 

1229). Jeśli wybrał heks 1729, a na tym heksie będą 

znajdowały się wówczas jednostki francuskie, może ponownie 

opóźnić przybycie o kolejną pełną turę i kazać swoim 

jednostkom przybyć o godzinie 2:00 pm na heks 2029 (wejście 

możliwe przez heksy 1929, 2029 oraz 2129). 

11.11 Przytłoczony sztab – HQ Overrun 
Jeśli samotna jednostka sztabu HQ znajdzie się 

obok bojowej jednostki wroga w wyniku jej 

przemieszczania się (oraz po ewentualnym 

wykonaniu ostrzału defensywnego), wtedy 

sztab jest przytłoczony przez wroga (musi czym prędzej 

ewakuować się). Należy go przenieść na heks z najbliższą 

przyjazną jednostką i przykryć znacznikiem HQ Overrun, co 

będzie oznaczać, że wartość przywódcza tego sztabu wynosi 

0 do końca bieżącej tury. Sztab odzyskuje swoją zwykłą 

wartość przywódczą podczas podfazy porządkowej – należy 

wtedy usunąć znacznik HQ Overrun. 

12.0 SZTURM 

12.1 Możliwość wykonania szturmu 
Szturm zazwyczaj ma miejsce podczas podfazy walki 

szturmowej i jest całkowicie dobrowolny. Może być 

prowadzony przez dowolne kwalifikujące się jednostki 

sąsiadujące z wrogiem. Jednostka kwalifikuje się do 

wykonania szturmu, jeśli jej formacja ma postawę agresywną 

(A), szturm został wywołany przez los wydarzenia lub gdy 

jednostce bez dowódcy szturm umożliwia znacznik Out of 

Command. Jednostki artyleryjskie nigdy nie mogą 

szturmować. Samotny sztab dowodzenia nie może prowadzić 

ani być celem walki szturmowej. Szturm jest 

przeprowadzany również w wyniku szarży kawalerii, ale 

pamiętaj, że jednostki kawalerii mogą też wykonać szturm 

bez ruchu szarżowego. 

Uwaga: Jednostki, które wcześniej przeprowadziły walkę 

ogniową, mogą przeprowadzić szturm w tej samej turze. 

Ostrzelanie wroga w celu „zmiękczenia go” jest jedną z 

taktyk walki z tej epoki. 

12.2 Procedura walki szturmowej 
Na początku podfazy walki szturmowej 

aktywny gracz wskazuje wszystkie jednostki, 

które wykonają szturm na sąsiednie heksy 

zawierające jednostki wroga, oraz oznacza je 

znacznikiem szturmu Assault ze strzałką skierowaną w owe 

wrogie jednostki będące celem. Tak oznaczone jednostki 

będą musiały wykonać szturm na wskazany heks docelowy. 

Następnie aktywny gracz rozpatruje oddzielnie każdą walkę 

szturmową w dowolnej kolejności. Najpierw wybiera główny 

heks szturmujący, który może być dowolnym heksem 

zawierającym jedną lub więcej jednostek szturmujących 

(wyjątek: heks zawierający jednostkę szarżującej kawalerii 

musi być głównym heksem szturmującym). Pozostałe, jeśli 
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są, to wspierające heksy szturmujące. Zaatakowany heks 

nazywa się broniącym się heksem szturmowanym. 

Gracz sumuje wszystkie skorygowane PS (12.4) jednostek z 

głównego heksu szturmującego (tylko z niego), a następnie 

odejmuje sumę PS wszystkich jednostek z broniącego się 

heksu szturmowanego. Powstały wynik to różnica szturmowa 

(RS), która może być ujemna. Znajdź kolumnę zawierającą 

obliczoną RS w tabeli wyników walki szturmowej 

(TWWszturm). Następnie sprawdź czy istnieją 

modyfikacyjne przesunięcia kolumny (12.5). Rzuć 1k10  

i porównaj wynik rzutu z kolumną RS netto, aby uzyskać 

wynik walki szturmowej. 

Uwaga: Zwróć szczególną uwagę, że różnica szturmowa RS 

jest obliczana tylko między siłą przyjaznych jednostek 

atakujących z głównego heksu szturmującego a siłą jednostek 

wroga na docelowym broniącym się heksie szturmowanym. 

Jednostki atakujące z wspierających heksów szturmujących 

są używane tylko do obliczania przesunięcia kolumny w tabeli 

TWWszturm z uwagi na „przewagę w sile” (12.5a) oraz do 

zidentyfikowania jednostek kwalifikujących się do ataku z 

flanki (12.6) i przeprowadzenia ruchu przełamującego (12.9). 

12.3 Opuszczenie pozycji 
W niektórych przypadkach wrogie jednostki broniące się, 

które są celem walki szturmowej, mogą się wycofać i 

porzucić swoją pozycję zanim nastąpi szturm. Sytuacje te są 

następujące: 

a. Wycofanie się kawalerii przed walką: Broniąca się 

jednostka kawalerii, atakowana szturmem tylko przez 

jednostki piechoty lub przez inne jednostki kawalerii, które 

są cięższe niż jej klasa wagowa (dotyczy to zarówno 

jednostek szturmujących z głównego heksu, jak i 

wspierających szturm), przed walką może wycofać się o 

jeden lub dwa heksy (12.8). Ta opcja jest dostępna nawet jeśli 

owa broniąca się kawaleria jest częścią stosu jednostek 

innego rodzaju. Wszystkie pozostałe zasady obowiązują 

normalnie. Jeśli jednak broniąca się jednostka kawalerii 

zdecyduje się na kontrszarżę (11.7) lub szarżę okazjonalną 

(11.8), wówczas nie może się wycofać i walka szturmowa 

musi zostać rozstrzygnięta. 

b. Wycofanie piechoty i/lub artylerii przed walką: Te 

rodzaje jednostek mogą wycofać się o jeden heks zanim 

rozstrzygnięta zostanie walka szturmowa, ale w ten sposób 

jedna jednostka wycofująca się (największa jednostka 

posiadająca najwięcej PS, a jeśli jest kilka, to wybiera gracz) 

musi najpierw przyjąć jedno zmniejszenie morale wg 

zwykłych zasad (9.2). Następnie jednostki mogą wycofać się 

według zwykłej procedury (12.8). Jeśli jednak jednostki te 

zostaną zaatakowane szturmem przez dowolną szarżę 

kawalerii (i choćby była tylko jedna taka jednostka szarżująca 

z kilku wykonujących szturm), to wtedy broniący nie mogą 

się wycofać i przeprowadzany jest zwykły szturm. 

We wszystkich przypadkach, w których broniące się 

jednostki pozostawiają heks broniony pusty z powodu 

skorzystania z opcji opuszczenia pozycji, jednostki atakujące 

mogą wykonać ruch przełamujący (12.9). 

12.4 Dostosowanie PS w walce szturmowej 
Jednostki atakujące i broniące używają zmodyfikowanych 

wartości PS do obliczenia różnicy szturmowej RS. Oprócz 

zwykłych modyfikacji PS, stosuje się również następujące: 

• Bonus do siły kawalerii szarżującej za jej klasę wagową 

(11.6.1) 

• PS jednostek artylerii i Mitrailleuse są zmniejszone o 

połowę podczas obrony w szturmie. 

Uwaga: Jednostki artylerii i Mitrailleuse związane w walce 

w zwarciu są bardzo zagrożone. Pamiętaj by je chronić. 

12.5 Przesunięcie kolumny różnicy szturmowej 
Kolumna początkowego wyniku różnicy szturmowej może 

być przesuwana w lewo lub w prawo zależnie od kilku 

czynników. Wszystkie te przesunięcia są kumulatywne i po 

zsumowaniu razem dają ostateczną ilość kolumn 

przesunięcia RS w TWWszturm. Poniżej znajduje się lista 

czynników powodujących przesunięcie kolumny: 

a. „Przewaga w sile”: W celu określenia tylko takiego 

przesunięcia kolumny, porównaj sumę PS wszystkich 

jednostek atakujących szturmem (zarówno z głównego 

heksu szturmu, jak i z wsparcia) z sumą PS wszystkich 

broniących się jednostek. To porównanie powinno być 

wyrażone w relacji sił, np. 2 do 1. Jeśli ta relacja wynosi: 

• 3:1 lub więcej = trzy kolumny w prawo  

• 2:1 = dwie kolumny w prawo 

• 3:2 = jedna kolumna w prawo 

• 1:2 = jedna kolumna w lewo 

• 1:3 lub mniej = dwie kolumny w lewo 

Określenie tej relacji odbywa się poprzez zaokrąglanie na 

korzyść strony broniącej się.  

PRZYKŁAD: Szturm z 5 PS przeciwko 6 PS to relacja = 

1:2. Aby atakujący uzyskał relację 1:1, musiałby mieć 

przynajmniej 6 PS. Aby uzyskać relację 3:2, atakujący 

musiałby mieć przynajmniej 9 PS, a aby uzyskać 2:1 

atakujący musiałby mieć przynajmniej 12 PS. Gdyby miał 

11 PS (11:5), relacja wynosiłaby tylko 3:2. Gdyby 

broniący miał 0 PS, relacja automatycznie wynosiłaby 

„3:1 lub więcej”. 

b. Atakuje pruska piechota = jedna kolumna w prawo 

c. Główny heks szturmujący zawiera wąwóz lub zalesiony 

wąwóz = trzy kolumny w lewo 

d. Główny heks szturmujący zawiera strumień lub zalesiony 

strumień = dwie kolumny w lewo 

e. Główny heks szturmujący zawiera most rzeczny = dwie 

kolumny w lewo 

Uwaga: Jeśli główny heks szturmujący zawiera kilka różnych 

rodzajów „szkodliwego” terenu, zastosuj tylko jeden rodzaj 

przesunięcia kolumny, taki który jest najbardziej dotkliwy dla 

atakującego. 

f. Szturm z głównego heksu jest przez linię wzgórza, z niżej 

położonego terenu na teren położony wyżej = dwie 
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kolumny w lewo. Zwróć uwagę, że to dotyczy również 

szarżującej kawalerii, która przekroczyła linię wzgórza w 

dowolnym momencie podczas swojej szarży 

(przesunięcie kolumny jednak jest pojedyncze, 

niezależnie ile linii wzgórz przekroczyła) 

g. Szturm z głównego heksu jest przez linię stromego stoku, 

z niżej położonego terenu na teren położony wyżej = trzy 

kolumny w lewo 

h. Szturmujący wykonują atak z flanki (12.6) = dwie 

kolumny w prawo 

i. Szturmujący zagrali wydarzenie AUFTRAGSTAKTIK = 

dwie kolumny w prawo 

j. Szturmujący zagrali wydarzenie FURIA FRANCESE = jedna 

kolumna w prawo 

k. Szturmujący zagrali wydarzenie BATTLEFIELD 

CONDITIONS = dwie kolumny w prawo 

l. Jeśli którakolwiek jednostka z głównego heksu 

szturmującego ma WST większy niż najlepsza jednostka 

broniąca się = jedna kolumna w prawo 

m. Jeśli którakolwiek jednostka broniąca się ma WST 

większy niż najlepsza jednostka z głównego heksu 

szturmującego = jedna kolumna w lewo 

n. Dowolna broniąca się piechota lub artyleria posiada 

okopy = dwie kolumny w lewo 

o. Dowolna broniąca się piechota lub artyleria posiada 

barykady = jedna kolumna w lewo 

p. Dowolna broniąca się piechota jest na heksie miasta = trzy 

kolumny w lewo 

q. Dowolna broniąca się piechota jest na heksie 

gospodarstwa lub kamieniołomów = dwie kolumny w 

lewo 

r. Dowolna broniąca się piechota jest na heksie lasu = jedna 

kolumna w lewo 

s. Dowolna broniąca się piechota jest na heksie z rzecznym 

mostem = dwie kolumny w lewo 

Uwaga: Jeśli na heksie jest kilka różnych rodzajów terenu, 

zastosuj tylko jeden rodzaj przesunięcia kolumny, taki który 

jest najbardziej korzystny dla broniącego się. 

t. Broniąca się jednostka zagrała wydarzenie BATTLEFIELD 

CONDITIONS = dwie kolumny w lewo 

12.6 Atak z flanki 
Jeśli dwa heksy szturmujące (główny i wspierający szturm) 

nie sąsiadują ze sobą, lub jeśli w sumie szturm jest z trzech 

lub więcej różnych heksów, wtedy walka szturmowa 

otrzymuje przesunięcie kolumny za atak z flanki (12.5h). 

