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WSTĘP 

istoryczna ironia wojny Dwóch Róż polega na tym, że 

chociaż była głównym punktem zwrotnym w życiu 

Anglii (uważanym również za koniec średniowiecza), 

w większości przypadków brakuje bardziej szczegółowych 

opisów toczonych w niej bitew. Uczestniczyli w nich ludzie z 

żelaza (dosłownie), a pola bitew były stosunkowo małe, jednak 

dokładne liczby i miejsca są jedynie szacunkowe. 

Wojna Dwóch Róż wywiązała się w wyniku konfliktu między 

dwoma gałęziami rodziny Plantagenetów, która rządziła Anglią 

przez poprzednie trzysta lat. Miejscowa szlachta wykorzystała 

go do zdobycia władzy nad rywalami. Rodziny takie jak 

Neville’owie zdecydowały się wesprzeć stronę Yorków, aby 

zaatakować swoich lokalnych rywali takich jak książę Somerset 

i hrabia Northumberland. Zaciekła rywalizacja i sam charakter 

wojny domowej sprawiły, że konflikt był szczególnie brutalny. 

Było wiele przypadków, gdy żołnierze błagali wroga o litość, 

by chwilę potem podstępnie go wymordować. Pojmani 

członkowie arystokracji często byli poddawani egzekucji. 

Wojna stuletnia niosła ze sobą rozwój technologii obronnych i 

żołnierze po obu stronach nosili teraz cięższe zbroje niż we 

wcześniejszych okresach. Do pokonania cięższej zbroi 

używano zatem cięższej broni ręcznej. Piki i włócznie zwykłej 

piechoty zostały zastąpione przez gizarmy, halabardy i inną 

broń drzewcową. Ciężkozbrojni pozbyli się tarczy, by móc 

używać dwuręcznych mieczy, toporów i maczug bardziej do 

zmuszenia wroga do poddania się niż pozbawienia go życia, 

gdyż broń ta nie była szczególnie skuteczna w przebijaniu 

pancerzy. Na ogół byli spieszeni, ponieważ nie chcieli 

ryzykować utraty drogich koni w walce. Długi łuk nadal był 

przerażającą bronią, jednak, ze względu na cięższą zbroję, już 

nie tak skuteczną jak podczas wojny stuletniej, gdzie pomógł 

Anglikom odnieść kilka spektakularnych zwycięstw. Coraz 

częściej i liczniej zaczęła pojawiać się prochowa ręczna broń 

palna, a łatwość szkolenia żołnierzy w jej użyciu oznaczała dla 

długich łuków nieuchronny koniec, co w rzeczywistości jednak 

miało nie nastąpić jeszcze przez jakiś czas. Te czynniki 

sprawiły, że w większości bitew przeważały siły piesze i były 

to ciasno stłoczone, wolno poruszające się grupy ciężko 

opancerzonych żołnierzy, a w rezultacie starcia stały się dłuższe. 

W bitwach nie odnotowano zbyt wielu szarż kawalerii. Wydaje 

się, że ówczesna taktyka polegała na ustawianiu się dwóch stron 

w szeregu i nacieraniu na siebie nawzajem do momentu, aż 

jedna strona miała dość i opuszczała pole bitwy. Zanim 

następowało takie rozwiązanie, pole bitwy było usłane wieloma 

ofiarami. 

Pod względem wojskowym obie strony konfliktu często były 

zrównoważone jeśli chodzi o jakość oddziałów i taktykę, 

ponieważ zdecydowana większość walczących była Anglikami, 

niekiedy rekrutowanymi z obszarów położonych blisko siebie. 

To oznaczało, że decydującą rolę odgrywało przywództwo 

taktyczne na polu bitwy, ale też i strategiczne. Wielu 

dowódców Yorków, takich jak Edward IV i Ryszard, książę 

Gloucester, było utalentowanymi dowódcami wojskowymi, 

którzy odnieśli liczne zwycięstwa. Po stronie Lancasterów 

jakość dowódców była gorsza, choć tam gdzie znaleźli się ci 

lepsi, często decydowali o wyniku bitwy. 

Uwaga autora: Dla tych, którzy są zainteresowani tym 

tematem - a jest nas wielu, ja sam jestem pro-Ricardianem: 

Nie wierzę, że Ryszard III był takim złoczyńcą, jak został 

przedstawiony w znakomitej sztuce Szekspira (opartej głównie 

na zapiskach sir Thomasa More'a, który trzymał stronę 

Tudorów); Nie sądzę, żeby miał coś wspólnego z tak zwanymi 

„książętami w wieży” (ang. Princes in the Tower). Niewiele 

jest dowodów, że książęta zostali tam zamordowani. Richard 

Berg mówił, że posiada wiele materiałów źródłowych na 

potwierdzenie tej tezy. 

Uwagi dotyczące wyboru i rozstawienia jednostek 

Po wybraniu bitwy do rozegrania, rozłóż mapę i ustaw jednostki 

wymienione w rozdziale „Rozstawienie początkowe” danej 

bitwy. Niektóre żetony jednostek pojawiają się w więcej niż 

jednej bitwie. Można je identyfikować po kolorze paska ID. 

Imię dowódcy danej batalii jest wyróżnione kolorem paska ID. 

W Blood and Roses jednostki tego samego rodzaju mają taki 

sam MOD Obronny w Uderzeniu. Oznacza to, że gracze nie 

muszą zwracać uwagi na numerację jednostek (#1, #2 itp.), 

wystarczy wybierać jednostki jedynie według rodzaju i koloru 

podanego w zasadach danego scenariusza. 
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Pierwsze St. Albans 
Hrabstwo Hertfordshire, 22 maja 1455 

Tło historyczne 
ierwsza bitwa w St. Albans, stoczona 22 maja 1455 r. w 

miasteczku targowym St. Albans, tradycyjnie oznacza 

początek wojen Dwóch Róż. Ryszard Plantagenet, książę 

Yorku, i jego sojusznik, Ryszard Neville, hrabia Warwick, 

walczyli z Lancasterami dowodzonymi przez Humphreya 

Stafforda, księcia Buckingham, i Edmunda Beauforta, księcia 

Somerset (poległ w tej bitwie), posiadającymi poparcie króla 

Henryka VI. 

Około 2-tysięczna armia Lancasterów przemaszerowała 35 km 

na północ od Londynu i dotarła do St. Albans tuż przed Yorkami, 

zajmując pozycje wzdłuż rowu Tonman i u bram Sopwell Lane 

i Shropshire Lane. Armia Yorków, licząca około 3000 ludzi, 

stawiła się na polach leżących na wschód. Nastąpiły bezowocne 

negocjacje i po mniej więcej godzinie Ryszard zdecydował się 

zaatakować. Siły króla Henryka wydawały się zaskoczone 

szybkością ataku Yorków; większość z nich spodziewała się 

pokojowego rozwiązania, jak miało to miejsce wcześniej w 

Blackheath w 1452 roku. Jednak frontalne ataki w dół dwóch 

wąskich ulic na pospiesznie wzniesione barykady nie 

przyniosły żadnego znaczącego postępu i spowodowały ciężkie 

straty wśród Yorków. 

Wtedy hrabia Warwick przeprowadził swoje wojska przez 

niestrzeżoną część miejskiej obrony z ogrodami za rynkiem i 

po chwili pojawił się na rynku, osaczając wojska Lancasterów 

broniące króla. Łucznicy Warwicka przeprowadzili ostrzał, 

między innymi raniąc zarówno króla, jak i księcia Buckingham. 

Ich atak był tak dużym zaskoczeniem, że nie wszyscy ludzie 

mający ochraniać króla zdążyli założyć hełmy! Gdy oddziały 

Lancasterów walczące u bram miasta spostrzegły żołnierzy 

Warwicka na swoich tyłach, zaczęły uciekać. Walka trwała 

jeszcze mniej więcej pół godziny, jednak od tego momentu 

polegała już tylko na próbie wydostania się Lancasterów z 

miasta. 

Pierwsza bitwa pod St. Albans była krótkim starciem z 

udziałem małej liczby żołnierzy, ale miała ogromne 

konsekwencje polityczne. Yorkowie pojmali króla i odzyskali 

władzę, a ich główny rywal Somerset poległ w bitwie wraz z 

wrogami hrabiego Warwicka, Northumberlandem i Cliffordem. 

 

 

 

Komentarz historyczny: Wojna secesyjna ma swój własny „St. 

Albans”, najbardziej wysunięte na północ starcie tej wojny. 

Był to atak z napadem na bank, dość zgrabnie przeprowadzony 

przez 21 konfederackich kawalerzystów z Kanady na małe 

miasteczko w północnym Vermoncie. Jest on tematem całkiem 

niezłego filmu z 1954 r. pod tytułem „The Raid”. 

CZAS GRY 
Osobom testującym gra zajmowała około godzinę. 

Uwaga autora: W scenariuszu bierze udział mała liczba 

jednostek, więc zapewne będzie to bardzo szybka gra. 

