
Bomber Command – tabele PL. Tłumaczył Andrzej „Andy” Fiett 
 
Wykrywanie wypraw [8.2]  
Wykonaj rzut 2 kostkami i porównaj wynik z aktualnym poziomem zakłócania. Wynik rzutu może być modyfikowany przez zagranie kart. 
 
Jeśli wynik jest mniejszy niż poziom zakłócania, żadna wyprawa nie zostaje wykryta. 
Jeśli wynik jest równy poziomowi zakłócania, tylko następujące wyprawy zostają wykryte: 

– Wyprawy infiltrowane przez jedną lub więcej jednostek myśliwców. 
– Główne i fałszywe wyprawy, jeśli na torze zakłóceń jest żeton Naxos. 

Jeśli wynik jest wyższy o 1 niż poziom zakłócania, wszystkie wyprawy zostają wykryte. Umieść na mapie żetony wypraw. Dodatkowo: 
– Jeśli na torze zakłóceń jest żeton Naxos, sytuacja w powietrzu jest wyjaśniona. Umieść na mapie żetony strumienia bombowców.  

Jeśli wynik jest wyższy o 2 lub więcej niż poziom zakłócania, wszystkie wyprawy zostają wykryte, a sytuacja w powietrzu jest wyjaśniona. 
Umieść na mapie wszystkie żetony wypraw i strumienia bombowców. 
 
Infiltracja jednostek Tame Boar [9.4.1] 
Wykonaj rzut 2 kostkami i porównaj wynik z wartością infiltracji (Infiltration Roll) dla aktualnego poziomu zakłócania (Jamming Level) 
Wynik rzutu może być zmodyfikowany następująco: 
? zagrane karty 
+1 żeton Beleuchter znajduje się na torze zakłócania (Jamming Track) 
? modyfikator pogody dla tego heksu  
? modyfikator widoczności (Visibility), +3 podczas brzasku 
-2 infiltrująca jednostka NIE jest skoncentrowana nad radiolatarnią (nie dotyczy heksów z miastem oznaczonym żetonem bombardowania) 
-1 wyprawa leci z wiatrem lub kursem zbliżonym do kierunku wiatru 
+1 wyprawa leci pod wiatr lub kursem przeciwnym do zbliżonego do kierunku wiatru 
 
Jeśli zmodyfikowany wynik rzutu jest mniejszy niż wartość infiltracji (Infiltration Roll), jednostka nie infiltruje wyprawy. 
Jeśli zmodyfikowany wynik rzutu jest równy wartości infiltracji (Infiltration Roll), jednostka infiltruje wyprawę, ale odwróć żeton jednostki 
na stronę osłabioną i umieść ją w polu tej wyprawy (Raid Box).  
Jeśli zmodyfikowany wynik rzutu jest większy niż wartość infiltracji (Infiltration Roll), jednostka infiltruje wyprawę. Umieść ją (bez 
osłabiania) w polu tej wyprawy (Raid Box).



  
Tabela startu [7.4.2]  
 
Wynik rzutu  Bezchmurna (Clear)   Zachmurzenie  Zachmurzenie całkowite Mgła (Fog) 
(2 kostki)  Zamglenie (Haze)   (Cloud)  (Heavy Cloud) 
   Zachmurzenie umiarkowane  

(Broken Cloud) 
3 lub mniej   0     0   0    0D 
4    0     0   0    1D 
5    0     0   0    1D 
6    0     0   0    2D 
7    0     0   0D    2D 
8    0     0   1D    2D 
9    0     0   1D    2D 
10    0     0   1D    3D 
11    0     1   1D    3D  
12    1     1D   2D    4D 
13 lub więcej   1     2D   2D    4D 
 
Modyfikatory: 
?  wartośćzagranych kart 
-1  pogoda w scenariuszu jest dobra 
 
Rezultat oznacza liczbę myśliwców straconych wskutek wypadków przy starcie. Litera D informuje, że startująca jednostka musi zostać 
osłabiona (żeton zostaje odwrócony na stronę z paskiem). D jest ignorowane w przypadku jednostki wydzielonej (Detachment). 