12.7 Wyniki szturmu 
Po sprawdzeniu wyniku rzutu kostką w TWWszturm w 

odpowiednio przesuniętej kolumnie, zastosuj wskazany w 

tabeli wynik szturmu. Litera wskazuje przegranego: A = 

przegrywa atakujący, B = przegrywa broniący się. Liczba po 

literze wskazuje punkty strat, które należy zastosować do 

przegranego (wyjątek: zobacz 12.7.2, wyniki specjalne). 

Punkty strat mogą mieć wpływ tylko na jednostki z głównego 

heksu szturmującego albo z heksu broniącego się. 

12.7.1 Punkty strat: Dla każdego otrzymanego punktu strat 

dany gracz musi zastosować jeden lub więcej efektów na 

przegranych jednostkach. Każdy wynik może być 

zastosowany wiele razy, tak często, jak życzy sobie gracz 

będący właścicielem, lub w dowolnej kombinacji, z tym że 

wszystkie punkty strat muszą zostać nałożone i 

rozstrzygnięte. Jeden punkt straty można rozliczyć jako: 

a. Wycofaj wszystkie przegrane jednostki o jeden heks. 

b. Nałóż jedno zmniejszenie morale na jedną jednostkę. 

c. Nałóż jedno obrażenie na jedną jednostkę. 

Wszystkie punkty strat muszą zostać rozliczone, jeśli to 

możliwe. Jeśli na heksie przegranych są dwie lub więcej 

jednostek, to jako pierwsza punkt straty musi otrzymać 

jednostka z największą siłą (najwięcej PS na żetonie), a 

dopiero potem można przydzielić punkt strat mniejszej 

jednostce. 

PRZYKŁAD: Wynik “B2” można rozliczyć na heksie 

broniącym się z dwoma jednostkami według jednego z 

poniższych sposobów: 

• Wycofaj obie broniące się jednostki każdą o dwa heksy. 

• Wycofaj obie broniące się jednostki każdą o jeden heks i 

nałóż 1 zmniejszenie morale na jednostkę mającą więcej 

PS. 

• Wycofaj obie broniące się jednostki każdą o jeden heks i 

nałóż 1 obrażenie na jednostkę mającą więcej PS. 

• Nałóż 1 zmniejszenie morale na jednostkę mającą więcej 

PS oraz 1 obrażenie na drugą jednostkę (obie zostają na 

broniącym się heksie). 

Oczywiście kombinacji jest więcej. Zwróć uwagę, że 

wycofanie o jeden heks rozliczone za jeden punkt strat 

dotyczy wszystkich jednostek stojących na danym heksie. 

12.7.2 Wyniki specjalne: Niektóre wyniki z tabeli wymagają 

zastosowania specjalnej procedury: 

• x* = Jeśli wynik posiada gwiazdkę „*”, to przegrana 

jednostka musi przyjąć przynajmniej jedno obrażenie w 

rozliczeniu punktów strat. 

• x1 (x1) = Pierwsza litera (A albo B), poza nawiasami 

dotyczy strony przegranej, która nakłada i rozstrzyga 

jeden punkt strat według zwykłych zasad. Jednak jeśli 

przegrany gracz nie wybierze wycofania się, to wtedy 

gracz, który wygrał, również przyjmuje jeden punkt strat. 

Uwaga: Ten wynik odzwierciedla wytrwałą jednostkę twardo 

stojącą na swojej pozycji, a tym samym, z uwagi na krwawą 

walkę, część strat ponoszą również przeciwnicy. 

12.7.3 Zażarta walka: Wszystkie jednostki z głównego 

heksu szturmującego i heksu broniącego się (tylko takie) 

przechodzą specjalny test spójności. Każdy gracz rzuca swoją 

białą 1k10 i porównuje wynik z najwyższym 

zmodyfikowanym WST swojej jednostki. Jednostki 

artyleryjskie (tylko takie) na potrzeby tego testu zmniejszają 

swój WST o połowę. 

• Jeśli wynik rzutu kostką jest mniejszy lub równy 

najwyższemu zmodyfikowanemu WST, wtedy dany 



 At Any Cost: Metz 25 

 

© 2017 GMT Games, LLC 

gracz zdaje test spójności TS. Jednostka wroga mająca 

największą siłę (PS) stojąca na głównym heksie 

szturmowym lub broniącym się musi następnie przyjąć 

jedno obrażenie (jeśli jest kilka równie silnych, wybór 

jednostki należy do gracza będącego ich właścicielem). 

• Jeśli wynik rzutu kostką jest większy niż najwyższy 

zmodyfikowany WST, wtedy dany gracz nie zdaje testu 

spójności TS. Każda jednostka stojąca na głównym heksie 

szturmowym albo broniącym się, należąca do tego gracza, 

musi przyjąć zmniejszenie morale. Nie ma limitu 

zmniejszeń morale, które ma przyjąć dany gracz w ten 

sposób. 

• Niektóre ekstremalne wyniki z ostatniego rzędu tabeli nie 

są automatycznie wynikami „zażartej walki”. Takie 

podzielone, specjalne wyniki wymagają kolejnego rzutu 

kostką, który określi czy szturm był „zażartą walką” albo 

czy ma określony inny wynik.  

Na przykład wynik: „≤ 8  = zażarta w.” albo „≥ 9 = A2*” 

oznacza konieczność wykonania kolejnego rzutu kostką  

i jeśli wypadnie liczba 8 lub mniejsza, wtedy wynik brzmi 

„zażarta walka”, a jeśli 9 lub większa, to wynik brzmi 

„A2*”. 

Wszystkie powyższe efekty kumulują się. Żadna jednostka 

nie może wycofać się ani wykonać ruchu przełamującego 

(12.9), nawet jeśli wszystkie jednostki wrogiej strony zostaną 

wyeliminowane. 

12.8 Wycofanie się 
Wycofanie się jest określone za pomocą liczby heksów, a nie 

punktów ruchu. Dlatego koszt terenu w PR jest ignorowany, 

z tym że jednostka nie może wycofać się na teren dla niej 

niedostępny. Wycofanie się jest wykonywane przez gracza 

będącego właścicielem jednostki i odbywa się według 

następujących priorytetów: 

a. Jednostka musi zwiększyć odległość między sobą a 

zwycięską jednostką (jednostkami) wroga (podczas walki 

szturmowej) lub najbliższą jednostką wroga (we 

wszystkich innych przypadkach). 

b. Jednostka powinna unikać wchodzenia na heks 

zawierający inną przyjazną jednostkę, jeśli mogłoby to 

spowodować przekroczenie limitu koncentracji jednostek 

na jednym heksie. Jeśli nie może tego uniknąć, musi 

kontynuować wycofywanie się przez ten „przeładowany” 

heks i zakończyć wycofywanie na następnym dostępnym 

heksie (wycofuje się o jeden heks dalej). 

c. W miarę możliwości jednostka musi zbliżyć się do 

swojego sztabu dowodzenia. 

Jeśli wycofująca się jednostka jest zmuszona do zejścia z 

mapy lub przejścia przez heks zajęty przez wroga, to 

natychmiast zostaje rozbita (10.2) (nie ma testu na uniknięcie 

rozbicia), niezależnie od jej aktualnego stanu. 

Uwaga: Jeśli wycofująca się jednostka przemieści się na heks 

będący w sąsiedztwie dowolnej wrogiej jednostki (jednej lub 

kilku), to ta wroga jednostka (jedna lub kilka) może wykonać 

ostrzał defensywny (11.4). 

12.9 Ruch przełamujący 
Ruch przełamujący mogą wykonać tylko jednostki 

szturmujące. Jeśli w walce szturmowej broniąca się jednostka 

z jakiegokolwiek powodu opuszcza heks, jedna lub więcej 

jednostek atakujących (do limitu koncentracji stosu i z 

dowolnego rodzaju heksu szturmującego), które nie są 

wstrząśnięte Shaken lub zdezorganizowane Disrupted, mogą 

zająć heks opuszczony przez broniących się. Jednostki 

piechoty i kawalerii bez szarży mogą zająć tylko opuszczony 

heks. Szarżujące jednostki kawalerii muszą wejść na 

opuszczony heks, a następnie mogą przesunąć się dalej na 

jeden z sąsiednich, niezajętych heksów (niezależnie od 

kosztu terenu w PR) – musi to jednak być taki ruch, aby 

zmniejszył się dystans między szarżującą kawalerią a 

wycofanymi jednostkami wroga, a jeśli zostały rozbite, to 

wtedy musi to być ruch w kierunku najbliższej innej jednostki 

wroga. Jednostki wykonujące ruch przełamujący nie są 

narażone na ostrzał defensywny (11.4). 

Uwaga: Pamiętaj że szarżująca kawaleria po ruchu 

przełamującym otrzymuje zmniejszenie morale (11.6.2). 

12.10 Sztaby dowodzenia i szturm 
Sztab stojący na heksie z inną przyjazną jednostką nie bierze 

udziału w walce szturmowej. Może się wycofać lub wykonać 

ruch przełamujący razem z tą jednostką, ale nie może 

otrzymać zmniejszenia morale ani obrażeń. Jeśli samotny 

sztab dowodzenia znajdzie się w sąsiedztwie wrogiej 

jednostki bojowej po zakończeniu ruchu szturmowego 

jednostki wroga, wtedy staje się przytłoczony (HQ Overrun) 

– zastosuj procedurę opisaną w rozdziale 11.11. 

13.0 ODNOWA JEDNOSTEK 

13.1 Procedura odnowy 
Podczas podfazy odnowy jednostek, aktywny gracz może 

wykonać akcje regeneracji i odtworzenia, gdy aktywna 

formacja jednostek jest w postawie defensywnej. Najpierw 

przeprowadzane są akcje regeneracji, a potem próby 

odtworzenia jednostek. 

13.2 Regeneracja 
Akcja regeneracji odzwierciedla oficerów próbujących 

zreorganizować jednostki i przywrócić ich skuteczność 

bojową. W kategoriach gry oznacza to, że jednostka 

zmniejsza swoje kary za zmniejszone morale lub problemy z 

amunicją, poprzez usunięcie lub odwrócenie znaczników 

Shaken / Disrupted oraz Low Ammo / Rationed Ammo. 

13.2.1 Kwalifikujące się jednostki: Kwalifikująca się 

jednostka to jednostka należąca do aktywowanej formacji 

sztabu dowodzenia, która znajduje się w zasięgu dowodzenia 

swojego sztabu i nie sąsiaduje z wrogą jednostką bojową. 

Sztab przytłoczony (ze znacznikiem Overrun HQ) może 

usuwać/odwracać znaczniki tylko z jednostek stojących 

razem z nim na jednym heksie. Jedna jednostka może 

wielokrotnie otrzymać regenerację w postaci 

odwrócenia/usunięcia niekorzystnych znaczników. 
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13.2.2 Akcja regeneracji: Jest to jedna z poniższych akcji: 

• Usunięcie znacznika „wstrząśnięcia” Shaken. 

• Odwrócenie znacznika dezorganizacji „Disrupted” na 

stronę „Shaken”. 

• Usunięcie znacznika małego zapasu amunicji Low 

Ammo. 

• Odwrócenie znacznika racjonowanej amunicji Rationed 

Ammo na stronę Low Ammo. 

Każda taka korekta to jedna akcja regeneracji i na tej samej 

jednostce może być przeprowadzona więcej niż jeden raz 

(zgodnie z limitami – 13.4). 

13.2.3 Francuska artyleria: Francuskie jednostki artylerii 

dywizyjnej i konnej dzięki regeneracji mogą mieć 

zmniejszone znaczniki problemów z amunicją tylko wtedy, 

gdy są ułożone w stos z odpowiednim sztabem dowodzenia. 

Francuskie jednostki artyleryjskie korpusowe (Corps) nie 

mogą mieć zmniejszonych znaczników problemów z 

amunicją podczas regeneracji, gdy rozgrywany jest dowolny 

scenariusz pojedynczej bitwy (mogą „zregenerować” 

amunicję tylko podczas niektórych tur nocnych w 

scenariuszu kampanii – 18.6). 

13.3 Odtworzenie 
Odtworzenie odzwierciedla zbieranie i odbudowę jednostek, 

które upadły moralnie lub fizycznie i stały się całkowicie 

nieskuteczne. W kategoriach gry jest to umożliwienie 

graczom odzyskania rozbitych jednostek z pola jednostek 

dostępnych do odtworzenia – Available for Rebuild. Gracze 

mogą próbować przywrócić do gry dowolną jednostkę (z 

wyjątkiem wydzielonych pododdziałów piechoty – 10.2 i 

17.0) z pola „Available for Rebuild”, o ile należy do formacji 

aktywnego sztabu dowodzenia, a sztab wykonujący próbę 

odtworzenia nie przylega do wrogiej jednostki bojowej. 