ROZSTAWIENIE POCZĄTKOWE 
Obie armie (właściwie były to nie armie, a „dywizje”, biorąc 

pod uwagę niewielką liczbę żołnierzy) przybyły do St. Albans 

niemal o tej samej porze w przedpołudnie. Lancasterowie zajęli 

miasto, podczas gdy Yorkowie ustawili się na wschodzie, poza 

granicami miasta. Nastąpiły negocjacje, które zakończyły się 

mniej więcej w momencie gdy król Henryk VI stanowczo 

odmówił oddania księcia Somerset w ręce wroga, stwierdzając 

że „powiesi, wypatroszy i poćwiartuje wszystkich Yorków” (tak 

stanowcza postawa była niepodobna do króla – dop. tłum.). 

Słowo „batalia” jest raczej przesadnym opisem małych brygad 

żołnierzy. W bitwie wzięło udział około 5000 ludzi. Podczas 

gdy Yorkowie przewyższali liczebnie Lancasterów (którzy 

mieli znakomitą pozycję obronną), Lancasterowie praktycznie 

nie mieli łuczników, natomiast wśród Yorków łucznicy dosyć 

znacznie się wyróżniali. 

Armia Lancasterów ustawia się jako pierwsza. 

   Armia Lancasterów 
 

Dowódcy: Humphrey Stafford, 1. książę Buckingham (GD) 

[a]; Edmund Beaufort, 2. książę Somerset; Henry Percy, 2. 

hrabia Northumberland; Thomas Clifford, 8. baron Clifford. 

Znaczniki Przejęcia - Seizure: 2 

Sztandary: King (król). Lancasterowie mogą go ustawić na 

dowolnym heksie. 

Kierunek: Wszystkie w kierunku południowo-wschodnim. 

Ucieczka Batalii: Przez krawędź północno-zachodnią (rząd 

heksów xx23). 

Rozstawienie: 

Heksy: Jednostki: 

Humphrey Stafford, 1. książę Buckingham (Ucieczka 1) 

1836 książę Buckingham,  

król Henry VI [b] 

1936 1x Ciężkozbrojni Spieszeni DM 

Edmund Beaufort, 2. książę Somerset (Ucieczka 2) 

2437, 2536 2x Piechota Inf, Somerset 

Henry Percy, 2. hrabia Northumberland (Ucieczka 2) 

2238, 2337 2x Piechota Inf, Northumberland 

Thomas Clifford, 8. baron Clifford (Ucieczka 2) 

1939, 2039, 2138 3x Piechota Inf, Clifford 
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a: Pierwotnie dowództwo na tą małą armią posiadał książę Somerset. 

Jednak z pewnych niejasnych powodów politycznych oraz w wyniku 

nacisków księcia Buckingham, król Henryk przekazał je księciu 

Buckingham jeszcze zanim armia wyruszyła w kierunku St. Albans. 

Książę Buckingham właściwie był spokrewniony z księciem Yorku. 

b: Król Henryk VI był obecny w St. Albans, jednak nie sprawował 

bezpośredniej kontroli nad oddziałami. Mając nadzieję, że nie dojdzie 

do walki, spoczął pod drzewem, gdzie w końcowej fazie bitwy został 

zraniony przez strzałę. 

   Armia Yorków 
 

Dowódcy: Ryszard Plantagenet, 3. książę Yorku (GD); 

Ryszard Neville, 16. hrabia Warwick; Ryszard Neville,  

5. hrabia Salisbury. 

Znaczniki Przejęcia - Seizure: 3 

Sztandary: York. Gracz Yorków może ustawić go na 

dowolnym heksie, według własnego uznania. 

Kierunek: Wszystkie w kierunku północno-zachodnim. 

Ucieczka Batalii: Przez krawędź południowo-wschodnią (rząd 

heksów xx44 - xx43). 

Rozstawienie: 

Heksy: Jednostki: 

Ryszard Plantagenet, 3. książę Yorku (Ucieczka 3) 

2739, 2938 2x Piechota Inf 

2839 1x Ciężkozbrojni Spieszeni DM, 

York 

2738 1x Długie Łuki LB 

Ryszard Neville, 16. Hrabia Warwick (Ucieczka 3) 

2441, 2640 2x Piechota Inf 

2540 1x Ciężkozbrojni Spieszeni DM, 

Warwick 

2539 1x Długie Łuki LB 

Ryszard Neville, 5. hrabia Salisbury (Ucieczka 3) 

1943, 2043, 2242 3x Piechota Inf 

2142 1x Ciężkozbrojni Spieszeni DM, 

Salisbury 

2042 1x Długie Łuki LB 

 

Uwaga autora: Dlaczego nikt nie ustawił się północnym-

wschodzie? Być może ma to związek z tym, iż armia Yorków 

początkowo znajdowała się na południowym wchodzie, na 

polach Key. 

 

KTO ROZPOCZYNA 
Pierwszą Aktywację w grze wykonują Yorkowie. 

TEREN 

Rów Tonman 

St. Albans otaczał suchy rów, którego głębokość i szerokość nie 

są znane. Jego przejście było raczej niemożliwe, przynajmniej 

przez dużą liczbę mężczyzn poruszających się w formacji. Był 

wprawdzie poprzecinany drogami, ale te były strzeżone przez 

bramy, które tworzyły dobrą pozycję obronną przed walką 

wręcz, jeśli nie przed ogniem dystansowym. Piesza jednostka, 

która porusza się, Cofa lub Zajmuje Zdobytą Pozycję po 

Walce przechodząc przez rów jest w Dezorganizacji. 

Domy w St. Albans 

Praktycznie wszystkie domy stojące przy głównej ulicy w St. 

Albans były ustawione bardzo ciasno, w wielu przypadkach nie 

było między nimi żadnej przestrzeni. Należy jednak zauważyć, 

że ludzie Warwicka po przekroczeniu Rowu Tonman na Cock 

Lane zdołali przeniknąć przez te domy (według nielicznych 

źródeł z epoki) do centrum miasta - na rynek. Tak więc 

pozwoliliśmy na takie przejście, ale niemałym kosztem - patrz 

Tabela Terenu. 

Uwaga autora: Obszar leżący na północny-wschód – 

Barnards Heath – praktycznie jest poza obszarem gry, więc nie 

jest tu uwzględniony; będzie używany w Drugiej Bitwie pod St. 

Albans. 

 

KRÓL HENRYK VI 
Król nie może się poruszać, nawet jeśli ustawiona razem z nim 

jednostka będzie się Cofać, stanie się Wycofana lub 

Wyeliminowana. Wyniki walk nie mają wpływu na Króla. Jeśli 

na jego heks wejdzie jednostka Yorków, wtedy zostaje pojmany 

i jest uznawany za Wyeliminowanego (do Punktów Ucieczki). 

WYŚCIG Z CZASEM 
Ta bitwa wykorzystuje zasady „wyścigu z czasem” (16.1). Na 

początku rozgrywki należy ustawić znacznik Czasu (Time) na 

polu 8 na Torze Generalnym. Wyścig z czasem spoczywa na 

Yorkach. 

BALANS GRY 

Cienka czerwona linia (sprzyja Lancasterom) 

W tym wariancie używa się poniższego rozstawienia 

początkowego Lancasterów, innego niż miało to miejsce w 

historii. Armia Yorków używana standardowego rozstawienia. 

   Armia Lancasterów  
 

Rozstawienie: 

Heksy: Jednostki: 

Humphrey Stafford, 1. książę Buckingham (Ucieczka 1) 

1836 Buckingham, Henry VI [b] 

1936 1x Ciężkozbrojni Spieszeni DM 

Edmund Beaufort, 2. książę Somerset (Ucieczka 2) 

2636, 2835 2x Piechota Inf, Somerset 

Henry Percy, 2. hrabia Northumberland (Ucieczka 2) 

2337, 2437 2x Piechota Inf, Northumberland 

Thomas Clifford, 8. baron Clifford (Ucieczka 2) 

1939, 2039, 2138 3x Piechota Inf, Clifford 

 

Bez długich łuków (sprzyja Lancasterom) 

W tym wariancie można sprawdzić co się stanie, gdy Yorkowie 

będą mieć znacznie mniej długich łuków. Zatem, aby Yorkowie 

mieli znacznie większe wyzwanie, użyj rozstawienia 

Lancasterów z wariantu „Cienka czerwona linia” i usuń 

jednostki Długich Łuków LB z każdej batalii Yorków. 
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Mały jest ten świat (sprzyja Lancasterom) 

W tym wariancie przestawiona jest sytuacja opisana w 

niektórych materiałach źródłowych, gdy żadna ze stron nie 

wykonywała ataków z flanki – obszar rozgrywki jest 

ograniczony. Dla Lancasterów użyj standardowego 

rozstawienia, a dla Yorków poniższego. 

Gra toczy się tylko miedzy kolumnami heksów 18xx i 26xx. 

   Armia Yorków 
 

Rozstawienie: 

Heksy: Jednostki: 

Ryszard Plantagenet, 3. książę Yorku (Ucieczka 3) 

2539-2540 2x Piechota Inf 

2639 1x Długie Łuki LB 

2640 1x Ciężkozbrojni Spieszeni DM, 

York 

Ryszard Neville, 16. Hrabia Warwick (Ucieczka 3) 

2340-2341 2x Piechota Inf 

2440 1x Długie Łuki LB 

2441 1x Ciężkozbrojni Spieszeni DM, 

Warwick 

Ryszard Neville, 5. hrabia Salisbury (Ucieczka 3) 

2241-2242, 2043 3x Piechota Inf 

2141 1x Długie Łuki LB 

2142 1x Ciężkozbrojni Spieszeni DM, 

Salisbury 

 

Nasyp za rowem Tonman 

Istnieje możliwość, że rów Tonman mógł mieć 

przeciwpowodziowy ziemny nasyp po wewnętrznej stronie. 

