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56. STRAYING BOMBERS: Wybierz miasto lub heks z reflektorami i 
przeprowadź atak plot. (flak) na żeton wykrytej na tym heksie wyprawy lub 
strumienia bombowców. Bombardowane miasto nie może wykorzystać tej 
karty. 

57. STRAYING BOMBERS: Wybierz miasto lub heks z reflektorami i 
przeprowadź atak plot. (flak) na żeton wykrytej na tym heksie wyprawy lub 
strumienia bombowców. Bombardowane miasto nie może wykorzystać tej 
karty. 

58. VHF: Anuluj zagranie kart TINSEL lub SPECIAL TINSEL ALBO +1 
do rzutu na infiltrację. 

59. VHF: Anuluj zagranie kart TINSEL lub SPECIAL TINSEL ALBO +1 
do rzutu na infiltrację. 

60. SN-2c: +3 do rzutu na atak jednostki MD na wyprawę (nie Mosquito). 
Zagranie karty może być anulowane przez kartę DINA & PIPERACK. 

61. SN-2c: +3 do rzutu na atak jednostki MD na wyprawę (nie Mosquito). 
Zagranie karty może być anulowane przez kartę DINA & PIPERACK. 

62. SN-2b: +3 do rzutu na atak jednostki MD na wyprawę (nie Mosquito) 
ALBO anuluj zagranie karty SERRATE. 

63. SN-2b: +3 do rzutu na atak jednostki MD na wyprawę (nie Mosquito) 
ALBO anuluj zagranie karty SERRATE. 

64. SN-2b: +3 do rzutu na atak jednostki MD na wyprawę (nie Mosquito) 
ALBO anuluj zagranie karty SERRATE. 

65. EXPERTEN: +3 do rzutu na atak myśliwców. 

66. HIGH-ALTITUDE MARKING: Zagraj w momencie kładzenia żetonu 
znaczników celu (TI).  +1 do rzutu na tabelę oznakowania celu. 

67. „Y” GUIDANCE: +2 do rzutu na infiltrację ALBO +2 do ataku GCI. 

68. „Y” GUIDANCE: +2 do rzutu na infiltrację ALBO +2 do ataku GCI. 

69. BELEUCHTER: Umieść żeton Beleuchter na Torze zakłócania. 
Zagranie karty może być anulowane (lub żeton usunięty) przez kartę 
DOGLEG. 

70. WEATHER: Zmień pogodę na jednym obszarze. 1K6: 1=3.JD; 2=2.JD; 
3=1.JD; 4=4.JD; 5=7.JD; 6=Anglia. Wylosuj żeton pogody i umieść go na 
odpowiednim obszarze. 

71. MORSE: -1 do poziomu zakłócania. Zagranie karty może być anulowane 
przez kartę DRUMSTICK. 

72. WÜRZLAUS: -1 do poziomu zakłócania. 

73. ANNE-MARIE: -1 do poziomu zakłócania. Zagranie karty może być 
anulowane przez kartę DARTBOARD. 

74. FLENSBURG: +1 do rzutu na wykrywanie lub +2 do rzutu na infiltrację. 

75. FLENSBURG: +1 do rzutu na wykrywanie lub +2 do rzutu na infiltrację. 

76. NAXBURG: -1 do poziomu zakłócania. Zagranie karty może być 
anulowane przez kartę RADIO SILENCE. 

77. NAXOS: Umieść żeton Naxos na Torze zakłócania. Zagranie karty może 
być anulowane (lub żeton usunięty) przez kartę RADIO SILENCE. 

78. SEARCHLIGHTS & FLARES: +1 do rzutu na wszystkie ataki plot. 
(flak) i Wild Boar nad miastem na heksie z pogodą Clear lub Broken Cloud. 
Przy każdej innej pogodzie modyfikator tylko do ataków Wild Boar. 

79. SEARCHLIGHTS & FLARES: +1 do rzutu na wszystkie ataki plot. 
(flak) i Wild Boar nad miastem na heksie z pogodą Clear lub Broken Cloud. 
Przy każdej innej pogodzie modyfikator tylko do ataków Wild Boar. 

80. JAGDSCHLOSS: +2 do rzutu na wykrywanie. 

81. BERNHARDINE: +2 do rzutu na wykrywanie ALBO +1 do rzutu na 
infiltrację ALBO anuluj zagranie karty JOSTLE IV.  

82. CIVIL DEFENCE: Anuluj jedną zamianę żetonów bomb burzących 
i/lub zapalających na pożar. 

83. CONTRAILS: +1 do wszystkich rzutów na infiltrację do końca tury 
ALBO +1 do wszystkich rzutów na atak myśliwców do końca tury. 