Dla każdej kwalifikującej się jednostki z pola „Available for 

Rebuild” można wykonać osobną próbę odtworzenia. Gracz 

będący właścicielem próbuje odtworzyć kwalifikujące się 

jednostki, rzucając 1k10 dla każdej z nich. Jeśli wynik rzutu 

kostką jest mniejszy lub równy WST rozbitej jednostki z jej 

strony osłabionej, wtedy może ona zostać ponownie 

umieszczona na mapie po swojej osłabionej stronie. 

Odtworzona jednostka jest układana na heks z odpowiednim 

sztabem dowodzenia lub umieszczana obok niego, ale nie 

może przylegać do wrogiej jednostki bojowej ani powodować 

przekroczenia limitu koncentracji jednostek na jednym 

heksie. Jeśli nie ma możliwości aby spełnić te wymagania, 

wtedy nie można podjąć próby odtworzenia. Jeśli rzut jest 

większy niż WST z jej strony osłabionej, test jest nieudany i 

jednostka musi pozostać na polu „Available for Rebuild”. 

Podczas każdej aktywacji można wykonać tylko jeden test 

odtworzenia na jednostkę. 

13.4 Limit akcji odnowy jednostek 
Aktywny gracz może przeprowadzić tylko tyle akcji odnowy 

(regeneracji lub odtworzenia) na kwalifikujących się 

jednostkach, ile wynosi wartość przywództwa aktywnego 

sztabu dowodzenia. W przypadku akcji odtworzenia każdy 

rzut kostką jest akcją niezależnie od tego, czy zakończy się 

ona powodzeniem, czy nie. 

PRZYKŁAD: Jeśli sztab francuskiego VI Korpusu 

dowodzonego przez Canroberta znajduje się w postawie „D” 

i prowadzi akcje odnowy, może wykonać następującą 

kombinację akcji na kwalifikujących się jednostkach: 

1) Usunięcie znacznika racjonowanej amunicji Rationed 

Ammo z jednej jednostki (za pomocą dwóch akcji 

regeneracji: jedna za Low Ammo i druga za usunięcie 

znacznika) i odwrócenie znacznika dezorganizacji Disrupted 

na stronę Shaken na drugiej jednostce (trzecia akcja 

regeneracji), jeśli obie są w zasięgu dowodzenia 

wynoszącego „3”; 

2) Usunięcie znacznika „wstrząśnięcia” Shaken z jednostki w 

zasięgu dowodzenia sztabu (jedna akcja regeneracji), a 

następnie próba odtworzenia dwóch jednostek z pola 

Available to Rebuild (dwie akcje odtworzenia). 

14.0 PODFAZA AKCJI 

JEDNOSTEK BEZ DOWÓDCY 

14.1 Jednostki bez dowódcy 
Jednostki przykryte znacznikiem Out of 

Command są traktowane jako jednostki mające 

postawę „bez dowódcy”. To oznacza, że takie 

jednostki ignorują zwykłe procedury aktywacji 

jednostek mających dowódcę i zamiast tego będą działać 

dopiero po tym, jak wszystkie jednostki mające dowódcę 

wykonają swoje akcje. Podczas aktywacji jednostek 

mających dowódcę nie mogą nic zrobić. 

14.2 Rozstrzyganie akcji jednostek bez dowódcy 
Po tym jak wszystkie jednostki mające dowódcę zakończą 

walkę ogniową, ruch, walkę szturmową i próby odnowienia, 

gracz sprawdza co może wykonać każda z jego jednostek 

będących bez dowódcy. W dowolnej kolejności odwraca 

kolejne znaczniki Out of Command, aby sprawdzić instrukcje 

na drugiej stronie znacznika. Instrukcje te są każdorazowo 

rozstrzygane przez aktywnego gracza heks po heksie, kolejno 

dla wszystkich jednostek bez dowódcy (wyjątek: jednostki na 

drodze – 7.5). Po rozpatrzeniu wszystkich znaczników Out of 

Command, rozgrywka powraca do fazy ciągnięcia losu albo, 

jeśli losy w kubku zostały wyczerpane, do końcowej fazy 

tury. 

Każdorazowo po ujawnieniu i rozpatrzeniu znacznika Out of 

Command, należy go zdjąć z mapy i dodać do puli 

dostępnych znaczników. W ten sposób wszystkie znaczniki 

będą dostępne podczas następnego ich losowania. 

14.3 Rodzaje znaczników Out of Command 
Na odwrocie każdego z trzynastu znaczników Out of 

Command znajduje się wynik reprezentujący akcję podjętą z 

inicjatywy lokalnych oficerów, z uwagi na brak rozkazów 

dowództwa z wyższego szczebla. Każdy z nich jest 
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rozstrzygany dla wszystkich jednostek na danym heksie, nie 

mających dowódcy, w następujący sposób: 

a. Withdraw – odwrót (1 znacznik): Zastosuj 

jeden z dwóch możliwych wyników:  

• Jeśli w odległości do czterech heksów od 

jednostki bez dowódcy znajduje się 

jednostka wroga (LWIDZ nie jest wymagana): jednostka 

bez dowódcy nie może prowadzić żadnej walki i musi 

oddalić się o dwa heksy od najbliższej jednostki wroga 

(ignorując koszt terenu) i równocześnie w kierunku 

swojego sztabu dowodzenia. Może wtedy wejść na 

dowolny heks, o ile spełnia oba kryteria. Jeśli nie jest to 

możliwe, heks musi znajdować się przynajmniej o jeden 

dalej od najbliższej wrogiej jednostki. Jeśli jest więcej niż 

jedna „najbliższa wroga jednostka”, gracz kontrolujący 

owe wrogie jednostki wybiera której wrogiej jednostki 

użyć. Jeśli jednostka bez dowódcy nie może się wycofać 

tak, aby nie przekroczyć limitu koncentracji jednostek na 

jednym heksie, wtedy jednostka wycofująca musi się 

przesuwać się dalej o jeden dodatkowy heks, aż wejdzie 

na poprawny. Jednostka nie może związać wroga w walce 

ani wykonywać żadnych innych czynności. 

• Jeśli w odległości do czterech heksów od jednostki bez 

dowódcy nie ma żadnej jednostki wroga: Rozstrzygnij ten 

znacznik jak dla wyniku Frozen (patrz poniżej). 

b. Frozen – zamrożenie (3 znaczniki):  

Jednostka nie może wykonać żadnej akcji.  

c. Cautious – ostrożnie (4 znaczniki): 

• Jednostka piechoty może wykonać walkę 

ogniową z połową swoich normalnych PS, a 

następnie może poruszyć się używając 

połowy swojej PPR, ale nie może związać 

wroga w walce. 

• Jednostka artyleryjska może albo wykonać walkę 

ogniową z połową swoich normalnych PS, albo poruszyć 

się używając połowy swojej PPR i nie może wtedy 

związać wroga w walce. 

• Jednostka kawalerii może poruszać się normalnie 

używając połowy swojej PPR, a nawet przeprowadzić 

szarżę kawalerii i walkę szturmową. 

Jednostki na drodze: Dowolne jednostki, które pozostaną na 

drodze (zaczynają ruch na drodze i cały czas będą 

przemieszczać się tylko po heksach drogowych), zamiast 

powyższych akcji mogą zdecydować się na wykorzystanie do 

ruchu całej swojej PPR, lecz pomniejszej o 1 PR (jednak nie 

mniej niż do 1 PR), oraz mogą skorzystać z drogowej 

kolumny marszowej na głównych drogach. Jednakże jeśli 

wybrana zostanie ta opcja, wszystkie inne akcje poza 

poruszaniem się wzdłuż drogi są niedozwolone. 

d. Maneuver – manewrowanie (4 znaczniki): 

Jednostka może poruszać się normalnie do 

pełnego limitu ruchu swojej PPR, ale nie może 

związać wroga w walce. Na drodze głównej 

może stosować koszt ruchu dla drogowej kolumny 

marszowej. Nie może wykonywać żadnych innych akcji. 

e. Advance – naprzód (1 znacznik): Zastosuj 

jeden z dwóch możliwych wyników: 

• Jeśli w odległości do czterech heksów od 

jednostki bez dowódcy znajduje się 

jednostka wroga (LWIDZ nie jest wymagana): 

o Jednostka piechoty musi wykonać walkę ogniową 

(jeśli się kwalifikuje) przeciw najbliższej wrogiej 

jednostce. Jeśli jest więcej niż jedna „najbliższa wroga 

jednostka”, gracz kontrolujący wrogie jednostki 

wybiera której wrogiej jednostki użyć. Jednostka 

piechoty musi następnie wykonać ruch jak najbliżej tej 

jednostki wroga (przy użyciu normalnych procedur 

ruchu) i spróbować zaangażować ją w walkę 

szturmową (jeśli się kwalifikuje). 

o Jednostka kawalerii musi spróbować wykonać szarżę 

na najbliższą wrogą jednostkę, jeśli się kwalifikuje, a 

jeśli nie, musi wykonać ruch (stosując normalne 

procedury ruchu) i próbować związać tę samą wrogą 

jednostkę w walce szturmowej. Jeśli jest więcej niż 

jedna „najbliższa wroga jednostka”, gracz 

kontrolujący wrogie jednostki wybiera której wrogiej 

jednostki użyć. Jeśli żadna z tych opcji jest 

niedostępna, kawaleria musi wykonać ruch tak aby 

znaleźć się możliwe najbliżej najbliższego wroga. 

o Jednostka artyleryjska nie może się poruszyć i musi 

wykonać walkę ogniową przeciw najbliższej 

dozwolonej wrogiej jednostce (tzn. tylko gdy jest to 

zgodne z zasadami takiej walki). 

• Jeśli w odległości czterech heksów od jednostki bez 

dowódcy nie ma żadnej wrogiej jednostki: Rozstrzygnij 

ten znacznik jak dla wyniku Cautious – ostrożnie (patrz 

wyżej). 

Uwaga: Jednostki bez dowódcy (mające znacznik Out of 

Command) nigdy nie mogą próbować odnowy ani budować 

umocnień. 

15.0 FAZA KOŃCA TURY 
Po wyciągnięciu ostatniego losu z kubka obaj gracze mogą 

zagrać specjalne wydarzenia (zaczyna gracz pruski), które 

były wcześniej wstrzymane i zostały im jeszcze „na ręce”. 

Następnie gra przechodzi do fazy zakończenia tury i kolejno 

wykonywane są poniższe akcje. 

15.1 Rozstrzygnij wydarzenia dowództwa 

francuskiego 
Gracz francuski sprawdza tory wydarzeń francuskiego 

dowództwa z danego scenariusza i rozstrzyga wydarzenia 

wynikające z zagranych tam wcześniej losów Command 

Event (jeśli istnieją). Wszystkie efekty są rozstrzygane 

natychmiast. 

15.2 Rozstrzygnij wydarzenia dowództwa 

pruskiego 
Gracz pruski sprawdza tory wydarzeń pruskiego dowództwa 

z danego scenariusza i rozstrzyga wydarzenia wynikające z 

zagranych tam wcześniej losów Command Event (jeśli 

istnieją). Wszystkie efekty są rozstrzygane natychmiast. 
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15.3 Sprawdzenie warunków zwycięstwa 
Gracze ustalają czy którakolwiek ze stron osiągnęła 

automatyczne zwycięstwo zgodnie z warunkami 

rozgrywanego scenariusza. Jeśli automatyczne zwycięstwo 

nie zostało osiągnięte, gra przechodzi do następnej tury, 

chyba że jest to ostatnia tura scenariusza. Jeśli tak, gracze 

określają wynik gry (19.0). 

15.4 Uporządkowanie planszy 
Wszystkie losy aktywacyjne i wydarzeń są 

zwracane graczowi, które jest ich właścicielem 

(w tym nieużyte losy wydarzeń i wszystkie 

Command Event, które zostały umieszczone na 

torze scenariusza jako wydarzenia dowództwa). Z mapy 

usuwane są wszystkie znaczniki. Dowolne jednostki 

znajdujące się obecnie na polu jednostek wyeliminowanych 

„Units Eliminated This Turn” można przesunąć na pole 

jednostek gotowych do odtworzenia „Units Eligible for 

Rebuilding”. Następnie należy przesunąć znacznik tury 

„Game Turn” o jedno pole do przodu. 

16.0 UMOCNIENIA 

16.1 Rodzaje umocnień 
W grze występują dwa rodzaje umocnień: 

• Barykady – Hasty Works 

• Okopy – Entrenchments 

Zapewniają one dodatkowe korzyści jednostkom zajmującym 

heks z danym umocnieniem (wg 8.4 pkt. h oraz i) obok 

wszelkich korzyści wynikających z rodzaju terenu. 

16.2 Barykady – Hasty Works 
Są to pospiesznie zbudowane konstrukcje i 

przeszkody, które w grze jednostki mogą 

tworzyć podczas dowolnego scenariusza. 