Aby to odzwierciedlić, wszystkie ostrzały na jednostki 

znajdujące się po wewnętrznej stronie rowu, czyli od St. Albans, 

otrzymują MOD -1 do ostrzału, jeśli jednostka celu sąsiaduje z 

heksem rowu, a ostrzał przecina linię rowu (w tym bramy). 

POZIOMY UCIECZKI 
Balans: W standardowym wariancie Yorkowie mają znacznie 

większe szanse. Nawet po użyciu opcjonalnych wariantów i 

rozstawień jednostek Lancasterowie wciąż nie uzyskają 

przewagi, choć szanse będą bliżej równowagi. 

Jeśli Yorkowie „złapią” króla Henryka zanim osiągną swój 

poziom Ucieczki, wtedy wygrana należy do nich, ponieważ 

warty on jest 10 Punktów Ucieczki Lancasterów. 

Z uwagi na niskie Poziomy Ucieczki, gracze nie wykonują 

rzutu kością podczas Testu Porażki. 

Poziom Ucieczki Lancasterów wynosi 6. 
 

Poziom Ucieczki Yorków wynosi 10. 

 

BLORE HEATH 
Staffordshire, 23 września 1459 

Tło historyczne 
 roku 1459 Książę Yorku wezwał do swojego zamku 

w Ludlow hrabiego Salisbury z jego armią z północy 

oraz Warwicka wraz z wojskiem z Calais. W tym 

samym czasie król Henryk VI organizował armię w Midlands, 

a lord Audley i królowa dodatkowo zebrali ponad dziesięć 

tysięcy ludzi w Market Drayton w hrabstwie Shropshire. 

Maszerując na południe z armią liczącą od trzech do sześciu 

tysięcy ludzi, Salisbury’emu udało się uniknąć armii Henryka, 

ale natknął się na Audleya nieopodal Blore Heath. 

Gdy zwiadowcy Salisbury’ego spostrzegli wrogie sztandary po 

drugiej stronie żywopłotu, Salisbury rozstawił swoich ludzi tuż 

nad Wemberton /  Hemphill Brook – płytkim potokiem o 

stromych zboczach, a jego prawe skrzydło chroniły wozy 

taboru, zaś lewe las Burnt Wood. Gdy lord Audley rozpoczął 

natarcie, Salisbury zorientował się, że wróg znacznie 

przewyższa go liczebnie i rozkazał swoim ludziom szybko 

okopać się i rozłożyć wokół kolczatki. 

Środek pozycji Salisbury’ego upozorował odwrót, wciągając 

tym samym do bitwy kawalerię lorda Audleya. Gdy wroga 

kawaleria przekroczyła potok, Salisbury szybko ją okrążył i 

przechwycił, a jego łucznicy zadali jej ciężkie straty. 

Lancasterzy byli jednak uparci i zaatakowali jeszcze raz (lord 

Audley otrzymał ścisłe rozkazy schwytania Salisbury’ego), ale 

Audley został zabity, a jego ludzie odepchnięci. 

Dowodzenie przejął lord Dudley i rozkazał pozostałym siłom 

zaatakować pieszo, co doprowadziło do zaciekłej walki wręcz 

już bez wsparcia kawalerii, która uznała, że wróg zdobył 

przewagę, i uciekła. Reszta Lancasterów wkrótce poszła w ich 

ślady. 

CZAS GRY 
Osobom testującym rozgrywka zajmowała 2 – 2,5 godziny. 

ROZSTAWIENIE POCZĄTKOWE 
W żadnym z materiałów źródłowych nie ma informacji o 

podziale w obu armiach na batalie, dlatego dokonaliśmy go 

W 
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posługując się domysłami. Wydaje się, że żadna ze stron nie 

używała artylerii ani strzelców z ręczną bronią palną. 

Armia Yorków rozstawia jednostki jako pierwsza. 

   Armia Lancasterów  
 

Dowódcy: James Tuchet, 5. baron Audley (GD); John Sutton, 

1. baron Dudley; Hugh Venables, baron Kinderton [a]. 

Znaczniki Przejęcia - Seizure: 2 

Sztandary: Audley, Dudley oraz Kinderton. Lancasterowie 

mogą je ustawić na dowolnych heksach. 

Kierunek: Wszystkie jednostki w kierunku wschodnim. 

Ucieczka Batalii: Zachodnia krawędź mapy (heksy 36xx). 

Rozstawienie: 

Heksy: Jednostki: 

James Tuchet, 5. baron Audley (Ucieczka 5) 

4204-4212 9x Ciężkozbrojni Konno MM, 

Audley 

John Sutton, 1. baron Dudley (Ucieczka 10) 

4104-4112 9x Ciężkozbrojni Spieszeni DM, 

Dudley 

4003-4012 10x Piechota Inf 

Hugh Venables, baron Kinderton (Ucieczka 3) 

4214, 4216, 4317, 

4318, 4420 

5x Długie Łuki LB,  

Kinderton 

a: Jeden z kilku członków arystokracji, którzy polegli tego dnia dla 

Lancasterów. W opisach jako dowódców wymienia się tylko 

Audleya i Dudleya, więc wybraliśmy jednego (Kindertona) jako 

reprezentanta wszystkich pozostałych arystokratów. 

   Armia Yorków 
 

Uwaga autora: Wszyscy dowódcy należący do tej armii 

pochodzili z rodu Neville’ów, ojcowie i synowie. Neville’owie 

odgrywali znaczące role w całym konflikcie... po obu stronach. 

Dowódcy: Ryszard Neville, 5. hrabia Salisbury [a] (GD); sir 

Thomas Neville. 

Znaczniki Przejęcia - Seizure: 4 

Sztandary: Salisbury, Neville.  Gracz Yorków może ustawić je 

na dowolnych heksach, według własnego uznania. 

Kierunek: Wszystkie jednostki w kierunku zachodnim. 

Ucieczka Batalii: Wschodnia krawędź mapy (heksy 60xx). 

Żetony obronne: 12x kolczatka Caltrops (8x prawdziwa i 4x 

atrapy Dummy) 

Rozstawienie: 

Heksy: Jednostki: 

Sir Thomas Neville (Ucieczka 4) 

5508, 5510, 5512, 5514, 

5516, 5518 

6x Długie Łuki LB, 

Neville 

Ryszard Neville, 5. hrabia Salisbury (Ucieczka 8) 

5608, 5610-5612,  

5619-5622 

8x Piechota Inf 

5613-5618 6x Ciężkozbrojni Spieszeni DM, 

Salisbury 

a: Ojciec Warwicka „Królotwórcy”. 

KTO ROZPOCZYNA 
Pierwszą Aktywację w grze wykonują Lancasterzy. 

DOWÓDZTWO YORKÓW 
Yorkowie najprawdopodobniej nie wystawili do walki pod 

Blore Heath standardowej liczby trzech batalii, a podzielili się 

raczej według rodzaju uzbrojenia. Sir John Neville wprawdzie 

brał udział w bitwie, ale nie przydzieliliśmy mu żadnej batalii 

do dowodzenia. 

POŚCIG 
Z uwagi na defensywną postawę Yorków zalecamy, aby 

opcjonalny Pościg (zasada 14.9) był dostępny tylko dla 

Lancasterów. 

AKTYWACJA ARMII LANCASTERÓW 
Lancasterzy nie mogą używać Aktywacji całej armii. 

WYŚCIG Z CZASEM 
Ta bitwa wykorzystuje zasady „wyścigu z czasem” (16.1). Na 

początku rozgrywki należy ustawić znacznik Czasu (Time) na 

polu 12 na Torze Generalnym. Wyścig z czasem spoczywa na 

Lancasterach. 

TEREN 
Blore Heath było czystym polem, otwartą przestrzenią. Był tam 

pas żywopłotów, za którym Audley rozmieścił część swojej 

armii (prawdopodobnie łuczników). Potok, który płynął między 

dwiema armiami, nie był głęboki, ale miał strome brzegi, trudne 

do przejścia dla żołnierzy. Tego ranka wykopano rów na tyłach 

linii Yorków i rozłożono kolczatki (żetony Caltrops). 

Potok Wemberton (Hemphill) 

Konne jednostki przekraczające potok (podczas ruchu, 

Cofnięcia, Zajęcia Zdobytej Pozycji lub Kontynuacji Ataku) 

muszą natychmiast rzucić kością, aby sprawdzić, czy są w 

Dezorganizacji. Jeśli wynik wynosi 4 lub więcej, dana 

jednostka jest w Dezorganizacji. Jeśli 3 lub mniej, nie ma efektu. 

Komentarz historyczny: Niektóre źródła podają, że potok 

nazywał się Wemberton, inne że Hemphill. 

4 krawędzie heksów z grafiką potoku prowadzące do lasu, 

zaczynające się na heksie 5524 i kończące na 5726, nie są 

potokiem, lecz strumieniem. 

Okopy 

Materiały źródłowe nie podają dokładnie jakie były to okopy. 

