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1. CORONA CONTROLLES: Odwróć na osłabioną stronę dowolną 
jednostkę myśliwców, która nie znajduje się w polach Ready, Rearm & 
Refuel, Recovery lub Closed Airfield. 

2. CORONA JAMMING: +1 do poziomu zakłócania.  

3. CORKSCREW: -1 do strat bombowców po ataku myśliwców. Nie można 
zagrać, jeśli wyprawa jest w drodze nad cel z ciężkim ładunkiem bomb. 

4. CORKSCREW: -1 do strat bombowców po ataku myśliwców. Nie można 
zagrać, jeśli wyprawa jest w drodze nad cel z ciężkim ładunkiem bomb. 

5. CORKSCREW: -1 do strat bombowców po ataku myśliwców. Nie można 
zagrać, jeśli wyprawa jest w drodze nad cel z ciężkim ładunkiem bomb. 

6. AIRBORNE CIGAR: +1 do poziomu zakłócania. 

7. MANDREL: -2 do rzutu na wykrywanie w 1 lub 2 turze; -1 od tury 3. 

8. MANDREL: -2 do rzutu na wykrywanie w 1 lub 2 turze; -1 od tury 3. 

9. HIGH-RATE WINDOW: Zagraj w fazie ruchu wypraw. -1 do każdego 
rzutu na atak jednostki MD w tej turze, chyba że w tym ataku została zagrana 
karta SN-2b lub SN-2c. W fazie wykrywania wszystkie wyprawy i strumienie 
bombowców są automatycznie wykryte (bez rzutu). 

10. HIGH-ALTITUDE BOMBERS: Anuluj atak jednostki Me110 lub 
Do217. Zagrane wcześniej karty wracają do graczy. Nie można zagrać, jeśli 
wyprawa jest w drodze nad cel z ciężkim ładunkiem bomb. 

11. DRUMSTICK: -2 do rzutu na infiltrację ALBO anuluj zagranie karty 
MORSE.  

12. SOUTHERN GERMANY: Zagraj po udanym rzucie na wykrywanie. 
Żaden żeton wyprawy ani strumienia nie zostaje umieszczony na obszarze 
7.JD (żetony części tych wypraw na obszarach innych JD należy umieścić). 

13. TINSEL: -2 do rzutu na infiltrację. Zagranie karty może być anulowane 
przez kartę VHF. 

14. TINSEL: -2 do rzutu na infiltrację. Zagranie karty może być anulowane 
przez kartę VHF. 

15. SPECIAL TINSEL: -1 do wszystkich rzutów na infiltrację do końca 
tury. Zagranie karty może być anulowane przez kartę VHF. 

16. COMMAND CONFUSION: Zagraj po udanym rzucie na wykrywanie. 
1K6: 1-2 wykrywanie bez zmian, 3-6 nie umieszczaj żetonów strumienia 
bombowców. 

17. WEATHER: Aktywuj FIDO [reg. 7.6.1] ALBO zmień pogodę na 
jednym obszarze. 1K6: 1-2=3.JD; 3=2.JD; 4=1.JD; 5=4.JD; 6=7.JD. Wylosuj 
żeton pogody i umieść go na odpowiednim obszarze. 

18. JOSTLE IV: -3 do rzutu na wykrywanie. Zagranie karty może być 
anulowane przez kartę BERNHARDINE. 

19. FUEL FAMINE: Usuń z gry startującą jednostkę myśliwską o sile 
mniejszej niż 2. 

20. FUEL FAMINE: Usuń z gry startującą jednostkę myśliwską o sile 
mniejszej niż 2. 

21. FIREBASH: Dodaj do puli jeden nowy żeton Patrolu. 

22. LOW FUEL & AMMO: Zagraj zaraz po rzucie na atak myśliwców i 
odwróć żeton atakującej jednostki, niezależnie od jej ewentualnego osłabienia 
w wyniku samego ataku. 

23. LUCKY CREWS: Usuń 1 lub 2 żetony Flak Damage z jednego 
dowolnego Raid Boxu. 

24. DARTBOAR: -2 do rzutu na wykrywanie ALBO anuluj zagranie karty 
ANNE-MARIE. 

25. RADIO SILENCE: Anuluj zagranie kart NAXBURG lub NAXOS 
ALBO usuń żeton Naxos z Toru Zakłócania. 

26. DINA & PIPERACK: -1 do rzutu na wykrywanie ALBO anuluj 
zagranie karty SN-2c. 

27. MONICA: -1 do rzutu na atak myśliwców. Nie można zagrać na 
wyprawę Mosquitów. 

28. BOOZER: -1 do rzutu na atak myśliwców. Nie można zagrać na 
wyprawę Mosquitów. 

29. FISHPOND: -1 do rzutu na atak myśliwców. Nie można zagrać na 
wyprawę Mosquitów. 
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30. VILLAGE INN: Wykonaj rzut na ogień obronny, nawet jeśli w ataku nie 
wyrzucono 6.  +1 do wyniku. Nie można zagrać na wyprawę Mosquitów. 