Wszystkie jednostki przebywające na heksie ze znacznikiem 

barykady Hasty Works, gdy są celem walki ogniowej lub 

bronią się w walce szturmowej, zwiększają swoją WST o 

jeden i dają przesunięcie o jedną kolumnę w lewo w 

odpowiedniej tabeli wyników walki. Aktywna jednostka 

piechoty (tylko taka) może próbować zbudować barykady 

Hasty Works na heksie, który zajmuje, jeśli spełnia 

następujące warunki: 

• Musi należeć do formacji o postawie defensywnej. 

• Nie atakowała za pomocą walki ogniowej podczas 

poprzedniej podfazy walki ogniowej. 

• Nie wykonywała ruchu podczas poprzedniej podfazy 

ruchu. 

• Nie uczestniczyła w żadnym szturmie podczas 

poprzedniej podfazy walki szturmowej. 

• Nie uczestniczyła w akcji regeneracji ani odtworzenia 

podczas bieżącej podfazy odnowy jednostek. 

Jeśli jednostka spełnia wszystkie wymagania, gracz będący 

właścicielem rzuca 1k10 na końcu podfazy odnowy jednostek 

i porównuje wynik z WST jednostki. Wynik rzutu należy 

zmniejszyć o jeden, jeśli jednostka znajduje się na heksie albo 

obok heksu: lasu, zalesionego strumienia, zalesionego 

wąwozu, gospodarstwa, kamieniołomu lub miasta. 

Jeśli zmodyfikowany wynik rzutu jest mniejszy lub równy 

WST, gracz umieszcza znacznik „Hasty Works” na heksie. 

Jeśli zmodyfikowany wynik rzutu jest większy niż WST, 

jednostce nie udaje się zbudować odpowiednich barykad. 

16.3 Okopy – Entrenchments 
Są to umocnienia dające większą ochronę niż 

barykady i reprezentują po prostu okopane 

pozycje. Można je budować tylko podczas tur 

wieczornych i nocnych (18.0) w scenariuszach kampanii. 

Wszystkie jednostki na heksie ze znacznikiem okopów 

Entrenchments, gdy są celem walki ogniowej lub bronią się 

w walce szturmowej, zwiększają swój WST o dwa i dają 

przesunięcie o dwie kolumny w lewo w odpowiedniej tabeli 

wyników walki. 

Istniejący na heksie znacznik barykady Hasty Works można 

ulepszyć do znacznika okopów Entrenchments, postępując 

zgodnie z tą samą procedurą co przy budowaniu barykady 

(16.2), z tym wyjątkiem, że można tego spróbować tylko 

podczas tury wieczornej lub głębokiej nocy (18.0). Jednostka 

nie może w tej samej fazie zbudować barykady i ulepszyć ją 

do okopów. 

16.4 Czas trwania umocnień 
16.4.1 Znaczniki barykad Hasty Works pozostają na 

heksie, na którym zostały zbudowane, do momentu, gdy 

wroga jednostka bojowa wejdzie na ten heks. Gdy to nastąpi, 

usuń znacznik barykady i umieść go z powrotem w puli 

dostępnych znaczników. 

16.4.2 Znaczniki okopów Entrenchments pozostają na 

heksie, na którym zostały zbudowane i nie można ich 

zniszczyć. Są używane przez każdą jednostkę, która znajdzie 

się na heksie, niezależnie od tego, która strona pierwotnie 

zbudowała okopy. 

16.5 Ograniczenia dot. francuskiego VI korpusu  
Jednostki VI Korpusu dowodzonego przez 

Canroberta mają tymczasowo zmniejszony 

WST o dwa podczas próby zbudowania barykad 

Hasty Works (tylko wtedy). Ponadto jednostki z 

tej formacji nigdy nie mogą budować okopów 

Entrenchments. 

UWAGA HISTORYCZNA: Francuski VI Korpus cały sprzęt 

do budowania okopów pozostawił w Chalons, gdy musiał 

bardzo szybko przemieścić się na front. 

17.0 DZIELENIE I ŁĄCZENIE 

JEDNOSTEK 
Każda formacja (korpus) może podzielić swoje brygady 

piechoty na mniejsze tzw. wydzielone pododdziały piechoty. 

Wydzielone pododdziały piechoty są identyfikowane za 

pomocą kodu literowego (jedna litera), napisu „Detach” i 

oznaczenia korpusu macierzystego oraz mogą być używane 
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tylko przez jednostki tego samego korpusu. Jeśli gracz chce 

podzielić jednostkę, jest ograniczony do limitu dostępnych 

żetonów pododdziałów dla konkretnego korpusu 

macierzystego. Zauważ, że żetony wydzielonych 

pododdziałów posiadają tylko strony osłabione i możesz użyć 

dowolnej strony żetonu wydzielonego pododdziału, aby 

uzyskać potrzebną liczbę PS. Zauważ również, że gracz 

pruski ma więcej opcji podziału (ma więcej dostępnych 

żetonów pododdziałów piechoty). Podział jednostek 

następuje na początku podfazy ruchu jednostki (zanim 

nastąpi jakikolwiek ruch), ale nie kosztuje żadnych 

dodatkowych PR (11.0). 

17.1 Wydzielanie pododdziałów piechoty 
Każdy gracz może podzielić dowolną swoją 

brygadę piechoty (nazywaną jednostką 

„macierzystą”), która nie została wstrząśnięta 

ani zdezorganizowana (bez znaczników Shaken 

lub Disrupted), na mniejsze pododdziały piechoty, zanim 

wykona jakikolwiek ruch podczas podfazy ruchu. Rozmiar i 

liczba pododdziałów piechoty są ograniczone przez bieżące 

PS jednostki macierzystej i liczbę dostępnych żetonów 

pododdziałów piechoty Detach dla danego korpusu. Podczas 

dzielenia nie można przekroczyć początkowej wartości PS 

jednostki macierzystej, ale można wydzielić dowolną liczbę 

pododdziałów piechoty, których suma PS będzie mniejsza 

albo równa PS jednostki macierzystej. Jednostkę macierzystą 

usuwa się z gry i zastępuje wymaganą liczbą wydzielonych 

pododdziałów piechoty Detach. Nowe pododdziały piechoty 

muszą spełniać normalne limity koncentracji stosu jednostek 

na heksie. Następnie mogą one przeprowadzać standardowe 

ruchy podczas bieżącej podfazy ruchu. Gracz może podzielić 

więcej niż jedną jednostkę macierzystą, jeśli dostępna jest 

wystarczająca ilość żetonów wydzielonych pododdziałów 

piechoty danego korpusu. 

17.2 Znaczniki z jednostek macierzystych 
Jeśli jednostka macierzysta ma znacznik małego zapasu 

amunicji Low Ammo lub racjonowanej amunicji Rationed 

Ammo, każdy wydzielony z niej pododdział piechoty 

również otrzymuje identyczny znacznik. 

Zapamiętaj: Jednostka macierzysta, jeśli ma zostać 

podzielona na mniejsze pododdziały, nie może być 

wstrząśnięta Shaken ani zdezorganizowana Disrupted, nie 

może również być osłabiona (żeton jednostki po stronie 

osłabionej). 

17.3 Łączenie pododdziałów piechoty 
Pododdziały piechoty z tego samego korpusu, które są 

ułożone razem na stosie na początku podfazy ruchu 

aktywnego gracza, mogą zostać ponownie połączone w 

jednostkę wielkości brygady, z zachowaniem następujących 

ograniczeń: 

a. Nowa jednostka musi pochodzić z tego samego korpusu 

co pododdziały piechoty i musi być jednostką 

macierzystą, która była wcześniej używana do tworzenia 

takich wydzielonych pododdziałów (choć niekoniecznie 

musiała się podzielić wtedy na dokładnie te same 

pododdziały, które teraz się łączą). 

b. Nowa jednostka nie może mieć wartości PS większej niż 

suma PS łączonych pododdziałów piechoty. Zależnie od 

sumy PS łączonych pododdziałów, nowa połączona 

jednostka pojawia się na mapie jako świeża albo 

osłabiona. 

c. Jeśli którykolwiek pododdział piechoty ma znacznik 

problemów z morale lub z amunicją, nowa brygada musi 

otrzymać te same znaczniki. Jeśli występuje więcej niż 

jeden znacznik dowolnego typu, zastosuj tylko najgorszy 

(na przykład jeśli obecny jest zarówno znacznik 

„wstrząśnięta” Shaken, jak i „zdezorganizowana” 

Disrupted, to nowa jednostka otrzymuje tylko znacznik 

zdezorganizowanej). 

Po połączeniu usuń pododdziały piechoty z mapy i umieść 

nową brygadę na ich heksie. Nowa jednostka może następnie 

wykonać standardwoy ruch podczas bieżącej podfazy ruchu. 

18.0 TURY W CIĄGU NOCY 
Podczas dwóch scenariuszy kampanii rozgrywka może być 

kontynuowana przez całą noc do następnego dnia. Istnieją 

cztery różne rodzaje tur nocnych i każda z nich posiada 

pewne specjalne zasady. 

18.1 Zmierzch 
Zmierzch pojawia się podczas tury o godzinie 9:00 pm. 

LWIDZ jest ograniczona do maksymalnie jednego heksu (tj. 

do sąsiedniego heksu). Jednostki, które nie korzystają z ruchu 

drogowego, podczas ruchu płacą podwójny koszt terenu 

(11.2). Jednostki poruszające się wzdłuż heksów drogowych 

stosują zwykłe koszty ruchu drogowego (w tym mogą 

korzystać z drogowej kolumny marszowej wzdłuż drogi 

głównej). WST wszystkich jednostek jest zmniejszona o 

jeden. 

18.2 Wieczór 
Wieczór to tury od godziny 10:00 pm do północy 

12:00 am. Podczas tych tur nie używa się 

żadnych losów wydarzeń ani wojennej 

zawieruchy Fortunes of War – w kubku do 

ciągnięcia należy umieścić tylko losy aktywacyjne i losy 

szefów sztabu. Niedozwolone jest związanie wroga w walce, 

sama walka ani odnowa jednostek – jednostki mogą jedynie 

przemieszczać się lub budować umocnienia. Jednostki 

niekorzystające z ruchu drogowego płacą podwójny koszt 

terenu podczas ruchu (11.2) za heksy nieposiadające drogi. 

Jednostki mogą próbować zbudować barykady Hasty Works 

lub okopy Entrenchments (16.0). Dowolna formacja 

jednostek może zrobić Bivouac (18.6) i prowadzić 

odpowiednie działania z tym związane. Jednostki, które 

wykonują jakikolwiek ruch lub próbują zbudować okopy, 

otrzymują zmniejszenie morale (nakładane wg zwykłych 

zasad) po zakończeniu swojego ruchu lub próby zbudowania 

okopów. Na zakończenie tury przesuń znacznik Campaign 

Day na następny dzień kampanii. Na początku tury, jednostki 

macierzyste, które zostały usunięte z powodu podzielenia się 

na oddziały piechoty, mogą zostać umieszczone na polu 
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dostępnych do odbudowy „Units Eligible for Rebuilding” po 

swojej osłabionej stronie, jeśli gracz najpierw usunie z mapy 

wydzielone pododdziały piechoty (jeśli wciąż są na mapie), 

te które mogły zostać utworzone przez tę jednostkę 

macierzystą. 

18.3 Głęboka noc 
Głęboka noc występuje w turach z godzin 1:00 am - 3:00 am. 

Podczas tych tur nie używa się żadnych losów wydarzeń ani 

wojennej zawieruchy Fortunes of War – w kubku do 

ciągnięcia należy umieścić tylko losy aktywacyjne i losy 

szefów sztabu generalnego. Niedozwolone jest związanie 

wroga w walce, sama walka ani odnowa jednostek – jednostki 

mogą jedynie przemieszczać się lub budować umocnienia. 

Jednostki nie korzystające z ruchu drogowego płacą 

podwójny koszt terenu podczas ruchu (11.2) za heksy 

nieposiadające drogi. Jednostki mogą próbować zbudować 

barykady Hasty Works lub okopy Entrenchments (16.0). 

Dowolna formacja jednostek może zrobić Bivouac (18.6) i 

prowadzić odpowiednie działania z tym związane. Jednostki, 

które nie będą miały Bivouacu, otrzymują zmniejszenie 

morale (nakładane wg zwykłych zasad) na koniec swojej 

aktywacji (nawet jeśli nie wykonywały żadnej akcji). Na 

początku tury, jednostki macierzyste, które zostały usunięte z 

powodu podzielenia się na pododdziały piechoty, mogą 

zostać umieszczone na polu dostępnych do odbudowy „Units 

Eligible for Rebuilding” po swojej osłabionej stronie, jeśli 

gracz najpierw usunie z mapy wydzielone pododdziały 

piechoty (jeśli wciąż są na mapie), te które mogły zostać 

utworzone przez ową jednostkę macierzystą. 