Miały zapewnić obronę przed atakiem wroga od tyłu, lecz nie 

jest jasne w jaki sposób. Uznaliśmy, że były na tyle głębokie, 

aby ciężkozbrojni Lancasterów na koniach nie mogli go 

przebyć, ale już piechota tak i dodatkowo zapewnia on jej 

korzyści podczas bronienia się w okopach. W rzeczywistości 

nie odegrały większej roli w  bitwie. Tego rodzaju rowy czy 

okopy budowano w tamtych czasach głównie podczas 

oblężenia. 

Jednostki piesze mogą wejść na heks okopów z dowolnej strony 

(5709 albo 5719) lub poruszać się wzdłuż okopów płacąc 1 PR. 

Jednostki piesze będące w okopach nie mogą wykonywać 

Uderzenia na wroga będącego poza okopami, ale mogą 

wykonywać taki atak gdy wróg również jest w okopach tuż 

obok. Jednostki Długich Łuków LB mogą strzelać będąc w 

okopach, ale otrzymują wtedy MOD -2 do rzutu kością. 
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Tabor z wozami 

Salisbury ustawił wozy taboru w okrąg, aby chronić swoje 

prawe skrzydło, pozostawiając trochę miejsca dla żołnierzy. 

Jednostki konne nie mogą wchodzić na heks taboru ani 

Szarżować na niego. Piesze jednostki mogą wejść na heks 

taboru kosztem 2 PR. Jeśli nie mogą poruszyć się dalej i kończą 

na heksie taboru, automatycznie otrzymują Dezorganizację. 

Jednostka piesza może Cofnąć się na heks taboru, ale 

otrzymuje wtedy Dezorganizację. 

Kolczatki (żetony Caltrops) 

Kolczatki były dość starą metodą zmniejszania 

skuteczności wrogiej kawalerii (i piechoty, ale w 

mniejszym stopniu). Źródła wskazują, że 

Yorkowie użyli ich w celach defensywnych. Nie 

są tak groźną przeszkodą dla jednostek konnych, jak, 

powiedzmy, szeroka ściana z kołkami i palami z Agincourt, ale 

nie można ich było zobaczyć z daleka. Utrudniały mobilność 

koni, często ograniczając drogi ataku. 

Znaczniki kolczatek Caltrops otrzymuje gracz Yorków. 

Podczas przygotowania do gry musi rozmieścić je wszystkie, 

odpowiednią stroną Dummy/Real (atrapa/prawdziwe) do dołu, 

w dowolnym miejscu po wschodniej stronie potoku, w 

promieniu 5 heksów od jednostki bojowej Yorków. Gracz 

Yorków sam wybiera na którym heksie chce umieścić 

znaczniki atrap Dummy. Nie powinien ujawniać 

przeciwnikowi które znaczniki są prawdziwym kolczatkami, a 

które tylko atrapami. W dowolnym momencie gry może 

sprawdzić nieodwrócone znaczniki i w każdej chwili usunąć 

żeton atrapy Dummy. 

Za każdym razem, gdy jakakolwiek jednostka bojowa 

Lancasterów wejdzie na heks z nieujawnionym znacznikiem 

kolczatek, czy to podczas ruchu, Cofania czy Zajęcia Zdobytej 

Pozycji / Kontynuacji Ataku, znacznik jest natychmiast 

odwracany, aby ujawnić czy jest prawdziwą kolczatką, czy 

tylko atrapą Dummy: 

• Jeśli jest to atrapa, usuń znacznik z mapy, a jednostka 

przeciwnika może kontynuować swój ruch. 

• Jeśli jest to prawdziwa kolczatka i wroga jednostka 

próbuje wejść na jej heks, wtedy musi zapłacić 

dodatkowy +1 PR. Znacznik pozostaje na mapie i ma 

taki sam efekt do końca gry. 

Każda jednostka lub dowódca musi posiadać wystarczającą 

liczbę punktów ruchu, aby pokryć dodatkowy koszt +1 PR za 

wejście na heks z prawdziwymi kolczatkami.  

Gdy jakakolwiek jednostka konna wejdzie na heks z 

prawdziwymi kolczatkami, wykonując ruch, Cofnięcie czy 

Zajęcie Zdobytej Pozycji / Kontynuację Ataku, musi wykonać 

rzut kością na test Dezorganizacji: 

• Wynik 4 albo więcej oznacza Dezorganizację. 

• Wynik 3 albo mniej oznacza brak efektu. 

Jeśli jednostka Yorków lub dowolna jednostka dowódcy 

poruszająca się sama (Yorków lub Lancasterów) wykonuje 

zwykły ruch, Cofnięcie lub Zajęcie Zdobytej Pozycji 

wchodząc na heks z nieujawnionym znacznikiem kolczatek, 

wtedy znacznik nie jest ujawniany, a jednostka Yorków lub 

dowódca muszą zapłacić dodatkowy koszt ruchu +1 PR. 

Konne jednostki ciężkozbrojne dowolnej strony nie mogą 

wykonywać Szarży z heksu ani poprzez heks z kolczatkami 

(ujawnionymi bądź nie), nie mogą również Szarżować na 

jednostkę stojącą na heksie z kolczatkami. Mogą natomiast 

wykonywać Uderzenie stojąc na takim heksie lub mając taki 

heks jako cel. Kolczatki nie mają żadnych innych efektów w 

walce, w tym podczas Cofania się lub Zajmowania Zdobytej 

Pozycji. 

BALANS GRY 

Atak frontalny (sprzyja Yorkom) 
Poniższe opcjonalne „historyczne” rozmieszczenie 

Lancasterów powoduje, że są oni zmuszeni do wykonania 

frontalnego ataku poprzez potok Wemberton. Dla Yorków użyj 

standardowego rozmieszczenia, a dla Lancasterów poniższego. 

Obszar gry zostaje zawężony do heksów xx07 – xx23. Jako 

pierwsza po stronie Lancasterów musi zostać aktywowana 

batalia Audleya i wszystkie jej jednostki muszą podczas niej 

przejść przez potok Wemberton. Żadna z jednostek 

Ciężkozbrojnych Konno MM nie może dobrowolnie zejść z 

koni (7.4), ale może zostać pozbawiona koni przez wrogi 

ostrzał (14.3). 

   Armia Lancasterów  
 

Rozstawienie: 

Heksy: Jednostki: 

James Tuchet, 5. baron Audley (Ucieczka 5) 

4610-4614, 

4510-4513 

9x Ciężkozbrojni Konno MM, 

Audley 

John Sutton, 1. baron Dudley (Ucieczka 10) 

4208-4212, 

4108-4111 

9x Ciężkozbrojni Spieszeni DM, 

Dudley 

4008-4012, 

3908-3912 

10x Piechota Inf 

Hugh Venables, baron Kinderton (Ucieczka 3) 

4214, 4216, 4317, 

4318, 4420 

5x Długie Łuki LB,  

Kinderton 

 

POZIOMY UCIECZKI 
Balans: Lancasterzy mają zdecydowaną przewagę liczebną, 

zwłaszcza Ciężkozbrojnych. Yorkowie jednak posiadają dobrą 

pozycję obronną i dowódców lepszych od przeciwników. 

Balans gry ogólnie jest nieznacznie przesunięty na korzyść 

Yorków. 

Głównym celem Lancasterów w tej bitwie było zniszczenie 

armii Salisbury’ego zanim połączy się z armią Warwicka. 

Dlatego są oni stroną atakującą i muszą rozprawić się z 

wrogiem w określonym czasie – zobacz zasadę specjalną o 

„wyścigu z czasem” z tego scenariusza. 

Poziom Ucieczki Lancasterów wynosi 27. 
 

Poziom Ucieczki Yorków wynosi 22. 
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Drugie St. Albans 
Hrabstwo Hertfordshire, 17 lutego 1461 

Tło historyczne 
o śmierci księcia Yorku i hrabiego Salisbury w bitwie pod 

Wakefield pod koniec 1460 r. armia Lancasterów zaczęła 

posuwać się na południe w kierunku Londynu. Prowadzili 

ją młodzi arystokraci, tacy jak książę Somerset, hrabia 

Northumberland i lord Clifford, których ojcowie zginęli w 

pierwszej bitwie pod St. Albans. Armia składała się z wielu 

ludzi pochodzących z obszarów przygranicznych ze Szkocją i z 

samej Szkocji, a podczas marszu na południe utrzymywali się 

głównie z grabieży. 

Śmierć Ryszarda z Yorku sprawiła, że jego osiemnastoletni syn 

Edward, hrabia Marchii, został pretendentem do tronu ze strony 

Yorków. Dowodził walijską armią Yorków z Marchii, podczas 

gdy Warwick dowodził inną w okolicach Londynu. Obaj 

zamierzali połączyć swoje siły, ale Edward został opóźniony 

przez konfrontację z armią Lancasterów z Walii, dowodzoną 

przez Jaspera Tudora. 2 lutego 1461 roku Edward pokonał ją w 

bitwie pod Krzyżem Mortimera. 

Warwick, wciąż kontrolując osobę króla Henryka, ruszył z 

zamiarem zablokowania drogi armii Lancasterów do Londynu. 

Dotarł do St. Albans 13 lutego i zajął pozycje na północ od 

miasta, na głównych drogach, które prowadziły prosto do 

Londynu i były najbardziej prawdopodobnym celem ataku 

Lancasterów. Kilka następnych dni spędził na ustawianiu 

umocnień obronnych i przeszkód, takich jak kolce i siatki 

nabijane kolcami. Po raz pierwszy użyto nowej broni: 

burgundzkich najemników wyposażonych w ręczną broń palną. 

