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1.0 WPROWADZENIE 
Gra Bomber Command odtwarza strategiczne naloty na III Rzeszę, przeprowadzane przez Royal Air 

Forces w latach 1943-1945. Każda rozgrywka odpowiada jednej nocy nalotów. 

 

1.1 Reguły 

Reguły w tej instrukcji są numerowane, a odsyłacze podawane są [w nawiasach kwadratowych]. 

Uwagi autora wyróżniono kursywą; podają one historyczne uzasadnienia poszczególnych reguł. 

 

1.2 Podręcznik gracza 

Dołączony do gry Podręcznik gracza (Playbook) podaje porady, uwagi autora i notki historyczne. 

 

1.3 Gracze 

Bomber Command jest grą dwuosobową. Gracz brytyjski dowodzi siłami Bomber Command RAF-u, 

zaś gracz niemiecki siłami nocnych myśliwców i obrony przeciwlotniczej Niemiec. 

 

1.4 Scenariusze 

Gra pozwala rozegrać dwa scenariusze: 

Berlin (jesień 1943 – wiosna 1944). Ten scenariusz obejmuje okres od Bitwy o Hamburg do 

Bitwy o Berlin. 

Downfall (jesień 1944 – wiosna 1945). Ten scenariusz obejmuje okres upadku III Rzeszy. 

 

1.5 Skala 

Każdy heks na mapie odpowiada 50 milom (ok. 80,5 kilometra), a każda tura gry około 30 minutom 

czasu rzeczywistego. 

 

1.6 Słownik 

Oto lista najważniejszych terminów występujących w grze. 

Droga nad cel. Część trasy nalotu, od heksu wejścia do heksu z celem (włącznie). 

Droga powrotna. Część trasy nalotu, od heksu z celem (wyłącznie) do heksu wyjścia. 

Flak. Niemiecka artyleria przeciwlotnicza. 

Gardening. Gardening (ogrodnictwo) było kodową nazwą wypraw minujących akweny u wybrzeży 

niemieckich. „Ogrodnicy” (bombowce) siały „warzywa” (miny morskie) na trasach żeglugowych. 
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GCI. Ground-Controlled Intercept (przechwytywanie pod kontrolą radaru). Niemcy stworzyli linię 

sektorów, w których nocne myśliwce mogły być naprowadzane na przechwytywane bombowce przez 

naziemnych kontrolerów radarów. Niemcy nazwali ten system Himmelbett (łoże z baldachimem). 

Intruder. Jednostka niemieckich myśliwców nocnych, skierowana do ataków w nieprzyjacielskiej 

przestrzeni powietrznej i na wrogie lotniska. 

Jagddivision (JD). Jagddivision (dywizja myśliwska) była jednostką organizacyjną (i terytorialną – 

AF) niemieckiego lotnictwa myśliwskiego. 

Koncentracja. Jednostka myśliwców jest skoncentrowana, jeśli umieszczono ją nad miastem albo 

radiolatarnią. 

Lądowanie. Termin odnosi się do jednostek myśliwców lądujących w swoich bazach i wypraw 

lądujących w Wielkiej Brytanii. 

Mandrel. Osłona bombowców z aparaturą zakłócającą, zza której pojawiają się poszczególne 

wyprawy. 

MD (ang. TE). Jednostka myśliwców złożona z samolotów dwusilnikowych. 

MJ (ang. SE). Jednostka myśliwców złożona z samolotów jednosilnikowych. 

Mosquito. Samolot de Havilland Mosquito był doskonałym lekkim bombowcem, występującym w 

różnych wersjach, od nocnego myśliwca po pathfindery, oznaczające cele dla ciężkich bombowców. 

W grze wyprawy Mosquitów reprezentują akcje pozoracyjne i naloty nękające. 

OBOE. Kodowa nazwa systemu umożliwiającego bombardowanie bez widoczności celu przy 

wykorzystaniu radionawigacji. Oznaczanie celów przy użyciu OBOE okazało się bardzo dokładne, ale 

było ograniczone zasięgiem całego systemu. 

Odległość. Odległość na mapie wyznacza się, licząc heksy po najkrótszej linii łączącej dwa punkty. 

Należy uwzględnić heks docelowy, a pominąć heks startowy. 

Patrol. Brytyjskie intrudery są nazywane patrolami, dla odróżnienia od niemieckich. 

Start. Termin dotyczy startu jednostek myśliwskich z ich baz. 

Strumień bombowców. Główna wyprawa była formacją samolotów o długości 100 mil (ok. 161 

kilometrów) lub więcej. Ten strumień bombowców ciągnął się przez całą drogę nad cel i w czasie 

powrotu do baz. 

Tame Boar. Nazwa kodowa taktyki myśliwców nocnych infiltrujących strumień bombowców i 

polujących na nie jak rekiny na ryby w płytkiej wodzie. 

Trasa nalotu. Trasa, którą wyprawa pokonuje na mapie, wytyczana przed rozpoczęciem gry. 

Wild Boar. Nazwa kodowa taktyki myśliwców nocnych gromadzących się nad bombardowanym 

miastem i atakujących bombowce oświetlone przez reflektory i łunę pożarów. 

Wyprawa. Brytyjskie wyprawy liczyły sobie od 6 do 600 i więcej samolotów. 
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ZC (ang. TI). Pirotechniczne znaczniki celu służące do oznakowania celu w nocy. 

Żeton bomb. Żeton reprezentujący ładunek bomb burzących (HE) lub zapalających. 

Żeton bombardowania. Żeton oznaczony po jednej stronie „Bomb Drop” (zrzut bomb), a po drugiej 

„Resolve Bombing” (rozstrzyganie bombardowania). 

 

2.0 ELEMENTY GRY 
Instrukcja 

Podręcznik gracza (Playbook) 

Dwie mapy 56 x 86 cm 

Dwustronna karta pomocy 22 x 28 cm 

Dwustronna karta bombardowania 22 x 28 cm 

Zestaw dwustronnych map do planowania 22 x 28 cm 

Arkusz żetonów 1,59 cm 

Arkusz żetonów 1,27 cm 

Cztery plany miast 22 x 28 cm 

55 kart gracza brytyjskiego 

55 kart gracza niemieckiego 

Dwie kostki sześciościenne 

 

2.1 Mapy 

Jedna z map jest używana podczas rozgrywania scenariusza Berlin, druga gdy grany jest scenariusz 

Downfall. 

2.1.1 Siatka heksów 

Każdy heks jest oznaczony literą i numerem. Pozycję wyprawy lub jednostki myśliwców oznacza się 

przez umieszczenie ich żetonów na heksie. Na niektórych heksach znajdują się dodatkowe pola, 

oznaczające miasta i radiolatarnie. Jednostki mogą się znaleźć na tych polach wyłącznie wskutek 

celowego umieszczenia w Fazie Koncentracji. 
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Rys. Na heksie K5 znajdują się dwie jednostki myśliwców. IINJG3 jest umieszczona w obrębie heksu, a 

IIJG300 została skoncentrowana na polu oznaczającym Hanower. Na heksie L4 jednostka INJG6 
została skoncentrowana nad radiolatarnią Gertrud 

 

2.1.2 Elementy na mapach 

Każda z map pokazuje część kontynetalnej Europy i Wielkiej Brytanii i zawiera następujące elementy: 

Ekran Mandrel. Oznacza heks, na którym zaczyna się trasa nalotu każdej wyprawy. 

Granice Jagddivision. Każda z map jest podzielona na obszary podległe poszczególnym dywizjom 

myśliwskim Luftwaffe. Granice te ograniczają możliwości ataków GCI i wyznaczają obszary o tych 

samych warunkach atmosferycznych. 

W scenariuszu Downfall 4.JD jest już rozwiązana, a jej dawny obszar jest wyzwolony przez siły 

alianckie. 

 
Rys. Od lewej: heks Himmelbett, granica Jagddivision 

 

Heksy Himmelbett. Heksy z podwójną, żółtą obwódką reprezentują linię Himmelbett. Mogą na nich 

mieć miejsce ataki GCI. 

Heksy-cele wypraw minowych. Te heksy są celami wypraw Gardening. Liczba na symbolu miny 

morskiej informuje o Punktach Zwycięstwa (PZ) zdobywanych za zaminowanie heksu. 

Jutlandia. Pole reprezentujące północną Danię, należące do 2.JD. 

Kompas. Wyznacza kierunek północny. 

Uwaga: W warunkach gry północ odnosi się do siatki heksów, nie do rzeczywistego kierunku 

geograficznego. 

Lotniska. Są to bazy jednostek nocnych myśliwców i są oznaczone ich nazwami. 
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Miasta. Są reprezentowane przez pola na mapie. Podano następujące ich cechy: 

 Wartość flaku: cyfra z przedziału 0-5. 

 Typ miasta: litera z przedziału A-E. 

 
 OBOE. Symbol nut oznacza, że miasto może być bombardowane z użyciem systemu OBOE. 

 Charakterystyka radarowa: Miasta dające dobre echo na ekranie radaru nawigacyjnego 

oznaczone są białym trójkątem, dające zwykłe echo niebieskim prostokątem, dające słabe echo 

czarnym kółkiem. 

 
Rys. Oznaczenia (od lewej): miasto dające dobre, zwykłe i słabe echo radarowe 

 

Niektóre pola miast reprezentują dwa lub więcej miast albo celów w rejonie miasta. W takich 

przypadkach noszą one kilka nazw. 

Na mapie do scenariusza Downfall miasta, które nie mogą być celem nalotów głównej wyprawy, mają 

podaną tylko wartość flaku. 

Uwaga: Miasto typu E nie jest w zasadzie miastem, lecz ważnym ośrodkiem przemysłowym. Jednak 

funkcjonuje ono w grze dokładnie tak samo, jak zwykłe miasto. 

Miasta okupowane (lub wyzwolone). Są przedstawione ze względów historycznych i mają wpływ 

tylko na fałszywe wyprawy. 

Pola pogody. Obszary każdej JD oraz obszar Wielkiej Brytanii dysponują polami pogody. Gracze 

umieszczają na nich żetony pogody panującej na każdym z tych obszarów. 

Radiolatarnie. Są to pola w obrębie heksów, reprezentujące punkty, nad którymi myśliwce mogą się 

koncentrować przed próbą infiltrowania wypraw. Każda radiolatarnia ma historyczną nazwę. 

Reflektory. Reprezentują nadbrzeżne reflektory i artylerię przeciwlotniczą. 

Rejony koncentracji flaku. Obszary o dużym zagęszczeniu artylerii przeciwlotniczej, oznaczone 

symbolem i wartością. 
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Rys. Oznaczenia (od lewej): lotnisko, rejon koncentracji flaku, heks-cel wyprawy minowej, okupowane 

miasto 
 

Tory i pola. Każda z map zawiera następujące pola i tory:  

Tor tur (Game Turn Track): Oznacza się na nim aktualną turę gry, moment brzasku oraz czas 

wschodu i zachodu księżyca. 

Tor strat i Punktów Zwycięstwa (Loss Track & Victory Points): służy do oznaczania poziomu 

strat myśliwców i bombowców oraz Punktów Zwycięstwa zdobywanych w czasie rozgrywki. 

Tor zakłócania (Jamming Track): Odnotowuje aktualny poziom zakłócania i wartość 

infiltracji. Żetony Naxos i Beleuchter są również umieszczane na tym torze. 

Pola wypraw (Raid Boxes): 9 takich pól jest oznaczonych od A do J. Umieszczane są tu żetony 

jednostek wykonujących misje Tame Boar (infiltrujących wyprawy), żetony rozproszenia 

wypraw, żetony uszkodzeń od ognia flaku i żetony zwalczania Mosquitów. 

Tor paliwa (Fuel Track): Określa poziom paliwa, jakie pozostaje do dyspozycji jednostek 

myśliwców. Pola oznaczone nazwami typów samolotów są polami początkowymi. 

 Pola lądowań (Recovery Boxes). Umieszczane są tu lądujące jednostki myśliwców. 

Pole uzbrajania i tankowania (Rearm & Refuel Box): Umieszczane tu są jednostki 

myśliwców, które są uzbrajane i uzupełniają paliwo. 

Pole jednostek gotowych do startu (Ready Box): Umieszczane są tu jednostki myśliwców 

gotowe do startu ze swych baz na mapie. 

Pole blokowanych lotnisk (Closed Airfield Box): Umieszczane są tu jednostki myśliwców, 

które zostały zaatakowane w czasie startu z baz. 

Pula patroli (Patrol Pool – na mapie do scenariusza Downfall): Umieszczane są tu gotowe do 

użycia żetony patroli. 

 Tylny wiatr (Tail Wind): Kierunek wiatru. 

 Widoczność (Visibility): Panujące w czasie rozgrywki warunki widoczności. 

Wielka Brytania (wymiennie: Anglia). Ten obszar reprezentuje angielskie lotniska. Należy go 

traktować jako sąsiedni w stosunku do wszystkich przyległych heksów. Zawiera własne pole pogody. 

Zagłębie Ruhry. Trzy heksy (J6, I7 i I8) z zadymionym tłem reprezentują obszar przemysłowy 

Zagłębia Ruhry. 



8 
 

 

 
Rys. Oznaczenia (od lewej): reflektory, ekran Mandrel, pole pogody, radiolatarnia 

 

2.2 Jednostki 

2.2.1 Wyprawy RAF-u 

Brytyjskie wyprawy bombowe są reprezentowane przez żetony wypraw. Niektóre wyprawy składają 

się też ze strumienia bombowców. 

Typy wypraw: 

 Główna wyprawa. Wielka formacja ciężkich bombowców. W scenariuszu Berlin występuje 

jedna główna wyprawa, w scenariuszu Downfall dwie. 

 Mosquito. Mała formacja bombowców Mosquito, wykonujących naloty nękające. 

 Gardening. Formacja ciężkich bombowców, wykonujących zadanie minowania. 

 Fałszywa wyprawa. Duża formacja, udająca główną wyprawę. 

 
Rys. Żeton wyprawy (Raid) i żeton strumienia bombowców 

 

Wyprawy główna i fałszywa formują strumień bombowców, będący ciągiem żetonów, ciągnących się 

za żetonem wyprawy. Może on mieć różną długość w zależności od scenariusza [7.2.1] i jest 

oznaczany żetonami strumienia bombowców. 

2.2.2 Niemieckie nocne myśliwce 

Niemieckie jednostki myśliwców są formacjami wielkości grupy (Gruppe), liczącymi około 30 

maszyn. W scenariuszu Berlin używa się żółtych żetonów jednostek, w scenariuszu Downfall – 

czerwonych. 

 
Rys. Żetony jednostek (od lewej): w pełnej sile, osłabione 
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Żetony jednostek myśliwców mają umieszczone następujące oznaczenia: 

 Nazwa. Jednostka startuje i ląduje na lotnisku z jej nazwą. 

 Lotnisko. Oznaczenie heksu, na którym znajduje się lotnisko tej jednostki. 

Jagddivision. Numer dywizji myśliwskiej, której jest podporządkowana jednostka. Jeśli pod 

numerem JD znajduje się gwiazdka, dostępność tej jednostki jest ograniczona [3.2.1]. 

Silniki. Kropki oznaczają liczbę silników samolotów będących na wyposażeniu jednostki. 

Dwie kropki wskazują na myśliwce dwusilnikowe (MD), jedna kropka na jednosilnikowe (MJ). 

 Siła. Wartość bojowa oznaczająca efektywność jednostki, z przedziału 0-3. 

 Typ samolotów. Oznaczenie typu samolotów używanych przez jednostkę. 

 

Żetony jednostek są dwustronne. Awers oznacza jednostkę w pełnej sile, rewers (z paskiem) – 

jednostkę osłabioną, o zredukowanej sile. Jednostka jest osłabiona, gdy traci w walce samoloty, lub 

gdy niektóre z nich muszą wracać do bazy, a walkę kontynuuje tylko część pilotów i maszyn. 

 
Niektóre jednostki są jednostkami wydzielonymi (Detachment); ich żetony są jednostronne, z 

oznaczeniem osłabienia (pasek). Reprezentują jednostki specjalistyczne albo te Gruppen, które pod 

koniec wojny borykały się z ograniczeniami w dostępie do paliwa. Wszystkie jednostki myśliwców 

używane w scenariuszu Downfall są wydzielone. 

2.2.3 Obrona powietrzna Wielkiej Brytanii (ADGB) i patrole 

Są to jednostki broniące obszaru Anglii (ADGB) i patrole brytyjskich intruderów. Jednostki ADGB 

występują tylko wtedy, gdy stosowane są zaawansowane reguły dotyczące niemieckich intruderów 

[12.2]. Patrole występują tylko w scenariuszu Downfall [9.2.4]. 

Żetony AGDB i patroli mają siłę od 2 do 4. 

 

2.3 Żetony 

W grze używane są następujące żetony (poza żetonami jednostek): 

2.3.1 Żetony wyboru celów 

Używane do wyboru celów dla głównych wypraw. 

2.3.2 Oznaczniki 

Służą do oznaczania różnych parametrów w grze: poziomu zakłócania, Beleuchter, Naxos, poziomu 

paliwa (większe żetony dla jednostek myśliwców jednosilnikowych, mniejsze dla dwusilnikowych), 
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rozproszenia wypraw, uszkodzeń od ognia flaku, zwalczania Mosquitów, strat bombowców (po 

jednym x1 i x10 dla każdego oznaczenia literowego wyprawy), strat myśliwców (x1 i x10), Punktów 

Zwycięstwa (VP) x1 i x10 (po jednym zestawie dla obu graczy). 

2.3.3 Żetony warunków atmosferycznych 

Określają poziom widoczności, wiatr, porę brzasku, wschodu i zachodu księżyca. Żetony pogody 

informują o jej rodzaju na każdym obszarze mapy. 

2.3.4 Żetony statusu jednostek 

Informują o starcie, powrocie do bazy, przechwytywaniu GCI, misji intruderskiej. 

2.3.5 Żetony wydarzeń 

Odnotowują na mapie różne wydarzenia: walkę, flak kolejowy, minowanie, usunięty flak, 

zaalarmowaną wyprawa. 

2.3.6 Żetony bombardowania 

Używane w momencie bombardowania celu. Po jednej stronie są oznaczone „Bomb Drop” (zrzut 

bomb), a po drugiej „Resolve Bombing” (rozstrzyganie bombardowania). Ponadto występują żetony: 

znaczników celu (Newhaven, Parramatta i Wanganui), punktu celowania (Aimpoint) i kierunku 

podejścia na cel (Approach). Żetony bomb przedstawiają ładunek burzący (HE) i zapalający. Inne 

żetony oznaczają pożary wywołane bombardowaniem. Żeton północy jest używany wraz z regułą 

zaawansowaną 12.4.1. 

 

2.4 Karty pomocy 

Dwustronne karta pomocy i karta bombardowania zawierają tabele i streszczenie czynności 

wykonywanych w trakcie rozgrywki. 

 

2.5 Mapy do planowania 

Są one zmniejszonymi kopiami map, na których gracz brytyjski planuje misje, wykreślając ich trasy. 

 

2.6 Plany miast 

Cztery arkusze z planami miast służą do rozstrzygania efektów bombardowania celu. Szczegóły 

opisano w reg. 10.1 

 

2.7 Talie kart 

Każdy z graczy dysponuje talią 55 kart, oznaczonych odpowiednio kokardą RAF-u lub czarnym 

krzyżem Luftwaffe. Każda karta ma tytuł i opis jej działania. Karty oznaczone nazwą scenariusza są 

używane tylko w tym scenariuszu. 
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Rys. Opisy na karcie (od góry, od lewej): „narodowość”, numer karty, scenariusz, symbol kategorii, 

tytuł, opis działania, komentarz historyczny lub opis zdjęcia 
 

Każda karta jest opatrzona symbolem jednej z czterech kategorii. 

 
Rys. Symbole kategorii (od lewej):samolot/wyposażenie, wojna elektroniczna, sztuka operacyjna, 

bombardowanie 
 

3.0 PRZYGOTOWANIE ROZGRYWKI 

3.1 Wybór scenariusza 

Gracze muszą się zgodzić co do rozgrywania scenariusza Berlin lub Downfall. 

3.1.1 Mapa 

Rozłóż na stole mapę odpowiednią dla scenariusza. 

3.1.2 Żetony 

Żeton tur (Game Turn) połóż na polu 1 Toru Tur (Game Turn Track ). 

Żeton poziomu zakłócania (Jamming Level) połóż na odpowiednim polu startowym: 5 w scenariuszu 

Berlin, 6 w scenariuszu Downfall. 

Żetony strat myśliwców (Fighter Losses) umieść na polu 0 toru strat (Loss Track). 

 

3.2 Rozmieszczanie jednostek 

3.2.1 Niemieckie jednostki myśliwców 

W scenariuszu Berlin należy użyć żółtych żetonów, a w scenariuszu Downfall czerwonych. Wszystkie 

żetony jednostek należy umieścić w polu jednostek gotowych do startu (Ready Box), stroną z pełną 

siłą do góry. Jednostki wydzielone (Detachment) są układane stroną osłabioną do góry (w scenariuszu 

Downfall wszystkie jednostki myśliwców sa wydzielone).  
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Jeśli jednostka ma gwiazdkę poniżej numeru JD, do której należy, może być niedostępna w tej 

rozgrywce. Rzuć kostką dla każdej takiej jednostki: wyniki 1-2 oznaczają, że jednostka jest dostępna i 

umieszczana w polu jednostek gotowych do startu. Przy wynikach 3-6 jednostka jest usuwana z gry. 

 
 

Uwaga: Gwiazdki reprezentują różne okoliczności: np. jednostki dziennych myśliwców 

jednosilnikowych często odmawiały kierowania swoich pilotów i maszyn do misji Wild Boar, a 

jednostki treningowe nie zawsze włączno do akcji. 

3.2.2 Jednostki brytyjskie 

Brytyjskie żetony wypraw (Raid) i strumienia bombowców odkładane są na bok. 

W scenariuszu Downfall gracz brytyjski wybiera dowolne DWA z trzech żetonów patroli i umieszcza 

je awersem do góry w polu patroli (Patrol Pool) [9.2.4]. Pozostałe żetony patroli są usuwane z gry.  