18.4 Świt 
Świt występuje podczas tury o godzinie 4:00 am. LWIDZ jest 

ograniczona do maksymalnie jednego heksu (tj. do 

sąsiedniego heksu). Jednostki nie korzystające z ruchu 

drogowego płacą podwójny koszt terenu podczas ruchu 

(11.2) za heksy nieposiadające drogi. Jednostki poruszające 

się wzdłuż heksów drogowych płacą zwykłe koszty ruchu po 

drodze. WST wszystkich jednostek jest zmniejszona o jeden. 

Francuskie sztaby dowodzenia muszą zostać ponownie 

reaktywowane na nowy dzień zgodnie z instrukcjami ze 

scenariusza. 

18.5 Linie komunikacyjne 
Podczas tur nocnych może być konieczne ustalenie statusu 

strategicznej linii komunikacyjnej jednostki (LKOM), jeśli 

zrobi ona Bivouac (18.6). Jest to miara dostępności formacji 

do linii zaopatrzenia armii, przepływu żołnierzy zastępczych 

i innych działań logistycznych. Określenie posiadania LKOM 

jest inne dla każdej strony konfliktu. 

a. Prusacy: Dany sztab posiada LKOM, jeśli może 

prześledzić zasięg dowodzenia do dowolnego heksu drogi, a 

następnie tą drogą na dowolną odległość do kwalifikującego 

się heksu krawędzi mapy. Ścieżka taka nie może przechodzić 

przez wrogą jednostkę bojową ani w jej sąsiedztwie. Stopień 

LKOM zależy od tego, który z heksów krawędzi mapy jest 

używany, w następujący sposób: 

• Krótka LKOM = na południe do Gorze (2529/2729) lub 

Moselle Crossings (3729). 

• Zwykła LKOM = na południe do Buxieres (1429). 

• Wydłużona LKOM = krawędź zachodnia (0125) lub 

krawędź południowozachodnia (0128). 

b. Francuzi: Dany sztab posiada LKOM, jeśli może 

prześledzić zasięg dowodzenia do dowolnego heksu drogi 

głównej (tylko takiej), a następnie, podążając tą główną drogą 

na dowolną odległość, do kwalifikującego się heksu krawędzi 

mapy. Ścieżka taka nie może przechodzić przez wrogą 

jednostkę bojową ani w jej sąsiedztwie. Stopień LKOM 

zależy od całkowitego dystansu do heksu oznaczonego jako 

„To Metz” (5210 lub 5216) w następujący sposób: 

• Krótka LKOM = od rzędu heksów 3300 lub większego. 

• Zwykła LKOM = od rzędu heksów 3200 do rzędu 1700 

(włącznie). 

• Wydłużona LKOM = od rzędu heksów 1600 lub 

mniejszego. 

Stopień LKOM (jeśli występuje) wpływa na testy 

wykonywane podczas aktywności dotyczących Bivouacu. 

18.6 Bivouac 
Podczas tur wieczoru i głębokiej nocy (tylko wtedy) gracze 

mogą umieścić aktywowaną formację jednostek w statusie 

Bivouacu (nawet jeśli niektóre z nich poruszyły się lub 

próbowały zbudować umocnienia). Posiadając taki status, 

cała formacja otrzymuje możliwość odzyskania sił podczas 

tur nocnych – buduje obóz i próbuje poprawić swój stan, jeśli 

występują jakiekolwiek zmniejszenia morale, problemy z 

amunicją, znaczniki ran dowódcy Leader Casualty lub ma 

osłabione jednostki. Aby móc utworzyć Bivouac, dana 

formacja jednostek musi być w postawie defensywnej. 

Jeśli formacja zostanie umieszczona w Bivouacu, dla 

przypomnienia obróć żeton jej sztabu na bok. Każda 

jednostka formacji, która nie przeprowadziła żadnego ruchu 

ani nie próbowała zbudować umocnień w tej fazie, może 

następnie w podfazie odnowy wykonać akcje Ożywienia, 

Mobilizacji, Zaopatrzenia i Leczenia dowódcy. Wtedy gracz 

będący właścicielem rzuca 1k10 i porównuje wynik ze 

zmodyfikowanym WST jednostki mającej Bivouac. Do 

wyniku rzutu zastosuj następujące modyfikatory: 

• Dodaj 1 do wyniku rzutu kostką, jeśli jednostka nie 

znajduje się w zasięgu dowodzenia swojego sztabu lub 

sztab nie ma LKOM (18.5). 

• Dodaj 1 do wyniku rzutu kostką, jeśli jednostka jest trzy 

lub mniej heksów od wrogiej jednostki bojowej (może 

sąsiadować z jednostką wroga). 

• Odejmij 1 od wyniku rzutu kostką, jeśli jednostka 

znajduje się w zasięgu dowodzenia swojego sztabu, który 

posiada zwykłą LKOM. 

• Odejmij 2 od wyniku rzutu kostką, jeśli jednostka 

znajduje się w zasięgu dowodzenia swojego sztabu, który 

ma krótką LKOM. 

Jeśli zmodyfikowany wynik netto rzutu kostką jest mniejszy 

niż WST jednostki, wtedy test jest „zdany”. Jeśli jest taki sam 
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jak WST, wtedy wynik testu jest „równy”. Jeśli większy niż 

WST, wtedy test jest „niezdany”. 

a. Ożywienie: Jednostki wstrząśnięte Shaken i 

zdezorganizowane Disrupted mogą wykonać powyżej 

zdefiniowany test akcji Bivouacowej, aby spróbować usunąć 

lub zredukować taki karny znacznik. Zastosuj wynik testu w 

następujący sposób: 

• Zdany = jednostka wypoczęła: Usuń z jednostki dowolny 

karny znacznik (Shaken lub Disrupted). 

• Równy = ulepszenie: Znacznik Shaken jest usuwany; 

znacznik Disrupted odwróć na stronę Shaken. 

• Niezdany = brak zmian: Jednostka zachowuje swój 

bieżący karny znacznik. 

Uwaga: Ta procedura różni się od normalnej akcji odnowy, 

która może być przeprowadzana podczas dnia. 

b. Mobilizacja: Jednostki osłabione mogą wykonać powyżej 

zdefiniowany test akcji Bivouacowej, aby spróbować 

odzyskać pełną siłę i odwrócić swoje żetony na „świeżą” 

stronę (nawet jeśli testowały „ożywienie”). Zastosuj wynik 

testu w następujący sposób: 

• Zdany = odzyskanie sił: Odwróć żeton jednostki na 

świeżą stronę. Jeśli powoduje to przekroczenie limitu 

koncentracji stosu jednostek na jednym heksie, wtedy 

jednostkę należy natychmiast przesunąć na sąsiedni, 

kwalifikujący się heks, który nie może być bliżej wrogiej 

jednostki bojowej. 

• Równy = bez zmian: Jednostka pozostaje osłabiona. 

• Niezdany = rozbicie: Jednostka jest usuwana z gry i 

umieszczana na polu jednostek wyeliminowanych „Units 

Eliminated This Turn” (10.2). 

c. Zaopatrzenie: Jednostki ze znacznikiem problemów z 

amunicją mogą wykonać powyżej zdefiniowany test akcji 

Bivouacowej, aby spróbować usunąć znacznik lub obniżyć 

jego poziom (nawet jeśli już testowały „ożywienie” lub 

„mobilizację”). Zastosuj wynik testu w następujący sposób: 

• Zdany = dozbrojenie: Usuń z jednostki znacznik 

problemów z amunicją (dowolnego rodzaju). 

• Równy = ulepszenie: Znacznik Low Ammo jest usuwany; 

znacznik Rationed Ammo” odwróć na stronę Low Ammo. 

• Niezdany = bez zmian: Jednostka zachowuje swój 

bieżący znacznik. 

Próba zaopatrzenia to jedyny moment, kiedy francuskie 

jednostki korpusowej artylerii (Corps) mogą usunąć lub 

zmienić znacznik problemów z amunicją (13.2.3). 

d. Wyleczenie dowódcy: Jeśli sztab dowodzenia posiada 

znacznik ran Leader Casualty, można go usunąć, rzucając 

jedną kością 1k10 i osiągając wynik 1–5. 

Uwaga: Jednostki mogą wykonywać każdy rodzaj wyżej 

wymienionego testu, jeśli się kwalifikują. Zauważ też, że 

jednostka może znajdować się w Bivouacu w dwóch kolejnych 

turach, wieczorem i podczas głębokiej nocy. 

PRZYKŁAD: Osłabiona jednostka ze znaczkiem 

wstrząśnięcia Shaken i racjonowanej amunicji Rationed 

Ammo może najpierw wykonać test ożywienia, aby usunąć 

znacznik Shaken, następnie mobilizacji, aby odwrócić się na 

stronę świeżą, a następnie test zaopatrzenia, aby usunąć 

znacznik Rationed Ammo. Wszystkie wyniki testów są 

kumulatywne. 

e. Opuszczenie Bivouacu: Jednostki muszą opuścić Bivouac 

na początku tury świtu. Jednostki pruskie mogą wówczas 

normalnie funkcjonować, a jednostki francuskie podlegają 

procedurze rozmieszczania jednostek francuskich o świcie 

według opisu w scenariuszu. 

f. Nieodpowiednie jednostki: Jednostki należące formacji, 

która tworzy Bivouac, jeśli poruszały się lub próbowały 

zbudować umocnienia, nie mogą wykonywać testów 

związanych z Bivouaciem. 

19.0 OKREŚLENIE 

ZWYCIĘSTWA 
Każdy scenariusz, zależnie od rodzaju, posiada własny 

sposób określania zwycięstwa, jak opisano poniżej. 

19.1 Małe bitwy 
Scenariusze typu “małe bitwy” posiadają prosty warunek 

zwycięstwa – kontrolowanie heksów miejskich. Wygrywa 

strona, która na końcu gry kontroluje najwięcej określonych 

miast. 

19.2 Pełne bitwy 
W scenariuszach typu „pełna bitwa” możliwe jest osiągnięcie 

automatycznego zwycięstwa przed końcem gry, podczas fazy 

końca tury, jeśli dany gracz spełni określone warunki. 

Ponadto w takich scenariuszach są również obowiązkowe 

warunki do spełnienia przez danego gracza, aby mógł 

osiągnąć zwycięstwo – w szczególności chodzi o 

kontrolowanie określonych lokacji. Kontrola heksów zależy 

od narodowości ostatniej jednostki, która weszła na dany 

heks lub heksy (użyj odpowiednich znaczników kontroli, 

francuskich albo pruskich, aby oznaczać kontrolę heksów, 

jeśli rozpoznanie kontroli mogłoby sprawić problemy). Jeśli 

obowiązkowe warunki nie są spełnione, wtedy dana strona 

nie może wygrać. Jeśli zostaną spełnione, można przejść do 

określania warunków zwycięstwa. Warunki ustalania 

zwycięstwa to lista heksów, które może kontrolować każda 

strona. Strona kontrolująca większą liczbę tych heksów 

wygrywa scenariusz (zwróć uwagę, że nie może być remisu 

z powodu nieparzystej liczby heksów na listach). 

19.3 Kampanie 
W scenariuszach typu „kampania” określenie zwycięzcy 

odbywa się na podstawie liczby punktów zwycięstwa, które 

podczas gry zdobywa gracz francuski (tylko on). Obie strony 

mają również warunek automatycznej przegranej i jeśli 

zostanie on osiągnięty, wtedy dana strona natychmiast 

przegrywa. 
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OBSZERNY PRZYKŁAD 

ROZGRYWKI 
 

 
Pozycje początkowe. 

Francuski gracz (Pierre) z powodzeniem zdobył miejscowość 

Flavigny jednostkami należącymi do II Korpusu. Pierre ma w 

pobliżu całą Dywizję Verge’a (dwie brygady piechoty i ich 

artylerię z baterią Mitrailleuse, jednostki Verge z szarym 

paskiem), wspierane przez osłabioną artylerię II Korpusu 

Corps/II, jednostki 1 Brygady Średniej Kawalerii należące 

do 3. Rezerwowej Dywizji Kawalerii 1 Cav/3C oraz dosyć 

odważną, odosobnioną brygadę Gwardii Woltyżerów 

2/Del/IG z Korpusu Gwardii Cesarskiej. Jednostki te 

desperacko próbują utrzymać Flavigny, podczas gdy pruski 

gracz Wilhelm planuje swój kontratak. Wilhlem zgromadził 

znaczną siłę, ściągając w te okolice jednostki z III Korpusu 

Alvenslebena, wraz z 15 Brygadą Lekkiej Kawalerii z 6. 