Siły Warwicka, liczące podobno około 25.000 ludzi, zostały 

podzielone na trzy batalie. Warwick poprowadził główną 

batalię, rozlokowaną w pewnej odległości na północ od miasta 

(poza mapą gry). Książę Norfolk dowodził forpocztą po prawej 

stronie, ustawioną kilka kilometrów dalej na północ (bardzo 

daleko od mapy gry), a brat Warwicka, Sir John Neville, 

dowodził tylną batalią po lewej stronie, jedynymi siłami, które 

stawiły czoła Lancasterom w tej bitwie. Oznaczało to, że 

chociaż Warwick miał 25.000 żołnierzy, to jedynie około 

10.000 było zaangażowanych w walki. Neville rozmieścił 

większość swoich wyborowych łuczników w mieście, a resztę 

wzdłuż drogi Sandridge Way prowadzącej na północ, 

zwróconych na zachód. 

Siły Lancasterów prowadzone przez księcia Somerset ruszyły 

nocą na południowy wschód w kierunku St. Albans, docierając 

na zachód od kościoła św. Michała nad rzeką Ver wczesnym 

rankiem 17 lutego. Forpoczta dowodzona przez Andrew 

Trollope'a została wysłana w dół ulicy George Street, podczas 

gdy większa część dużej armii liczącej około 20.000 ludzi 

czekała. Siły Trollope'a wdarły się na wzgórze szturmem, 

minęły opactwo i dotarły na rynek. Tam natrafili na łuczników 

Yorków, którzy choć zaskoczeni, zdołali krwawo odeprzeć ich 

pierwszy atak. Zmuszony do powrotu na ulicę George Street, 

Trollope przegrupował się przy brodzie po drugiej stronie rzeki 

Ver, podczas gdy dowódcy Lancasterów szukali innej drogi do 

miasta. Zwiadowcy donieśli, że Catherine Lane była 

niestrzeżona, ponieważ łucznicy Yorków w mieście byli 

zgrupowani w kierunku zachodniego końca Market Street. 

Drugi atak został przeprowadzony wzdłuż George Street i 

Catherine Lane, w wyniku którego łucznicy Yorków w mieście 

zostali oskrzydleni i ostatecznie po ciężkiej bitwie zniszczeni. 

Po zabezpieczeniu miasta Lancasterzy skierowali się na północ, 

w kierunku batalii Sir Johna, na Barnards Heath. Batalia Sir 

Johna, próbując wspomóc obrońców w mieście, wdała się w 

walkę i ostatecznie uległa rozproszeniu. W wilgotnych 

warunkach ręczna broń palna bardzo często nie działała. Co 

więcej, kontyngent żołnierzy z miasta Kent w armii Yorków, 

będący pod przywództwem zdrajcy Lovelace'a, uciekł, 

powodując dalsze zamieszanie w szeregach Yorków. Nie 

wiadomo dokładnie ile z głównych batalii Warwicka, które 

musiały manewrować na południe do miasta przez wąskie 

uliczki i żywopłoty, zdołało dotrzeć na linie frontowe; niektóre 

źródła podają, że jego kawaleria zdołała wyprowadzić atak. 

Norfolk, który miał jeszcze dłuższą drogę do obszaru walk, 

prawdopodobnie wcale nie brał udziału w bitwie. 

Gdy nastał zmierzch (o dosyć wczesnej godzinie z uwagi na 

porę roku i złą pogodę), Warwick zdał sobie sprawę, że wróg 

przewyższa jego ludzi liczebnie, a ci, którzy pozostali przy 

życiu, są coraz bardziej zdemoralizowani, więc nakazał odwrót. 

Większość armii Yorków zdołała uciec w dobrym stanie pośród 

zamieszania. Warwick udał się na zachód, by połączyć się ze 

zbliżającą się zwycięską armią dowodzoną przez hrabiego 

Marchii, pozostawiając Londyn, aby sam się bronił. Kiedy 

armia Lancasterów dotarła przed mury miasta, londyńczycy, 

słysząc o dokonanych przez nią grabieżach, odmówili otwarcia 

bram. Lancasterzy, pozbawieni wsparcia artylerii 

wystarczającej do oblężenia miasta, musieli wrócić na północ, 

ale przynajmniej udało im się ponownie przejąć króla Henryka. 

Bitwa w grze 
Bitwa ta była sporym wyzwaniem podczas jej projektowania do 

gry, ponieważ większość jednostek obu stron właściwie nie 

brało udziału w walce. Na papierze obie armie liczyły łącznie 

około 50.000 ludzi, z czego w bitwie uczestniczyła może jedna 

czwarta. Z pewnością nie jest to typowe starcie żołnierzy 

ustawionych w szykach i można założyć, że żaden gracz nie 

chciałby powtórzyć początkowych działań historycznych 

dowódców obu stron. 

Podczas gdy wiadomo gdzie Warwick ustawił swoje trzy batalie 

Yorków, to o Lancasterach jest bardzo mało informacji; 

wiadomo tylko, że w pierwszym ataku brała udział część batalii 

prowadzonej przez Andrew Trollope’a – który przecież był 

bohaterem ze strony Yorków pod Blore Heath! Ponadto można 

wymienić jeszcze kilku dowódców, którzy wcześniej walczyli 

po przeciwnej stronie. 

P 



 Blood & Roses – Bitewnik 9 

 

 

© 2019 GMT Games, LLC 

MAPA 
St. Albans było/jest niewielką miejscowością usytuowaną na 

rozległym wzgórzu. Posiadając gęstą zabudowę z kilkoma 

imponującymi budynkami było rozłożone w poprzek dużego 

rynku i otoczone rowem obronnym, który w kilku miejscach 

przecinały mosty strzeżone przez bramy. Okolica była prawie 

całkowicie wrzosowiskiem, a rzeka Ver na zachodzie stanowiła 

barierę dla ruchu wojsk, za wyjątkiem mostów. 

Znaczna część obszaru wrzosowisk na północy - Barnards / 

Bernards Heath - była poprzecinana żywopłotami, chociaż jest 

prawie niemożliwe do określenia gdzie dokładnie i w jakim 

stopniu, ponieważ od tego czasu obszar ten bardzo się zmienił. 

Wąskie uliczki biegnące wzdłuż żywopłotów były przydatne 

wyłącznie dla pojedynczych mieszkańców, lecz nie dla 

manewrów wojskowych czy nawet szybkich posłańców. 

CZAS GRY 
To może być jedna z najdłużej toczonych bitew w grze, 

ponieważ większość jednostek rozpoczyna bitwę poza mapą, a 

sama mapa jest mała i jest na niej dosyć ciasno. Czas gry dla 

testerów wynosił nie krócej niż 2,5 godziny, choć zdarzały się 

bitwy trwające dłużej niż 5 godzin. Pomijając zwycięstwa 

Yorków we wczesnych etapach, średnia wynosi od 3 do 3 i pół 

godziny. Gra może zakończyć się w 30 minut ze względu na 

wczesne warunki zwycięstwa Yorków, choć jest to mało 

prawdopodobne. 

ROZSTAWIENIE POCZĄTKOWE 
Jedyne oddziały Yorków, które rozpoczynają grę na mapie, to 

batalia Sir Johna Neville'a i niezależny kontyngent łuczników. 

Sir John był bratem Warwicka, a za czasów Edwarda IV hrabią 

Northumberland (tytuł ten w czasie wojen przechodził między 

różnymi osobami), a później markizem Montagu. 

Historyczne ustawienie Lancasterów tuż przed bitwą jest trudne 

do określenia. Cała armia Lancasterów obozowała na polach na 

zachód od kościoła św. Michała (heks 1132). Zamiast grupować 

je wszystkie na tych kilku heksach, zostawiamy je poza mapą 

niedaleko kościoła i wprowadzimy później jako posiłki. Z 

materiałów źródłowych wiemy, że znaczna część armii 

Lancasterów była „motłochem”. Składali się na nią między 

innymi niezdyscyplinowani Szkoci i prawdopodobnie spora 

liczba żołnierzy z lokalnego poboru. Na mapie, jako wyjątek, 

od początku ustawiają się tylko siły Sir Andrew Trollope'a. 

Biorąc pod uwagę, że bitwa pod Towton miała miejsce zaledwie 

miesiąc później, a Lancasterzy wystawili w niej te same batalie, 

zdecydowaliśmy się użyć tutaj składu niemal tego samego co w 

scenariuszu dla Towton, stosując niewielkie zmiany według 

informacji źródłowych, które są dostępne i pewne. 

Wydaje się, że w bitwie pod St. Albans nie uczestniczyła żadna 

artyleria, chociaż jedno ze źródeł wspomina o wilgotnej 

pogodzie wpływającej na artyleryjski ogień. Uznaliśmy, że 

ponieważ nie mogła zostać używana, to nie warto dodawać jej 

reprezentantów w grze. 

Armia Yorków ustawia się jako pierwsza. 

 

 

 

   Armia Lancasterów  
 

Dowódcy: Henryk Beaufort, 3. książę Somerset (GD) [a]; 

Henryk Holland, 3. książę Exeter; John Talbot, 3. hrabia  

Shrewsbury [b]; Henryk Percy, 3. hrabia Northumberland; 

Sir Andrew Trollope. 