Jeśli stosowane są reguły zaawansowane dotyczące intruderów, umieść żeton obrony powietrznej 

Wielkiej Brytanii (ADGB) na obszarze Anglii [9.2.3]. 

 

3.3 Cel na dzisiejszą noc 

Gracz brytyjski w tajemnicy przed przeciwnikiem wyznacza cel dla swojej głównej wyprawy, 

używając żetonów wyboru celów w kolorze żółtym (scenariusz Berlin) lub czerwonym/różowym 

(scenariusz Downfall). 

 
Rys. Opis (z lewej od góry): symbol zakładów petrochemicznych, wartość w PZ;  

(z prawej od góry): cel i oznaczenie jego heksu, tura wschodu lub zachodu księżyca 
 

Każdy żeton wyboru celu podaje nazwę celu, oznaczenie heksu, na którym znajduje się cel i liczbę PZ 

zdobywanych za jego zbombardowanie [11.1]. W kółku podana jest tura, w której księżyc wschodzi 

lub zachodzi [12.1.2]. Niektóre żetony wyboru celu mają symbol zakładów petrochemicznych 

[10.1.1]. 

Wszystkie żetony wyboru celu gracz brytyjski umieszcza w pojemniku i losuje jeden (scenariusz 

Berlin) lub dwa (scenariusz Downfall [4.5.1]). Cel pozostaje nieznany dla gracza niemieckiego. 

3.3.1 Miasta, których nie można bombardować 

Miasta okupowane nigdy nie mogą być celami dla głównej wyprawy ani dla wypraw Mosquitów. 
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W scenariuszu Downfall cztery miasta (Aachen, Düsseldorf, München Gladbach, Saarbrücken) nie 

występują na żetonach celów. Nie mogą być zatem bombardowane przez główne wyprawy, ale mogą 

być atakowane przez wyprawy Mosquitów [4.3.2]. 

 

3.4 Warunki atmosferyczne 

3.4.1 Określanie pogody 

Po wyborze celu gracz brytyjski określa pogodę. Służy do tego 16 dwustronnych żetonów pogody: 

jedna strona oznacza dobrą pogodę (żółty symbol księżyca), druga złą pogodę (żółty symbol chmury). 

Strona ze złą pogodą jest używana tylko gdy stosowana jest zaawansowana reguła 12.1.1. Jeśli ta 

reguła nie jest stosowana, pogoda domyślnie jest dobra. 

 
Rys. Od lewej: pogoda dobra, pogoda zła 

 

Na mapie jest 6 stref pogody. Gracz brytyjski określa, w jakiej kolejności będzie umieszczał żetony 

pogody w strefach na mapie. 

 

Przykład: Gracz brytyjski podaje, że będzie umieszczał żetony pogody w kolejności: Anglia, 3.JD, 

2.JD, 1.JD, 7.JD, 4.JD. 

 

Gracz brytyjski umieszcza żetony pogody w opakowaniu, losuje jeden i umieszcza go w pierwszej 

strefie pogody, odwracając go na odpowiednią stronę (pogoda dobra lub zła). Później powtarza te 

czynności aż do określenia pogody we wszystkich strefach. 

3.4.3 Wpływ pogody 

Pogoda określona dla obszaru JD dotyczy wszystkich heksów obszaru tej dywizji. Dodatkowo pogoda 

dla 2.JD stosuje się do pola Jutlandii. Pogoda nad Anglią wpływa tylko na lądujące wyprawy i na 

walki jednostek obrony powietrznej Wielkiej Brytanii (ADGB) i niemieckich intruderów. 

Cyfry na żetonach pogody są modyfikatorami, stosowanymi w czasie walki i podczas rzutów na 

inflitrację jednostek Tame Boar. 

Są następujące typy pogody: bezchmurna (Clear +0); zamglenie (Haze -1); zachmurzenie 

umiarkowane (Broken Cloud -1); zachmurzenie (Cloud -2); zachmurzenie całkowite (Heavy Cloud  

-2); mgła (Fog +0). 
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3.4.3 Zamglenie nad Zagłębiem Ruhry 

Trzy heksy Zagłębia Ruhry (J6, I7 i I8) są oznaczone zadymionym tłem, co oznacza, że stale panuje na 

nich zamglenie. Należy je traktować tak, jakby dotyczył ich żeton pogody Haze -1, chyba że na 

obszarze 3.JD panuje pogoda typu Broken Cloud, Cloud, Heavy Cloud lub Fog. W takim wypadku 

należy stosować efekty gorszej pogody. 

 

Przykład: Na obszarze 3.JD panuje mgła (Fog +0), zatem modyfikator wynikający z zamglenia (Haze  

-1) dotyczy wszystkich walk i rzutów na infiltrację na trzech heksach Zagłębia Ruhry, zaś efekty mgły 

(Fog) są stosowane do wszystkich bombardowań na tych heksach. 

 
Rys. Zagłębie Ruhry 

 

3.4.4 Widoczność 

Są trzy poziomy widoczności: dobra (Good), średnia (Moderate) i zła (Poor). Dla określenia 

widoczności gracz brytyjski rzuca kostką: 

Wynik  Widoczność  Modyfikator 

1  Dobra (Good)  +1 
2-5  Średnia (Moderate) 0 
6  Zła (Poor)  -1 
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Umieść żeton widoczności (rys. powyżej) na odpowiednim polu toru widoczności (Visibility). Rzuty 

na infiltrację i w czasie ataków są modyfikowane o wartość z powyższej tabeli. Jeśli jest po wschodzie 

księżyca, dodaj +1 do tych modyfikatorów [12.1.2]. 

3.4.5 Brzask 

Rzuć kostką i dodaj 10 do wyniku. Suma wskazuje turę gry, w której zaczyna się brzask. Oznacz tę 

turę żetonem brzasku; od tej tury do końca gry obowiązują efekty brzasku. 

 
Podczas brzasku modyfikatory widoczności przy rzutach na infiltrację i podczas walki wynoszą +3 bez 

względu na pozycję żetonu widoczności na torze widoczności (Visibility) [3.4.4] i z pominięciem 

wpływu księżyca [12.1.2]. 

3.4.6 Księżyc i tylny wiatr 

Jeśli stosowane są zaawansowane reguły dotyczące warunków atmosferycznych, gracz brytyjski 

określa czy księżyc wschodzi lub zachodzi w trakcie gry oraz kierunek wiatru [12.1.2-12.1.3]. Jeśli 

reguły te nie są używane księżyc nie pojawia się, a tylny wiatr nie występuje. 

 

3.5 Przygotowanie wypraw 

Po określeniu celu/celów, wyznaczeniu rozpoczęcia brzasku i określeniu pogody, gracz brytyjski 

planuje swoje wyprawy bombowe. 

3.5.1 Wyprawy bombowe 

Gracz brytyski dysponuje następującymi wyprawami [4.3]. 

W scenariuszu Berlin: 

1 główna wyprawa 

3 wyprawy Mosquitów 

W scenariuszu Downfall: 

 2 główne wyprawy 

 5 wypraw Mosquitów 

 1 fałszywa wyprawa 
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W obu scenariuszach gracz brytyski może wymienić do dwóch wypraw Mosquitów na wyprawy 

Gardening (jedna wyprawa Gardening za jedną wyprawę Mosquitów). Ponadto dwie wyprawy 

Mosquitów można zamienić na jedną fałszywą wyprawę. 

3.5.2 Planowanie wypraw 

Po wyznaczeniu wypraw dla rozgrywanego scenariusza gracz brytyjski planuje trasę każdej wyprawy 

na mapie do planowania [4.0]. 

Trasa głównej wyprawy musi być tak wyznaczona, by zaatakowany został wyznaczony wcześniej cel 

wyprawy. Miasta do zbombardowania przez wyprawy Mosquitów gracz brytyjski wybiera dowolnie. 

Trasa wyprawy Gardening musi prowadzić do wybranego heksu-celu wyprawy minowej. Fałszywe 

wyprawy nie mają wyznaczonego celu. 

3.6 Usuwanie flaku 

Uwaga: Pod koniec wojny brakowało artylerii przeciwlotniczej do obrony wszystkich miast. Niektóre 

cele były pozbawiane flaku, by wzmocnić obronę w innym rejonie. 

W scenariuszu Downfall (tylko), po wyznaczeniu przez gracza brytyjskiego tras wypraw, gracz 

niemiecki umieszcza trzy żetony usuniętego flaku na trzech polach miast na mapie. 

 
Wybrane miasta muszą mieć wydrukowaną wartość flaku 0. Żetonów nie wolno umieszczać na 

miastach, które nie mogą być celem nalotu [3.3.1], czyli Aachen, München Gladbach i Saarbrücken 

nie mogą być pozbawione flaku. Miasta oznaczone żetonem Flak Stripped przez całą grę są całkowicie 

pozbawione artylerii przeciwlotniczej i nie mogą wykonywać ataków flaku w czasie ich 

bombardowania ani po zagraniu karty STRAYING BOMBERS, kierującej bombowce nad to miasto. 

 

3.7 Talie kart 

Usuń z talii karty nieużywane w wybranym scenariuszu [6.0]. Obaj gracze tasują swoje talie, po czym 

każdy ciągnie 8 kart, ogląda je i zatrzymuje 5 z nich, a pozostałe wtasowuje w talię. Gra może się 

rozpocząć. 

3.7.1 Scenariusz Downfall 

W tym scenariuszu gracz brytyjski wybiera z talii dowolną kartę bombardowania. Następnie tasuje 

talię i ciągnie z niej 4 karty, by uzupełnić rękę do 5 kart. 
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4.0 PLANOWANIE TRAS NALOTÓW 

Przed rozpoczęciem rozgrywki gracz brytyjski w tajemnicy wybiera trasy dla każdej wyprawy, rysując 

je na mapie do planowania. 

Gracz brytyjski nie musi wyznaczać tras dla wszystkich przysługujących mu wypraw (inaczej mówiąc, 

z części z nich może zrezygnować). Niemniej trasa dla głównej wyprawy musi być wyznaczona. 

 

4.1 Oznaczenia wypraw 

Każdej z wypraw gracz brytyjski musi przydzielić oznaczenie literowe z przedziału A-J (z 

pominięciem I). W ten sposób każdej z wypraw będzie odpowiadało jedno pole wyprawy (Raid Box) 

na mapie. Literę identyfikacyjną należy umieścic na mapie do planowania, obok trasy tej wyprawy. 

 

4.2 Trasy nalotów 

Trasa jest serią linii narysowanych na mapie do planowania, prowadzącą od heksu wejścia do heksu z 

celem i następnie do heksu wyjścia. 

Heksem wejścia musi być heks z ekranem Mandrel. Heks wyjścia musi przylegać do obszaru Wielkiej 

Brytanii. Mogą to być dwa różne heksy, bądź jeden heks. Część trasy od heksu wejścia do heksu z 

celem (włącznie) nazywamy drogą nad cel. Część trasy od heksu z celem (wyłącznie) do heksu 

wyjścia nazywamy drogą powrotną. 

4.2.1 Odcinki trasy i punkty nawigacyjne 

Trasa składa się z szeregu odcinków. Odcinek jest linią prostą, wytyczoną między dwoma punktami 

nawigacyjnymi. Punkt nawigacyjny to punkt, dowolnie wyznaczony w obrębie heksu. Heks z celem 

wyprawy musi zawsze zawierać punkt nawigacyjny. 

Odcinek trasy musi pokrywać się z siatką heksów i biec wzdłuż kolumny lub rzędu heksów. Gdy 

biegnie wzdłuż poziomego rzędu heksów, linia musi być wyznaczona poniżej lub powyżej granic 

między heksami (zob. rys. poniżej). 

 
Rys. Trasa A jest wyznaczona wzdłuż kolumny heksów, zaś trasy B i C wzdłuż rzędu heksów. Trasy B i 
C są wyznaczone powyżej i poniżej granic między heksami, zatem trasa B biegnie przez heksy E5, F5 i 

G5, a trasa C przez heksy E6, F5 i G6 
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Droga nad cel może się składać maksymalnie z czterech odcinków, droga powrotna również może się 

składać z najwyżej czterech odcinków. 

 
Przykład: Gracz może sam wybrać zestaw oznaczeń używanych na mapie planowania, powyżej 
podajemy przykład, jak może to być zrobione. Dla każdej trasy wyprawy użyto innego koloru, a z boku 
umieszczono legendę, podającą kolory i litery identyfikujące wyprawy. Numery tur gry przy każdej 
trasie oznaczają heksy, na których wyprawa kończy każdą turę. 
W tym przypadku główna wyprawa E (kolor czarny) atakuje Bremę (cel oznaczono X). W 1 turze 
wyprawa porusza się tylko o jeden heks, wchodząc na mapę [4.2.2]. Wyprawy B i C (czerwona i 
zielona) są wyprawami Mosquitów, atakującymi odpowiednio Wilhelmshaven i Osnabrück. Wyprawy 
Mosquitów lecą jako eskorta głównej wyprawy [4.4.1], zanim odłączą się od niej na heksie I5 
(oznaczonym gwiazdką), by podążyć nad swoje cele. Ten prosty plan zakłada, że wszystkie trzy miasta 
zostaną zaatakowane w 4 turze, by zmylić gracza niemieckiego co do celu głównej wyprawy. Wszystkie 
trzy wyprawy wracają do Anglii w 8 turze. Chociaż ich heksy wyjścia to C6 i C7, trasy zostały 
przedłużone do obszaru Anglii, żeby oznaczyc turę ich powrotu. Wyprawa F (niebieska) to Gardening, 
wchodząca na mapę w 2 turze. Musi się ona zatrzymać po wejściu na heks H3 [zob. 4.3.3], gdzie 
stawia ona miny przed rozpoczęciem drogi powrotnej. 
 

Należy pamiętać, że każdy punkt nawigacyjny mijany w drodze nad cel zwiększa o jeden poziom 

rozproszenia wyprawy w momencie rozstrzygania bombardowania (nie dotyczy Mosquitów) lub 

minowania. 

4.2.2 Planowanie tur 

Oprócz planowania odcinków trasy, gracz brytyjski planuje, na którym heksie wyprawa zakończy 

każdą turę gry. W tym celu umieszcza się numer tury w heksie na mapie planowania. Wyprawa 

zawsze porusza się o dwa heksy na turę, więc jeśli wchodzi ona na mapę w 1 turze, gracz umieszcza 

„1” na drugim heksie jej trasy, „2” na czwartym heksie, „3” na szóstym heksie itd. 
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Wyprawy mogą wchodzić na mapę później niż w 1 turze; w takim wypadku pierwszy numer 

umieszczony na mapie powinien oznaczać turę wejścia wyprawy. 

W turze, w której wchodzą na mapę, wyprawy mogą poruszyć się o jeden heks, zamiast jak zwykle o 

dwa; w takim wypadku numer oznaczający turę wejścia umieszcza się na heksie wejścia (pierwszym 

heksie trasy). 

 

4.3 Rodzaje wypraw 

W grze występują cztery rodzaje wypraw. 

4.3.1 Główne wyprawy 

Ich trasa musi prowadzić do wyznaczonego celu. Główna wyprawa zajmuje jeden heks, a strumień 

bombowców heksy za nim [7.2.1]. 

4.3.2 Wyprawy Mosquitów 

Wyprawy Mosquitów zajmują jeden heks i nie formują strumienia bombowców. Ich trasa musi 

prowadzić nad atakowane miasto, które gracz brytyjski wybiera dowolnie spośród miast, 

nieatakowanych przez inne wyprawy. Celem nie mogą być miasta okupowane. 

Po osiągnięciu celu przez wyprawę Mosquitów, umieszcza się na nim żeton bombardowania wg 

zwyłych zasad. W momencie rozstrzygania bombardowania gracz brytyjski zdobywa 1 PZ za atak 

każdej wyprawy Mosquitów (za bombardowanie Berlina 3 PZ). 

W momencie ataku jednostek myśliwców gracz brytyjski musi poinformować przeciwnika, że 

atakowana jest wyprawa Mosquitów [9.9]. Jeśli jednostka Tame Boar infiltrowała wyprawę 

Mosquitów, opuszcza ją zaraz po rozstrzygnięciu ataku (nie jest w stanie osiągnąć prędkości szybkich 

Mosquitów). Zob. ponadto 9.9.2. 

Straty Mosquitów sa obliczane inaczej niż straty innych wypraw [9.9.1]. 

4.3.3 Wyprawy Gardening (na minowanie) 

Wyprawy Gardening zajmują jeden heks i nie formują strumienia bombowców. Ich celem nie jest 

miasto, tylko heksy-cele wypraw minowych. Dowolny taki heks może być wybrany jako cel, ale dwie 

wyprawy Gardening nie mogą minować tego samego heksu.  

W momencie osiągnięcia docelowego heksu wyprawa Gardening musi przerwać ruch, nawet jeśli w tej 

turze pokonała tylko jeden heks [7.2]. 

W Fazie Bombardowania na każdym docelowym heksie, na kórym znajduje się wyprawa Gardening, 

umieszcza się żeton minowania. Gracz brytyjski zdobywa liczbę PZ równą wartości podanej na heksie, 

pomniejszoną o wartość błędu, odczytaną w momencie minowania z tabeli rozproszenia [10.5.2]. 

Liczba zdobytych PZ nie może być mniejsza niż 0. 
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4.3.4 Fałszywe wyprawy 

Uwaga: Fałszywe wyprawy były organizowane przez jednostki treningowe i samoloty zakłócania 

elektronicznego. 

Fałszywe wyprawy formują strumień bombowców dokładnie tak, jak główne wyprawy [7.2.1]. Nie 

mają wyznaczonego celu i po prostu przelatują trasą wyznaczoną przez gracza brytyjskiego. Trasa 

każdej fałszywej wyprawy można się składać z maksymalnie 8 odcinków. Ich trasa nie może przecinać 

heksów, na których znajduje się miasto, okupowane miasto ani lotnisko. 

W momencie gdy gracz niemiecki atakuję wyprawę, gracz brytyjski musi poinformować przeciwnika, 

że atakowana jest fałszywa wyprawa. Ataki na fałszywe wyprawy mają modyfikator +1. 

 

4.4 Wzajemne oddziaływanie wypraw 

Dwie wyprawy nie mogą kończyć tury na jednym heksie. Dotyczy to również strumienia bombowców: 

żadna jego część nie może kończyć tury na heksie z inną wyprawą lub strumieniem bombowców innej 

wyprawy. 

4.4.1 Eskorta Mosquitów 

Wyprawy Mosquitów są wyjątkiem od zasady, że różne wyprawy nie mogą kończyć tury na jednym 

heksie. Mogą one mieć wyznaczoną wspólną trasę z główną lub fałszywą wyprawą, a później odłączyć 

się od niej w pewnym punkcie trasy. Dopóki wyprawa Mosquitów towarzyszy głównej lub fałszywej 

wyprawie, jest traktowana jako jej część: nie pojawia się na mapie samodzielnie i nie jest samodzielnie 

atakowana. 

Plan lotu musi mieć zaplanowane odłączenie się wyprawy Mosquitów od eskortowanej wyprawy: 

odcinek trasy Mosquitów musi biec od heksu należącego do trasy eskortowanej wyprawy do nowego 

heksu. Wyprawa Mosquitów musi skończyć turę, w której odrywa się od głównej lub fałszywej 

wyprawy, na innym heksie niż wyprawa, od której się oderwała. Moment oderwania się wyprawy 

Mosquitów następuje, gdy żeton wyprawy (nie strumienia bombowców) wchodzi lub opuszcza heks, 

na którym następuje rozdzielenie (wybór gracza brytyjskiego).  

W momencie oderwania się wyprawa Mosquitów pojawia się na heksie, na którym to następuje, tak 

jakby właśnie na niego wleciała. Potem wykonuje ruch. Ta „nowa” wyprawa może być atakowana 

przez GCI albo przez rejon koncentracji flaku. W momencie oderwania się wyprawa Mosquitów jest 

traktowana, jakby wykonała już ruch o tyle heksów, ile przeleciała eskortowana wyprawa. 

Przykład: Wyprawa Mosquitów odrywa się na pierwszym heksie, na który wlatuje główna wyprawa. 

Zatem do tego momentu przebyła ona jeden heks i może się poruszyć już tylko o kolejny jeden. 

Należy zwrócić uwagę, że wyprawa Mosquitów nie może się oderwać na drugim heksie, na który 

weszła w tej turze, bo wyczerpała już swoje możliwości ruchu, a nie może skończyć go na tym samym 
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heksie co główna wyprawa. Mossquity mogą się jednak oderwać w następnej turze, gdy obie wyprawy 

będą opuszczać ten heks. 

Wyprawa Mosquitów nie może bombardować w czasie, gdy podróżuje razem z główną lub fałszywą 

wyprawą; żeby bombardować, musi się wcześniej oderwać. Mosquity nie mogą też bombardować na 

heksie, na którym się odrywają. 

Jednostki myśliwców, które zinfiltrowały eksportowaną wyprawę, pozostają z nią po odłączeniu się od 

niej wyprawy Mosquitów. Nie mogą one infiltrować wyprawy Mosquito. 

Po odłączeniu się od eskortowanej wyprawy Mosquity nie mogą się z nią połączyć, ani kończyć tury 

na tym samym heksie co ona. 

 

4.5 Planowanie wypraw w scenariuszu Downfall 

W tym scenariuszu wyznaczanie celów i planowanie wypraw przebiega nieco inaczej. 

4.5.1 Cele na dzisiejszą noc 

W scenariuszu Downfall gracz brytyjski musi wyznaczyć DWA cele dla głównych wypraw. Czerwone 

i różowe żetony celów dzielone są na dwa zestawy: oznaczone Target A (cel A) i oznaczone Target B 

(cel B). Każdy zestaw umieszcza się w oddzielnym opakowaniu, a gracz brytyjski losuje po jednym 

żetonie z każdego z nich. 