84. SCHRÄGE MUSIK: +2 do rzutu na atak jednostki MD. Nie może być 
zagrana w czasie ataku na wyprawę Mosquitów. 
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85. SCHRÄGE MUSIK: +2 do rzutu na atak jednostki MD. Nie może być 
zagrana w czasie ataku na wyprawę Mosquitów. 

86. EXPERTEN: +3 do rzutu na atak myśliwców. 

87. EXPERTEN: +3 do rzutu na atak myśliwców. 

88. TAIL WARNING: Anuluj zagranie kart: SERRATE, PERFECTOS albo 
MAHMOUD. 

89. STRAGGLERS – TAME BOAR: W fazie Tame Boar zagraj na 
jednostkę bez żetonu Scramble ani GCI, znajdującą się w promieniu 2 
heksów od żetonu wykrytej wyprawy lub strumienia bombowców. Jednostka 
ta wykonuje atak Tame Boar (nawet jeśli jest MJ), ale nie infiltruje wyprawy. 

90. TA 154 MOSKITO: Zagraj gdy jednostka MD atakuje wyprawę 
Mosquitów. Jeśli zagrano przed rzutem, atak staje się Mosquito Hunting. 

91. STRAGGLERS – HIMMELBETT: Zagraj podczas ataku GCI. Każda 
jednostka GCI w promieniu 3 heksów również atakuje tę wyprawę, ignorując 
ograniczenia wynikające z przynależności do JD. +1 do każdego ataku. 

92. STRAGGLERS – HIMMELBETT: Zagraj podczas ataku GCI. Każda 
jednostka GCI w promieniu 3 heksów również atakuje tę wyprawę, ignorując 
ograniczenia wynikające z przynależności do JD. +1 do każdego ataku. 

93. MOBILE FLAK: W fazie ruchu myśliwców usuń żeton Flak Stripped z 
mapy ALBO umieść żeton Mobile Flak na mieście bez żetonu Flak Stripped i 
żetonu bombardowania. +1 do siły flaku tego miasta. 

94. ORGELPFEIFE: Usuń całkowicie z gry wybrany przez siebie żeton 
Patrol z brytyjskiej Puli patroli lub z Toru tur. 

95. QUICK REACTION ALERT: W fazie ruchu myśliwców poderwij 
jednostkę myśliwską, przesuń ją o 1 heks i usuń żeton Scramble. Na tę 
jednostkę nie mają wpływu karty FLOWER ani ataki patroli (w tym ataki na 
lotniska). 

96. DECOYS: +3 do stopnia niedokładności bombardowania. 

97. SMOKE POTS: +2 do stopnia niedokładności bombardowania ALBO   
-1 do liczby pożarów wywołujących creepback, jeśli żeton znaczników celu 
(TI) znajduje się na obszarze przemysłowym lub transportowym. 

98. STIRLING: +3 do rzutu przy ataku na wyprawę (nie podczas ataku 
myśliwców na wyprawę Mosquito). 

99. STIRLING: +3 do rzutu przy ataku na wyprawę (nie podczas ataku 
myśliwców na wyprawę Mosquito). 

100. HALIFAX: +2 do rzutu przy ataku na wyprawę (nie podczas ataku 
myśliwców na wyprawę Mosquito). 

101. HALIFAX: +2 do rzutu przy ataku na wyprawę (nie podczas ataku 
myśliwców na wyprawę Mosquito). 

102. ROUTE MARKERS: -1 do poziomu zakłócania. 

103. VISUAL SIGNALS: +2 do rzutu na wykrywanie, jeśli w scenariuszu 
obowiązuje pogoda Good. +1 przy pogodzie Bad. 

104. „Y” BATTALION WEST: -1 do poziomu zakłócania. 

105. HE 219 UHU: +2 do rzutu na atak jednostki MD. 

106. JU 88G: +1 do rzutu na atak jednostki MD. 

107. JU 88G: +1 do rzutu na atak jednostki MD. 

108. DROPPED GUARD: +2 do rzutu na atak, jeśli wyprawa jest w drodze 
powrotnej do bazy (główna wyprawa wraz z całym strumieniem bombowców 
minęła wcześniej cel). Zignoruj rezultat wskazujący na ogień obronny. 

109. EARLY ARRIVAL AT TARGET: Zagraj, gdy na mieście jest 
umieszczony żeton Bomb Drop. Każda jednostka, która wykonuje atak Wild 
Boar na tym heksie, może powtórzyć atak, jeśli to nie jest wyprawa 
Mosquito. Ten drugi atak rozpatruje się w kolumnie Stacked. 

110. FAULTY WIND REPORTS: Zagraj w momencie kładzenia żetonu 
znaczników celu (TI). +1 do rzutu na oznakowanie celu i +3 do poziomu 
rozproszenia tej głównej wyprawy. 

 