Dywizji Kawalerii (15/6 Cav), jako wsparcie, oraz jedną 

brygadę z X Korpusu (39/KrKo/X). 

Podczas fazy planowania Wilhelm decyduje się na 

umieszczenie w kubku losu wydarzenia KRUPP'S GUNS jako 

swojego zaplanowanego wydarzenia, a Pierre, jako swoje 

zaplanowane wydarzenie, umieszcza w kubku los 

BATTLEFIELD CONDITIONS. Obaj gracze następnie mieszają 

pozostałe losy wydarzeń i umieszczają odpowiednią ich 

liczbę w kubku do losowania. Do kubka trafiają również: los 

wojennej zawieruchy FORTUNES OF WAR, pruski los szefa 

sztabu generalnego (francuski los szefa sztabu: Marshall 

Bazaine nie trafił do kubka w tej turze) i wszystkie niezbędne 

losy aktywacyjne dla wszystkich formacji znajdujących się 

na mapie. 

Pierwszym wciągniętym losem jest BEATEN 

ZONE. Pierre decyduje się zachować go na 

później, ponieważ spodziewa się ataku wroga na 

Flavigny w dalszej części tury.  

Następny wyciągnięty los to los aktywacyjny 

pruskiego X Korpusu – Wilhelm wykonuje 

pewne działania jednostkami tego korpusu w 

innych miejscach na mapie (poza obszarem tego 

przykładu). Brygada 39/KrKo/X jest częścią X Korpusu, ale 

obecnie jest bez dowódcy – zatem Pierre losuje znacznik Out 

of Command i umieszcza go, bez sprawdzenia jego spodu, 

nieujawniony, na heksie brygady. Po zakończeniu aktywacji 

jednostek X Korpusu Wilhelm odwraca znacznik Out of 

Command i okazuje się, że jest to znacznik typu Cautious – 

ostrożnie. Dzięki niemu jednostka może wykonać ruch płacąc 

nie więcej niż połowę swojej PPR, ale Wilhelm wpierw 

postanawia rozbić brygadę na dwa mniejsze pododdziały 

piechoty, aby zinfiltrować lukę we francuskich liniach. 

Usuwa jednostkę 39/KrKo/X z mapy i odkłada ją na bok, 

zastępując ją dwiema jednostkami wydzielonych 

pododdziałów piechoty z X Korpusu – stroną 4-5 jednostki 

„B” i stroną 2-5 jednostki „A” (razem 4+2=6 PS, co mieści 

się w limicie: 39/KrKo/X miała 6 PS). Obie jednostki mogą 

się wtedy poruszać, ale łącznie tylko do 2 PR ze względu na 

znacznik Out of Command z wynikiem Cautious (50% PPR), 

zaś macierzysta jednostka brygady miała PPR = 4 PR. 

Jednostka „B” porusza się na hex strumienia 1926, a 

jednostka „A” porusza się na hex strumienia 1826 

(wykorzystując w ten sposób całą dostępną pulę ruchu). 

Znacznik Out of Command jest usuwany i dodawany do 

losowej puli dostępnych znaczników. To kończy aktywację 

X Korpusu. 

Kolejny wyciągnięty los to pruskie wydarzenie 

inicjatywy dowódcy COMMAND INITIATIVE – 

Wilhelm decyduje się jednak użyć je jako 

wydarzenie dowództwa (stroną Command 

Event) i umieszcza ten los na torze pruskich posiłków na 

karcie scenariusza. 

Następny jest los aktywacyjny francuskiego VI 

Korpusu – Pierre wykonuje akcje jednostek tego 

korpusu w innych częściach mapy (poza 

obszarem tego przykładu). 

Następny los to BEATEN ZONE – tym razem 

Pierre postanawia użyć go natychmiast do 

wydania walki ogniowej przez jednostkę 

Mitrailleuse Verge-Mit przeciw pruskiej 

jednostce piechoty 9/Stulp/III na heksie nr 2227. Los 

odkłada na bok (pozostanie z boku do końca tury) i 

natychmiast oblicza siłę swojego ognia. Odległość od 

pruskiej jednostki to trzy heksy, a więc jest to „zasięg daleki”: 

siła jednostki Mitrailleuse zostaje zmniejszona o połowę do  

2 PS, więc Pierre rozpoczyna obliczanie wyniku walki od 

kolumny „2” w tabeli walki ogniowej. Sprawdzając 

odpowiednie przesunięcia kolumn, widzi, że jedyną, która ma 

zastosowanie, jest „1” dla ostrzału z Mitrailleuse, a zatem 

walka zostanie rozstrzygnięta na kolumnie „3” tabeli. 

Zauważ, że LWIDZ jest czysta, ponieważ jednostka 

strzelająca znajduje się na poziomie 1, a cel na poziomie 3, 

oraz nie ma terenu, który mógłby blokować lub przesłaniać 

LWIDZ. Pierre rzuca dwiema swoimi kostkami i na razie 

sprawdza tylko wynik z czerwonej. Czerwona kostka ma 

wynik „7”, co wg tabeli oznacza „TM”. Zatem jednostka 

pruska musi przejść test morale, a gracze natychmiast 

sprawdzają wynik rzutu białą kostką. Ta kostka pokazuje „5”, 

co oznacza, że pruska jednostka zdaje test (ponieważ WST 

jednostki 9/Stulp/III wynosi „8”) i nie ma innych efektów. 
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Zwróć uwagę, że nie miało to żadnego wpływu na sztab 

dowodzenia. 

Z kubka wyciągnięty zostaje francuski los 

INSPIRATIONAL LEADERSHIP, a Pierre decyduje 

się położyć go jako wydarzenie dowództwa na 

torze dowódcy Bazaine’a na karcie kampanii, 

aby się zabezpieczyć w razie gdyby z kubka został 

wyciągnięty los oznaczający niepewność Bazaine’a – 

BAZAINE’S MALAISE (wtedy będzie mógł spróbować je 

anulować). Ponieważ na tym torze nie ma jeszcze żadnego 

losu, umieszcza go na pierwszym polu toru. 

Następnie zostaje wyciągnięte wydarzenie 

pruskich BATTLEFIELD CONDITIONS i Wilhelm 

zachowuje je na później. Kolejny to wojenna 

zawierucha FORTUNES OF WAR – Pierre rzuca 

kostką, aby sprawdzić efekt tego wydarzenia. Wyrzuca „1”, 

czyli wynik to „samowolna jednostka francuska”. Patrząc na 

mapę, Wilhelm może przesunąć dowolną wrogą francuską 

jednostkę o jeden heks w dowolnym kierunku. Postanawia 

przenieść francuską jednostkę artylerii Verge’a z Flavigny 

(wraz z żetonem baterii Mitrailleuse, ponieważ są one 

traktowane jako jedna jednostka) na heks nr 2124 (w ten 

sposób osłabia francuską obronę miasta, ustawia działa na 

strumieniu i teraz potencjalnie mogą one mieć zasłoniętą 

LWIDZ do pruskich jednostek). 

 
Sytuacja po tym, jak brygada 39/KrKo/X została podzielona 

na dwa pododdziały, a artyleria Verge’a otrzymała efekt 

„samowolnej jednostki francuskiej”. 

Kolejny los to w rzeczy samej BAZAINE’S 

MALAISE – niepewność Bazaine’a! Wilhelm nie 

posiada się z radości, ponieważ czekał właśnie 

na ten los, aby zagrać go na francuski sztab 

dowódcy II Korpusu, co spowoduje unieruchomienie go i 

jego jednostek. Wilhelm uśmiecha się złowieszczo i kładzie 

los BAZAINE’S MALAISE na francuskim sztabie dowódcy II 

Korpusu (generał Frossard). Los ten będzie się tam 

znajdować do momentu wyciągnięcia losu aktywacyjnego II 

Korpusu – wtedy zostanie rozstrzygnięte czy wydarzenie 

oznaczające niepewność Bazaine’a wystąpi czy nie. 

Zwróć uwagę, że francuski gracz wciąż ma czas na 

umieszczenie większej liczby losów wydarzenia dowództwa 

na torze „przywództwa Bazaine’a”, zanim zostanie 

wyciągnięty los aktywacyjny II Korpusu. 

Następny los wyciągnięty z kubka to aktywacja 

pruskiej 6. Dywizji Kawalerii, więc wszystkie 

jednostki 6. Dywizji Kawalerii są aktywne. 

Żeton sztabu 6. Dywizji Kawalerii jest na 

Agresywnej stronie, ale znajduje się daleko na zachód (poza 

obszarem tego przykładu), a zatem „15/6 Cav” z naszego 

przykładu jest bez dowódcy, czyli otrzymuje znacznik Out of 

Command. Po tym, jak pozostałe jednostki tej formacji, 

niewidoczne na obszarze mapy w tym przykładzie, zakończą 

swoje akcje, Wilhelm odwraca znacznik Out of Command i 

okazuje się, że jest to Advance – „naprzód”. Ponieważ w 

odległości 4 heksów od jednostki kawalerii znajdują się 

jednostki wroga, musi ona przeprowadzić szarżę na 

najbliższą z nich. Istnieją dwa heksy kwalifikujące się na cel 

szarży, każdy w odległości trzech heksów, więc w tym 

przypadku to Pierre może wybrać heks, który będzie 

atakowany. Decyduje się na ten z jednostką 2/Del/IG, 

ponieważ woli, aby wróg atakował możliwie najdalej od jego 

pozycji obronnej we Flavigny. Zauważ jednak, że kawaleria 

pruska nie mogła szarżować bezpośrednio na piechotę w 

Flavigny, ponieważ nie może wykonywać szarży na heks 

miasta. Wilhelm musi zatem ogłosić próbę szarży kawalerii, 

rzuca „4” na kostce (w porównaniu z WST kawalerii 

wynoszącym „7”), co oznacza że kawaleria wykonuje szarżę: 

umieszcza znacznik Cavalry Charge na jednostce (zwróć 

uwagę, że gdyby nie zdała testu szarży, wtedy Wilhelm wciąż 

musiałby przesunąć kawalerię na heks sąsiadujący z wrogą 

francuską jednostką i przeprowadzić szturm bez szarży) i 

przemieszcza kawalerię 15/6 Cav na heks nr 2525. Pierre ma 

zachowany wcześniej los Beaten Zone i teraz może go użyć, 

ale postanawia tego nie robić. Pruska kawaleria kontynuuje 

ruch na heks nr 2524, gdzie musi się zatrzymać, ponieważ 

francuska jednostka 2/Del/IG może teraz oddać ostrzał 

defensywny, co Pierre natychmiast ogłasza. Ale zanim 

nastąpi rozstrzygnięcie tego ostrzału, Wilhelm zagrywa 

zachowany wcześniej los BATTLEFIELD CONDITIONS i 

umieszcza go na mapie obok miejsca walki, dlatego Pierre 

musi zastosować przesunięcie „2” do defensywy swojej 

jednostki (odzwierciedla to sytuację z prawdziwego pola 

bitwy, na przykład gdy francuska gwardia nie zauważyła 

szarżującej kawalerii aż do ostatniej chwili, z powodu 

zasłoniętego przez chwilę pola widzenia, dymu unoszącego 

się nad polem bitwy itp.). Zasięg wynosi jeden hex, czyli jest 

to „zasięg skuteczny”. Jednostka francuska ma 4 PS, więc w 

tabeli wyników walki ogniowej Pierre zaczyna od kolumny 

„4”, następnie przesuwa „1” za ostrzał francuskiej 

piechoty, „3” ponieważ co najmniej 50% siły ostrzeliwanej 

jednostki to kawaleria, oraz „2” za pruski los BATTLEFIELD 

CONDITIONS. Zatem przesunięcie netto wynosi „2”, co 

oznacza kolumnę „6-7”. Pierre chwyta swoje kości i 

czerwoną wyrzuca „4”, co daje  wynik „TM+1”. Niestety na 

białej kostce też wypada liczba „4”, czyli za mało, aby 

zaszkodzić kawalerii („4”+1=„5”, a WST kawalerii wynosi 

„7”), ale jest to dublet: podwójna 4! Pierre nie tylko nie zadaje 

żadnych obrażeń szarżującej kawalerii, bowiem co gorsze 
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francuska 2/Del/IG otrzymuje znacznik „Low Ammo” za ten 

dublet. Pruska kawaleria pozostaje na heksie 2524 i 

otrzymuje znacznik szturmu „Assault” wskazujący na 

francuską jednostkę. 

Wilhelm przechodzi do rozstrzygnięcia walki szturmowej. 