 
Gracz brytyjski musi wysłać dwie główne wyprawy, po jednej na każdy wylosowany cel. Obie 

wyprawy korzystają z wartości księżyca podanej na żetonie Target A [12.1.2]. 

Jeżeli na żetonie znajduje się symbol zakładów petrochemicznych, gracz brytyjski notuje sobie tę 

informację, nie zawiadamiając o niej przeciwnika [10.3.1]. 

4.5.2 Powtórny nalot 

Jeśli jako cel B (Target B) zostanie wylosowany żeton z adnotacją Follow-Up Raid (powtórny nalot), 

wówczas OBIE główne wyprawy lecą na cel określony na żetonie Target A. Druga główna wyprawa 

musi wejść na mapę co najmniej co najmniej 4 tury później niż pierwsza główna wyprawa. 

 
 

Przykład: Jeśli pierwsza główna wyprawa wchodzi na mapę w 2 turze gry, wówczas druga główna 

wyprawa może wejść najwcześniej w 6 turze. 
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Reguła 10.6 opisuje rozstrzyganie powtórnego nalotu. 

4.5.3 Krótkie noce 

Chociaż normalnie porę brzasku określa się po wyznaczeniu celu, w scenariuszu Downfall porę 

brzasku należy ustalić przed wyznaczeniem celów, aby przekonać się, czy reguła o krótkich nocach ma 

zastosowanie. 

Jeżeli brzask zaczyna się w 13 turze lub wcześniej ORAZ cel A (Target A) jest wart 2 PZ lub więcej, 

gracz brytyjski ignoruje wszystkie żetony powtórnych nalotów (Follow-Up Raid) wylosowane z puli 

żetonów celów B (Target B). Należy powtarzać losowanie aż zostanie wyciągnięty żeton, który nie 

nakazuje powtórnego nalotu. 

 

5.0 KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI 
Tura gry jest rozgrywana w następującej kolejności faz: 

CIĄGNIĘCIE KART. (Faza pomijana w 1 turze). Obaj gracze mogą odrzucić dowolną liczbę kart z 

ręki. Potem ciągną maksymalnie 3 karty, ale ich ręka nie może przekroczyć 5 kart [6.1]. 

 

RUCH MYŚLIWCÓW. Jednostki infiltrujące mogą opuścić infiltrowane wyprawy [9.4.3]. Gracz 

niemiecki przemieszcza swoje jednostki myśliwców [7.1]. 

• Przemieść jednostki MD i MJ maksymalnie o 2 heksy. 

• Przemieść jednostki MD oznaczone żetonem startu (Scramble) maksymalnie o 1 heks, 

następnie usuń żeton Scramble. 

Jednostki, które nie są oznaczone żetonem GCI Intercept, zmniejszają zapas paliwa o 1 [7.5-7.5.1]. 

NIE umieszczaj na razie jednostek myśliwców na polach miast ani radiolatarni. 

 

START. Umieść jednostki myśliwców na heksach z ich lotniskami [7.4.2], a odpowiadające im żetony 

paliwa (Fuel) na torze paliwa (Fuel Track). Oznacz jednostki MD żetonem startu (Scramble). Patrole 

mogą wykonać ataki [9.2.4, 9.2.5]. Sprawdź straty startujących jednostek. Wyznacz jednostki 

intruderów [12.2.1]. 

 

RUCH WYPRAW. Usuń wszystkie żetony wypraw i strumienia bombowców [7.2]. Jeśli gracz 

niemiecki sobie tego życzy, może oznaczyć heksy dotychczas zajmowane przez te żetony wypraw i 

strumienia bombowców przy pomocy żetonów Track [7.2.5]. 
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Wyprawy wykonują ruch do następnych zaplanowanych heksów, ale żadne żetony nie są jeszcze 

umieszczane ani przemieszczane na mapie. Tylko w przypadku, jeśli wyprawy lub strumienie 

bombowców opuszczają mapę, ich żetony są umieszczane na obszarze Anglii [7.2.4]. 

Jeżeli wyprawa lub strumień bombowców przechodzi przez heks z rejonem koncentracji flaku, umieść 

żeton ostrzału artylerii plot. (Flak Combat) na heksie. 

Jeżeli wyprawa lub strumień bombowców przechodzi przez aktywny heks Himmelbett, umieść żeton 

ataku GCI (GCI Combat) na heksie. 

Jeżeli wyprawa przelatuje nad miastem wyznaczonym do bombardowania, umieść żeton 

bombardowania stroną zrzut bomb (Bomb Drop) do góry [10.2]. Jednostki myśliwców 

skoncentrowane nad radiolatarniami lub miastami na sąsiednich heksach mogą w tym momencie 

interweniować i przemieścić się na bombardowany heks [9.5.2]. 

Gdy wyprawa lub dowolna część jego strumienia bombowców bombarduje miasto, jednostki 

myśliwskie na tym heksie mogą zadeklarować ataki Wild Boar przeciw wyprawie [9.5.1]. Flak 

atakowanego miasta ostrzeliwuje wyprawę. Umieść na mieście żetony ataku Wild Boar (Wild Boar 

Combat) i/lub żeton ostrzału plot. (Flak Combat). 

Po zakończeniu ruchu wszystkich wypraw i umieszczeniu wszystkich żetonów Combat [9.1.2] rzuć 

kostkami na rozstrzygnięcie ataków GCI [9.3], artylerii plot. (flak) [9.6.1] i Wild Boar [9.5.1]. Po 

rozstrzygnięciu każdego ataku usuń jego żeton z mapy. 

 

WYKRYWANIE WYPRAW. Rzuć kostkami na wykrywanie wypraw [8.2]. Udany rzut oznacza, że 

żetony wypraw i ewentualnie również strumienia bombowców są umieszczane na mapie. 

 

TAME BOAR. Każda jednostka DM może podjąć próbę infiltracji wyprawy, o ile znajduje się na 

heksie z żetonem wykrytej wyprawy lub strumienia bombowców, ALBO na heksie z żetonem 

bombardowania, ALBO jest skoncentrowana nad radiolatarnią na heksie sąsiadującym z heksem, na 

którym jest żeton wykrytej wyprawy lub strumienia bombowców [9.4.1]. 

Po rozstrzygnięciu wszystkich prób infiltracji, rozstrzygane są ataki Tame Boar. Jednostki Obrony 

Powietrznej Wielkiej Brytanii (ADGB) mogą atakować niemieckie jednostki myśliwców na misjach 

intruderskich [12.2.3], a następnie jednostki intruderów mogą atakować lądujące wyprawy na obszarze 

Anglii [12.2.4]. 

 

KONCENTRACJA. Umieść dowolnie wybrane jednostki myśliwców nad miastami lub 

radiolatarniami na tych samych heksach [7.3]. Na jednostkach znajdujących się na heksach 

Himmelbett można umieścić żetony przechwytywania GCI (GCI Intercept) [9.3]. 
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LĄDOWANIE. Przeprowadź akcje w następującej kolejności: 

Przesuń jednostki z pola uzbrajania i tankowania (Rearm & Refule Box) na pole jednostek gotowych 

do startu (Ready Box) [7.4.5]. Wykonaj lądowanie jednostek myśliwców, przesuwając je na pola 

lądowań (Recovery Boxes) [7.4.4]. Sprawdź straty przy lądowaniu. Patrole mogą wykonać ataki 

[9.2.4]. Następnie lądujące jednostki należy przesunąć na pole uzbrajania i tankowania (Rearm & 

Refule Box), chyba że są przekierowywane (Divert) – te są usuwane z gry [7.4.4]. Jednostki w polu 

blokowanych lotnisk (Closed Airfield Box) są przesuwane na pole uzbrajania i tankowania (Rearm & 

Refule Box) [7.4.6]. Wyprawy na obszarze Anglii są usuwane z gry [7.2.4]. Główne i fałszywe 

wyprawy na obszarze Anglii sprawdzają straty przy lądowaniu [7.6]. Weryfikowane są straty wypraw 

Mosquitów [9.9.1]. 

 

BOMBARDOWANIE. Rozstrzygnij rezultaty bombardowania dla wszystkich żetonów 

bombardowania, odwróconych do góry stroną rozstrzyganie bombardowania (Resolve Bombing) 

[4.3.2, 10.2-5] i usuń żetony bombardowania. Wyprawy Gardening, które osiągnęły swój cel 

umieszczają żeton miny (Mine) na heksie-celu. 

 

FAZA KOŃCOWA. Odwróć żetony bombardowania ze strony zrzut bomb (Bomb Drop) na stronę 

rozstrzyganie bombardowania (Resolve Bombing) [10.2]. Przesuń żeton tur (Game Turn) o jedno pole 

do przodu. Jeżeli znajdzie się na polu z żetonem patrolu, umieść go w puli patroli (Patrol Pool) [9.2.4]. 

 

 

 

6.0 KARTY 
Karty reprezentują wydarzenia, technologie, taktyki i elementy sztuki operacyjnej, które nie zostały 

inaczej odwzorowane w grze. 110 kart jest podzielonych na dwie talie po 55 kart, po jednej dla 

każdego gracza. 

Karty z oznaczeniem All (zawsze) są używane w obu scenariuszach. Karty z oznaczeniami Berlin albo 

Downfall są dodawane do talii tylko przy rozgrywaniu odpowiednich scenariuszy. 

 

6.1 Ciągnięcie kart 

W czasie przygotowań do gry każdy z graczy ciągnie po 8 kart i wybiera spośród nich 5 jako swą 

startową rękę. Pozostałe karty są wtasowywane z powrotem do talii, a ta umieszczana zakryta przed 
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graczem [3.7]. WYJĄTEK: W scenariuszu Downfall gracz brytyjski wybiera 1 kartę, a następnie 

ciągnie 4 następne [3.7.1]. 

Od 2 tury gry każdy z graczy ciągnie na początku tury maksymalnie 3 karty, ale jego ręka nie może 

przekroczyć 5 kart. Przed ciągnięciem kart gracz może odrzucić dowolną liczbę kart z ręki i umieścić 

je odkryte na stosie kart wykorzystanych. Po wyczerpaniu się talii gracza karty nie mogą już być przez 

niego ciągnięte. Zatem każda karta może być wyciągnięta tylko raz w czasie rozgrywki. 

 

6.2 Zagrywanie kart 

Po zagraniu karty odczytaj tekst na niej umieszczony, wprowadź efekty i odrzuć ją. Karty zagrane 

tworzą odkryty stos kart wykorzystanych, tak że przeciwnik może je widzieć. 

Jeśli na karcie nie jest podane inaczej, karta może być zagrana w dowolnym momencie, z wyjątkiem 

Fazy Ciągnięcia Kart. Karty, które mają wpływ na wynik rzutów kostkami na wykrywanie, atak, 

infiltrację, start, lądowanie albo ogień obronny bombowców, muszą być zagrane tuż przed 

wykonaniem rzutu. Dotyczy to też kart, które w sensie dosłownym nie modyfikują wyniku rzutu 

kostkami, np. kart zmieniających poziom zakłócania (należy je zagrać przed rzutem na wykrywanie 

lub infiltrację – AF). 

6.2.1 Modyfikatory z kart 

Niektóre karty są używane do modyfikowania wyniku rzutów kostkami. W celu zmodyfikowania 

wyniku jednego rzutu obaj gracze mogą zgrać wiele kilka kart. Ostateczny modyfikator jest sumą 

modyfikatorów ze wszystkich zagranych kart. 

6.2.2 Anulowanie kart 

Niektóre karty mogą anulować działanie innych, wymienionych na nich kart. Aby uzyskać ten efekt, 

należy zagrać kartę bezpośrednio po zagraniu przez przeciwnika karty podlegającej anulowaniu. Nie 

można zrobić tego później. Anulowane zostają wszystkie efekty zagranej karty, a ona sama jest 

umieszczana na stosie kart wykorzystanych. 

6.2.3 Symbole kategorii kart 

Innym sposobem anulowania zagranej karty jest zagranie przez przeciwnika 2 kart tego samego typu 

(samolot/wyposażenie, wojna elektroniczna, sztuka operacyjna, bombardowanie). Te dwie zagrane 

karty są umieszczane na stosie kart wykorzystanych, a ich efekty są ignorowane. 

Karty użyte do anulowania karty przeciwnika, same nie mogą już być anulowane. Zabronione jest 

stosowanie anulowania „łańcuchowego”. 
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Przykład:Gracz brytyjski zagrał kartę z symbolem wojny elektronicznej. Gracz niemiecki może zagrać 
2 karty z tym samym symbolem i anulować działanie karty brytyjskiej. Gracz brytyjski NIE może 
zagrać teraz 2 kart wojny elektronicznej, żeby anulować jedną z niemieckich kart 
 

6.2.4 Karty wielofunkcyjne 

Niektóre karty mogą być zagrane na różne sposoby, co jest oznaczone przez użycie słowa ALBO (OR) 

w tekście na nim umieszczonym. Sposób wykorzystania karty musi zostać ogłoszony w momencie jej 

zagrania i nie może później być zmieniony. 

Przykład: Karta VHF została zagrana przez gracza niemieckiego, aby zmodyfikować rzut na 

infiltrację. Jeśli w odpowiedzi gracz brytyjski zagra kartę TINSEL, gracz niemiecki nie może zmienić 

zdania i użyć karty VHF do anulowania karty TINSEL. 

 

7.0 RUCH 
7.1 Ruch myśliwców 

W Fazie Ruchu Myśliwców gracz niemiecki przesuwa jednostki myśliwców maksymalnie o 2 heksy. 

Ruch nie jest obowiązkowy: gracz może pozostawić dowolną jednostkę na zajmowanym przez nią 

heksie. 

Jednostka DM oznaczona żetonem startu (Scramble) może zostać przesunięta maksymalnie o 1 heks. 

Bez względu na to czy wykonuje ruch, czy nie, żeton Scramble należy usunąć. 

7.1.1 Jutlandia 

Jednostka bez żetonu Scramble musi dysponować całym swoim ruchem i wykorzystać go, by 

przemieścić się między polem Jutlandii a heksem I1, bez względu na kierunek ruchu. Jednostka z 

żetonem Scramble nie może opuścić pola Jutlandia. 

 

7.2 Ruch wypraw 

Ruch wypraw nie odbywa się na mapie – jest on odnotowany przez gracza brytyjskiego na mapie do 

planowania. 
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Na początku Fazy Ruchu Wypraw usuń z mapy wszystkie żetony wypraw i strumienia bombowców. 

Wyprawy pojawiają się na mapie tylko w Fazie Wykrywania Wypraw, jeśli zostaną wykryte [8.2]. 

Teraz gracz brytyjski sprawdza zaplanowane przez siebie trasy nalotów oraz przez które heksy 

wyprawy się przemieściły i które heksy osiągnęły w tym ruchu. Musi powiadomić przeciwnika, jeśli 

jego wyprawy poruszają się na aktywnych heksach Himmelbett, heksach z rejonami koncentracji 

flaku, albo gdy przelatują nad miastem i rozpoczynają bombardowanie [9.1.2, 10.2]. 

Wyprawy przemieszczają się o 2 heksy w każdej turze. WYJĄTKI: Wyprawa może poruszyć się o 1 

heks w turze, w której wchodzi na mapę, o ile tak zostało zaplanowane [4.2.2]. Ponadto wyprawa 

Gardening musi zatrzymać się w momecie wejścia na heks będący jej celem minowania, nawet jeśli w 

tej turze poruszyła się o 1 heks (taki ruch też musi być wczesniej zaplanowany – AF) [4.3.3]. 

Wejście na mapę na heks wejścia (ekran Mandrel) „kosztuje” 1 heks ruchu. Opuszczenie mapy z heksu 

wyjścia „kosztuje” 1 heks ruchu [7.2.4]. 

7.2.1 Strumień bombowców 

Główna i fałszywa wyprawa formuje strumień bombowców. Jego długość zależy od scenariusza.  

W scenariuszu Berlin strumień rozciąga się na 2 heksy za żetonem wyprawy, zajmując 2 heksy, przez 

które przesunęła się wyprawa [7.2.2]. 

W scenariuszu Downfall strumień znajduje się na tym samym heksie co żeton wyprawy. Jednak gracz 

brytyjski może rozciągnąć go na heks za żetonem wyprawy [7.2.3]. 

Strumień bombowców jest częścią wyprawy; atak na którąkolwiek część strumienia jest tym samym, 

co atak na żeton wyprawy. Kiedy reguły mówią o wyprawie, dotyczy to łącznie żetonu wyprawy i 

żetonów jego strumienia bombowców. 

Gdy wyprawa jest wykryta, a sytuacja w powietrzu wyjaśniona, żetony wyprawy i strumienia 

bombowców muszą być umieszczone na mapie [8.2.1]. 

7.2.2 Strumień bombowców w scenariuszu Berlin 

Ponieważ wyprawa w tym scenariuszu ma łącznie ze strumieniem bombowców długość 3 heksów, 

przejście całej wyprawy przez heks zajmuje 2 tury. 

Wyprawa bombardująca miasto-cel przelatuje nad tym miastem w obrębie heksu. Oznacza to, że 

każdy żeton strumienia robi to również i jest narażony na ostrzał flaku tego miasta oraz na ataki Wild 

Boar w obu turach, w czasie których wyprawa przelatuje nad celem. 

Jeżeli sytuacja w powietrzu jest wyjaśniona w Fazie Wykrywania [8.2.1], umieść żetony strumienia 

bombowców na każdym z dwóch heksów, przez które ostatnio przelatywała wyprawa. Zwróć uwagę, 

że gdy wyprawa zwraca, żeton strumienia może znaleźć się na tym samym heksie co żeton wyprawy. 
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Rys. W scenariuszu Berlin za żetonem wyprawy znajdują się dwa żetony strumienia bombowców. Na 

ilustracji są one obrócone tak, by było widać kierunek lotu, ale gracz może je ułożyć dowolnie 
 

7.2.3 Strumienie bombowców w scenariuszu Downfall 

W tym scenariuszu wyprawa zasadniczo przelatuje przez heks w ciągu jednej tury. Jeżeli sytuacja w 

powietrzu jest wyjaśniona w Fazie Wykrywania [8.2.1], umieść żeton strumienia bombowców na 

heksie z żetonem wyprawy ALBO na ostatnim heksie, przez który przelatywała wyprawa. 

  
Rys. W scenariuszu Downfall wyprawa zajmuje 1 lub 2 heksy 

 

Gracz brytyjski może każdorazowo wybrać, gdzie umieści żeton strumienia bombowców. Jeśli trafi on 

na heks, przez który ostatnio przelatywała wyprawa, będzie ona traktowana w czasie wszystkich 

następujących później walk, jakby miała dwa heksy długości. Jednak w najbliższej Fazie Ruchu 

Wypraw wyprawa powraca do jednoheksowej długości i tak jest traktowana przy wszystkich okazjach, 

łącznie z walkami. 

Uwaga: Ta zdolność strumienia bombowców do czasowego wydłużania się niweluje w abstrakcyjny 

sposób niedokładność siatki heksów. 

7.2.4 Opuszczanie mapy 

Wyprawa, która rozpoczyna ruch na heksie wyjścia [4.2] lub na niego wchodzi, może opuścić mapę 

„kosztem” 1 heksu ruchu. Wyprawa, która opuszcza mapę, jest umieszczana na obszarze Anglii i nie 

może później powrócić na mapę. 
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Wyprawa, która rozpoczyna Fazę Lądowania na obszarze Anglii, jest usuwana z mapy. Główne i 

fałszywe wyprawy mogą być usunięte z mapy dopiero wtedy, gdy wszystkie jej żetony wyprawy i 

strumienia bombowców znajdą się na obszarze Anglii. Dla głównych i fałszywych wypraw gracz 

angielski wykonuje rzuty kostkami dla sprawdzenia strat przy lądowaniu [7.6]. 

W scenariuszu Berlin główna i fałszywa wyprawa, które opuszczają mapę, mogą pozostawić na mapie 

część strumienia bombowców. Wyznacz pozycję żetonów strumienia tak, jakby żeton wyprawy 

znajdował się na „wirtualnym” heksie za heksem wyjścia. Opuszczające mapę żetony strumienia 

również są umieszczane na obszarze Anglii, pod żetonem ich wyprawy. 

 
Rys. Ta wyprawa rozpoczyna Fazę Ruchu Wypraw na heksie wyjścia C6, z którego przesuwa się na 

obszar Anglii. W efekcie żeton wyprawy i pierwszy żeton strumienia bombowców zajmują 2 
„wirtualne” heksy na obszarze Anglii, pozostawiając drugi żeton strumienia na heksie wyjścia 

 

7.2.5 Żetony Track 

Na początku Fazy Ruchu Wypraw, w momencie usuwania z mapy żetonów wyprawy i strumienia 

bombowców, gracz niemiecki może (jeśli sobie tego życzy) umieścić żetony Track na heksach, na 

których znajdowały się żetony wyprawy i strumienia. Żetony Track służą do ułatwienia zapamiętania 

poprzedniej pozycji wypraw i w żaden sposób nie wpływaja na przebieg gry. Gracz niemiecki może je 

umieszczać i zdejmować z mapy w wybranym przez siebie momencie. 

 

7.3 Koncentracja 

Niemieckie jednostki myśliwców nie mogą znajdować się na polach miast i radiolatarni, jeżeli nie 

zostały tam skoncentrowane. 

W Fazie Koncentracji jednostka myśliwców może zostać skoncentrowana na polu miasta lub 

radiolatarni na heksie, który zajmuje. Jednostka, która już jest skoncentrowana nad miastem lub 

radiolatarnią, może w Fazie Koncentracji zostać przesunięta nad inne miasto lub radiolatarnię na tym 

samym heksie. Jednostki oznaczone żetonem startu (Scramble) nie mogą być koncentrowane. 

Jednostki skoncentrowane nad miastem lub radiolatarnią mogą być w Fazie Ruchu Myśliwców 

usunięte z tego pola bez żadnych kosztów ruchu. 
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Rys. Na tym heksie jednostka MJ jest skoncentrowana nad miastem, a jednostka DM jest 

skoncentrowana nad radiolatarnią. Druga jednostka MD nie jest skoncentrowana 
 

7.4 Start i lądowanie 

Uwaga: W niektóre noce jednostki nocnych myśliwców ponosiły większe straty w czasie startów i 

lądowań niż w walce. 