Znaczniki Przejęcia - Seizure: 4 

Sztandary: Trollope. Lancasterowie mogą go ustawić na 

dowolnym heksie. 

Kierunek: Wszystkie w kierunku południowo wschodnim. 

Ucieczka Batalii: Południowo zachodnia krawędź mapy 

(heksy 10xx). 

Rozstawienie: 

Heksy: Jednostki: 

Sir Andrew Trollope (Ucieczka 4) 

1232, 1233-1635 1x Ciężkozbrojni Spieszeni DM, 2x 

Piechota Inf, 2x Piechota Poborowa 

Lvy, 1x Długie Łuki LB, Trollope 

a: Syn uprzedniego księcia Somerset, który stracił tę posadę 

podczas pierwszej bitwy pod St. Albans. Za „głównego dowódcę” 

uważała się Małgorzata Andegaweńska, żona króla Henryka, i była 

obecna na polu walki razem ze swoim młodym synem Edwardem, 

księciem Walii. Nie wpływała jednak na militarne działania 

oddziałów. Król Henryk natomiast był w rękach Warwicka, razem 

z Yorkami. 

b: Bratanek Gilberta Talbota, obecny w Bosworth, a w pewnym 

momencie także hrabia Shrewsbury... Podczas tych wojen sytuacja 

była bardzo płynna, a poszczególni gracze często zmieniali obozy, 

walcząc to po jednej, to po drugiej stronie. 

POSIŁKI LANCASTERÓW 
Lancasterowie mogą wprowadzić posiłki dopiero gdy: 

(a) Wyeliminują przynajmniej jedną jednostkę niezależnych 

Długich Łuków LB Yorków, które zaczynają grę w St.Albans, 

lub gdy na końcu Aktywacji żadna z jednostek niezależnych 

Długich Łuków LB Yorków nie będzie zajmować żadnego z 

heksów startowych na Market Street; i dodatkowo gdy 

następnie: 

(b) Trollope (lub jego następca) zakończy Aktywację stojąc w 

kościele św. Michała (heks 1132)... czyli kiedy zasadniczo 

poinformuje Somerseta o sytuacji i przekaże informacje o 

sytuacji na ulicy Catherine Lane. 

Kiedy to się stanie, gracz Lancasterów może użyć próby 

Dowolnej Aktywacji, Kontynuacji lub Przejęcia przez dowódcę 

z posiłków, aby wprowadzić na mapę jedną z poniższych batalii 

jako posiłki (7.5). Batalie powinny wchodzić w kolejności: 

Exeter, Shrewsbury, a następnie Northumberland. Żadna nowa 

batalia nie może być aktywowana jako posiłki, dopóki 

wszystkie jednostki z poprzedniej batalii posiłków nie wejdą na 

mapę. Somerset może dołączyć do dowolnej batalii. Gdy 

Somerset wejdzie, może poruszać się podczas każdej Aktywacji 

Lancasterów. Jeśli Somerset polegnie (5.4), nie ma zastępcy i 

liczy się do Punktów Ucieczki Lancasterów. Somerset może 

być użyty do Aktywacji Armii i do modyfikowania ataków 

Uderzenia lub Szarży jednostek, z którymi jest razem na 

jednym heksie. Gracz Lancasterów może zamienić 

Spieszonych Ciężkozbrojnych DM na Konnych MM, według 

swojego uznania. Posiłki Lancasterów wchodzą na mapę na 

heksie 1132 kosztem 1 PR (korzystają z drogi). 
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1) Batalia Exetera (Ucieczka 16) 

Exeter, 8x Ciężkozbrojni Spieszeni DM, 12x Piechota Inf, 

8x Piechota Poborowa Lvy, 2x Długie Łuki LB, Sztandar 

Exeter (można go ustawić na dowolnym heksie) 

2) Batalia Shrewsbury’ego (Ucieczka 16) 

Shrewsbury, 8x Ciężkozbrojni spieszeni DM, 12x Piechota 

Inf, 8x Piechota Poborowa Lvy, 2x Długie Łuki LB, 

Sztandar Shrewsbury (na dowolnym heksie) 

3) Batalia Northumberlanda (Ucieczka 12)  

Northumberland, 4x Ciężkozbrojni Spieszeni DM, 8x 

Piechota Inf, 6x Piechota Poborowa Lvy, 5x Długie Łuki LB, 

Sztandar Northumberland (na dowolnym heksie) 

   Armia Yorków 
 

Dowódcy: Ryszard Neville, 16. hrabia Warwick [a] (GD); sir 

John Neville. 

Znaczniki Przejęcia - Seizure: 3 

Sztandary: Neville.  Gracz Yorków może go ustawić na 

dowolnym heksie, według własnego uznania. 

Kierunek: Wszystkie w kierunku północno zachodnim. 

Ucieczka Batalii: Północno wschodnia krawędź mapy (heksy 

42xx). 

Żetony obronne: 8x kolczatka Caltrops (5x prawdziwa i 3x 

atrapy Dummy) 

Rozstawienie: 

Heksy: Jednostki: 

Kontyngent długich łuków (Ucieczka 3) 

1737-2135 5x Długie Łuki LB, 3x Pawęż (Pavise) 

  

Sir John Neville (Ucieczka 9) 

3129-4025, 

3528-4125 

4x Ciężkozbrojni Spieszeni DM, 

2x Ręczna Broń Palna HG (burgund.) + 

Pawęż Pavise, 9x Piechota Inf, 

2x Długie Łuki LB, Neville 

Wszystkie jednostki z batalii Neville’a zaczynają będąc w 

Dezorganizacji. 
 

Uwaga autora: Jednostki z batalii Neville’a były w obozie, 

nieprzygotowane, stąd są w Dezorganizacji. 

POSIŁKI YORKÓW 
Batalia hrabiego Warwick znajduje się na drodze Sandridge 

Way około 1,5 km na północ. (Batalia Norfolka jest jeszcze 

dalej; Warwick może był geniuszem politycznym, ale dowódca 

z niego był marny). Po zakończeniu pierwszej Aktywacji 

Yorków i po tym gdy dowolna jednostka z batalii Neville’a 

zostanie Ostrzelana (z Aktywacji lub Ostrzałem Zwrotnym albo 

Reakcyjnym) lub zaatakowana Uderzeniem/Szarżą, lub gdy 

dowolna jednostka z batalii Neville’a wykona Uderzenie, 

Neville wysyła posłańców do Warwicka z prośbą o posiłki. 

Gracz Yorków rzuca wtedy kością (w tym przypadku wynik 0 

oznacza 10) i wynik dzieli na dwa (2), zaokrąglając w górę, aby 

sprawdzić ile musi jeszcze wystąpić Aktywacji Yorków 

(dowolnego rodzaju) zanim przybędą posiłki. 

Uwaga: Użyj Toru Generalnego i żetonu Warwicka do 

odliczania tur do jego przybycia. 

Gdy w grze upłynie wyrzucona liczba Aktywacji, wtedy gracz 

Yorków może użyć Dowolnej Aktywacji, Kontynuacji lub 

próby Przejęcia przez swojego dowódcę Warwicka, aby 

wprowadzić go jako posiłki (7.5). Warwick wchodzi na mapę 

przez heks 4224 lub 4235. Jednostki te reprezentują siły, które 

są na tyle szybkie, iż Warwick był w stanie wprowadzić je do 

bitwy. 

Batalia Warwicka (Ucieczka 7) 

Warwick, 7x Ciężkozbrojni Konno MM, 6x Piechota Inf, 

Sztandar Warwick (na dowolnym heksie) 

KTO ROZPOCZYNA 
Pierwszą Aktywację wykonują Lancasterzy. 

TEREN 

Rów Tonman 

St. Albans otaczał suchy rów, którego głębokość i szerokość nie 

są znane. Jego przejście było raczej niemożliwe, przynajmniej 

przez dużą liczbę mężczyzn poruszających się w szyku. Był 

wprawdzie poprzecinany lokalnymi drogami, ale te były 

strzeżone przez bramy, które tworzyły dobrą pozycję obronną 

przed walką wręcz, jeśli nie przed ogniem dystansowym. 

Domy w St. Albans 

Praktycznie wszystkie domy stojące naprzeciw głównej ulicy w 

St. Albans były ustawione bardzo ciasno, w wielu przypadkach 

nie było między nimi żadnej przestrzeni. Należy jednak 

zauważyć, że ludzie Warwicka, po przekroczeniu Rowu 

Tonman na Cock Lane, zdołali (według nielicznych źródeł z 

epoki) przeniknąć przez te domy do centrum miasta, na rynek. 

Tak więc pozwoliliśmy na takie przejście, ale niemałym 

kosztem – patrz Tabela Terenu. 

Drogi i ulica Market Street 

Aby skorzystać z szybkości ruchu po drodze/ulicy, jednostka 

lub dowódca musi poruszać się z jednego heksu na drogi 

poprzez łączącą ją drogę/ulicę. 

Kolczatki (Caltrops) 

Kolczatki były dość starą metodą zmniejszania 

skuteczności wrogiej kawalerii (i piechoty, ale w 

mniejszym stopniu). Materiały źródłowe wskazują, 

że zostały użyte w tej bitwie przez Yorków, którzy 

byli stroną broniącą się. Nie są tak groźną przeszkodą dla 

jednostek konnych, jak, powiedzmy, rozległa ściana z kołkami 

i pikami pod Agincourt, ale była niewidoczna dla wroga. 

