
 

 

 
 

A Cloud of Skirmishers – chmura (natarczywych) harcowników: Zagraj natychmiast 

lub zachowaj na później. To wydarzenie daje jeden z dwóch efektów: 

1) Uprzykrzający ostrzał: Dowolna pruska piechota może wykonać ostrzał 

okazjonalny (11.5) do wroga będącego w ruchu, ale z użyciem specjalnej 

procedury. Możesz wskazać jako cel dowolną francuską jednostkę w zasięgu 6 

heksów od dowolnej pruskiej piechoty. Określ wyimaginowaną prostą linię od 

jednostki strzelającej do celu. Linia ta może przechodzić przez dowolny teren, 

ale nie może przez heks lub krawędź heksu z jednostką wroga. LWIDZ nie jest 

wymagana. Jeśli taka linia istnieje, rzuć kostką. Jeśli wypadnie liczba mniejsza 

lub równa PS pruskiej jednostki strzelającej, wtedy cel otrzymuje 1 

zmniejszenie morale (9.2). 

2) Osłona od harcowników: Zagraj ten los kiedy twoja pruska broniąca się 

jednostka wybierze opuszczenie pozycji (12.3) przed wrogim szturmem. Los 

ten powoduje anulowanie zwyczajowej kary 1 zmniejszenia morale. 

Auftragstaktik – taktyka małych oddziałów: Zagraj natychmiast. Wszystkie pruskie 

jednostki piechoty z wybranego heksu mogą poruszyć się z połową swoich PR. Jeśli 

którakolwiek z tych jednostek znajdzie się wtedy obok wroga (nawet jeśli właściwie nie 

przesunęła się), wtedy może wykonać szturm z przesunięciem kolumny o „2”. 

Battlefield Conditions – sprzyjające warunki na polu bitwy: Zachowaj na później. 

Zagraj zanim zostanie rozstrzygnięta dowolna walka ogniowa lub szturm. Ten los daje 

przesunięcie kolumny o „2” gdy strzela lub szturmuje twoja jednostka, albo o „2” 

gdy to wróg strzela lub szturmuje na twoją jednostkę. 

Bazaine’s Malaise – niepewność Bazaine’a: Zagraj natychmiast. Połóż ten los na 

dowolnym francuskim sztabie na mapie, który w tej turze jeszcze nie był aktywowany. 

Kiedy z kubka zostanie dobrany los aktywacyjny oznaczonego francuskiego sztabu, 

wtedy jego formacja nie może zostać normalnie aktywowana (choć jej jednostki wciąż 

mogą być wybierane lub aktywowane losami wydarzeń, losem szefa sztabu itp.). Los 

aktywacyjny należy odłożyć na bok do następnej tury i nic więcej się nie dzieje. W 

niektórych scenariuszach używany jest tor „przywództwa Bazaine’a” na karcie 

scenariusza, który może anulować efekt losu Bazaine’s Malaise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Command Initiative – wywrotowa inicjatywa dowódcy: Zachowaj na później. Zagraj 

na końcu podfazy wrogiego sztabu dowodzenia, po tym jak przeciwnik określi postawę 

aktywowanego francuskiego sztabu dowodzenia. Aktywowany sztab musi natychmiast 

zmienić swoją postawę na przeciwną. 

Inspirational Leadership – inspirujące przywództwo: Zachowaj na później. To 

wydarzenie daje jeden z trzech efektów: 

1) Vorwarts! - Zagraj po rozstrzygnięciu walki w szturmie, aby przesunąć wynik 

tej walki o jedną kategorię na korzyść strony pruskiej. Przykładowo, jeśli w 

szturmie atakowała jednostka pruska i otrzymała wynik „D2”, wtedy dzięki 

zagraniu tego efektu wynik zmienia się na „D2*”. Albo jeśli pruska jednostka 

broniła się w szturmie, wtedy wynik „D1 (A1)” zmienia się na „A1 (D1)”. 

Wynik z ostatnich rzędów tabeli wyników walki szturmowej brzmiący „Zażarta 

walka” nie może zostać ulepszony w ten sposób, ale zamiast tego podczas 

rozstrzygania go pruska jednostka otrzymuje +2 do swojej WST. 

2) Achtung! - Zagraj w dowolnym momencie, aby usunąć znacznik 

zmniejszonego morale (niezależnie jaki) z dowolnej pruskiej jednostki, 

znajdującej się w dowolnym miejscu. 

3) On to Paris! - Zagraj podczas podfazy odnowy jednostek. Dowolna pruska 

jednostka wykonująca próbę powrotu do gry przez akcję odtworzenia, zdaje tę 

próbę automatycznie (nie trzeba rzucać kostką i wykonywać testu). 

Krupp’s Guns – działa Kruppa: Zagraj natychmiast lub zachowaj na później. 

Dowolna pruska jednostka artylerii może wydać ostrzał okazjonalny (11.5) w dowolnym 

momencie zgodnie z zasadami. 

Opcja szturmu artylerią: Zamiast używać głównego efektu losu Krupp’s 

Guns, pruski gracz może wykonać ruch wybraną jednostką artylerii używając 

połowy jej PR, a następnie wykonać nią walkę ogniową używając połowy jej 

PS (lub na odwrót). 