7.4.1 Lotniska 

Każde lotnisko na mapie ma podaną nazwę jednostki myśliwców, która na nim bazuje. Jednostki 

znajdujące się na polach jednostek gotowych do startu (Ready Box), uzbrajania i tankowania (Rearm 

& Refuel Box) i na polu blokowanych lotnisk (Closed Airfield Box) są traktowane jako znajdujące się 

na swoich lotniskach. Jednostki na swoich lotniskach albo na polach lądowań (Recovery Boxes) nie 

mogą atakować ani być atakowane. Nie mogą się poruszać, ale jednostki z Ready Box mogą startować 

[7.4.2]. 

7.4.2 Start 

Jednostki myśliwców z pola jednostek gotowych do startu (Ready Box) mogą startować w Fazie 

Startów. Żeby tak się stało, umieść żeton jednostki na heksie z jej lotniskiem, albo na polu Jutlandii, 

jeśli tam bazuje. 

Jeżeli startuje jednostka MD, umieść na niej żeton startu (Scramble). Zostanie on usunięty po ruchu tej 

jednostki w następnej turze. Jeżeli startuje jednostka MJ, przesuń ją od razu o maksymalnie jeden heks 

i nie umieszczaj na niej żetonu Scramble. 

Jednostki z żetonami Scramble nie mogą atakować żadnych wypraw (choć same mogą być 

atakowane), nie mogą być koncentrowane na polach miast i radiolatarni [7.3], ani być oznaczane 

żetonem przechwytywania GCI (GCI Intercept) [9.3]. 

W momencie startu trzeba rzucić kostkami na tabelę startu (Scramble) dla ustalenia start z powodu 

wypadków. Litera „D” koło numeru w tabeli oznacza, że jednostka zostaje osłabiona (nie wszystkie jej 

samoloty zdołały wystartować) [9.8.1]. Jednostki wydzielone (Detachement) ignorują rezultat „D” 

podczas startu. 
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7.4.3 Powrót do bazy 

W każdym momencie gracz niemiecki może skierować jednostkę do bazy. Umieść żeton powrót do 

bazy (Return to Base) na jednostce. 

 
Jednostki osłabione lub wydzielone, które zostają zmuszone do osłabienia wskutek walki albo zagrania 

karty, muszą wracać do bazy [9.8.1]. Jednostki w polu wyprawy (infiltrujące wyprawę), którym 

nakazano powrót do bazy, muszą opuścić wyprawę w najbliższej Fazie Ruchu Myśliwców [9.4.3]. 

Jednostka oznaczona jako wracająca do bazy może się poruszać, ale nie może być koncentrowana, nie 

może infiltrować wyprawy, ani wykonywać żadnego rodzaju ataków. Nie jest zmuszona do lądowania, 

chyba że jej żeton paliwa (Fuel) jest na polu 0 toru paliwa (Fuel Track) [7.5]. W momencie lądowania 

należy usunąć żeton Return to Base z jednostki. 

7.4.4 Lądowanie 

Jednostki myśliwców lądują na lotniskach w dowolnej, wybranej przez gracza niemieckiego Fazie 

Lądowania. Jednostki muszą lądować w momencie zakończenia gry, jeśli znajdują się jeszcze na 

mapie [11.0]. Ponadto muszą lądować w Fazie Lądowania, jeśli ich żeton paliwa (Fuel) znajduje się na 

polu 0 toru paliwa (Fuel Track) [7.5]. 

Jeśli w Fazie Lądowania lądująca jednostka myśliwców znajduje się na tym samym heksie co jej 

lotnisko, albo na heksie sąsiednim, umieść ją w polu lądowań z oznaczniem jej macierzystej 

Jagddivision. Jednostka bazująca w Jutlandii, aby to uczynić, musi znajdować się na polu Jutlandii. 

Jeśli lądująca jednostka nie znajduje się na heksie z jej lotniskiem, ani na sąsiadującym z nim heksie, 

zostaje umieszczona w polu „przekierowanie” (Divert) z oznaczeniem Jagddivision, na terenie której 

jednostka znajduje się w tym momencie (to może być także JD, której jednostka jest 

podporządkowana). 

Jednostka myśliwców, sąsiadująca z macierzystym lotniskiem, może również zostać przekierowana 

przez gracza niemieckiego. Umieść ją w polu „przekierowanie” (Divert), tak jak to opisano wyżej. 

Jednostki na polach wypraw (infiltrujące), które zostały zmuszone do lądowania, używają wskazanego 

przez gracza brytyjskiego heksu, na którym znajduje się żeton tej wyprawy lub jej strumienia 

bombowców. Gracz niemiecki informuje, że jednostka ląduje, wtedy gracz brytyjski usuwa ją z pola 

wyprawy (Raid Box) i umieszcza na wybranym przez siebie heksie, aktualnie zajmowanym przez 

wyprawę lub jej strumień bombowców. Jednostka myśliwców musi lądować z tego heksu. 

Po zakończeniu umieszczania wszystkich lądujących jednostek w polach lądowań (Recovery Boxes) 

rzuć 2 kostkami dla każdej jednostki i porównaj wynik z tabelą lądowania (Recovery), uwzględniając 
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pogodę panującą na obszarze JD, na którym jednostka ląduje, albo na który jest przekierowywana i 

modyfikując wynik zgodnie z opisem. Ostateczny rezultat określa liczbę myśliwców utraconych w 

czasie lądowania. Jeśli przy rezultacie znajduje się symbol §, lądowanie okazało się katastrofalne w 

skutkach i jednostka zostaje usunięta z gry. 

Jednostki, które nie uzyskają rezultatu z symbolem § zostają umieszczone w polu uzbrajania i 

tankowania (Rearm & Refuel Box), chyba że są przekierowywane; w tym ostatnim przypadku są one 

usuwane z gry i nie mogą być uzbrajane i tankowane. Osłabione jednostki, przesuwane do Rearm & 

Refuel Box, są natychmiast odwracane na stronę z pełną siłą. Jednostki usunięte z gry są odkładane na 

bok i nie mogą wrócić do gry. 

7.4.5 Uzbrajanie i tankowanie 

Na początku Fazy Lądowania, przed wykonaniem rzutów na lądowanie, jednostki są przesuwane z 

pola uzbrajania i tankowania (Rearm & Refuel Box) na pole jednostek gotowych do startu (Ready 

Box). Mogą one ponownie wystartować w jednej z kolejnych tur. 

7.4.6 Blokowane lotniska 

Po wykonaniu w Fazie Lądowań wszystkich rzutów na lądowanie jednostki z pola blokowanych 

lotnisk (Closed Airfield Box) [9.2.5] są przesuwane na pole jednostek gotowych do startu (Ready 

Box). 

7.4.7 Poza zasięgiem lądowania 

Lądująca jednostka jest poza zasięgiem lądowania, jeżeli znajduje się dalej niż 2 heksy od najbliższego 

heksu JG, znajdującego się w kontynentalnej Europie. Na mapie została umieszczona linia, 

wyznaczająca granicę zasięgu lądowania. 

Każda jednostka, która ląduje w momencie gdy znajduje się poza zasięgiem lądowania, musi rzucić 

kostkami i sprawdzić wynik w tabeli lądowania (Recovery) w kolumnie mgła (Fog), bez względu na 

rzeczywistą pogodę i dodać modyfikator +4 (oprócz wszystkich innych modyfikatorów). 

7.4.8 Terytorium Aliantów (Allied Territory) 

W scenariuszu Downfall 4.JD już nie istnieje, a jej obszar należy do Aliantów. Jednostka myśliwców, 

która wykonuje lądowanie znajdując się nad terytorium Aliantów, ale nie na heksie sąsiadującym z jej 

lotniskiem, musi być przekierowana do 3.JD. Lądująca jednostka, znajdująca się nad terytorium 

Aliantów, może być poza zasięgiem lądowania [7.4.7]. 

 

7.5 Paliwo 

Wszystkie jednostki myśliwców muszą rejestrować zużycie paliwa (z wyjątkiem GCI – AF). 
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Dla każdej jednostki myśliwców istnieje żeton paliwa (Fuel) w odpowiednim kolorze (żółtym w 

scenariuszu Berlin, czerwonym w scenariuszu Downfall). Użyj dużych żetonów dla jednostek MJ, a 

małych dla jednostek MD. Każdy żeton paliwa ma podaną wartość startową. 

Żadna jednostka nie może spędzić na mapie więcej tur niż wynosi wartość podana na jej żetonie 

paliwa. Gdy zapas paliwa spadnie do 0, jednostka musi lądować. 

Gdy jednostka startuje, umieść jej żeton paliwa (Fuel) na torze paliwa (Fuel Track), na polu 

odpowiadającym wartości podanej na żetonie paliwa. Pole to dodatkowo jest oznaczone nazwą typu 

samolotu używanego przez tę jednostkę. W czasie gdy jednostka pozostaje na mapie, na koniec każdej 

Fazy Ruchu Myśliwców, przesuń jej żeton paliwa o jedno pole w lewo. (Oznacza to, że startująca 

jednostka nie przesuwa żetonu paliwa do czasu gdy wykona ruch w następnej turze.) Przesuń żeton 

paliwa nawet wówczas, gdy jednostka nie przesuwa się na mapie w Fazie Ruchu Myśliwców (czyli 

gdy krąży nad heksem – AF). W Fazie Lądowań, w której żeton paliwa jednostki znajduje się na polu 

0, musi ona natychmiast lądować [7.4.4]. 

7.5.1 Zużycie paliwa przez jednostki GCI 

Uwaga: Gruppen wykonujące misje GCI wysyłały swe samoloty na linię Himmelbett rotacyjnie. 

 
Jednostki oznaczone żetonem GCI Intercept nie przesuwają swojego żetonu paliwa w Fazie Ruchu 

Myśliwców [9.3]. By o tym pamiętać, odwróć ich żetony paliwa na stronę GCI. 

 

7.6 Lądowanie wypraw 

Gdy lądują główna lub fałszywa wyprawa, gracz brytyjski rzuca dwiema kostkami na tabelę lądowania 

(Recovery), stosując kolumnę, na którą wskazuje pogoda na obszarze Anglii [7.2.4] i stosując 

odpowiednie modyfikatory. 

Modyfikator rozproszenia/uszkodzeń od ognia flaku ustala się przez dodanie wartości rozproszenia do 

wartości uszkodzeń od ognia flaku tej wyprawy. Każda pełna piątka tej sumy (pomiń ułamki) dodaje 1 

do wyniku rzutu. 

Rezultat z tabeli oznacza liczbę bombowców straconych w czasie wypadków przy lądowaniu; symbol 

§ jest pomijany. 

Wyprawy Mosquitów i Gardening nigdy nie rzucają na tabelę lądowania. Straty wypraw Mosquitów 

muszą jednak zostać zweryfikowane [9.9.1]. 
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7.6.1 FIDO 

Uwaga: Fog Investigation and Dispersal Operation (Operacja badania i rozpraszania mgły) 

oznaczało rozpraszanie mgły wokół brytyjskich lotnisk przy użyciu ognia. 

 
Gracz brytyjski może aktywować FIDO przez zagranie karty WEATHER. Umieść żeton FIDO na 

obszarze Anglii. Jeśli panuje tam mgła, odejmij modyfikator -3 w czasie rzutów na lądowanie 

(Recovery) wypraw. 

 

8.0 WYKRYWANIE 
Aby przeciwstawić się nalotom, gracz niemiecki musi wiedzieć, gdzie się one znajdują. 

 

8.1 Tor zakłócania (Jamming Track) 

Uwaga: Tor zakłócania rejestruje ogólną efektywność niemieckiej łączności i radarów oraz brytyjskie 

działania w celu ich zakłócania. 

Oznacz poziom zakłócania, umieszczając żeton poziomu zakłócania (Jamming Level) na 

odpowiednim polu toru. Na początku gry żeton umieszcza się na polu 5 (scenariusz Berlin) i na polu 6 

(scenariusz Downfall). 

Jeśli na skutek zagrania kart na torze umieszcza się żetony Naxos i Beleuchter, znajdują się one 

zawsze na polu, na którym jest żeton poziomu zakłócania. 

 
Poziom zakłócania jest zwiększany lub zmniejszany (sumarycznie) przez zagrywanie kart, a żeton 

zakłócania jest odpowiednio przesuwany. Żeton nie może być przesunięty poza skrajne lewe pole toru. 

Na dole każdego pola toru zakłócania podana jest wartość infiltracji (Infiltration). W czasie próby 

infiltracji wyprawy przez jednostkę myśliwców należy rzucić kostkami, a wynik porównać z aktualną 

wartością infiltracji na torze [9.4.1]. 

Obecność na torze żetonów Naxos i Beleuchter może wpływać na wykrywanie [8.2] albo 

modyfikować rzuty na infiltrację [9.4.1]. 
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8.2 Faza Wykrywania Wypraw 

W tej fazie gracz niemiecki określa, czy zostały wykryte jakieś wyprawy. 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 [8.2.1]. 

• 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 [8.2.1]. 

Nie umieszczaj na mapie żadnych żetonów niewykrytych wypraw. Jeżeli wyprawa jest wykryta, gracz 

brytyjski umieszcza żeton wyprawy na heksie aktualnie zajmowanym przez wyprawę, zgodnie z 

planem lotu. Gracz brytyjski NIE musi określać, który żeton na mapie reprezentuje którą wyprawę (i 

któremu polu wyprawy na mapie odpowiada). 

Zauważ, że wyprawa może zostać wykryta w jednej turze, a w następnej już nie. Umieszczaj na mapie 

tylko żetony wypraw i strumienia bombowców wskazane przez wynik rzutów kostką. 

8.2.1 Wyjaśnienie sytuacji w powietrzu 

Jeśli sytuacja w powietrzu jest wyjaśniona, żetony strumienia bombowców wykrytych głównych i 

fałszywych wypraw są umieszczane na mapie. W scenariuszu Berlin umieść żetony strumienia w 

każdym z dwóch heksów, przez które wyprawa właśnie przeleciała zgodnie z planem [7.2.2]. W 

scenariuszu Downfall umieść jeden żeton strumienia na tym samym heksie co żeton wyprawy ALBO 

na ostatnim heksie, przez który przemieściła się wyprawa [7.2.3]. 

Żetony strumienia bombowców są usuwane wraz z żetonem wyprawy w momencie następnego ruchu 

wyprawy [7.2]. W scenariuszu Berlin może się zdarzyć, że w turze, w której główna wyprawa wchodzi 

na mapę, jeden lub dwa żetony strumienia bombowców nie mogą być umieszczone na mapie; w takim 

wypadku należy go/je zignorować. 
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8.3 Informacje o wyprawach 

Gracz brytyjski nie jest zobowiązany do informowania przeciwnika, które oznaczenie literowe 

odpowiada której wyprawie; jeśli jednak chce, może to zrobić. W trakcie rozgrywki ta informacja 

może się jednak stać oczywista: kiedy wyprawie zadawane są straty; kiedy jednostka myśliwców jest 

umieszczana w polu wyprawy; kiedy do pola wyprawy dokładane są żetony rozproszenia, uszkodzeń 

od ognia flaku albo zwalczania Mosquitów; w momencie wykorzystania żetonów uszkodzeń od ognia 

flaku. Zob. też zaawansowaną reg. 12.5. 

 

9.0 WALKA 
Gracz niemiecki może atakować wyprawy, aby zadać straty bombowcom i rozpraszać je. Są 4 typy 

ataków: GCI, Tame Boar, Wild Boar i ostrzał flaku. 

Gracz brytyjski może mieć możliwość atakowania niemieckich jednostek myśliwców. Odbywa się to 

przez zagranie kart SERRATE albo PERFECTOS, użycie żetonów patroli, albo przez ataki na 

niemieckie intrudery na obszarze Anglii. Te ataki powodują straty myśliwców. Ponadto patrole mogą 

atakować startujące niemieckie myśliwce, zmuszając je do przesunięcia na pole blokowanych lotnisk 

(Closed Airfield Box). Gracz nigdy nie jest zmuszony do przeprowadzenia ataków. 

 

9.1 Niemieckie ataki 

Ten rozdział opisuje procedury ataków niemieckich myśliwców nocnych i artylerii plot. na brytyjskie 

wyprawy. 

9.1.1 Procedura ataku 

Aby wykonać atak, gracz niemiecki wyznacza wyprawę i ogłasza rodzaj przeprowadzanego ataku. 

 Faza Ruchu Wypraw. Na końcu tej fazy gracz niemiecki rozstrzyga wszystkie ataki GCI, 

flaku i Wild Board, które zostały oznaczone przez umieszczenie na mapie żetonów walki (Combat) 

[9.1.2]. Każdy atak rozpoczyna się od wskazania przez gracza niemieckiego żetonu walki. Gracz 

brytyjski zachowuje dla siebie wiedzę o tym, która konkretna wyprawa jest atakowana i nie musi o 

tym informować przeciwnika [8.3]. Po rozstrzygnięciu ataku żeton walki jest usuwany z mapy. 

 Faza Tame Boar. W tej fazie gracz niemiecki wskazuje jednostki myśliwców, znajdujące się 

na polach wypraw [9.4.1]. Jednostki te atakują wyprawy, na których polach się znajdują. Gracz 

brytyjski musi poinformować o modyfikatorach do walki, wynikających z rodzaju pogody na obszarze 

zajmowanym przez wyprawę. 



37 
 

W momencie ataku myśliwców gracz brytyjski informuje, czy atakowana formacja ma żetony 

uszkodzeń od ognia flaku [9.8.4]. Po określeniu, która wyprawa jest atakowana i jaki jest rodzaj ataku, 

gracz niemiecki rzuca 2 kośćmi i rozstrzyga atak [9.7]. 

Każdy atak jednostki myśliwców jest rozstrzygany indywidualnie; nie wolno łączyć ataków jednostek 

myśliwców. Także ataków flaku nie wolno łączyć z innymi atakami żadnego rodzaju. 

9.1.2 Ruch a walka 

Ruch wyprawy może zainicjować walkę. W Fazie Ruchu Wypraw gracz brytyjski musi poinformować 

o fakcie wejścia wyprawy lub strumienia bombowców na aktywny heks Himmelbett [9.3], na rejon 

koncentracji flaku [9.6.1] albo na heks, na którym znajduje się miasto będące celem bombardowania 

tej wyprawy [9.5.1]. Gracz brytyjski nie jest zobowiązany do informowania, czy do walki doprowadził 

ruch wyprawy, czy jego strumienia bombowców, ani jakie oznaczenie literowe nosi ta wyprawa. 

Uwaga: W scenariuszu Berlin oznacza to, że główna i fałszywa wyprawy inicjują walkę w czasie 

każdej z dwóch tur, w trakcie których przechodzą przez dany heks, podczas gdy wyprawy Mosquitów i 

Gardening inicjują walkę tylko w jednej turze, w trakcie której wchodzą na dany heks. W scenariuszu 

Downfall wszystkie wyprawy inicjują walkę w turze, w której wchodzą na dany heks. 

 
Umieść odpowiedni żeton walki (Combat) na heksie dla każdego oddzielnego ataku GCI, flaku i Wild 

Boar, które zostają inicjowane przez ruch wyprawy. Jeśli większa liczba wypraw wchodzi na heks, 

umieść żeton walki dla każdej walki, którą inicjuje każda z tych wypraw. 

Wszystkie walki wynikające z ruchu muszą zostać zadeklarowane, zanim zostanie wykonany rzut 

kostkami dla rozstrzygnięcia którejkolwiek z nich. Innymi słowami, gdy gracz niemiecki zaangażuje 

się w walkę przez umieszczenie żetonów walki (Combat), nie może już zmienić zdania po rozpoczęciu 

rzutów kostkami. Po umieszczeniu wszystkich żetonów walki dla wszystkich wypraw należy 

rozstrzygnąć ataki w kolejności określonej przez gracza niemieckiego z uwzględniemiem reg. 9.1.3. 

9.1.3 Kilka ataków na jednym heksie 

Jeśli na heksie ma miejsce kilka ataków, rostrzygnij je w następującej kolejności: 

1. Ataki GCI 

2. Ataki flaku 

3. Ataki Wild Boar 

Przykład: Wyprawa wlatuje na heks i rozpoczyna bombardowanie. Dwie jednostki myśliwców są 

skoncentrowane nad miastem. Na heksie są umieszczane: żeton atak flaku (Flak Combat) i 2 żetony 
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ataków Wild Boar (Wild Boar Combat) – po jednym za każdą jednostkę myśliwców. Atak flaku jest 

rozstrzygany przed atakami Wild Boar. 

W Fazie Ruchu Wypraw kilka wypraw może przelatywać przez jeden aktywny heks Himmelbett, albo 

przez heks z rejonem koncentracji flaku. Jeśli różne wyprawy są atakowane na jednym heksie, ataki te 

są rozstrzygane w następującej kolejności: 

 1. Główne wyprawy 

 2. Fałszywe wyprawy 

 3. Wyprawy Gardening 

 4. Wyprawy Mosquitów 

Zatem wszystkie ataki na główną wyprawę muszą zostać rozstrzygnięte, zanim nastąpi rozstrzygnięcie 

ataków na na fałszywą wyprawę, wyprawę Gardening lub wyprawę Mosquitów. 

Obowiązkiem gracza brytyjskiego jest kontrolować właściwą kolejność ataków. Nie musi on jednak 

informować przeciwnika, która wyprawa jest aktualnie atakowana. 

 

9.2 Brytyjskie ataki 

Gracz brytyjski może atakować niemieckie jednostki myśliwców. 

9.2.1 Rozstrzyganie brytyjskich ataków 

Rezultaty ataków na jednostki myśliwskie rozstrzyga się przy użyciu kolumny GCI tabeli Walka 

(Combat). 

 
Obrona Powietrzna Wielkiej Brytanii (ADGB) i patrole atakują, korzystając z siły bojowej 

wydrukowanej na ich żetonach. Ataki przy użyciu kart SERRATE i PERFECTOS korzystają z siły 

bojowej podanej na karcie. Modyfikatory uzwzględnia się tak, jak przy atakach niemieckich 

myśliwców.  