Utrudniała mobilność koni, często ograniczając drogi ataku. 

Znaczniki kolczatek Caltrops otrzymuje gracz Yorków. Musi 

rozmieścić je wszystkie przed rozpoczęciem rozgrywki, stroną 

Dummy/Real do dołu (atrapa/prawdziwa), w dowolnym 

miejscu po zachodniej stronie drogi Sandridge Way, ale w 

promieniu 5 heksów od najbliższej jednostki bojowej Yorków z 

batalii Neville'a (nie w rowie Tonman otaczającym St. Albans). 

Gracz sam wybiera na których heksach umieścić znaczniki 

atrap Dummy, a na których prawdziwe; rozmieszczenie atrap 

nie jest losowe. Gracz Yorków może w dowolnym momencie 

sprawdzić nieodwrócone znaczniki i może w każdej chwili 

usunąć żeton atrapy.  
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Za każdym razem, gdy dowolna jednostka bojowa Lancasterów 

lub Ciężkozbrojnych Konno (MM) Yorków wejdzie na heks z 

nieujawnionym znacznikiem kolczatek, czy to podczas ruchu, 

Cofania, czy Uderzenia/Kontynuacji ataku, znacznik jest 

natychmiast odwracany, aby ujawnić czy jest prawdziwą 

przeszkodą, czy tylko atrapą: 

• Jeśli jest to atrapa, należy usnąć ją z mapy, a jednostka 

może kontynuować swój ruch. 

• Jeśli jest to prawdziwa kolczatka i jednostka próbuje 

wejść na jej heks, wtedy jednostka ta musi zapłacić 

dodatkowy +1 PR. Znacznik pozostaje na mapie i 

powoduje taką karę do ruchu do końca gry. 

Jednostka lub dowódca musi posiadać wystarczającą liczbę 

punktów ruchu, aby ewentualnie móc pokryć dodatkowy koszt 

+1 PR za wejście na heks prawdziwymi kolczatkami. 

Za każdym razem, gdy konna jednostka wchodzi na heks 

prawdziwych kolczatek, czy to podczas ruchu, Cofania, czy 

Uderzenia/Kontynuowanego Ataku, musi również wykonać 

rzut kością na test Dezorganizacji: 

• Wynik 4 albo więcej oznacza Dezorganizację. 

• Wynik 3 albo mniej oznacza brak efektu. 

Jeśli piesza jednostka Yorków lub dowolny dowódca (Yorków 

lub Lancasterów) poruszający się sam wykonuje zwykły ruch, 

Cofnięcie lub Zajęcie Zdobytej Pozycji wchodząc na heks z 

nieujawnionym znacznikiem kolczatek, wtedy znacznik nie jest 

ujawniany, a jednostka Yorków lub dowódca muszą zapłacić 

dodatkowy koszt ruchu +1 PR za każdy przechodzony heks z 

kolczatkami. 

Konne jednostki ciężkozbrojne (MM) dowolnej strony nie 

mogą wykonywać Szarży z heksu ani poprzez heks z 

kolczatkami (ujawnionymi bądź nie), nie mogą również 

Szarżować na jednostkę stojącą na heksie z kolczatkami. Mogą 

natomiast wykonywać Uderzenie stojąc na takim heksie lub 

mając taki heks jako cel. Kolczatki nie mają żadnych innych 

efektów w walce, w tym podczas Cofania się lub Zajmowania 

Zdobytej Pozycji. 

Pawęż 
Pawęż (żetony Pavise) to bardzo duże tarcze 

używane przez długie łuki LB, broń palną HG itp. 

do osłony podczas walki. Były trzymane i 

przenoszone przez drugą osobę, inną niż sam 

strzelec. Jednostka HG lub LB może „nieść” znacznik pawęży 

z następującymi efektami: 

• Jej zdolność ruchu (PPR) jest zmniejszona o dwa (-2). 

• Wróg ma -2 do rzutu podczas ostrzału tej jednostki 

poprzez jej Przednie heksy. 

• Wróg ma -1 do rzutu podczas Uderzenia na tę jednostkę 

poprzez jej Przednie heksy. 

• Jednostka ma -1 do rzutu podczas wykonywania 

ostrzału przez swoje Przednie heksy (ponieważ 

zazwyczaj strzelała przez otwór w górnej części pawęży, 

co nieznacznie ograniczało skuteczność ostrzału). 

Podczas ostrzału i Uderzenia/Szarży wroga należy zastosować 

jeden modyfikator defensywny dla pawęży albo z uwagi na 

teren – nie można ich łączyć. Jeśli jednostka ze znacznikiem 

pawęży Cofa się lub staje się Wycofana, znacznik pawęży jest 

usuwany. Jednostka może również dobrowolnie usunąć 

znacznik pawęży na początku jakiejkolwiek swojej Aktywacji. 

Usuniętego znacznika nie można już nigdy użyć ponownie. 

Sieci (Netting) 

Jedną z interesujących technik obronnych 

używanych przez Neville'a z Yorków było 

naciąganie w odstępach między żywopłotami 

ciężkiej sieci nabijanej kolcami. Dokładniejszy 

sposób użycia tej sieci nie jest znany, jak również nie wiadomo 

ile zostało ich użytych. Niektóre materiały źródłowe zawierają 

jednak informacje o efektach ich użycia, nawet jeśli nie miały 

one zastosowania podczas samej bitwy ze względu na zmianę 

kierunku rozmieszczonych jednostek. 

Przed rozpoczęciem gry gracz Yorków może umieścić swoje 

sieci (żetony Netting) na heksie pomiędzy dowolnymi dwoma 

oddzielnymi heksami żywopłotu. Strzałka na żetonie wskazuje 

kierunek, w którym zwrócone są kolce i powinna być 

skierowana na pożądaną stronę krawędzi heksu. Wszystkie 

efekty walki typu Uderzenie (zaznaczone w tabeli efektów 

terenu) mają zastosowanie do wrogiego Uderzenia i Szarży na 

heks ze znacznikiem sieci, gdy atak taki przechodzi przez 

krawędź heksu, na który wskazuje strzałka. Sieć nie ma wpływu 

na Ostrzał. Nie można jej przesuwać, a po przekroczeniu jej 

przez jednostkę bojową, z jakiegokolwiek powodu, sieć jest 

usuwana. 

NIEZALEŻNY KONTYNGENT YORKIJSKICH 

DŁUGICH ŁUKÓW 
Jedna lub więcej jednostek z tej batalii musi kończyć każdą 

Aktywację na jednym z jej startowych heksów (1737-2135), 

jeśli ma blokować Trollope’a przed ostrzeżeniem Lancasterów 

i sprowadzeniem ich posiłków. Gdy Trollope raz ostrzeże 

Lancasterów, wtedy ustawienie już nie ma znaczenia. Batalia ta 

nie posiada dowódcy (6.4). Nie ma Sztandaru, więc jeśli stanie 

się Wycofana, wtedy jest od razu Eliminowana. Nie jest liczona 

do Punktów Ucieczki Yorków (zobacz „Poziomy ucieczki” 

poniżej). 

Kontyngent z Kent: buntownicy Lovelace’a  
Kontyngent buntowników z Kent rozstawiony po stronie 

Yorków był dowodzony przez kapitana Lovelace’a, który 

jednak zdradził Yorków, o czym ci nie wiedzieli. Lancasterzy 

pojmali go pod Wakefield i zwolnili gdy ten zgodził się na 

zdradę Yorków. Podczas bitwy pod St. Albans Lovelace (z linii 

Neville’a) uciekł razem z całym swoim kontyngentem. To z 

pewnością nie wspomogło morale Yorków. 

Aby odzwierciedlić te wydarzenia, na początku każdej 

Aktywacji gracz Lancasterów może wskazać jedną 

Ciężkozbrojną jednostkę Yorków z batalii Neville’a w 

dowolnym miejscu na mapie i po prostu usunąć ją z gry. Tak 

usunięta jednostka liczy się do Punktów Ucieczki Yorków. 

OPUSZCZENIE POLA WALKI PRZEZ YORKÓW 
Kiedy zakończy się jakakolwiek Aktywacja i gdy łączna liczba 

Punktów Ucieczki Lancasterów wynosi 20 lub więcej, nawet 

jeśli później spadnie poniżej 20, oraz jeśli Warwick wchodził 

już na mapę, wtedy gracz Yorków może rozpocząć 

Opuszczanie Pola Walki jednostkami z batalii Neville'a przez 

heksy 4224 lub 4235. Jednostka płaci 1 PR, aby opuścić mapę 

z jednego z tych heksów. Każda wycofana w ten sposób 

jednostka powoduje wzrost poziomu Punktów Ucieczki 

Lancasterów o wartość Punktów Ucieczki jednostki Yorków, 

która opuszcza mapę. Sam Neville nie zwiększa poziomu 
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Punktów Ucieczki Lancasterów, chociaż może uciec z mapy. 

Jednostki, które Opuszczą Pole Walki, nie wliczają się do 

poziomu Punktów Ucieczki Yorków ani do poziomu Ucieczki 

batalii Neville'a. 