 

Tabela lądowania [7.4.4, 7.6] 
 
Wynik rzutu  Bezchmurna (Clear)   Zachmurzenie  Zachmurzenie całkowite Mgła (Fog) 
(2 kostki)  Zamglenie (Haze)   (Cloud)  (Heavy Cloud) 
   Zachmurzenie umiarkowane  

(Broken Cloud) 
3 lub mniej   0     0   0    1§ 
4    0     0   1    2§ 
5    0     0   1    2§ 
6    0     0   1    3§ 
7    0     0   2§    3§ 
8    0     0   2§    4§ 
9    0     0   2§    4§ 
10    0     1   3§    5§ 
11    0     1   3§    6§  
12    1     2§   3§    7§ 
13 lub więcej   1     2§   4§    8§ 
 
Modyfikatory: 
? wartość zagranych kart 
+1 lądująca jednostka jest przekierowywana 
+2 ląduje jednostka JM 
-3 aktywne FIDO przy mgle 
+1 za każde 5 poziomów rozproszenia/uszkodzeń od ognia flaku wyprawy 
 
Rezultat oznacza liczbę myśliwców straconych wskutek wypadków przy lądowaniu. Symbol § informuje, że jednostka musi być usunięta z gry. 



Tabela walki [9.7] 

 
Wynik rzutu  GCI,   Tame Boar  Wild Boar Straty   Uszkodzenia Rozproszenie 
 (2 kostki)   Brytyjczycy*  Wild Boar LATE STACKED od flaku od flaku od flaku 
4 lub mniej  0   0   0  0  0  0   
5   0   0   0  0  0  1 
6   0   0   0  0  1  1 
7   0   0   1  1  1  1 
8   1d   0   1d  1  1  2 
9   1d   1d   1d  2  2  2 
10   1d   1d   2d  2  2  2 
11   1d   1d   2d  2  2  3 
12   2d   2d   3d  3  2  3 
13   2d   2d   4d  3  3  4 
14 lub więcej  2d   3d   5d  4  3  4 
 
Modyfikatory: 
? siła jednostki myśliwców/flaku/ADGB/patrolu 
? wartość zagranych kart 
+1 przy ataku na fałszywą wyprawę 
? modyfikator pogody dla tego heksu (wyjątek: -2 przy atakach flaku we mgle [Fog]) 
-1 przy ataku flaku, jeśli na heksie jest żeton walki Wild Boar (Wild Boar Combat) 
 
Poniższe modyfikatory NIE MAJĄ zastosowania przy atakach flaku, tylko przy atakach myśliwców: 
+1 za wykorzystanie żetonu uszkodzeń od flaku (Flak Damage) 
+1 atak na wyprawę z ciężkim ładunkiem bomb, znajdującą się w drodze nad cel 
Rezultat oznacza liczbę straconych bombowców. Symbol d informuje o dodaniu jednego poziomu rozproszenia. Ataki flaku dodają poziomy 
rozproszenia równe wartości z kolumny Rozproszenie od flaku i uszkodzenia równe wartości z kolumny Uszkodzenia od flaku. 
* Użyj tej kolumny przy atakach SERRATE, PERFECTOS, ADGB i patroli. 
 
Osłabienie. Jeśli na kostkach wypadnie dublet, należy osłabić (odwrócić) atakującą jednostkę. 
 



 
Ogień obronny bombowców. Jeśli zostanie wyrzucona jedna lub dwie szóstki, gracz brytyjski wykonuje rzut dwiema kostkami  na ogień 
obronny bombowców. Zagranie kart może zmodyfikować wynik rzutu. 
 
7 lub mniej:  Bez strat 
8-11:  1 nocny myśliwiec zestrzelony 
12 lub więcej: 2 nocne myśliwce zestrzelone 
 