Straty ponoszą niemieckie myśliwce [9.8.2]. Rezultat „d” (rozproszenie) jest stosowany w postaci 

odwrócenia (osłabnienia) atakowanej jednostki myśliwców, przy czym osłabienie to jest traktowane 

jako dodatkowe, niezależnie od osłabienia wynikającego z zagrania kart SERRATE lub PERFECTOS. 

9.2.2 Karty SERRATE i PERFECTOS 

Zagranie tych kart pozwala graczowi angielskiemu na wskazanie niemieckiej jednostki myśliwców, 

odwrócenie jej na stronę osłabioną i rzut na atak przy użyciu siły bojowej podanej na karcie. 
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9.2.3 Obrona Powietrzna Wielkiej Brytanii (ADGB) 

Jeżeli na obszarze Wielkiej Brytanii znajdują się jednostki niemieckich intruderów, żeton ADGB może 

wykonać przeciw nim pojedynczy atak w Fazie Tame Boar [12.2.3]. 

9.2.4 Patrole 

W scenariuszu Downfall gracz brytyjski dysponuje pulą żetonów patrol, które są przechowywane 

odkryte w puli patroli (Patrol Pool box) na mapie [3.2.2]. Gracz może użyć żetonów z puli w 

następujący sposób: 

(1) W Fazie Startu, po starcie niemieckich jednostek myśliwców, gracz brytyjski może użyć 

żetonów patroli do ataku na dowolne startujące jednostki. (Alternatywnie patrole mogą być 

użyte do ataków na lotniska [9.2.5]). 

(2) W Fazie Lądowania gracz brytyjski może użyć żetonów patroli do ataków na jednostki 

myśliwców znajdujące się na polach lądowań. 

Jednostka ani lotnisko nie mogą być atakowane w trakcie fazy przez więcej niż jeden żeton patrolu. 

Modyfikator do ataków jest określany na podstawie pogody, panującej na heksie z lotniskiem, z 

którego startuje jednostka myśliwców, lub Jaddivision, na terenie której jednostka ląduje. 

Użyte patrole wracają do gry później. Żeton użytego patrolu należy umieścić na torze tur (Game Turn 

Track) o tyle pól w prawo od aktualnej pozycji żetonu tur, ile wynosi siła podana na żetonie patrolu. 

Przykład: Żeton patrolu o sile 3 został użyty w 2 turze gry. Umieść go na polu 5 toru tur. 

Kiedy żeton tur (Game Turn) wejdzie na pole zawierające żeton patrolu, należy przełożyć go do puli 

patroli (Patrol Pool box). 

9.2.5 Ataki na lotniska 

Zamiast atakować startujące jednostki myśliwców w Fazie Startu, gracz brytyjski może użyć żetonu 

patrolu do ataku na lotnisko. Atak odbywa się przed rzutem na straty startujących myśliwców 

(Scramble) [7.4.2]. 

Rzuć 1 kostką i dodaj siłę bojową żetonu patrolu: 

• Jeżeli wynik jest mniejszy niż 6, jednostka myśliwców startuje normalnie. Rzuć na straty przy 

starcie (Scramble). 

• Jeżeli wynik wynosi 6 lub więcej, umieść startującą jednostkę w polu blokowanych lotnisk 

(Closed Airfield box) i nie wykonuj rzutu na straty przy starcie (Scramble). 

Nie wolno atakować lotnisk w warunkach całkowitego zachmurzenia (Heavy Cloud) lub mgły (Fog). 

Patrol użyty do ataku na lotnisko należy umieścić na torze tur (Game Turn Track), tak jak to opisano w 

reg. 9.2.4. 
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9.3 GCI (Himmelbett) 

Uwaga: Himmelbett (łoże z baldachimem) to kodowe określenie metody przechwytywania bombowców 

przez myśliwce nakierowywane przez kontrolerów naziemnych. Cienka linia stref przechwytywania 

ciągnęła się od Danii do Francji. 

Linia heksów Himmelbett jest oznaczona na mapie. 

 
W Fazie Koncentracji gracz niemiecki może umieścić żetony przechwytywania GCI (GCI Intercept) 

na jednostkach DM znajdujących się na heksach Himmelbett. (W scenariuszu Downfall można tak 

oznaczać także jednostki JM [9.3.1]). Żeton można położyć pod warunkiem, że jednostka należy do 

JD, na terenie której leży heks Himmelbett. Tylko 1 jednostka na heksie może być oznaczona żetonem 

GCI Intercept. Jednostki oznaczone żetonem startu (Scramble) nie mogą być skierowane do zadań GCI 

[7.4.2]. 

Jeżeli jednostka myśliwców na heksie Himmelbett jest oznaczona żetonem GCI Intercept, zarówno ten 

heks, jak i 2 sąsiednie heksy Himmelbett są „aktywne”. Jednak nie jest aktywny heks Himmelbett, 

który należy do innej JD niż ta jednostka myśliwców. 

 
Przykład: Dla tej jednostki myśliwców, oznaczonej żetonem GCI Intercept, aktywne są heksy H5 i H6 
(podświetlone tu na żółto). Heks I5 nie jest aktywny, ponieważ nie należy do tej samej Jagddivision 

 

Kiedy wyprawa lub część jej strumienia bombowców przekracza aktywny heks Himmelbett w Fazie 

Ruchu Wypraw, gracz brytyjski kładzie na tym heksie żeton walki GCI (GCI Combat) [9.1.2]. Jeśli 

kilka wypraw przekracza heks, należy położyć po jednym żetonie walki dla każdej wyprawy. 



41 
 

 
Po umieszczeniu wszystkich żetonów walki należy rozstrzygnąć ataki GCI dla każdego żetonu GCI. 

Wybierz do ataku jedną (tylko) jednostkę myśliwców oznaczoną żetonem GCI Intercept z tego lub 

sąsiedniego heksu Himmelbett. Jednostka może atakować tylko jeśli heks z żetonem walki znajduje się 

na obszarze jej JD. 

Wyprawa może być atakowana przez GCI tylko raz na aktywnym heksie Himmelbett, który 

przekracza. (WYJĄTEK: gdy została zagrana karta STRAGGLERS: HIMMELBETT, wszystkie 

jednostki myśliwców oznaczone żetonem GCI Intercept w zasięgu 3 heksów, na jednym z aktywnych 

heksów, przez które przechodzi wyprawa. Dotyczy to także jednostek z innych JD.) 

Jednostka oznaczona żetonem GCI Intercept może atakować kilka wypraw w Fazie Ruchu Wypraw, w 

tym także wyprawy, przechodzące przez ten sam heks. Jednak nie mogą atakować w jednej fazie 

dwukrotnie tej samej wyprawy. 

Jednostki oznaczone żetonem GCI Intercept nie mogą się koncentrować nad miastem ani radiolatarnią, 

infiltrować wypraw, przeprowadzać ataków Wild Boar ani się poruszać, z wyjątkiem powrotu do bazy 

[7.4.3]. W momencie oznaczenia jednostki (z dowolnego powodu) żetonem powrotu do bazy (Return 

to Base), żeton GCI Intercept jest z niej usuwany, a „jej” heksy Himmelbett przestają być aktywne. 

Jednostki oznaczone żetonem GCI Intercept nie redukują swojego zapasu paliwa w Fazie Ruchu 

Myśliwców [7.5.1]. 

9.3.1 Gebietsnachtjagd 

Uwaga: Pod koniec wojny myśliwce jednosilnikowe były używane do patrolowania głównych tras 

przelotów brytyjskich wypraw i próbowały zestrzeliwać Mosquity. Tę taktykę nazywano 

Gebietsnachtjagd (obszarową). 

W scenariuszu Downfall gracz niemiecki może oznaczać jednostki JM na heksach Himmelbett 

żetonami GCI Intercept. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak w przypadku jednostek DM. 

Oznaczone żetonami GCI Intercept jednostki JM oraz Me 262, które atakują wyprawy Mosquitów, są 

uważane za wykonujące ataki zwalczania Mosquitów [9.9.2]. 

9.3.2 Operacje anty-OBOE 

Uwaga: Myśliwce jednosilnikowe próbowały zwalczać bombowce oznaczające cele przy użyciu 

systemu OBOE. 

Gdy jednostka JM oznaczona żetonem GCI Intercept uzyskuje rezultat rozposzenie („d” – disruption), 

atakując główną wyprawę, która bombarduje na heksie z tą jednostką, modyfikator OBOE, który 

mógłby zostać zastosowany w tabeli oznakowania celu (Marking Table), zostaje anulowany. 
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9.4 Tame Boar 

Uwaga: Misje Tame Boar (oswojone świnie) wykonywały myśliwce dwusilnikowe, próbując 

infiltrować strumień bombowców, a potem podążać wraz z nim, odnajdować wrogie maszyny i 

zestrzeliwać je. 

Tylko jednostki DM mogą wykonywać ataki Tame Boar. 

9.4.1 Infiltracja 

W Fazie Tame Boar następujące jednostki DM mogą podejmować próbę infiltrowania wypraw: 

(1) Jednostka DM na heksie, na którym znajduje się wykryty żeton wyprawy lub strumienia 

bombowców. 

(2) Jednostka DM skoncentrowana nad radiolatarnią na heksie sąsiadującym z wykrytym 

żetonem wyprawy lub strumienia bombowców. 

(3) Jednostka DM na heksie, na którym znajduje się miasto oznaczone żetonem 

bombardowania (zob. też 9.4.2). 

Aby podjąć próbę infiltracji, gracz niemiecki wskazuje spełniający wymogi żeton wyprawy lub 

strumienia bombowców, albo miasto oznaczone żetonem bombardowania. Następnie rzuca 2 kostkami 

i porównuje wynik z wartością infiltracji (Infiltration Roll), podaną w dolnej części toru zakłócania 

(Jamming Track), na polu zajmowanym przez żeton poziomu zakłócania (Jamming Level) [8.1]. 

Wynik rzutu może być zmodyfikowany następująco: 

? zagrane karty 

+1 żeton Beleuchter znajduje się na torze zakłócania (Jamming Track) 

? modyfikator pogody dla tego heksu (jednostki myśliwców sąsiadujące z więcej niż jednym 

żetonem wyprawy powinny zadeklarować, na którym heksie podejmują próbę infiltracji) 

? modyfikator widoczności (Visibility) 

-2 infiltrująca jednostka NIE jest skoncentrowana nad radiolatarnią (ale zob. też 9.4.2) 

 

Rezultaty rzutów mogą być następujące: 

• 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), tylko część 

samolotów jednostki infiltruje wyprawę. Odwróć żeton jednostki na stronę osłabioną i umieść 

ją w polu tej wyprawy (Raid Box). Jeżeli próbę podejmowała jednostka już osłabiona albo 

wydzielona (Detachment), NIE osłabiaj jej powtórnie, tylko umieść ją w polu tej wyprawy. 
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• Jeśli zmodyfikowany wynik rzutu jest większy niż wartość infiltracji (Infiltration Roll), 

jednostka infiltruje wyprawę. Umieść ją (bez osłabiania) w polu tej wyprawy. 

 

Jednostka myśliwców, której nie uda się próba infiltracji, pozostaje na swoim heksie albo 

skoncentrowana nad swoją radiolatarnią. W tej fazie nie może już ona wykonać następnej próby 

infiltracji. 

Jeśli próba infiltracji jest udana, gracz brytyjski informuje przeciwnika, w którym polu wyprawy (Raid 

Box) należy umieścić jednostkę myśliwców. Po przeniesieniu jej tam, jednostka może atakować 

wyprawę w tej Fazie Tame Boar i w każdej następnej takiej fazie, dopóki przebywa w polu wyprawy. 

Jednostka myśliwców może wykonać 1 atak Tame Boar na fazę. 

9.4.2 Infiltracja a bombardowane miasta 

Uwaga: Aktywność w przestrzeni nad bombardowanym miastem była ważną wskazówką dla 

swobodnie polujących myśliwców Tame Boar. 

Jednostka DM, znajdująca się na tym samym heksie co miasto oznaczone żetonem bombardowania, 

może wykonać rzut na infiltrację, nawet jeśli na tym heksie nie została wykryta wyprawa i nie 

umieszczono tu jej żetonu. Jeśli ta jednostka nie została skoncentrowana nad nad radiolatarnią (ani 

nawet nad bombardowanym miastem), nie otrzymuje modyfikatora -2 do rzutu na infiltrację z tytułu 

nieskoncentrowania nad radiolatarnią. Jeżeli wynik rzutu oznacza infiltrację [9.4.1], umieść jednostkę 

w polu wyprawy bombardującej to miasto. 

W scenariuszu Berlin jednostki myśliwców mogą infiltrować, jeśli żeton bombardowania jest na 

stronie zrzut bomb (Bomb Drop) albo na stronie rozstrzyganie bombardowania (Resolve Bombing). 

W scenariuszu Downfall jednostki myśliwców mogą infiltrować tylko jeśli żeton bombardowania jest 

na stronie zrzut bomb (Bomb Drop). 

Zwróć uwagę, że jednostka DM może atakować jako Wild Boar w Fazie Ruchu Wypraw, a potem 

infiltrować i atakować powtórnie jako Tame Boar w Fazie Tame Boar. 

9.4.3 Opuszczanie wyprawy 

Infiltrująca jednostka myśliwców może opuścić wyprawę w każdej następnej Fazie Ruchu 

Myśliwców; w tym celu należy na niej umieścić żeton porotu do bazy (Return to Base) [7.4.3]. 

Najpierw gracz niemiecki podaje, która jednostka będzie opuszczać wyprawę; następnie gracz 

brytyjski zabiera ją z pola wyprawy (Raid Box) i umieszcza na mapie, na wybranym przez siebie 

heksie, na którym w tym momencie znajduje się wyprawa lub jej strumień bombowców. Od momentu 

umieszczenia na mapie jednostka myśliwców porusza się normalnie. 

Gdy w Fazie Ruchu Wypraw infiltrowana wyprawa opuszcza mapę (tzn. wyprawa i cały jej strumień 

bombowców wszedł na obszar Anglii), infiltrująca jednostka Tame Boar musi natychmiast opuścić 
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wyprawę. Umieść ją na heksie wyjścia wyprawy i oznacz ją żetonem powrotu do bazy (Return to 

Base) [7.4.3]. 

Gdy jednostka Tame Boar infiltruje wyprawę Mosquitów, jednostka ta opuszcza wyprawę natychmiast 

po wykonaniu i rozstrzygnięciu ataku. Nie umieszczaj na niej żetonu powrotu do bazy (Return to 

Base). 

Gdy jednostka ląduje, znajdując się w polu wyprawy (Raid Box), należy stosować reg. 7.4.4. 

9.4.4 Ataki Tame Boar a pogoda 

Gdy atakuje jednostka Tame Boar, zastosuj modyfikator pogodowy obowiązujący dla dowolnego 

heksu, na którym znajduje się wyprawa lub jej strumień. Gracz brytyjski podaje wartość modyfikatora, 

ale nie musi informować, na którym heksie odbywa się atak. 

 

9.5 Wild Boar 

Uwaga: Nazwą Wild Boars (dziki) określano myśliwce nocne, które atakowały bombowce nad 

bombardowanymi miastami, korzystając ze świateł reflektorów przeciwlotniczych i łuny płonącego 

miasta. 

Zarówno jednostki MJ jak i MD mogą wykonywać ataki Wild Boar. 

9.5.1 Ataki Wild Boar 

W Fazie Ruchu Wypraw nieinfiltrujące jednostki myśliwców mogą wykonywać ataki Wild Boar na 

wyprawy lub ich strumienie bombowców, które bombardują miasto na tym samym heksie co ta 

jednostka. Umieść na tym mieście żeton walki Wild Boar (Wild Boar Combat) dla każdej atakującej 

jednostki [9.1.2] i rozstrzygnij ataki po umieszczeniu wszystkich żetonów walki. 

 
Wyprawa bombarduje miasto w każdej turze, w której wyprawa lub jakakolwiek część jej strumienia 

bombowców przelatuje przez heks z tym miastem, a żeton bombardowania jest na nim umieszczony 

[10.2]. Jednostka Wild Boar może atakować taką wyprawę raz na turę. (WYJĄTEK: Zagranie karty 

EARLY ARRIVAL AT TARGET może zwiększyć liczbę ataków.) Zob. też Uwagę w reg. 9.1.2. 

W tabeli walki (Combat) są dwie kolumny dla jednostek Wild Boar. Użyj kolumny STACKED 

(skoncentrowane) jeżeli jednostka myśliwców jest skoncentrowana nad bombardowanym miastem 

[7.3] Użyj kolumny LATE (spóźnione) jeżeli jednostka myśliwców nie jest skoncentrowana nad 

bombardowanym miastem. Jednostka skoncentrowana nad radiolatarnią również używa kolumny 

LATE i musi opuścić radiolatarnię jeśli wykonuje atak Wild Boar. 
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Jeżeli dwa miasta na jednym heksie są bombardowane jednocześnie, każda jednostka Wild Boar, która 

nie jest skoncentrowana nad żadnym z miast, może zaatakować tylko jedną wyprawę. 

9.5.2 Reakcja Wild Boar 

W turze gry, w której wyprawa umieszcza żeton bombardowania (Bomb Drop) na mieście, każda 

jednostka myśliwców skoncentrowana nad radiolatarnią albo miastem na sąsiednim heksie, może 

reagować. Przesuń reagującą jednostkę na heks z bombardowanym miastem i wykonaj atak Wild 

Boar, używając kolumny LATE z tabeli walki (combat). 

Reakcja następuje po umieszczeniu wszystkich żetonów bombardowania w Fazie Ruchu Wypraw. 

Ruch wszystkich reagujących jednostek myśliwców musi zostać zakończony przed rozpoczęciem 

rzutów na rozstrzygnięcie ataków na bombardującą wyprawę. 

 
Przykład: Brytyjska wyprawa zaczyna bombardować Hanower. Jednostka DM skoncentrowana na 
radiolatarni Gertrud może zareagować i wykonać atak Wild Boar z użyciem kolumny LATE. 
Jednostka JM nie jest skoncentrowana nad miastem ani radiolatarnią, więc nie może reagować 

 

Jest to jedyny przypadek, gdy jednostki myśliwców mogą wykonać ruch na mapie w Fazie Ruchu 

Wypraw. Reagująca jednostka Wild Boar nie może zostać skoncentrowana nad miastem przed Fazą 

Koncentracji [7.3]. 

 

9.6 Flak 

Są trzy rodzaje flaku: 

Flak miasta. Reprezentuje artylerię plot. wokół miasta i ma wartość flaku od 0 do 5, 

zaznaczoną na tym mieście. WYJĄTEK: Peenemünde nie ma flaku i nie może ostrzeliwać 

wypraw, co zaznaczono symbolem X w miejscu wartości flaku. 

Rejony koncentracji flaku. Reprezentują obszary o dużym nasyceniu artylerią plot. i są 

oznaczone na heksie czerwonym symbolem działa plot. i wartością flaku 0 lub 1. 

Reflektory. Reprezentują obronę przybrzeżną. Wszystkie reflektory mają wartość flaku 0. 
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9.6.1 Flak przeciw bombowcom 

Flak atakuje w Fazie Ruchu Wypraw. Od faktu, czy wyprawa bombarduje miasto, czy przelatuje przez 

heks bez bombardowania, zależy który rodzaj flaku będzie atakował. 

Wyprawa bombarduje miasto. Flak miasta atakuje, gdy wyprawa bombarduje to miasto, 

umieszczając na nim żeton zrzutu bomb (Bomb Drop), albo gdy strumień bombowców tej 

wyprawy przelatuje nad miastem, a ono jest oznaczone żetonem bombardowania [10.2]. Zob. 

też uwagę w reg. 9.1.2. 

Wyprawa przelatuje nad heksem, nie bombardując. Rejon koncentracji flaku atakuje, gdy 

wyprawa wlatuje na heks, albo jej strumień bombowców przelatuje przez ten heks bez 

bombardowania miasta. 

Flak miasta nie atakuje wypraw przelatujących przez miasto bez bombardowania. Rejon koncentracji 

flaku nie atakuje wypraw, które bombardują miasto. 

Gdy flak wykonuje atak, umieść żeton walki flaku (Flak Combat) i rozstrzygnij ataki po umieszczeniu 

wszystkich żetonów walki [9.1.2]. Umieść żeton Flak Combat na heksie dla rejonu koncentracji flaku, 

a na mieście dla flaku miasta. 

Przykład: Główna wyprawa C wchodzi na heks J6. Bombarduje Dortmund i kończy turę na heksie K6. 

Wyprawa Mosquitów F odłącza się od głównej wyprawy na heksie J6 i odlatuje na heks K7. Wyprawa 

Mosquitów H również odłącza się od głównej wyprawy na heksie J6 i odlatuje na heks J5, na którym 

bombarduje Osnabrück. Na heksie J6 umieszczane są 3 żetony walki Flaku (Flak Combat): 2 na heksie  

i 1 na mieście. 2 reprezentują ostrzał rejonu flaku skierowany na wyprawy Mosquitów F i H. Trzeci 

reprezentuje ostrzał flaku Dortmundu przeciw głównej wyprawie C, bombardującej miasto. 

W Fazie Ruchu Wypraw flak na heksie może tylko raz atakować każdą wyprawę. 

Wykonaj rzut na tabelę walki (Combat), używając trzech kolumn Flak. Wynik określa w kolejnych 

kolumnach straty (kolumna Flak Loss), uszkodzenia (kolumna Flak Damage) i poziomy rozproszenia 

(kolumna Flak Disrupt) zadane wyprawie [9.8.4]. 

9.6.2 Reflektory 

Uwaga: Symbol reflektorów reprezentuje przybrzeżne reflektory i artylerię plot. 