Najpierw musi ustalić różnicę szturmową. Kawaleria 

wcześniej zdała test na szarżę, więc jej początkowe PS równe 

„2” zwiększają się o +1 (ponieważ jest to szarża lekkiej 

kawalerii) do „3”. Broniąca się francuska piechota ma PS 

wynoszące „4”, więc różnica szturmowa wynosi „–1” (3 – 4 

= –1). Następnie sprawdzane są przesunięcia kolumn: 

francuscy gwardziści mają WST „8” w porównaniu z „7” 

pruskiej kawalerii, więc broniący się maja lepszą WST i 

dlatego występuje przesunięcie kolumny o „1”. Walka 

szturmowa jest więc rozstrzygana w kolumnie „-2” w tabeli 

wyników walki szturmowej TWWszturm. 

UWAGA! W tym miejscu popełniono błąd – przeoczenie. 

Jeśli chcesz, popatrz dokładnie na tabelę „Przesunięcia 

kolumn w walce szturmowej” lub sprawdź rozdział 12.5 i 

spróbuj określić o czy zapomniano w tym przykładzie. 

Dokładne opisanie błędu znajduje się za następnym 

akapitem (przyp. tłum.). 

Wilhelm rzuca jedną kostką (podczas szturmu druga kostka 

nie jest używana) i wyrzuca „9”, co daje wynik „B2”. 

Broniąca się francuska jednostka przegrywa i musi przyjąć 2 

punkt straty. Pierre decyduje się wycofać jednostkę o 1 heks 

(na 2522, który jest również bliżej sztabu, poza obszarem z 

tego przykładu), a także przyjmuje 1 zmniejszenie morale, 

umieszczając znacznik „wstrząśnięcia” Shaken na jednostce 

(chce utrzymać most, na którym stanęła jednostka). Zauważ, 

że Pierre mógł zdecydować się albo na wycofanie jednostki o 

2 heksy, albo pozostawić ją w miejscu i przyjąć 1 obrażenie 

oraz 1 zmniejszenie morale. 

Rozwiązanie zagadki dot. błędu w przykładzie szturmu: 

Według procedury szturmu, przy określaniu przesunięć 

kolumny w tabeli wyników szturmu (rozdział 12.5) 

pierwszym krokiem jest określenie czy występuje  

„Przewaga w sile”. W tym przykładzie siła szarżującej i 

szturmującej kawalerii wynosi 3 (2 po zmodyfikowaniu 

+1 za szarżę lekkiej kawalerii wg tabeli „Zmiana PS 

jednostki w szturmie”), a broniąca się francuska piechota 

ma PS = 4, więc relacja sił wynosi 3:4 czyli 1:2 

(zaokrąglenie na korzyć broniących się). Zatem powinno 

wystąpić dodatkowe przesunięcie kolumny „1”. 

(Naprawienie tego przeoczenia niestety pociągnęłoby za 

sobą zbyt duże zmiany w tekście i ilustracjach do tego 

przykładu, dlatego przedstawiłem błąd w taki właśnie 

sposób. Błąd ten jest wskazany przez autora gry w erracie 

– przyp. tłum.). 

Zwycięska pruska kawaleria musi teraz przeprowadzić ruch 

przełamujący (ponieważ wykonuje szarżę) i przemieszcza się 

na heks nr 2523. Wilhelm następnie postanawia przesunąć 

kawalerię na heks nr 2422, aby zablokować drogę, a może to 

zrobić, ponieważ szarża kawalerii umożliwia ruch o 

dodatkowy heks, o ile zmniejszy lub utrzyma odległość do 

pokonanej jednostki wroga (co w tym przypadku jest 

spełnione). Zauważ też, że jednostka piechoty 2/Del/IG już 

nie może oddać ostrzału defensywnego przeciw kawalerii, 

mimo że ta porusza się w sąsiedztwie, ponieważ jednostki 

prowadzące ruch przełamujący nie są narażone na ostrzał 

defensywny przeciwnika. Po wykonaniu przełomu jednostka 

kawalerii 15/6 Cav otrzymuje znacznik „wstrząśnięta” 

Shaken, ponieważ przeprowadziła szarżę kawalerii. To 

kończy aktywację 6. Dywizji Kawalerii. 

 
Sytuacja po szarży pruskiej jednostki kawalerii 15/6 Cav. 

Kolejny wyciągnięty los to wyczekiwany los 

aktywacyjny francuskiego II Korpusu. Pierre nie 

miał szansy na umieszczenie większej ilości 

losów wydarzeń dowództwa na torze dowódcy 

Bazaine’a. Nie jest to komfortowa sytuacja, choć nie 

dramatyczna – na torze dowódcy Bazaine’a na kracie 

scenariusza jest przynajmniej jeden los Command Event. 

Pierre natychmiast rzuca kostką (może to zrobić, ponieważ 

ma co najmniej jeden los wydarzenia dowództwa na 

odpowiednim torze), a wynik 1, 2 lub 3 będzie anulował 

pruskie wydarzenie BAZAINE’S MALAISE powodujące 

zamrożenie jednostek z francuskiego Korpusu. Wyrzuca „4” 

i krzyczy „Merde!”. Wilhelm zaś podskakuje z radości i 

zaciera ręce – francuski II Korpus otrzymał anulowanie 

aktywacji i nie może nic zrobić z losem aktywacyjnym. 

BAZAINE’S MALAISE został wykorzystany, więc jest usuwany 

z gry do końca bieżącej tury. 

Kolejny raz następuje ciągnięcie losu – tym 

razem jest to pruski KRUPP’S GUNS. Wilhelm 

postanawia go użyć natychmiast do walki 

ogniowej z jednej z jednostek artyleryjskich. 

Jednostka artylerii dywizjonowej Stulp/III na heksie nr 2027 

ma linię widzenia do Flavigny zablokowaną przez wyższy 

poziom terenu na heksie nr 2127, więc Wilhelm nie chce jej 

wybierać. Do strzału wybiera korpusową artylerię Corps/III, 

a jako cel wskazuje francuską jednostkę piechoty 1/Verge/II 

we Flavigny, mając nadzieję, że rozmiękczy przeciwnika 

przed właściwym atakiem w późniejszym czasie. Zasięg 

wynosi trzy heksy, a zatem mieści się w „efektywnym 

zasięgu” artylerii, czyli strzela z 7 PS (co daje początkowe 

ustawienie na kolumnie „6-7”). Zastosuje następujące 
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przesunięcia kolumn: „1” za ostrzał artylerii pruskiej; 

„1” za strzelanie stromotorowe (strzelanie z góry w dół, z 

terenu na poziomie 3 ku poziomowi 1) oraz „3” dla 

jednostki docelowej znajdującej się na heksie miasta = co w 

sumie daje przesunięcie netto „1”. Walka jest więc 

rozstrzygana w kolumnie „5”. Wilhelm rzuca dwiema 

kostkami: szara kostka daje „8”, co oznacza wynik TM+2 w 

tabeli wyników walki ogniowej. Następnie gracze sprawdzają 

wynik z białej kostki: wypadło „0” (czyli „10”), co jest 

zmienione na „12” (ponieważ trzeba zmienić wyniku rzutu o 

+2 z uwagi na poprzednie „TM+2” z tabeli). WST jednostki 

1/Verge/II wynosi tylko „6” (czyli wynik z białej kostki 

przekracza WST aż o 6), więc francuska jednostka otrzymuje 

znacznik dezorganizacji Disrupted (za dwa zmniejszenia 

morale). To było bardzo niszczycielskie bombardowanie! 

Następny los to francuskie wydarzenie 

BATTLEFIELD CONDITIONS i Pierre decyduje się 

zachować go na później, ponieważ spodziewa 

się trudnej walki o Flavigny. 

Kolejny los to aktywacja pruskiego III Korpusu 

– Prusacy właśnie tego potrzebowali! Wilhelm 

odwraca jednostkę sztabu Alvenslabena, 

dowódcy III Korpusu, na stronę „A” (postawa 

agresywna) i ogłasza to Pierre'owi. Następnie sprawdza, które 

jednostki są w zasięgu tego sztabu: wszystkie jednostki są w 

zasięgu, ponieważ zasięg dowodzenia sztabu wynosi „5”. 

Następnie przeprowadza swoją podfazę walki ogniowej ze 

wszystkimi kwalifikującymi się jednostkami III Korpusu. 

Niestety francuskie jednostki są poza zasięgiem dwóch 

pruskich jednostek piechoty (ich „daleki zasięg” to tylko dwa 

heksy). Jednostka artylerii dywizjonowej Stulp/III ma 

zablokowaną LWIDZ do Flavigny i nie chce strzelać do 

francuskiej jednostki kawalerii, ponieważ w teście mogłaby 

otrzymać problemy z amunicją. Ma przysłoniętą LWIDZ do 

francuskiej jednostki artyleryjskiej z dywizji Verge’a na 

heksie nr 2124 i decyduje się oddać strzał (zwróć uwagę, że 

LWIDZ nie jest przysłonięta przez heks nr 2127, ale przez 

strzelanie ponad wrogą jednostką kawalerii na heksie nr 

2125). Cel znajduje się w „efektywnym zasięgu” pruskiej 

artylerii, więc rozstrzyganie wyniku zaczyna się od kolumny 

„6-7” w tabeli wyników walki ogniowej. Przesunięcia 

kolumny to: ostrzał artylerii pruskiej daje „1”; strzelanie 

stromotorowe daje „1”; przysłonięta LWIDZ to „2”; cel 

znajduje się na heksie ze strumieniem czyli „1”. 

Przesunięcie kolumny netto wynosi zatem „1” i ostrzał jest 

prowadzony z kolumny „8-9”. Niewiarygodne, ale Wilhelm 

rzuca tylko „1”, czyli brak efektu (po czym spogląda na białą 

kostkę, na której wypadło „0”, i przeklina swój pech, 

ponieważ wynik z tej kostki skutkowałby podwójnym 

zmniejszeniem morale Franzów – ale nie może zostać 

uwzględniony). Wilhelm umieszcza też znacznik Artillery 

Fired na artylerii, która przed chwilą strzelała. 

Jego drugi strzał to powtórzenie ostrzału z jednostki 

Corps/III na piechotę 1/Verge/II w Flavigny. Sytuacja się 

nie zmieniła i w kolumnie „5” Wilhelm wyrzuca „4”. Wynik 

to „TM” i francuska jednostka w Flavigny musi przejść test 

morale. Jej obecny WST wynosi „4” ponieważ podstawowa 

wartość „6” pokazana na żetonie jest zmniejszona o 2 za 

znacznik dezorganizacji Disrupted. Wilhelm sprawdza białą 

kostkę, na której wyrzucone jest „9” – czyli o 5 więcej niż 

zmodyfikowany WST jednostki, a tym samym daje to dwa 

zmniejszenia morale! Francuska jednostka jest już 

zdezorganizowana, nie może przyjąć kolejnego zmniejszenia 

morale, ponieważ ma już maksymalne. Zamiast tego musi 

zastosować nadwyżkę zmniejszeń morale jako obrażenia. 

Pierwsze obrażenie powoduje odwrócenie żetonu 1/Verge/II 

na stronę osłabioną, znacznik Disrupted pozostaje na 

jednostce. Drugie obrażenie skutkuje następnie testem na 

rozbicie (ponieważ jednostka nie może przyjąć więcej 

zmniejszeń morale ani obrażeń). Pierre sprawdza tabelę 

„Wyników testu rozbicia jednostki” i rzuca jedną kostką, 

porównując wynik ze zmodyfikowanym WST jednostki. 

Zmodyfikowany WST wynosi teraz tylko „2” – pierwotna 

wartość na żetonie osłabionej jednostki to „4”, minus 2 za 

znacznik Disrupted. Pierre wyrzuca kostką „2” – ma sporo 

szczęścia. Taki wynik oznacza „mierne zdanie testu” (wynik 

rzutu jest równy zmodyfikowanemu WST testowanej 

jednostki). To z kolei oznacza, że chociaż jednostka zdała 

test, musi wycofać się o dwa heksy, ponieważ jest 

zdezorganizowana (Disrupted). Francuska jednostka 

wycofuje się na heks nr 2223 (co spełnia wymogi „musi 

odsunąć się od jednostki strzelającej” oraz „w kierunku 

własnego sztabu dowodzenia”), a następnie zwiększa 

odległość od jednostki strzelającej (do wymaganych 2 

heksów), przechodząc na heks nr 2222. 

Pierre przeklina (ponownie), ponieważ Flavigny jest teraz 

bezbronne! Wilhelm umieszcza znacznik wystrzelonej 

artylerii Artillery Fired na pruskiej artylerii, aby zaznaczyć, 

że nie może jej poruszyć w nadchodzącej podfazie ruchu. To 

kończy podfazę walki ogniowej. 