Panic Test – test mocnych nerwów: Zachowaj na później. Zagraj natychmiast po tym, 

gdy francuska jednostka wykona odwrót (inny niż opuszczenie pozycji i wycofanie się 

kawalerii przed walką), otrzyma obrażenia lub zostanie wyeliminowana z dowolnego 

powodu. Połóż ten los na francuskim heksie, który wyzwolił to wydarzenie, albo na 

heksie sąsiednim – dodatkowo musi to być heks zajęty przez francuską jednostkę. 

Wszystkie francuskie jednostki z tego heksu muszą natychmiast przejść test morale z 

„TM+2” (każda jednostka osobno). 

 

 

 

PRUSKIE LOSY WYDARZEŃ 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKWENCJA ROZGRYWKI 

1. Faza planowania  

2. Faza ciągnięcia losu 

3. Faza aktywacji 

    A – sztab dowodzenia 

    B – walka ogniowa 

    C – ruch 

    D – szturm  

    E – odnowa jednostek 

    F – jednostki bez dowódcy 

4. Faza końca tury 

    A – wyd. francuskiego dowództwa 

    B – wyd. pruskiego dowództwa 

    C – spr. warunków zwycięstwa 

    D – uporządkowanie planszy 

 
FORTUNES OF WAR 

1 = Samowolna francuska jednostka 

2 = Samowolna pruska jednostka 

3-5 = Zdegraduj następny los 

6-8 = Ulepsz następny los 

9 = Trafienie w dowódcę 

0 = Zastój w walce 

 

POSTAWY 

AGRESYWNA (A) DEFENSYWNA (D) 

jedn. mogą jedn. nie mogą jedn. mogą jedn. nie mogą 

ruch drogowa kolumna ruch związanie w walce 

walka ogniowa odnowa walka ogniowa szarża kawalerii 

związanie w walce budowa umocnień drogowa kolumna szturm 
(za wyjątkiem kawalerii 

obok wroga) 
szturm  odnowa 

szarża kawalerii  budowa umocnień 

 

TABELA EFEKTÓW TERENU 

 
Rodzaj terenu 

Piech/Sztab 

koszt PR 

Kawaleria 

koszt PR 

Artyleria 

koszt PR 

Walka 

ogniowa 
Szturm Uwagi 

 
Teren czysty 1 1 1 BE BE Broniąca piechota BE = brak efektu 

 
Las 2 3 4 ◄ 1  ◄ 1 Broniąca piechota Blokuje LWIDZ 

 
Kamieniołom 2 4 4 ◄ 1 ◄ 2 Broniąca piechota  

 
Miasto 1 1 2 ◄ 3 ◄ 3 Broniąca piechota Blokuje LWIDZ 

 
Gospodarstwo rolne 1 1 2 ◄ 2 ◄ 2 Główny heks sztr.  

 
Strumień 2 2 3 1 ► ◄ 2 Główny heks sztr.  

 
Zalesiony strumień 2 3 4 BE ◄ 1 Główny heks sztr. Blokuje LWIDZ 

 
Most na strumieniu 1 1 1 1 ► ◄ 2 Główny heks sztr.  

 
Jar rzeczny 3 4 zakaz* 2 ► ◄ 3 Główny heks sztr. * - tylko po drodze 

 
Zalesiony jar rzeczny 3 4 zakaz* 1 ► ◄ 2 Główny heks sztr. 

Blokuje LWIDZ 

* - tylko po drodze 

 
Wzgórze +1 +1 +1 BE ◄ 2 Główny heks sztr. 

Strzałka wskazuje wejście na 

wzgórze (pod górę) 

 
Stromy stok +2 zakaz zakaz BE ◄ 3 Główny heks sztr. 

Strzałka wskazuje wejście na 

stromy stok (pod górę) 

 
Rzeka zakaz* zakaz* zakaz* zakaz* zakaz*  * - tylko przez most 

 
Most nad rzeką lub 

jarem rzecznym 
1 1 1  

◄ 2 

◄ 2 

Broniąca piechota 

Główny heks sztr. 
 

 
Droga boczna 1 1 1 teren teren  teren = wg głównego terenu 

 
Droga główna 1 [0,5*] 1 [0,5*] 1 [0,5*] teren teren  teren = wg głównego terenu 

 
Fort * * * zakaz do zakaz  

* Prusacy = zakaz 

Francuzi = 1 

 
Wyniki OUT OF COMMAND 

Withdraw ▪ Wróg nie dalej niż 4 heksy = oddal się o 2 heksy w kierunku sztabu 
▪ Wróg dalej niż 4 heksy = efekt Frozen 

Frozen Jednostka nie może wykonywać żadnych działań 

Cautious ▪ Piechota = strzela z 50%, ruch z 50% PR, nie może obok wroga 

▪ Kawaleria = ruch z 50% PR, może obok wroga / szarż. / szturm. 

▪ Artyleria = strzela z 50% albo ruch z 50% PR i nie może obok wroga 

Jeśli jedn. pozostaje na drodze, może użyć 100% PR - 1 PR. 
Maneuver Tylko zwykły ruch, nie może związać wroga w walce 

Advance ▪ Wróg nie dalej niż 4 heksy: 

   □ Piechota = musi strzelać /ruch do wroga /szturm na najbliż. wroga 
   □ Kawal = musi szarż lub ruch/szturm do najbliż. wroga 

   □ Artyleria = musi strzelać najbliższego wroga 

▪ Wróg dalej niż 4 heksy = efekt Cautious 

Jednostki posiadające Out of Command nie mogą odnawiać się ani budować umocnień. 
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