Zagranie karty STRAYING BOMBERS pozwala flakowi miasta i reflektorom wykonać atak na 

wykryty żeton wyprawy i strumienia bombowca, znajdujący się na tym samym heksie co reflektory 

lub miasto. Zagranie jednej z tych kart jest jedyną metodą na wykonanie ataku reflektorów na żeton 

wyprawy i strumienia bombowców. Wartość flaku reflektorów wynosi 0. 

9.6.3 Flak przeciw nocnym myśliwcom 

Niektóre karty, jak WILD BOAR i TRIGGER HAPPY FLAK mogą spowodować straty niemieckich 

myśliwców na skutek ostrzału własnego flaku. 
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9.7 Rozstrzyganie ataku 

By przeprowadzić atak, rzuć 2 kostkami i dodaj siłę bojową atakującej jednostki (albo wartość flaku). 

Zastosuj modyfikatory podane na karcie pomocy i użyj odpowiedniej dla rodzaju wykonywanego 

ataku kolumny tabeli walki (Combat). Rezultat oznacza liczbę straconych bombowców [9.8.2]. 

Karty takie jak CORKSCREW mogą być zagrane po walce, by zredukować straty. 

Rezultaty oznaczone „d” powodują dodanie wyprawie jednego poziomu rozproszenia [9.8.3]. Flak 

dodaje tyle poziomów rozproszenia, ile jest podane w kolumnie Flak Disrupt. 

9.7.1 Osłabienie 

W trakcie walki jednostki myśliwców zużywają amunicję i paliwo, zostają rozproszone i ponoszą 

straty. Gdy w czasie rzutu na ich walkę zostanie wyrzucony dublet, należy osłabić (odwrócić) 

atakującą jednostkę [9.8.1]. Do osłabienia niemieckich jednostek myśliwców mogą też doprowadzić 

brytyjskie ataki [9.2.1-9.2.4] i zagranie pewnych kart. 

9.7.2 Ogień obronny bombowców 

Jeśli w czasie rozstrzygania ataku jednostki myśliwskiej zostanie wyrzucona jedna lub dwie szóstki, 

istnieje szansa zadania strat atakującym przez ogień strzelców pokładowych bombowców. Gracz 

brytyjski rzuca 2 kostkami i sprawdza wynik w poniższej tabeli: 

7 lub mniej  Bez strat 
8-11   1 nocny myśliwiec zestrzelony 
12 lub więcej  2 nocne myśliwce zestrzelone 

Wynik tego rzutu może być modyfikowany przez zagranie kart REAR GUNNER i VILLAGE INN. 

Nie wykonuje się rzutu na ogień obronny bombowców, jeśli atakowana jest wyprawa Mosquitów 

[9.9]. 

 

9.8 Rezultaty walki 

Rezultaty walki są odnotowywane na kilka sposobów. Osłabienie dotyczy jednostek myśliwców. 

Gracz brytyjski rejestruje zestrzelenia bombowców, poziomy rozproszenia wypraw i uszkodzenia od 

ognia flaku na torze strat (Loss Track) i w polach wypraw (Raid Boxes). 

9.8.1 Osłabienie 

Jednostka myśliwców, która musi być osłabiona, jest odwracana na stronę z paskiem. Gdy osłabiona 

jednostka powinna być ponownie osłabiona, musi wracać do bazy [7.4.3]. Nie ma dalszych efektów, 

jeżeli ma być osłabiona jednostka osłabiona wcześniej i już wracająca do bazy. 
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Jednostki wydzielone (Detachments), które są de facto jednostkami osłabionymi, muszą wracać do 

bazy, gdy mają być osłabione. Jednakże osłabienie jako efekt strat przy starcie i próbie infiltracji 

[7.4.2, 9.4.1] nie dotyczy jednostek wydzielonych. 

9.8.2 Straty 

Tabela walki (Combat) podaje rezultaty jako liczbę straconych bombowców. W czasie ataku na 

wyprawę zaznacza się jej straty na torze strat (Loss Track) na mapie za pomocą żetonów strat (Bomber 

Losses x1 i x10) z odpowiednią literą identyfikującą wyprawę. 

Przykład: Żeton x1 znajduje się na polu 3 toru, a żeton x10 na polu 2. Straty wyprawy wynoszą w tym 

momencie 23. 

Myśliwce nocne mogą być utracone w walce, w czasie startów i lądowań. Rejestruj starty myśliwców 

na torze strat (Loss Track), używając żetonów strat myśliwców (Fighter Losses x1 i x10). 

 
9.8.3 Rozproszenie 

Wyprawy mogą być rozpraszane w walce lub w wyniku zagrania kart. Gracz brytyjski umieszcza 

żetony rozproszenia (Disrupt) w odpowiednim polu wyprawy (Raid Box) na mapie, oznaczając 

aktualny poziom rozproszenia wyprawy. Kolejne rezultaty skutkujące rozproszeniem sumują się. 

 
Ponadto należy dodać wyprawie jeden poziom rozproszenia za każdy punkt nawigacyjny w drodze nad 

cel (z pominięciem punktu nawigacyjnego na heksie z celem wyprawy). Te poziomy rozproszenia są 

dodawane w momencie rozstrzygania bombardowania celu. 

Poziom rozproszenia wpływa na bombardowanie i lądowanie wyprawy. Gracz brytyjski ujawnia 

przeciwnikowi poziom rozproszenia bombardującej lub lądującej wyprawy. 

9.8.4 Uszkodzenia od ognia flaku 

Ogień flaku może powodować uszkodzenia bombowców. Za każdy punkt uszkodzeń od ognia flaku  

gracz brytyjski umieszcza jeden żeton uszkodzeń (Flak Damage) w odpowiednim polu wyprawy (Raid 

Box) na mapie. 
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W momencie ataku jednostki myśliwców na wyprawę gracz brytyjski musi ujawnić, czy ta wyprawa 

ma jakieś żetony uszkodzeń od ognia flaku (gracz niemiecki może poprosić o to przeciwnika). Gracz 

brytyjski musi tylko podać, czy wyprawa ma takie żetony, nie musi ujawniać ich liczby. 

Uwaga: Jeżeli nie jest stosowana zaawansowana reguła 12.5, informacja o liczbie żetonów uszkodzeń 

od ognia flaku może już być znana graczowi niemieckiemu. 

Gracz niemiecki może zdecydować o wykorzystaniu (i odrzuceniu) żetonu, by uzyskać modyfikator 

+1 do ataku na tę wyprawę. Decyzja musi zostać podjęta przed wykonaniem rzutu, a gracz brytyjski 

usuwa wówczas żeton z pola wyprawy (Raid Box). Tylko jeden żeton uszkodzeń od ognia flaku może 

być tak wykorzystany w jednym ataku jednostki myśliwców. 

 

9.9 Wyprawy Mosquitów 

Gdy jednostka myśliwców (NIE flak) rozstrzyga atak na wyprawę Mosquitów, gracz brytyjski – zanim 

zostaną zagrane karty czy wykonany rzut kośćmi – musi poinformować przeciwnika, że atakowana 

jest wyprawa Mosquitów. Atak jest rozstrzygany normalnie, ale straty obliczane są w odmienny 

sposób [9.9.1]. 

Uwaga: Gracz brytyjski powinien pamiętać, by nie ujawniać, że wyprawa składa się z Mosquitów, jeśli 

jest ona ostrzeliwana przez flak. Informacja ta musi być przekazana przeciwnikowi tylko w czasie 

ataku jego myśliwców. 

Jeżeli na wyprawę Mosquitów wykonany został atak Tame Boar, infiltrujące jednostki myśliwców 

opuszczają wyprawę natychmiast po rozstrzygnięciu rezultatów ataku [9.4.3]. 

Wyprawy Mosquitów nie dysponują ogniem obronnym [9.7.2]. 

9.9.1 Straty Mosquitów 

Uwaga: Niemcy zgłaszali znacznie zawyżoną liczbę zestrzeleń Mosquitów. 

Gdy w Fazie Lądowań żeton wyprawy Mosquitów na obszarze Anglii jest usuwany z gry, gracz 

angielski informuje przeciwnika, że jest to wyprawa Mosquitów i rzuca kostką, by sprawdzić 

rzeczywiste straty tej wyprawy. 

Dla każdej straty odnotowanej dla wyprawy Mosquitów na torze strat (Loss Track) należy wykonać 

rzut 1 kostką. Przy wyniku 1 strata jest potwierdzona, a zaznaczony poziom strat nie ulega zmianie. 

Przy wyniku 2 do 6 nie ma straty (Mosquito zdołał uniknąć zestrzelenia). Po wykonaniu wszystkich 

rzutów należy zsumować rzeczywiste straty i przesunąć odpowiednio żeton strat (Bomber Losses) na 

torze strat (Loss Track). 
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9.9.2 Zwalczanie Mosquitów 

Atak jednostki myśliwców na wyprawę Mosquitów jest traktowany jako akcja zwalczania Mosquitów 

jeżeli: 

• Atakuje jednostka MJ lub jednostka na Me262 i jedna lub druga jest oznaczona żetonem 

przechwytywania GCI (GCI Intercept) [9.3.1]. 

• Gracz niemiecki zagrał kartę TA154 MOSKITO. 

Gdy rozstrzygana jest akcja zwalczania Mosquitów, straty wyprawy Mosquitów są określane w 

zwykły sposób. Jednak za każdą stratę zadaną w czasie ataku tego typu należy umieścić jeden żeton 

zwalczania Mosquitów (Mosquito Hunt) w polu tej wyprawy (Raid Box). 

 
W czasie rzutów potwierdzających rzeczywiste straty Mosquitów [9.9.1] liczba rzutów równa liczbie 

żetonów Mosquito Hunt w polu wyprawy w inny sposób potwierdza stratę Mosquita: wyniki 1-5 

oznaczają potwierdzenie straty, wynik 6 oznacza, że straty nie ma. 

Przykład: Wyprawa Mosquitów ma na torze strat zaznaczoną utratę 3 samolotów, a w polu wyprawy 2 

żetony Mosquito Hunting. W momencie sprawdzania strat pierwsze 2 rzuty potwierdzają stratę przy 

wynikach 1-5, a trzeci rzut tylko przy wyniku 1. 

 

10.0 Bombardowanie przez główną wyprawę 
Celem gracza brytyjskiego jest zbombardowanie celów przez główną wyprawę (lub 2 wyprawy w 

scenariuszu Downfall). Zdobywa on PZ za bomby zrzucone na miasto. 

Rezultaty bombardowania przez wyprawy Mosquitów są opisane w reg. 4.3.2, a minowania przez 

wyprawy Gardening w reg. 4.3.3. 

 

10.1 Plany miast 

Jest 5 ogólnych planów miast, oznaczonych literami A, B, C, D i E i wydrukowanych na 4 arkuszach 

(plany miast typu D i E znajdują się na jednym arkuszu). Tło, przedstawiające rzeki, linie kolejowe i 

tereny zabudowane, nie ma wpływu na przebieg gry. 

Każde miasto jest podzielone na obszary oznaczone heksami. Jest 5 typów obszarów miejskich: 

 Centrum miasta. Reprezentuje zwartą zabudowę mieszkalną, handlową i zabytkową. 

Mieszkalny. Reprezentuje miejską i podmiejską zabudowę mieszkalną oraz handlową i 

przemysł lekki. 

Przemysłowy. Reprezentuje przemysł ciężki i petrochemiczny. 



51 
 

Transport. Reprezentuje porty, magazyny i infrastrukturę kolejową. 

Pola. Obszary bez oznaczeń żadnej z powyższych kategorii reprezentują otaczające miasto 

tereny niezabudowane. 

 
Rys. Symbole typów obszarów miejskich. Od lewej:centrum miasta, mieszkalny, przemysłowy, 

transport (dwa oznaczenia) 
 

Przestrzeń poza przerywaną linią otaczającą obszary pól reprezentuje obszary wiejskie, sąsiadujące z 

każdym zewnętrznym obszarem pól. 

W rogu każdego planu miasta znajduje się mały heks-kompas otoczony cyframi i wskazujący północ. 

10.1.1 Zakłady petrochemiczne jako cele 

Na planach B, C i E, na jednym z obszarów przemysłowych, znajdują się symbole zakładów 

petrochemicznych. 

 
Rys. Symbol zakładów petrochemicznych 

 

10.2 Ataki bombowe 

Atak bombowy rozpoczyna się w chwili, gdy wyprawa po raz pierwszy wleci na heks z jej celem. 

Gracz brytyjski umieszcza na mieście żeton bombardowania, stroną zrzut bomb (Bomb Drop) do góry. 

Inne akcje nie są już podejmowane. Żeton bombardowania zostaje w Fazie Końcowej tury odwrócony 

na stronę rozstrzyganie bombardowania (Resolve Bombing). 

  
Gdy żeton bombardowania leży stroną Resolve Bombing do góry, należy rozstrzygnąć 

bombardowanie i usunąć żeton z mapy [10.3]. 

W czasie gdy żeton bombardowania pozostaje na mapie, żetony wyprawy i strumienia bombowców 

znajdujące się na heksie z bombardowanym miastem, lub przelatujące przez ten heks, mogą być 

atakowane przez jednostki Wild Boar i flak miasta [9.5.1, 9.6.1]. Jednostki DM mogą podejmować 

próby infiltrowania bombardującej wyprawy [9.4.2]. 
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10.3 Oznakowanie celu 

Uwaga: Bombardowanie celu rozpoczynało się od oznakowania celu przez samoloty naprowadzające 

(pathfindery) przy użyciu zrzucanych na cel środków pirotechnicznych, nazywanych znacznikami celu 

(ZC, ang. Target Indicators – TI), które wskazywały cel przez cały czas bombardowania. 

Gracz brytyjski rozpoczyna rozstrzyganie bombardowania od umieszczenia odpowiedniego planu 

miasta, zgodnie z literą umieszczoną na polu miasta na mapie. Potem wyznacza punkt celowania 

(Aimpoint) i kierunek podejścia nad cel (Approach – dalej: podejście) i na koniec umieszcza na planie 

znaczniki celu (ZC) 

10.3.1 Punkt celowania (Aimpoint) i kierunek podejścia nad cel (Approach) 

Gracz brytyjski wybiera obszar miasta jako punkt celowania (Aimpoint) i umieszcza na nim żeton 

Aimpoint. W scenariuszu Berlin może to być dowolny obszar poza polami i obszarami wiejskimi. 

 
W scenariuszu Downfall żeton Aimpoint musi być umieszczony na obszarze przemysłowym lub 

transportowym. Jeżeli na żetonie wyboru celu jest symbol zakładów petrochemicznych [4.5.1], żeton 

Aimpoint musi być umieszczony na obszarze przemysłowym z tym samym symbolem [10.1.1]. 

Umieść żeton podejścia (Approach) na dowolnym obszarze sąsiadującym z żetonem punktu celowania 

(Aimpoint). Oznacza on kierunek, z którego bombowce nadlatują nad punkt celowania. 

 
10.3.2 Znaczniki celu (ZC) 

Po ustaleniu punktu celowania oznacz cel żetonem znaczników celu. 

Są 3 metody oznakowania o nazwach kodowych Newhaven, Parramatta i Wanganui. Wybór jednej z 

nich zależy od pogody panującej na heksie z miastem-celem: 

 Bezchmurna (Clear), zachmurzenie umiarkowane (Broken Cloud). Użyj Newhaven. 

 Zamglenie (Haze), zachmurzenie (Cloud). Użyj Parramatta. 

 Zachmurzenie całkowite (Heavy Cloud), mgła (Fog). Użyj Wanganui. 

Gracz brytyjski umieszcza odpowiedni żeton ZC na tym samym obszarze, na którym znajduje się 

punkt celowania (aimpoint). Następnie przesuwa żeton ZC o tyle obszarów, ile wynosi wartość 

znoszenia (Drift Value). 
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W celu określenia wartości znoszenia należy wykonać rzut 2 kośćmi na tabelę oznakowania celu 

(Marking Table) i zastosować odpowiednie modyfikatory. Oprócz wartości znoszenia należy określić 

jakość oznakowania (Marking Quality). 

 

Tabela Oznakowania 

Zmodyfikowany Wartość  Jakość 
wynik rzutu  znoszenia oznakowania 

3 lub mniej  0  1 wiersz w górę 
4-5   0  Bez zmian 
6-7   0  1 wiersz w dół 
8   1  1 wiersz w dół 
9   1  2 wiersze w dół 
10-11   2  2 wiersze w dół 
12 lub więcej  3  3 wiersze w dół 
 

Modyfikatory rzutu kostką: 

+0 Oznakowanie typu Newhaven 

+1 Oznakowanie typu Parramatta 

+3 Oznakowanie typu Wanganui 

-1 Miasto jest oznaczone symbolem OBOE 

-1 Bezchmurna pogoda na heksie z miastem 

? Efekt zagrania kart (modyfikatory z kilku zagranych kart sumują się) 

 

Poniższe modyfikatory wynikające z charakterystyki radarowej miasta stosuje się tylko przy 

oznakowaniu typu Parramatta lub Wanganui w przypadku miast bez symbolu OBOE: 

-1 Miasto dające dobre echo radarowe 

+1 Miasto dające słabe echo radarowe 

 

Gdy ostateczna wartość znoszenia wynosi 0, żeton ZC pozostaje na swoim miejscu. Gdy ostateczna 

wartość znoszenia wynosi 1 lub więcej, gracz brytyjski przesuwa żeton ZC na planie miasta o liczbę 

heksów równą wartości znoszenia. 

Gracz brytyjski rzuca 1 kostką i sprawdza wynik na heksie-kompasie na planie miasta. Strzałka przy 

wyrzuconej liczbie wskazuje kierunek, w którym żeton ZC musi zostać przesunięty. 

Jeśli wartość znoszenia i jego kierunek przesunęłyby żeton ZC poza granicę miasta na obszary 

wiejskie, umieść tam żeton i zakończ przesuwanie. 
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Zwróć uwagę, że tylko żeton ZC jest przesuwany, żeton punktu celowania (Aimpoint) pozostaje na 

swoim heksie. 

Reguła opcjonalna: Zamiast jednego rzutu kostką na tabelę oznakowania, można wykonać dwa – 

oddzielnie dla wartości znoszenia i jakości oznakowania. Jednak do obu rzutów należy zastosować te 

same modyfikatory. 

10.3.3 Żeton podejścia (Approach) 

Jeżeli żeton ZC został przesunięty, należy przesunąć także żeton podejścia (Approach) na obszar 

sąsiedni. Ten obszar musi być w tej samej relatywnej pozycji w stosunku do żetonu ZC, w jakiej żeton 

podejścia był przed przesunięciem w stosunku do punktu celowania (Aimpoint). 

Jeżeli żeton ZC znajduje się na obszarze pól, przy granicy miasta, żeton podejścia może się znaleźć na 

obszarach wiejskich. Jeżeli żeton ZC zostanie przesunięty na obszary wiejskie, żeton podejścia też 

należy tam umieścić. 

 
Przykład: Na planie miasta B gracz brytyjski umieszcza żeton ZC Wanganui na tym samym heksie co 
żeton punktu celowania, a żeton podejścia na sąsiednim heksie z obszarem centrum miasta. Wynik  
rzutu na tabelę oznakowania wypadł fatalnie, generując wartość znoszenia 2. Kierunek znoszenia 
wskazuje wynik 2, co oznacza, że żeton ZC i żeton podejścia przesuwają się o dwa obszary we 
wskazanym kierunku. Żeton podejścia jest teraz na obszarze pól 

 

10.4 Zrzut bomb 

Po ustaleniu ostatecznej pozycji żetonów ZC i podejścia (Approach) gracz brytyjski umieszcza na 

planie miasta żetony bomb. 

10.4.1 Ładunek bomb 

Główna wyprawa zabiera ładunek 20 żetonów bomb. Jeżeli zabierany jest ciężki ładunek bomb 

[12.3.1], żetonów jest 24, a jeśli lekki ładunek bomb [12.3.2], żetonów jest 16. 

Żetony bomb są dwóch rodzajów: burzące (HE) i zapalające (Incendiary). Po umieszczeniu żetonu ZC 

gracz brytyjski decyduje o proporcjach między dwoma rodzajami bomb, w granicach limitu ładunku. 
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Przykład: Gracz wybiera 6 żetonów bomb burzących (HE) i 14 zapalających (Incendiary). 

10.4.2 Umieszczanie bomb 

Uwaga: Celem bombardowania jest zapewnienie takiej koncentracji ładunków burzących i 

zapalających, żeby spowodować wybuch pożarów. 

Gracz brytyjski umieszcza wybrane żetony bomb w opakowaniu i losuje je po jednym, umieszczając je 

kolejno na obszarach na planie miasta.  

Na początek należy określić stopień koncentracji, który zależy od typu pogody nad miastem i jakości 

oznakowania. W tabeli koncentracji zrzutu bomb (Bomb Concentration Table) znajdź wiersz 

odpowiadający panującej pogodzie, a następnie przesuń się w górę lub w dół o liczbę wierszy 

wskazaną wcześniej w tabeli oznakowania (Marking Table) [10.3.2]. 

 

Tabela Koncentracji Zrzutu Bomb 

Pogoda       Koncentracja 

        13 
        11 
Bezchmurna (Clear)      9 
Zachmurzenie umiarkowane (Broken Cloud)  7 
        6 
Zachmurzenie (Cloud), Zamglenie (Haze)  5 
        4 
Zachmurzenie całkowite (Heavy Cloud), Mgła (Fog) 3 
        2 
        2 
        1 
        1 
 
Dodatkowo: 

 Przesuń o 1 wiersz w górę, jeśli wyprawa przenosi ciężki ładunek bomb [12.3.1]. 

 Przesuń o 1 wiersz w dół, jeśli wyprawa przenosi lekki ładunek bomb [12.3.2]. 

Przesunięcia w wierszach sumują się. Po ich zakończeniu sprawdź ostateczną wartość koncentracji 

bomb. 
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Przykład: Wyprawa bombarduje przy bezchmurnej pogodzie (Clear). Jakość oznakowania nakazuje 

przesunięcie o 2 wiersze w dół. W wierszu pogody Clear wartość koncentracji wynosi 9, ale po 

przesunięciu o 2 wiersze w dół koncentracja ostatecznie ma wartość 6. 