Gra przechodzi teraz do podfazy ruchu, a Wilhelm rozważa 

dostępne opcje. Droga do Flavigny jest wprawdzie szeroko 

otwarta, ale samo wmaszerowanie do miasta spowoduje, że 

jego jednostki znajdą się w środku kotła, otoczone przez 

silnego wroga. 

 
Sytuacja po pruskim ostrzale artyleryjskim. 
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Postanawia działać bardziej ostrożnie i przenosi jednostkę 

piechoty 9/Stulp/III na heks nr 2226, a następnie 2225. Gdy 

tylko zbliża się do francuskiej kawalerii, ta ma możliwość 

szarży na pruską piechotę. Pierre ogłasza, że spróbuje 

wykonać szarżę, ale wyrzuca kostką aż „8”, co jest większe 

niż WST = „7” jednostki 1Cav/3C, czyli próba kończy się 

niepowodzeniem. Wilhelm przesuwa następnie jednostkę 

piechoty 10/Stulp/III na heks nr 2326, kierując się na 2325. 

Ale Pierre krzyczy „Stop!” w momencie gdy pruska 

jednostka wchodzi na 2326, po czym zagrywa zachowany 

wcześniej los BEATEN ZONE, aby uruchomić ostrzał 

okazjonalny z francuskiej jednostki piechoty 2/Verge/II z 

heksu nr 2324 na poruszającą się jednostkę pruską. Walka 

ogniowa jest rozstrzygana natychmiast. Jednostka francuska 

ma PS = „4”, ponieważ znajduje się w „zasięgu skutecznym”. 

Nie ma żadnych przesunięć kolumn oprócz „1” za to, iż 

strzela francuska piechota. Pierre rzuca kostkami w kolumnie 

„5”, a jego czerwona kość daje „7”, co oznacz wynik 

„TM+2”. Cieszy się tym bardziej, ponieważ na białej kostce 

wypadła liczba „6”, która zostaje zmodyfikowana na „8” (ze 

względu na +2 z „TM+2”). Wynik ten jest równy WST 

jednostki pruskiej i powoduje jej wstrząśnięcie Shaken. W ten 

sposób Prusacy muszą zakończyć ruch na heksie 2326! Pierre 

uśmiecha się szeroko, a następnie odkłada los BEATEN ZONE 

na bok, do końca bieżącej tury. 

W ten sposób Wilhelm kończy ruch i przechodzi do podfazy 

walki szturmowej: ogłasza szturm jednostką 9/Stulp/III na 

francuską kawalerię. Pierre nie chce osłabiać swojej 

kawalerii, więc zamiast walczyć, decyduje się wycofać ją o 

dwa heksy na 1924, gdzie będzie mogła wspomóc obronę 

Vionville przed pruskimi wydzielonymi pododdziałami 

piechoty, które obecnie są na strumieniu na południu. Prusacy 

nie wybierają ruchu przełamującego, wolą pozostać na 

miejscu i potem wykorzystać gościnność miasta Flavigny w 

odpieraniu potencjalnych ataków Francuzów. To kończy 

podfazę walki szturmowej. 

Fazy odnowy nie ma (ponieważ sztab dowodzenia znajduje 

się w postawie agresywnej) ani podfazy jednostek bez 

dowódcy (wszystkie jednostki były w zasięgu swojego sztabu 

dowodzenia). Znaczniki Artillery Fired są usuwane z dwóch 

pruskich artylerii.  

Następny wyciągnięty los to pruski los szefa 

sztabu generalnego, a Wilhelm nie może 

uwierzyć w swoje szczęście. Ten los pozwala 

mu wybrać jedną całą pruską dywizję do 

aktywacji! Wybiera dywizję dowodzoną przez Stulpnagela, 

co aktywuje jednostki piechoty 9/Stulp/III i 10/Stulp/III 

wraz z jednostką artylerii Stulp/III. 

Wilhelm utrzymuje sztab dowodzenia III Korpusu w 

postawie agresywnej, ponieważ chce usunąć siły francuskie, 

które jako ostatnie bronią heksu miasta Flavigny. 

Zdecydował się nie strzelać z jednostki artyleryjskiej 

Stulp/III, ponieważ chce ją poruszyć, a także nie chce strzelać 

piechotą 10/Stulp/III, ponieważ widzi, że prawdopodobnie 

będzie to nieskuteczne i istnieje ryzyko utraty amunicji. 

Kieruje walkę ogniową tylko z piechoty 9/Stulp/III na 

jednostki francuskie na heksie nr 2324. Jednostka pruska ma 

PS=„8”, które są zmniejszone o połowę do „4” ze względu na 

strzał z „dalekiego zasięgu” (dwa heksy dla pruskiej 

piechoty). Przesunięcia kolumn to: „2” dla przysłoniętą 

LWIDZ (strzelanie nad miastem) oraz „1”, ponieważ 

docelowy heks posiada strumień. Wilhelm rzuca kośćmi w 

kolumnie „3” tabeli wyników walki ogniowej i wyrzuca „6”, 

co oznacza wynik „TM”. Na białej kostce wypadło „4”, czyli 

jednostka piechoty 2/Verge/II zdaje test bez żadnego efektu 

(jej WST wynosi „6”), ale osłabiona jednostka artylerii 

Corps/II otrzymuje znacznik wstrząśnięcia Shaken (ponieważ 

jej WST wynosi tylko „2”). 

Wilhelm ostrożnie przesuwa wstrząśniętą piechotę 

10/Stulp/III na heks nr 2426 (w celu obrony okolicznych 

grzbietów wzgórza i jest to dogodna pozycja, którą można 

wykorzystać w następnej turze), a następnie przesuwa 

artylerię Stulp/III o jeden heks na 2127 (gdzie ma lepszą 

LWIDZ dookoła). W końcu przesuwa 9/Stulp/III do samego 

Flavigny (hex nr 2224). Robiąc to, naraża się na wrogi 

ostrzał, ale podejmuje to ryzyko. Najpierw dostaje 

defensywny ostrzał z artylerii Verge/II i jej jednostki 

Mitrailleuse (która musi strzelać osobno). Artyleria ma PS 

równe „5”, które są zwiększone do „7” dla zasięgu 

kartaczowego. To ustawia walkę ogniową w tabeli w 

kolumnie „6-7”, która następnie jest przesuwana o „3”, 

ponieważ cel znajduje się na heksie miasta. Pierre rzuca więc 

kostkami na kolumnę „3” w tabeli wyników walki ogniowej 

i wyrzuca „4”, co jest oznacza wynik BE, a ponieważ na 

białej kostce również wypadła „4”, musi umieścić znacznik 

Low Ammo na jednostce artyleryjskiej (zwróć uwagę, że ten 

znacznik nie wpływa na jednostkę Mitrailleuse). Teraz strzela 

Mitrailleuse: zaczyna od kolumny „4”, przesuwa się o „1”, 

ponieważ to Mitrailleuse strzela, oraz o „3”, ponieważ cel 

znajduje się na heksie miasta. To ustawia ostrzał w kolumnie 

„2”, a wynik rzutu na kolorowej kostce wynosi „5”, co 

ponownie oznacza BE. Sąsiedni sztab dowodzenia II 

Korpusu Frossarda nie może strzelać, a zatem nie zapewnia 

żadnego wsparcia. Jeśli jednak Prusacy nie zostaną 

wypchnięci przez kolejny ostrzał defensywny, wtedy 

francuski sztab dowodzenia zostanie uznany za przytłoczony 

(HQ Overrun) i będzie musiał stąd się ewakuować. 

Jednostka piechoty 2/Verge/II i artyleria Corps/II obok na 

heksie nr 2324 mogą spróbować pokonać pruską piechotę z 

Flavigny. Jednostka piechoty ma „4” PS i dostaje „1” za 

samo bycie piechotą francuską oraz „3” za ostrzał na 

miasto. Pierre decyduje się zaryzykować i zagrywa 

zachowany wcześniej los BATTLEFIELD CONDITIONS, co daje 

mu korzystne przesunięcie kolumny o „2” podczas walki 

ogniowej. W tabeli jest to wciąż tylko kolumna „4”, ale tym 

razem Pierre wyrzuca „0” na swojej czerwonej kości (TM+3) 

i „9” na białej kości! To daje wynik „12” przeciw WST 

pruskiej piechoty wynoszącej „8”, co oznacza, że są 

zdezorganizowani i otrzymują znacznik Disrupted. Następnie 

strzela francuska artyleria z PS = „3” (PS o wartości „3” z 

żetonu minus 1 za bycie wstrząśniętą i plus 1 za zasięg 
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kartaczowy). Strzał jest na miasto, więc kolumna jest 

przesuwana o „3”, co oznacza, że kostki będą rzucane w 

kolumnie „C” tabeli wyników walki ogniowej. Pierre 

ponownie szczęśliwie wyrzuca „0” na czerwonej kostce 

(wynik TM) i „9” na białej kości! Jest to porównywane ze 

zmodyfikowanym WST „6” dla Prusaków (ponieważ są 

zdezorganizowani – Disrupted), co powoduje kolejne 

zmniejszenie morale, a ponieważ nie mogą go już przyjąć, to 

otrzymują obrażenia i ich żeton jest odwracany na stronę 

osłabioną! Francuzi wykonali bardzo skuteczne ostrzały, ale 

Prusacy ciągle się trzymają na pozycji w mieście. Ponadto 

ponieważ jednostka pruska zakończyła ruch w sąsiedztwie 

francuskiego sztabu dowodzenia II Korpusu, zostaje on 

przytłoczony i otrzymuje znacznik HQ Overrun, po czym 

zostaje przeniesiony do najbliższej podległej jednostki. Pierre 

przenosi sztab na hex 2222, gdzie dołącza do piechoty 

1/Verge/II, która już tam się znajduje. 

 

Niezrażony Wilhelm ogłasza walkę szturmową przeciwko 

francuskim jednostkom na heksie nr 2324 w wykonaniu 

zdezorganizowanej jednostki 9/Stulp/III. Jednostka pruska 

atakuje z „2” PS (4 PS z żetonu minus 2 za dezorganizację ze 

znacznika Disrupted), a Francuzi bronią się w sumie z „5” PS 

(4 PS piechoty plus tylko 1 PS artylerii, ponieważ są 

wstrząśnięci, a dodatkowo PS artylerii są zmniejszane o 

połowę w walce szturmowej). Walka rozpoczyna się więc w 

kolumnie „–3” w tabeli wyników walki szturmowej, a 

przesunięcia kolumn to: „1” za atakującą piechotę pruską, 

„1”, ponieważ Francuzi mają lepszy WST niż Prusacy 

(WST „6” w porównaniu ze zmodyfikowanym WST „4”) 

oraz „2” za atakowanie z heksu ze strumieniem. To ustawia 

walkę na kolumnie „–5”, więc Wilhelm niezbyt wylewnie 

rzuca jedną kostką. Otrzymuje wynik „9”, czyli „A1/B1”. 

Wilhelm jest gotów zaryzykować wszystko, aby utrzymać 

Flavigny, więc aby rozliczyć 1 punkt strat, postanawia 

przyjąć 1 punkt obrażeń i nie decyduje się na odwrót! Zmusi 

to Francuzów również do przyjęcia 1 punktu strat (ponieważ 

opcja wycofania się nie została wybrana podczas 

przyjmowania strat przez atakujących). Gdy osłabiona 

jednostka dostaje 1 punkt obrażeń, musi natychmiast 

wykonać test rozbicia – jednostka pruska jest zagrożona. 

Wilhelm rzuca kostką i szczęśliwie wyrzuca „2”, co jest 

wynikiem dostatecznym (rzut 1,2,3 < WST). Jednostka zdaje 

test, ale ponieważ jest zdezorganizowana (Disrupted), musi 

cofnąć się o jeden heks: wycofuje się na 2225. Ponieważ 

pruska piechota początkowo nie zdecydowała się na odwrót, 

teraz Francuzi również muszą przyjąć 1 punkt strat. Pierre 

chce utrzymać pozycję w pobliżu Flavigny, więc postanawia 

przyjąć straty jako zmniejszenie morale i umieszcza znacznik 

wstrząśnięcia Shaken na jednostce piechoty 2/Verge/II (musi 

wybrać tę jednostkę, ponieważ ma więcej PS niż artyleria). 

To była brutalna walka, ale Francuzi utrzymali pozycję. 

Ostatnią rzeczą, którą gracze muszą zrobić, to umieścić 

znacznik pruskiej kontroli Control w Flavigny, ponieważ to 

oni jako ostatni kontrolowali miasto. 

Pierre musi zacząć planować kontratak, aby odbić miasto z 

rąk wroga, ale jego siły są w bardzo złym stanie. Co się 

wydarzy w następnej turze? 
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