31. REAR GUNNER: +3 do ognia obronnego bombowców ALBO rzuć na 
ogień obronny, gdy myśliwce w ataku nie wyrzuciły 6. Nie można zagrać na 
wyprawę Mosquitów. 

32. REAR GUNNER: +3 do ognia obronnego bombowców ALBO rzuć na 
ogień obronny, gdy myśliwce w ataku nie wyrzuciły 6. Nie można zagrać na 
wyprawę Mosquitów. 

33. SERRATE: Odwróć na osłabioną stronę dowolną nieinfiltrującą 
jednostkę MD i rzuć na atak o sile 2 [reg. 9.2]. Straty ponoszą myśliwce. 
Zagranie karty może być anulowane przez karty SN-2b albo TAIL 
WARNING. 

34. PERFECTOS: Odwróć na osłabioną stronę dowolną nieinfiltrującą 
jednostkę MD i rzuć na atak o sile 3 [reg. 9.2]. Straty ponoszą myśliwce. 
Zagranie karty może być anulowane przez kartę TAIL WARNING. 

35. PERFECTOS: Odwróć na osłabioną stronę dowolną nieinfiltrującą 
jednostkę MD i rzuć na atak o sile 3 [reg. 9.2]. Straty ponoszą myśliwce. 
Zagranie karty może być anulowane przez kartę TAIL WARNING. 

36. DECOY FLARES: -2 do rzutu na infiltrację. 

37. CARPET: -2 do rzutu na atak plot. (flak). 

38. FLOWER: Zagraj na startującą jednostkę myśliwców z 2.JD, 3.JD lub 
4.JD. Zamiast rzutu na straty przy starcie przesuń ją do Closed Airfield Box. 
Nie można zagrać, jeśli start odbywa się w warunkach Fog lub Heavy Cloud. 

39. FLOWER: Zagraj na startującą jednostkę myśliwców z 2.JD, 3.JD lub 
4.JD. Zamiast rzutu na straty przy starcie przesuń ją do Closed Airfield Box. 
Nie można zagrać, jeśli start odbywa się w warunkach Fog lub Heavy Cloud. 

40. MAHMOUD: Straty zadane myśliwcom. 1K6: 1-2 bez strat; 3-5 strata 1; 
6 straty 2. Zagranie karty może być anulowane przez kartę TAIL 
WARNING. 

41. MASTER OF CEREMONIES: +1 do stopnia dokładności 
bombardowania. 

 

42. MASTER BOMBER: +3 do stopnia dokładności bombardowania. 

43. MASTER BOMBER: +3 do stopnia dokładności bombardowania. 

44. 5 GROUP MARKING: Zagraj w momencie kładzenia żetonu 
znaczników celu (TI):  -1 do rzutu na oznakowanie celu ALBO w momecie 
zrzutu bomb +2 do stopnia koncentracji zrzutu bomb. 

45. „BACKERS UP”: +1 do stopnia dokładności bombardowania. 

46. ACCIDENT: +2 do rzutu na straty przy starcie lub lądowaniu. Wynik 
„0” w tabeli strat traktuj jak „1”. 

47. LOW-LEVEL MARKING: Zagraj w momencie kładzenia żetonu 
znaczników celu (TI): -2 do rzutu na oznakowanie celu Newhaven i 
Paramatta lub -1 na oznakowanie Wanganui. 

48. DOGLEG: -1 do rzutu na wykrywanie ALBO anuluj zagranie karty 
BELEUCHTER ALBO usuń żeton Beleuchter z Toru zakłócania. 

49. PATHFINDERS: Zagraj w momencie kładzenia żetonu znaczników celu 
(TI):  -1 do rzutu na oznakowanie celu. 

50. OFFSET BOMBING: +2 do liczby pożarów wywołujących creepback. 

51. FULL THROTTLE: -2 do do rzutu na atak myśliwców na wyprawę, 
która jest w drodze powrotnej do bazy (główna wyprawa wraz z całym 
strumieniem bombowców minęła wcześniej cel) ALBO na fałszywą 
wyprawę (Decoy) w dowolnym punkcie trasy. 

52. FULL THROTTLE: -2 do do rzutu na atak myśliwców na wyprawę, 
która jest w drodze powrotnej do bazy (główna wyprawa wraz z całym 
strumieniem bombowców minęła wcześniej cel) ALBO na fałszywą 
wyprawę (Decoy) w dowolnym punkcie trasy. 

53. SECTOR BOMBING: +1 do liczby pożarów wywołujących creepback 
ALBO +2 do stopnia koncentracji zrzutu bomb. 

54. WILD BOAR: -1 do rzutu na atak Wild Boar. Następnie ustal straty 
myśliwców od flaku. 1K6: 1-2 bez strat; 3-4 strata 1; 5-6 straty 2. 

55. TRIGGER HAPPY FLAK: Zagraj na dowolną jednostkę myśliwców na 
heksie z miastem wyposażonym we flak. Straty myśliwców. 1K6: 1 bez strat; 
2-5 strata 1; 6 straty 2.  