Umieść żetony bomb w liczbie równej wartości koncentracji na obszarze oznaczonym żetonem ZC. 

Żetony bomb losuj kolejno z pojemnika. 

Następnie gracz brytyjski wybiera obszar na planie miasta, losuje jeden żeton bomb i kładzie go na 

wybranym obszarze, po jednym żetonie na obszar. Nie może już kłaść żetonów na obszar z żetonem 

ZC. 

Na początek gracz brytyjski musi umieścić żetony bomb na wszystkich obszarach sąsiadujących z 

obszarem oznaczonym żetonem ZC. Kiedy wszystkie te obszary zostaną zapełnione, gracz umieszcza 

kolejne żetony na każdym obszarze oddalonym o 2 heksy od żetonu ZC. Po ich zapełnieniu żetony są 

układane na obszarach oddalonych o 3 heksy od żetonu ZC, itd. Za każdym razem, gdy „okrąg” 

obszarów zostanie zapełniony, układanie żetonów jest kontynuowane na dystansie o 1 większym od 

żetonu ZC, aż do wyłożenia na planie miasta wszystkich żetonów bomb. 

Gdy wszystkie obszary miasta zostaną zapełnione żetonami bomb i pozostaną jeszcze niewylosowane 

żetony, są one umieszczane na obszarach wiejskich. 

 
Przykład: Ten atak metodą Wanganui, wykonywany przy pełnym zachmurzeniu, przyniósł koncentrację 
2 żetonów bomb na obszarze z żetonem ZC. Pozostało zatem 18 żetonów bomb do rozmieszczenia na 
planie miasta. Pierwszych 6 żetonów jest umieszczanych na okręgu oznaczonym cyframi 1. Kolejnych 
8 żetonów trafia do okręgu z cyframi 2, pozostałe 4 żetony gracz brytyjski umieszcza na wybranych 
przez siebie obszarach okręgu oznaczonego cyframi 3. 
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10.4.3 Obszary wiejskie 

Gdy żeton ZC jest umieszczony na obszarach wiejskich, procedura zrzutu bomb jest odmienna. Na 

początek żetony bomb w liczbie równej wartości koncentracji są umieszczane na obszarach wiejskich. 

Następnie gracz brytyjski losuje pojedynczo pozostałe żetony bomb i umieszcza pierwszy żeton na 

wybranym obszarze miasta, drugi zaś na obszarach wiejskich. Trzeci trafia na inny, wybrany obszar 

miasta, czwarty na obszary wiejskie, itd., naprzemiennie, aż wszystkie żetony bomb zostaną 

rozmieszczone. 

Na jednym obszarze miasta może się znaleźć tylko jeden żeton bomb. Przy rozstrzyganiu 

bombardowania tą metodą nie ma ograniczeń dotyczących odległości od żetonu ZC, w jakiej mogą 

być rozmieszczane żetony bomb. 

Przykład: Atak techniką Wanganui przebiega katastrofalnie źle i znaczniki celu lądują na obszarach 

wiejskich. Wartość koncentracji wynosi 3 i tyle żetonów bomb jest losowanych i umieszczanych na 

obszarach wiejskich. Pozostałe 17 żetonów bomb rozmieszczane jest na przemian w mieście i poza 

nim, tak że po zakończeniu procedury 9 żetonów leży na obszarach  miasta, a 8 na obszarach 

wiejskich. 

 

10.5 Korekta rezultatów bombardowania 

Uwaga: Wiele czynników wpływało na lepszą lub gorszą koncentrację zrzutu bomb. 

Kiedy wszystkie żetony bomb zostaną umieszczone, gracze przesuwają je na planie miasta. Gracz 

niemiecki przesuwa je zgodnie ze stopniem niedokładności bombardowania, a później gracz brytyjski 

przesuwa je zgodnie ze stopniem dokładności bombardowania. Na koniec gracz brytyjski zamienia 

żetony bomb na pożary. 

10.5.1 Przesuwanie żetonów bomb 

Gracze mogą mieć możliwość przesuwania żetonów bomb na planie miasta. Każde przesunięcie 

odbywa się z obszaru do sąsiedniego obszaru. Żetony na obszarach pól, sąsiadujących z obszarami 

wiejskimi, mogą być przesuwane tylko przez gracza niemieckiego na obszary wiejskie. Żetony bomb 

na obszarach wiejskich mogą być przesuwane przez gracza brytyjskiego na dowolny, zewnętrzny 

obszar pól. 

10.5.2 Procedura korekty rezultatów bombardowania 

Procedurę należy wykonywać w podanej poniżej kolejności. 

(1) NIEDOKŁADNOŚĆ BOMBARDOWANIA. Gracz niemiecki określa stopień niedokładności 

bombardowania, sumując: 

2 Widoczność jest zła 

2 Miasto daje słabe echo radarowe 
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? Wartość błędu z tabeli rozproszenia (poniżej), oparta na aktualnym poziomie rozproszenia wyprawy 

(gracz brytyjski musi w tym momencie podać poziom rozproszenia wyprawy) [9.8.3] 

? Wartość z zagranych kart (sumowana, jeśli zagrano kilka kart). 

 

Gracz niemiecki wydaje 1 punkt stopnia niedokładności bombardowania, by przesunąć 1 żeton bomb o 

1 obszar. Przesunięcie żetonu bomb z zewnętrznego obszaru pól na obszary wiejskie również kosztuje 

1 punkt. 

Żeton bomb może być przesuwany dalej niż o jeden obszar, przez wydanie kolejnego punktu stopnia 

niedokładności bombardowania. Gracz niemiecki nie musi wydać wszystkich przysługujących mu 

punktów. 

 

Tabela rozproszenia 

Rozproszenie   Wartość błędu 

0 do 2    0 
3 do 4    1 
5 do 6    2 
7 do 9    3 
10 do 12   4 
13 do 16   5 
17 do 20   6 
21 do 25   7 
26 do 30   8 
31 lub więcej   9 
 

Wartość błędu z powyższej tabeli jest również odejmowana od PZ zdobywanych przez wyprawy 

Gardening w momencie minowania [4.3.3]. 

 

(2) DOKŁADNOŚĆ BOMBARDOWANIA. Teraz gracz brytyjski określa stopień dokładności 

bombardowania, sumując: 

2 Jeżeli rozgrywany jest scenariusz Downfall 

2 Widoczność jest dobra 

2 Miasto daje dobre echo radarowe 

2 Jest po wschodzie księżyca i stosowana jest metoda Newhaven 

? Wartość z zagranych kart (sumowana, jeśli zagrano kilka kart) 

2 Jeśli rozstrzygany jest powtórny nalot (Follow-Up Raid) [10.6] i dwa lub więcej pożarów zostało 

wywołanych przez pierwszy nalot. 
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Gracz brytyjski wydaje 1 punkt stopnia dokładności bombardowania, by przesunąć 1 żeton bomb o 1 

obszar. Przesunięcie żetonu bomb z obszarów wiejskich na zewnętrzny obszar pól również kosztuje 1 

punkt. Żeton bomb może być przesuwany dalej niż o jeden obszar, przez wydanie kolejnego punktu 

stopnia dokładności bombardowania. Żetony przesunięte wcześniej przez gracza niemieckiego mogą 

być również przesuwane przez gracza brytyjskiego. Gracz brytyjski nie musi wydać wszystkich 

przysługujących mu punktów. 

Po zakończeniu tego etapu procedury wszystkie żetony bomb pozostające na obszarach wiejskich są 

usuwane z gry. 

Uwaga: 2 punkty dodawane do stopnia dokładności bombardowania w scenariuszu Downfall oddają 

szereg zastosowanych udoskonaleń, takich jak pojawienie się radaru H2S w wersji Mk.III i skrócenie 

czasu ataku, co zmniejszyło zjawisko wstecznego znoszenia (backward drift). 

 

(3) POŻARY. Po zakończeniu przesuwania wszystkich żetonów gracz brytyjski może zamieniać 

żetony bomb na żetony pożarów [10.5.3]. Może mieć miejsce zjawisko creepback (przedwczesne 

zrzucanie bomb przez załogi nadlatujące później nad cel, zasłonięty już dymem z pożarów 

wywołanych przez wcześniej bombardujące samoloty. Skutkowało to – w miarę trwania 

bombardowania – stopniowym przesuwaniem się wstecz „punktu ciężkości” zrzucanego ładunku 

bomb, wzdłuż kierunku podejścia nad cel – AF). Po zakończeniu zamiany żetonów bomb na żetony 

pożarów należy sprawdzić, czy nie doszło do burz ogniowych [10.5.5]. 

10.5.3 Zamiana 

Gracz brytyjski zamienia żetony bomb burzących (HE) i zapalających (Incendiary), znajdujące się na 

jednym obszarze, na żetony pożarów, które umieszcza na tym samym obszarze. Gracz brytyjski nie ma 

obowiązku zamieniać żetonów we wszystkich możliwych przypadkach i decyduje o sposobie zamiany. 

 
Gracz brytyjski zamienia żetony w następującej kolejności: 

1. Obszar z żetonem ZC. 

2. Obszar z żetonem podejścia (Approach). 

3. Inne obszary w kolejności wybranej przez gracza brytyjskiego. 
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Aby wywołać pożar należy zamieniać żetony w następujący sposób: 

 Obszary centrum miasta. 2 żetony bomb dowolnego typu na 1 żeton pożaru. 2 żetony bomb 

zapalających i 1 żeton bomb burzących na 2 pożary. 

 Obszary mieszkalne. 1 żeton bomb zapalających i 1 żeton bomb burzących na 1 żeton pożaru. 

2 żetony bomb zapalających na 1 żeton pożaru. 

 Obszary przemysłowe i transportowe. Dowolne trzy żetony bomb (w tym co najmniej 1 

bomb burzących) na 1 żeton pożaru. 

 Obszary pól. Pożary nie powstają. 

 

Po ułożeniu żetony pożarów nie mogą być przesuwane. 

Karta CIVIL DEFENCE zapobiega jednej zamianie, pozostawiając żetony bomb na miejscu. Zamiana 

2 żetonów bomb zapalających i 1 żetonu bomb burzących na 2 żetony pożarów na obszarze centrum 

miasta liczy się przy zagraniu tej karty jako dwie zamiany. Innymi słowy, w takim przypadku nie 

powstanie tylko jeden z dwóch pożarów. 

10.5.4 Creepback 

Gdy dwa pożary wybuchną na obszarze z żetonem ZC, natychmiast zostaje wywołane zjawisko 

creepback. Przesuń wszystkie pozostałe żetony bomb (które jeszcze nie zostały zamienione na pożary) 

z obszaru z żetonem ZC na obszar z żetonem podejścia (Approach). Jeśli żeton podejścia znajduje się 

na obszarach wiejskich, żetony bomb również tam trafią. 

Liczba pożarów, wywołujących zjawisko creepback może być zwiększona lub zmniejszona przez 

zagranie kart. Należy je zagrać w momencie zamiany bomb na pożar, by wywołać creepback lub 

zapobiec jego wywołaniu. Modyfikacje z tych kart sumują się. 

10.5.5 Burze ogniowe 

Burze ogniowe wybuchają tylko przy dobrej pogodzie [3.4.1, 12.1.1]. Sprawdzanie czy wybuchły 

burze ogniowe następuje po zakończeniu wszystkich zamian żetonów bomb na żetony pożarów. 

Gdy na obszarze centrum miasta znajdują się 3 lub więcej żetony pożarów, rzuć 2 kostkami. Jeśli 

wynik jest mniejszy niż liczba pożarów na tym obszarze, rozpoczyna się burza ogniowa. Należy 

podwoić liczbę pożarów na obszarze, umieszczając na nim dodatkowe żetony pożarów. 

Rzuty na burze ogniowe należy wykonać oddzielnie dla każdego obszaru centrum miasta, na którym 

wybuchły 3 lub więcej pożarów. 

 

10.6 Powtórne naloty (scenariusz Downfall) 

Gdy zostanie wylosowany powtórny nalot, obie główne wyprawy muszą zaatakować niejednocześnie 

ten sam cel. 
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Żetony bomb mają ciemniejsze rewersy. Należy ich użyć dla odróżnienia bomb zrzuconych w czasie 

pierwszego bombardowania od tych z powtórnego nalotu. Żetony pożarów również mają inny odcień 

rewersów, dla odróznienia pożarów wywołanych przez oba naloty. 

Pierwszy nalot należy rozstrzygnąć normalnie. Powtórny nalot jest rozstrzygany na tym samym planie 

miasta, a wszystkie żetony bomb i pożarów wywołanych przez pierwszy atak pozostają na miejscu. 

Usuń żetony ZC i podejścia (Approach) z pierwszego nalotu, ale żeton punktu celowania (Aimpoint) 

pozostaw na miejscu; będzie obowiązywał w czasie powtórnego nalotu. Dla powtórnego nalotu umieść 

nowy żeton ZC, odpowiedni dla aktualnej pogody na heksie z miastem-celem i rostrzygnij 

bombardowanie zgodnie ze zwykłymi regułami. Jeśli w pierwszym ataku ZC zostały zniesione 

[10.3.2], w powtórnym nalocie zostaną zniesione w tym samym kierunku, jeśli wartość znoszenia 

będzie większa niż 0. 

Żetony bomb i pożarów z pierwszego nalotu nie mogą zostać przesunięte podczas powtórnego nalotu. 

Jednak pożary z pierwszego nalotu mogą wpłynąć na stopień dokładności bombardowania powtórnego 

nalotu [10.5.2]. Żetony bomb z pierwszego i powtórnego nalotu mogą być wykorzystywane łącznie do 

zamiany na żetony pożarów [10.5.3]. 

Przykład: Na obszarze mieszkalnym żeton bomb zapalających z pierwszego ataku może być 

wykorzystany razem z żetonem bomb burzących z powtórnego nalotu do zamiany na żeton pożaru. 

Pożary z pierwszego nalotu są sumowane z pożarami wywołanymi przez powtórny nalot w czasie 

rzutów na burze ogniowe [10.5.5]. Nie wolno jednak wykonywać rzutu na burzę ogniową dla 

obszarów, na których po powtórnym nalocie nie pojawiły się nowe pożary. Ponadto rzutów na burzę 

ogniową nie wykonuje się dla obszarów, na których już ona wystąpiła. 

 

11.0 Koniec gry 
Gra kończy się gdy wszystkie wyprawy opuszczą mapę i wylądują, albo gdy obaj gracze zgodzą się na 

zakończenie rozgrywki. 

W momencie zakończenia gry wszystkie niemieckie jednostki myśliwców muszą lądować – należy 

wykonać rzut na lądowanie [7.4.4]. Jeżeli zapas paliwa może mieć znaczenie, gracz niemiecki może 

rozegrać tyle tur ilu potrzebuje, aby wszystkie jednostki wróciły na lotniska lub zostały przekierowane. 

(Mam prośbę do graczy, żeby zaprezentowali sportowego ducha walki i – aby uniknąć ciągnięcia się 

gry w nieskończoność – zrezygnowali w tej „dogrywce” z ciągnięcia kart w nadziei na natrafienie na 

kartę ACCIDENT.) 
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Po lądowaniu wszystkich jednostek i określeniu strat przy lądowaniu, podlicz PZ i ustal zwycięzcę. 

 

11.0 Punkty Zwycięstwa (PZ) 

Obaj gracze sumują zdobyte PZ. 

Gracz brytyjski uzyskuje je za: 

? PZ wydrukowane na żetonie wyboru celu [3.3] (lub na obu żetonach w scenariuszu Downfall) 

? PZ za każdy heks-cel wyprawy minowej, na której wyprawa Gardening postawiła miny minus liczba 

PZ równa stopniowi wartości błędu z tabeli rozproszenia wyprawy [4.3.3, 10.5.2] 

1 PZ za każdą wypawę Mosquitów bombardującą cel (3 PZ, jeśli celem był Berlin) 

0,5 PZ za każdy zestrzelony niemiecki nocny myśliwiec 

? Suma PZ za bombardowanie przez główną wyprawę [11.1.1-11.1.2] 

 

Gracz niemiecki uzyskuje PZ za: 

1 PZ za każdy zestrzelony bombowiec brytyjski w scenariuszu Berlin (2 PZ za każde potwierdzone 

zestrzelenie Mosquita [9.9.1]) 

2 PZ za każdy zestrzelony bombowiec brytyjski w scenariuszu Downfall (3 PZ za każde potwierdzone 

zestrzelenie Mosquita [9.9.1]) 

 

Straty bombowców i PZ z żetonów wyboru celów [3.3] są sumowane na końcu gry. W trakcie jej 

trwania należy rejestrować PZ za bombardowanie, minowanie oraz straty niemieckich myśliwców. Te 

wartości oznacza się na torze strat i punktów zwycięstwa (Loss Track & Victory Points), używając 

żetonów x1 i x10. Gracz brytyjski używa strony żetonu z oznaczeniem +0.5 dla rejestrowania 

ułamków PZ. 

11.1.1 PZ za bombardowanie przez główną wyprawę (scenariusz Berlin) 

Gracz brytyjski uzyskuje PZ za: 

1 VP za każdy żeton bomb burzących (HE) i zapalających (Incendiary) pozostający na obszarach 

miasta, niebędących polami. 

4 VP za każdy duży pożar. 

 

PZ nie są zdobywane za żetony bomb na obszarach z polami. 

Należy podwoić PZ za wszystkie żetony bomb (obu rodzajów) i pożary na obszarach przemysłowych i 

transportowych. 
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11.1.2 PZ za bombardowanie przez główną wyprawę (scenariusz Downfall) 

Gracz brytyjski uzyskuje PZ za: 

0,5 PZ za każdy żeton bomb burzących (HE) i zapalających (Incendiary) pozostający na obszarach 

miasta, niebędących polami. 

2 PZ za każdy pożar na obszarze poza heksem z żetonem punktu celowania (Aimpoint). 

4 PZ za każdy pożar na obszarze z żetonem ponktu celowania (Aimpoint). 

 

PZ nie są zdobywane za żetony bomb na obszarach z polami. 

 

11.2 Stopnie zwycięstwa 

Odrzuć ewentualny ułamek od sumy PZ gracza brytyjskiego. Następnie odejmij PZ zdobyte przez 

gracza niemieckiego od uzyskanych przez jego przeciwnika. Wynik porównaj z poniższą tabelą, aby 

określić stopień zwycięstwa jednej ze stron. 

 

Tabela zwycięstwa (scenariusz Berlin) 

0 lub mniej  Wielkie zwycięstwo Niemców 
+1 do +9  Zwycięstwo Niemców 
+10 do +18  Remis 
+19 do +27  Zwycięstwo Brytyjczyków 
+28 lub więcej Wielkie zwycięstwo Brytyjczyków 

 

Tabela zwycięstwa (scenariusz Downfall) 

+10 lub mniej Wielkie zwycięstwo Niemców 
+11 do +20  Zwycięstwo Niemców 
+21 do +30  Remis 
+31 do +40  Zwycięstwo Brytyjczyków 
+41 lub więcej Wielkie zwycięstwo Brytyjczyków 

 

Poziomy zwycięstwa mogą być interpretowane następująco: 

Wielkie zwycięstwo Niemców. Straty bombowców RAF-u są nie do zaakceptowania. Więcej 

nocy takich jak ta i trzeba będzie przerwać naloty, by Bomber Command mogła odzyskać siły. 

Zwycięstwo Niemców. Straty bombowców RAF-u nie równoważą strat zadanych Niemcom. 

To była dobra noc dla nocnych myśliwców Luftwaffe. 

Remis. Straty bombowców RAF-u równoważą straty zadane Niemcom. 

Zwycięstwo Brytyjczyków. Cel został zrównany z ziemią, a straty własnych bombowców 

utrzymały się na akceptowalnym poziomie. 
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Wielkie zwycięstwo Brytyjczyków. Osiągnięto doskonałą koncentrację bomb zrzuconych na 

cel, przy relatywnie niskich stratach bombowców. III Rzesza zaczyna „zbierać burzę”. 

 

12.0 Reguły zaawansowane 
Poniższe reguły dodają szczegółów do rozgrywki, kosztem wydłużenia jej czasu i wzrostu 

skomplikowania. Przed rozpoczęciem gry obaj gracze muszą uzgodnić, które z zaawansowanych reguł 

będą stosować. 

 

12.1 Zaawansowane reguły dotyczące warunków atmosferycznych 

12.1.1 Zła pogoda 

Uwaga: Zastosowanie przez Bomber Command elektronicznych pomocy nawigacyjnych spowodowało, 

że naloty były często wykonywane w czasie złej pogody, utrudniającej działania niemieckich 

myśliwców. 

Po wyznaczeniu celu, ale przed umieszczeniem żetonów pogody  [3.4], gracz brytyjski rzuca 1 kostką i 

sprawdza wynik. 

1-2 pogoda w czasie rozgrywania tego scenariusza jest dobra. 

3-6 pogoda w czasie rozgrywania tego scenariusza jest zła. 

W momencie umieszczania żetonów pogody na mapie należy je odwrócić na stronę z dobrą lub złą 

pogodą, zależnie od tego, jaka obowiązuje w czasie rozgrywki. 

Żetony mgły (Fog) i zachmurzenia całkowitego (Heavy Cloud) mają na stronie złej pogody 

wydrukowany w rogu krzyżyk. Najwyżej 2 takie żetony mogą być umieszczone na mapie, 

wylosowany trzeci i czwarty są odrzucane, a losowanie kontynuowane aż do natrafienia na żeton bez 

krzyżyka. Ta reguła dotyczy też żetonów pogody losowanych po zagraniu karty WEATHER. 

 
12.1.2 Księżyc 

Uwaga: Bomber Command latało na ogół w bezksiężycowe noce. Jednak od czasu do czasu 

wykonywano misje w świetle księżyca. 

Podczas przygotowań do gry gracz brytyjski rzuca 2 kośćmi i sprawdza wynik. 

2-10 Brak księżyca 
11 Wschód księżyca 
12 Zachód księżyca 
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Jeżeli wypadł wschód lub zachód księżyca, gracz brytyjski w tajemnicy przed przeciwnikiem 

sprawdza, w której turze księżyc wschodzi lub zachodzi (cyfra w kółku w prawym dolnym rogu 

żetonu wyboru celu). W scenariuszu Downfall należy użyć cyfry z żetonu wyboru celu A. Gracz 

brytyjski kładzie żeton wschodu (Moonrise) lub zachodu (Moonset) księżyca na torze tur (Game Turn 

Track), na polu wskazanym przez żeton wyboru celu LUB do 2 pól w prawo lub w lewo od niego. 

Zatem nie ujawnia przeciwnikowi tury wschodu/zachodu księżyca z żetonu wyboru celu, tylko po 

prostu kładzie żeton księżyca na wybranym – jednym z 5 – polu toru. 

 
Żeton wschodu księżyca (Moonrise) oznacza, że księżyc wzejdzie na początku tury wskazanej przez 

żeton i będzie na niebie aż do momentu brzasku (Twilight), albo do końca gry (zależy, które z tych 

zjawisk nastąpi wcześniej). 

Żeton zachodu księżyca (Moonset) oznacza, że księżyc jest na niebie w momencie rozpoczęcia gry i 

świeci do końca tury oznaczonej żetonem Moonset. 

Przez cały okres, gdy księżyc jest na niebie, dodaj +1 do modyfikatorów widoczności przy rzutach na 

infiltrację i walkę [3.4.4]. W pewnych warunkach może to modyfikować dokładność bombardowania 

[10.5.2]. Oznacz fakt obecności księżyca przez odwrócenie żetonu widoczności (Visibility) na stronę z 

księżycem (Visibility Moon). 

 
 

12.1.3 Tylny wiatr 

Gdy pogoda w scenariuszu jest zła [12.1.1], kierunek wiatru jest ustalany przez rzut 2 kostkami. Jeśli 

wynik mieści się między 5 a 9 (włącznie), umieść żeton wiatru (Wind) na wskaźniku tylnego wiatru 

(Tail Wind) na mapie, w kierunku wskazanym przez wynik rzutu kostką. Przy innych wynikach tylny 

wiatr nie występuje. Kierunek wiatru może wskazywać kolumnę lub rząd heksów. 
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Rys. Kierunek wiatru określa cyfra 8. Czerwone strzałki pokazują kierunek wiatru, a żółte strzałki 

kierunki zbliżone 
 

Przy próbie infiltracji stosowany jest modyfikator, zależny od tego, czy czoło wyprawy (na mapie jest 

to żeton wyprawy) w swoim ostatnim ruchu (wg planu gracza brytyjskiego) leciało z wiatrem, czy pod 

wiatr. Jeśli leciało z wiatrem lub w kierunku zbliżonym (żółte strzałki na rys.), stosuje się modyfikator 

-1 do rzutu na próbę infiltracji tej wyprawy. Jeśli wyprawa leciała pod wiatr lub w kierunku 

przeciwnym do wskazanego przez żółtą strzałkę (zob. rys.), stosuje się modyfikator +1 do rzutu na 

próbę infiltracji. 

Gracz brytyjski powinien poinformować przeciwnika o możliwości zastosowania tych modyfikatorów. 

 

12.2 Intrudery 

Uwaga: Pod koniec wojny Niemcy przeprowadzali operacje Gisela, wysyłając nocne myśliwce nad 

Anglię, by polowały na lądujące brytyjskie bombowce. 

Gracz niemiecki może skierować jednostki myśliwców do zadań intruderskich. 

12.2.1 Tworzenie jednostek intruderskich 

Gracz niemiecki deklaruje, że jednostka będzie wykonywać misję intruderską w momencie jej startu, 

po rozstrzygnięciu strat przy starcie i atakach patroli. 

Tylko jednostki myśliwców z 3.JD i 4.JD mogą być skierowane do zadań intruderskich. W scenariuszu 

Berlin tylko jedna jednostka może w ciągu całej rozgrywki wykonać misję intruderską, w scenariuszu 

Downfall może tego dokonać dowolna liczba uprawnionych jednostek. 

Jednostki intruderskie oznaczane są odpowiednim żetonem. 
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12.2.2 Działania intruderów 

Intrudery nie mogą przeprowadzać ataków GCI, Tame Boar ani Wild Boar. 

Intrudery dostają się na obszar Anglii, opuszczając mapę przez heks sąsiadujący z Anglią. Mogą też 

opuścić Anglię, przesuwając się na heks z nią sąsiadujący. Taki ruch (w jedną lub drugą stronę) 

„kosztuje” 2 heksy ruchu. W każdej Fazie Ruchu Myśliwców, którą jednostka myśliwców spędza na 

obszarze Anglii, nie może ona wykonać ruchu (poza opuszczeniem Anglii), ale w każdej fazie zużywa 

paliwo. 

Jednostka intruderska, która ląduje będąc na obszarze Anglii, jest przekierowywana albo do 3.JD, albo 

do 4.JD (w scenariuszu Downfall tylko do 3.JD), ale znajduje się poza zasięgiem lądowania [7.4.7]. 

12.2.3 Obrona Powietrzna Wielkiej Brytanii (ADGB) 

Uwaga: Obronę przed niemieckimi intruderami zapewniały Mosquity, naprowadzane przez naziemne 

radary. 

Gracz brytyjski może w Fazie Tame Boar zaatakować jedną wybraną jednostkę intruderów na 

obszarze Anglii, używając w tym celu żetonu ADGB. Wykonaj jeden rzut na atak, niezależnie od 

liczby intruderów na obszarze Anglii. 

 
12.2.4 Walka intruderów 

Uwaga: Załogi bombowców RAF-u przez nieostrożność zapalały nad Anglią światła nawigacyjne, 

ułatwiając ataki intruderów. Zaalarmowane pierwszym ich atakiem, stawały się ostrożniejsze. 

W Fazie Tame Boar, po ataku ADGB, jednostki intruderów na obszarze Anglii mogą atakować 

dowolną wyprawę tam się znajdującą. Gracz niemiecki wybiera kolejno jednostkę intruderów i 

wyprawę, którą ona atakuje.  

Ataki są rozstrzygane przy użyciu kolumny Wild Boar STACKED z tabeli walki (Combat). Jednak 

jeśli któryś z ataków spowoduje ogień obronny bombowca [9.7.2], wszystkie następne ataki 

intruderów do końca gry (wykonywane przez tę lub inne jednostki) korzystają z kolumny Tame Boar. 

Załogi bombowców zostały zaalarmowane obecnością intruderów, co należy zaznaczyć, kładąc na 

mapie żeton „zaalarmowane” (Alerted). 

Do walk intruderów stosuje się modyfikatory, wynikające z pogody panującej nad Anglią. 
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12.3 Alternatywny ładunek bomb 

12.3.1 Ciężki ładunek bomb 

Planując zadanie dla głównej wyprawy, gracz brytyjski może zarządzić zabranie ciężkiego ładunku 

bomb. Dla zapamiętania tego faktu należy zanotować „ciężki” przy literze identyfikującej tę wyprawę 

na mapie do planowania. 

W czasie zrzutu bomb przez wyprawę z ciężkim ładunkiem należy użyć 24 żetonów bomb [10.4.1]. 

Ponadto następuje przesunięcie o jeden wiersz w górę w tabeli koncentracji zrzutu bomb (Bomb 

Concentration Table) [10.4.2]. 

Gdy główna wyprawa przenosi ciężki ładunek bomb, gracz brytyjski nie może zagrać kart 

CORKSCREW ani HIGH-ALTITUDE BOMBERS, by bronić tej wyprawy. Będzie to możliwe 

dopiero, gdy cała wyprawa (łącznie ze strumieniem bombowców) znajdzie się w drodze powrotnej. 

W momencie ataku jednostki myśliwców na wyprawę z ciężkim ładunkiem bomb, gracz brytyjski 

musi powiadomić przeciwnika o tym fakcie. Atakujące myśliwce stosują modyfikator +1 aż do 

momentu, gdy cała wyprawa minie heks z celem nalotu. 

12.3.2 Lekki ładunek bomb 

Uwaga: W czasie wypraw na odległe cele bombowce zabierały mniejszy ładunek bomb, ponieważ 

musiały tankować więcej paliwa. 

Po zaplanowaniu trasy głównej wyprawy gracz brytyjski oblicza liczbę heksów, którą pokonać będzie 

musiała wyprawa, z heksami wejścia i wyjścia włącznie. W scenariuszu Downfall wyprawy 

rozpoczynające lot na południowej grupie heksów Mandrel (G9, H9, H10, I11) do sumy heksów 

doliczają 5. 

Jeżeli trasa nalotu liczy 20 lub więcej heksów, jest to wyprawa dalekiego zasięgu. Dla zapamiętania 

tego faktu należy zanotować „daleka” przy literze identyfikującej tę wyprawę na mapie do planowania. 

Wyprawy dalekiego zasięgu zabierają lekki ładunek bomb. 

Taka wyprawa zrzuca na cel 16 żetonów bomb [10.4.1]. Ponadto następuje przesunięcie o jeden wiersz 

w dół w tabeli koncentracji zrzutu bomb (Bomb Concentration Table) [10.4.2]. 

Gracz brytyjski ma prawo zaplanować ciężki ładunek bomb [12.3.1] dla wyprawy dalekiego zasięgu. 

Jeśli tak uczyni, efekty ciężkiego i lekkiego ładunku bomb znoszą się wzajemnie: wyprawa zrzuca 20 

żetonów bomb i nie ma z tego powodu przesunięć w tabeli koncentracji zrzutu bomb (Bomb 

Concentration Table). Jednak aż do czasu zakończenia bombardowania przez wyprawę stosuje się 

wszystkie modyfikatory dla ciężkiego ładunku bomb przy zagrywaniu kart CORKSCREW lub HIGH-

ALTITUDE BOMBERS. 
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12.4 Podejście nad cel (Approach) 

Kierunek północny na planie miasta odpowiada północy na głównej mapie. W momencie 

umieszczania żetonu podejścia (Approach) [10.3.1] połóż go w stosunku do żetonu punktu celowania 

(Aimpoint) w tym kierunku, z którego wyprawa wleciała na heks z celem na głównej mapie. 

12.4.1 Zmienny kierunek północny 

Uwaga: Ta reguła zwiększa liczbę konfiguracji planów miast. 

Zanim gracz brytyjski zacznie planować trasy wypraw, rzuć 1 kostką (albo 1 kostką dla każdego z 

dwóch celów w scenariuszu Downfall). Wynik rzutu określa kierunek północny na planie miasta. W 

momencie układania na stole planu miasta przed bombardowaniem, sprawdź liczby wokół małego 

heksu-kompasu na planie i ustal kierunek północny, używając żetonu północ (North). 

 
Przykład: Wyprawa przelatuje przez heksy G8, H8, I8 i bombarduje Düsseldorf. Zakładając, że północ 
wskazuje cyfra 1 na kompasie na planie miasta, żeton podejścia (Approach) powinien być umieszczony 
w kierunku określonym jako 5 w stosunku do punktu celowania (Aimpoint), ponieważ jest to kierunek, 
z którego wyprawa wleciała na heks I8. 

 

12.5 Mgła wojny 

By utrudnić zadanie graczowi niemieckiemu, jego przeciwnik może w odmienny sposób rejestrować 

straty bombowców, poziomy rozproszenia wypraw, uszkodzenia od ognia flaku i zwalczanie 

Mosquitów. Zamiast umieszczania żetonów na torze strat (Loss Track) i w polach wypraw (Raid 

Boxes) na mapie, należy oznaczać te zjawiska w tabeli danych wyprawy (Raid Tally Sheet), 

zamieszczonej na ostatniej stronie podręcznika gracza (Playbook), albo po prostu na kartce papieru. 

Informacji tych gracz brytyjski nie ujawnia swojemu przeciwnikowi, poza następującymi 

przypadkami: 

• Musi ujawnić wartość poziomu rozproszenia wyprawy w momencie określania wartości błędu 

z powodu rozproszenia [4.3.3, 10.5.2]. 

• Musi ujawnić obecność żetonów uszkodzeń od ognia flaku [Flak Damage] w momencie ataku 

myśliwców [9.8.4]. 
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• Musi ujawnić obecność żetonów zwalczania Mosquitów [Mosquito Hunt] w momencie 

lądowania wyprawy Mosquitów [9.9.2]. 

• Musi ujawnić poziom rozproszenia wyprawy i liczbę żetonów uszkodzeń od ognia flaku [Flak 

Damage] w momencie lądowania wypraw [7.6]. 

 

Łączne straty ujawniane są w momencie zakończenia gry. 

 

13.0 Rozgrywanie scenariusza Downfall 
Instrukcja odnosi się głównie do rozgrywania scenariusza Berlin. Oto zebrane w jednym miejscu 

różnice, występujące w przypadku rozgrywania scenariusza Downfall: 

• Użyj czerwonych żetonów jednostek myśliwskich (zamiast żółtych). 

• Dodaj do talii karty oznaczone Downfall (zamiast kart oznaczonych Berlin). 

• Początkowy poziom zakłócania wynosi 6 (zamiast 5) [3.1.2, 8.1]. 

• Gracz brytyjski otrzymuje żetony patroli [9.2.4]. 

• Gracz niemiecki umieszcza na mapie żetony usuniętego flaku (Flak Stripped) [3.6]. 

• Gracz brytyjski losuje dwa żetony wyboru celów [4.5.1]. 

• Gracz brytyjski dysponuje 2 głównymi wyprawami, fałszywą wyprawą i zwiększoną liczbą 

wypraw Mosquitów [3.5.1]. 

• Gracz brytyjski stosuję inną procedurę tworzenia początkowej ręki [3.7.1]. 

• Główne i fałszywe wyprawy zajmują 1 heks (zamiast trzech) [7.2.1], choć mogą czasowo 

wydłużać się do 2 heksów. 

• Obszar 4.JD stał się Terytorium Aliantów (Allied Territory). Jednostki myśliwskie ponoszą 

straty, gdy lądują, znajdując się nad Terytorium Aliantów [7.4.8]. 

• Gracz niemiecki może oznaczyć żetonem GCI także jednostki JM [9.3.1]. 

• Myśliwce mogą infiltrować wyprawę nad bombardowanym miastem tylko gdy żeton 

bombardowania leży stroną zrzut bomb (Bomb Drop) do góry [9.4.2]. 

• Gracz brytyjski otrzymuje specjalny modyfikator przy określaniu dokładności bombardowania 

[10.5.2]. 

• Inna jest punktacja w PZ za bombardowanie celu [11.1.2]. 

• Poziom zwycięstwa jest obliczany inaczej [11.2]. 

• Dowolna liczba jednostek myśliwców może dostać zadania intruderskie (w scenariuszu Berlin 

tylko 1) [12.2.1]. 
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• Przy określaniu, czy główna wyprawa jest wyprawą dalekiego zasięgu, w przypadku gdy 

wchodzi ona na mapę na jednym z południowych heksów Mandrel (G9, H9, H10, I11), należy 

dodać 5 do liczby heksów pokonywanych przez tę wyprawę [12.3.2]. 

 

I bonus od tłumacza ;) 

• Żeton punktu celowania (Aimpoint) musi być umieszczony na obszarze przemysłowym lub 

transportowym (a nie na dowolnym obszarze miasta) [10.3.1]. 
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KOLEJNOŚĆ FAZ W TURZE GRY 

CIĄGNIĘCIE KART. (Faza pomijana w 1 turze). Obaj gracze mogą odrzucić dowolną liczbę kart z ręki. 

Potem ciągną maksymalnie 3 karty, ale ich ręka nie może przekroczyć 5 kart [6.1]. 

 
RUCH MYŚLIWCÓW. Jednostki infiltrujące mogą opuścić infiltrowane wyprawy [9.4.3]. Gracz niemiecki 

przemieszcza swoje jednostki myśliwców [7.1]. 

• Przemieść jednostki MD i MJ maksymalnie o 2 heksy. 

• Przemieść jednostki MD oznaczone żetonem startu (Scramble) maksymalnie o 1 heks, następnie usuń 

żeton Scramble. 

Jednostki, które nie są oznaczone żetonem GCI Intercept, zmniejszają zapas paliwa o 1 [7.5-7.5.1]. 

NIE umieszczaj na razie jednostek myśliwców na polach miast ani radiolatarni. 

 
START. Umieść jednostki myśliwców na heksach z ich lotniskami [7.4.2], a odpowiadające im żetony paliwa 

(Fuel) na torze paliwa (Fuel Track). Oznacz jednostki MD żetonem startu (Scramble). Patrole mogą wykonać 

ataki [9.2.4, 9.2.5]. Sprawdź straty startujących jednostek. Wyznacz jednostki intruderów [12.2.1]. 

 
RUCH WYPRAW. Usuń wszystkie żetony wypraw i strumienia bombowców [7.2]. Jeśli gracz niemiecki sobie 

tego życzy, może oznaczyć heksy dotychczas zajmowane przez te żetony wypraw i strumienia bombowców 

przy pomocy żetonów Track [7.2.5]. 

Wyprawy wykonują ruch do następnych zaplanowanych heksów, ale żadne żetony nie są jeszcze umieszczane 

ani przemieszczane na mapie. Tylko w przypadku, jeśli wyprawy lub strumienie bombowców opuszczają mapę, 

ich żetony są umieszczane na obszarze Anglii [7.2.4]. 

Jeżeli wyprawa lub strumień bombowców przechodzi przez heks z rejonem koncentracji flaku, umieść żeton 

ostrzału artylerii plot. (Flak Combat) na heksie. 

Jeżeli wyprawa lub strumień bombowców przechodzi przez aktywny heks Himmelbett, umieść żeton ataku GCI 

(GCI Combat) na heksie. 

Jeżeli wyprawa przelatuje nad miastem wyznaczonym do bombardowania, umieść żeton bombardowania stroną 

zrzut bomb (Bomb Drop) do góry [10.2]. Jednostki myśliwców skoncentrowane nad radiolatarniami lub 

miastami na sąsiednich heksach mogą w tym momencie interweniować i przemieścić się na bombardowany 

heks [9.5.2]. 

Gdy wyprawa lub dowolna część jego strumienia bombowców bombarduje miasto, jednostki myśliwskie na tym 

heksie mogą zadeklarować ataki Wild Boar przeciw wyprawie [9.5.1]. Flak atakowanego miasta ostrzeliwuje 

wyprawę. Umieść na mieście żetony ataku Wild Boar (Wild Boar Combat) i/lub żeton ostrzału plot. (Flak 

Combat). 

Po zakończeniu ruchu wszystkich wypraw i umieszczeniu wszystkich żetonów Combat [9.1.2] rzuć kostkami na 

rozstrzygnięcie ataków GCI [9.3], artylerii plot. (flak) [9.6.1] i Wild Boar [9.5.1]. Po rozstrzygnięciu każdego 

ataku usuń jego żeton z mapy. 
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WYKRYWANIE WYPRAW. Rzuć kostkami na wykrywanie wypraw [8.2]. Udany rzut oznacza, że żetony 

wypraw i ewentualnie również strumienia bombowców są umieszczane na mapie. 

 
TAME BOAR. Każda jednostka DM może podjąć próbę infiltracji wyprawy, o ile znajduje się na heksie z 

żetonem wykrytej wyprawy lub strumienia bombowców, ALBO na heksie z żetonem bombardowania, ALBO 

jest skoncentrowana nad radiolatarnią na heksie sąsiadującym z heksem, na którym jest żeton wykrytej 

wyprawy lub strumienia bombowców [9.4.1]. 

Po rozstrzygnięciu wszystkich prób infiltracji, rozstrzygane są ataki Tame Boar. Jednostki Obrony Powietrznej 

Wielkiej Brytanii (ADGB) mogą atakować niemieckie jednostki myśliwców na misjach intruderskich [12.2.3], a 

następnie jednostki intruderów mogą atakować lądujące wyprawy na obszarze Anglii [12.2.4]. 

 
KONCENTRACJA. Umieść dowolnie wybrane jednostki myśliwców nad miastami lub radiolatarniami na 

tych samych heksach [7.3]. Na jednostkach znajdujących się na heksach Himmelbett można umieścić żetony 

przechwytywania GCI (GCI Intercept) [9.3]. 

 
LĄDOWANIE. Przeprowadź akcje w następującej kolejności: 

Przesuń jednostki z pola uzbrajania i tankowania (Rearm & Refule Box) na pole jednostek gotowych do startu 

(Ready Box) [7.4.5]. Wykonaj lądowanie jednostek myśliwców, przesuwając je na pola lądowań (Recovery 

Boxes) [7.4.4]. Sprawdź straty przy lądowaniu. Patrole mogą wykonać ataki [9.2.4]. Następnie lądujące 

jednostki należy przesunąć na pole uzbrajania i tankowania (Rearm & Refule Box), chyba że są 

przekierowywane (Divert) – te są usuwane z gry [7.4.4]. Jednostki w polu blokowanych lotnisk (Closed Airfield 

Box) są przesuwane na pole uzbrajania i tankowania (Rearm & Refule Box) [7.4.6]. Wyprawy na obszarze 

Anglii są usuwane z gry [7.2.4]. Główne i fałszywe wyprawy na obszarze Anglii sprawdzają straty przy 

lądowaniu [7.6]. Weryfikowane są straty wypraw Mosquitów [9.9.1]. 

 
BOMBARDOWANIE. Rozstrzygnij rezultaty bombardowania dla wszystkich żetonów bombardowania, 

odwróconych do góry stroną rozstrzyganie bombardowania (Resolve Bombing)  [4.3.2, 10.2-5] i usuń żetony 

bombardowania. Wyprawy Gardening, które osiągnęły swój cel umieszczają żeton miny (Mine) na heksie-celu. 

 
FAZA KOŃCOWA. Odwróć żetony bombardowania ze strony zrzut bomb (Bomb Drop) na stronę 

rozstrzyganie bombardowania (Resolve Bombing) [10.2]. Przesuń żeton tur (Game Turn) o jedno pole do 

przodu. Jeżeli znajdzie się na polu z żetonem patrolu, umieść go w puli patroli (Patrol Pool) [9.2.4]. 

 