W przypadku gdy Warwick nie zda testu Ucieczki swojej batalii 

i tym samym jego batalia zacznie uciekać, wtedy gracz 

Lancasterów wygra bitwę w momencie gdy na mapie nie będzie 

już żadnej jednostki Neville’a, niezależnie z jakiego powodu, 

czy to z powodu Opuszczenia Pola Walki przez Yorków, czy 

po Wyeliminowaniu. 

Uwaga autora: Jeśli Yorkowie wygrają w ten sposób, będzie 

to oznaczać, że kontratakowali wystarczająco efektywnie, by 

opóźnić natarcie Lancasterów, i że później mogliby się 

przegrupować i uderzyć większymi siłami. 

WYŚCIG Z CZASEM 
Ta bitwa wykorzystuje zasady „wyścigu z czasem” (16.1). Na 

początku rozgrywki należy ustawić znacznik Czasu (Time) na 

polu 12 na Torze Generalnym. Wyścig z czasem spoczywa na 

Lancasterach. 

ZASADY OPCJONALNE 
Pogoda: Źródła podają, że powietrze było dość wilgotne. 

Najwyraźniej jedynym tego efektem było to, że burgundzcy 

strzelcy HG używający ręcznej broni palnej mieli problemy z 

oddaniem strzału. Oczywiście to nic wielkiego... chyba że jesteś 

strzelcem. Według niniejszej opcjonalnej zasady, za każdym 

razem gdy jednostka HG Yorków chce strzelić, musi wpierw 

rzucić kością. Jeśli wypadnie 7 lub więcej, wtedy jednostka HG 

nie strzela. 

BALANS GRY 

Strach i nieład (sprzyja Lancasterom) 

Długie łuki stacjonujące w St. Albans być może były bardziej 

zaskoczone atakiem Lancasterów niż wynika to ze 

standardowych zasad scenariusza. Aby to odzwierciedlić i 

ułatwić Lancasterom sprowadzenie posiłków, cały Niezależny 

Kontyngent Długich Łuków LB rozpoczyna grę w stanie 

Dezorganizacji. 

POZIOMY UCIECZKI 
Balans: Łączna liczba żołnierzy Lancasterów znacznie 

przewyższa liczebnie Yorków... o więcej niż 3 do 1! Jednak 

większość Lancasterów prawdopodobnie nigdy nie zobaczy 

pola walki, więc poziomy Punktów Ucieczki zostały 

odpowiednio dopasowane. Początkowa sytuacja była korzystna 

dla Lancasterów, których głównym celem było zniszczenie 

armii Warwicka zanim ten zdoła połączyć się z armią Edwarda 

nadciągającą z Walii (co zrobił i co ostatecznie doprowadziło 

do dużego starcia pod Towton). Przedstawiony w grze 

standardowy scenariusz sprzyja Lancasterom, ale nie tak mocno, 

jak było to historycznie. 

Poziom Ucieczki Lancasterów wynosi 40. 
 

Poziom Ucieczki Yorków wynosi 25. 

 

Niezależna batalia Długich Łuków LB walcząca po stronie 

Yorków nie jest wliczana do ich Punktów Ucieczki. 

 

TOWTON 
Hrabstwo Yorkshire, 29 marca 1461 

Jest to największa bitwa przedstawiona w grze, a nawet w całej 

serii. Używa ponad 200 jednostek i, podobnie jak miało to 

miejsce w historii, trwa bardzo długo. Opiera się głównie na 

bezpośrednich starciach w linii prostej, raczej nie ma miejsca 

na manewrowanie. Czas zatem przećwiczyć nadgarstki. 

Tło historyczne 
owton to największa, najdłuższa i najbardziej krwawa 

bitwa w historii stoczona na ziemiach brytyjskich. 

Wzięło w niej udział grubo ponad 50.000 ludzi, w tym 

28 lordów (prawie połowa parostwa, głównie po stronie 

Lancasterów). Często podawane liczby to 42.000 po stronie 

Lancasterów i 36.000 Yorków. To być może jedna z 

nielicznych bitew w historii Anglii, gdzie walki były tak 

gwałtowne, że linie frontu, aby móc się do siebie zbliżyć, były 

często zmuszane do zatrzymywania się i usuwania ciał 

poległych. 

Obie armie składały się z trzech batalii (dywizji). Nie zostały 

rozmieszczone standardowo obok siebie, lecz ustawiły się 

jedna za drugą. Król Edward posiadał również rezerwy. 

Musiały upłynąć cztery godziny zanim ogromne masy ludzi 

ustawiły się na swoich pozycjach, podczas gdy wokół szalała 

zamieć śnieżna. Gdy wiatr zmienił kierunek i skierował śnieg 

prosto w twarze Lancasterów, lord Fauconberg postanowił 

przejąć inicjatywę. Poprowadził swoich łuczników i posłał 

deszcz strzał w stłoczonych Lancasterów. Widoczność była zła, 

a ponieważ wiatr wiał teraz w ich twarze, odpowiedź 

łuczników Lancasterów nie była skuteczna. Liczba ofiar rosła 

(pewien historyk policzył, że strzelcy Fauconberga mogli 

wystrzeliwać około 120.000 strzał na minutę) i armia 

Lancasterów zdała sobie sprawę, że jedynym sposobem na 

powstrzymanie rzezi było uderzenie. W ostatnim sprytnym 

posunięciu Fauconberg nakazał swoim ludziom (którzy do tej 

pory zużyli wszystkie strzały) zbierać strzały wrogów z pola. 

Nacierający masowo Lancasterzy początkowo odepchnęli 

Yorków, zaś hrabia Warwick i Edward walczyli w pierwszych 

szeregach, aby zachęcić swoich ludzi. W miarę upływu godzin 

Yorkowie coraz bardziej cofali się, aż znaleźli się nieopodal 

lasu Castle Wood. Wtedy dwustu konnych włóczników 

przypuściło niespodziewany atak na lewą flankę Yorków. Setki 

ludzi uciekło, a król Edward został zmuszony do użycia całej 

swojej rezerwy, aby zapobiec rozpadowi armii. 

T 
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Kilka godzin popołudniu przybył hrabia Norfolk z kilkoma 

tysiącami świeżych żołnierzy. Yorkowie walczyli z nową 

determinacją przez około godzinę i wtedy nagle linia 

Lancasterów pękła, zaczęli uciekać tysiącami. Najwięcej  ofiar 

padło właśnie podczas ucieczki, wielu ludzi utonęło w rzece. 

Komentarz historyczny: W tamtym czasie wielu Yorkistów 

przypisywało złą pogodę pozytywnym efektom magii (na 

poważnie) niejakiego brata Bungaya (lub Barneta). 

Czarnoksięstwo, nekromancja i „czary” były traktowane w tej 

erze dość poważnie, zwłaszcza że postawa z niesławnego 

Malleus Maleficarum („Młot na czarownice”) nie była jeszcze 

tak powszechna, jak w czasach Tudorów. Biorąc pod uwagę, 

że ludność odczytywała wtedy religię w sposób dosłowny, 

wiara w czary nie jest zaskakująca. 

CZAS GRY 
Osobom testującym rozgrywka zajmowała 3,5 godziny z uwagi 

na dużą liczbę jednostek. 

ROZSTAWIENIE POCZĄTKOWE 
Batalie obu armii nie rozstawiły się standardowo w liniach 

naprzeciw siebie, ponieważ linia frontu była na to zbyt wąska. 

Z tego też powodu, jak również biorąc pod uwagę wielkość 

armii, bitwa była długa i krwawa. Bezwzględność walk 

podkreśla ponadto fakt, iż po obu stronach padały rozkazy, aby 

nie brać jeńców. 

Armia Lancasterów rozstawia jednostki jako pierwsza. 

   Armia Lancasterów  
 

Dowódcy: Henryk Beaufort, 3. książę Somerset [a] (GD); 

Henryk Percy, 2. hrabia Northumberland; Henryk Holland, 

3. książę Exeter. 

Znaczniki Przejęcia - Seizure: 4 

Sztandary: Somerset, Northumberland oraz Exeter. 

Lancasterowie mogą je ustawić na dowolnych heksach. 

Kierunek: Wszystkie w kierunku południowo zachodnim. 

Ucieczka Batalii: Północno wschodnia krawędź mapy (heksy 

10xx). 

Rozstawienie: 

Heksy: Jednostki: 

Henryk Percy, 2. hrabia Northumberland (Ucieczka 5) 

2011-2019 9x Długie Łuki LB, Northumberland 

Henryk Beaufort, 3. książę Somerset (Ucieczka 22) 

1802-1822, 

1702-1721 

15x Ciężkozbrojni Spieszeni DM,  

26x Piechota Inf, Somerset 

Henryk Holland, 3. książę Exeter (Ucieczka 26) 

1502-1522, 

1402-1422, 

1310-1318 

9x Ciężkozbrojni Spieszeni DM, 

42x Piechota Inf, Exeter 

a: Większość decyzji dotyczących planowania i rozmieszczenia 

właściwie podjął sir Andrew Trollope, który dopiero co został 

przyjęty do arystokracji dzięki swojej wojskowej przenikliwości w 

bitwach takich jak pod Wakefield. Był dowódcą łuczników u 

Lancasterów. Podczas bitwy jednak uciekł przed Yorkami, co 

zapewne zniweczyło większość jego poprzednich zasług. 

 

   Armia Yorków 
 

Dowódcy: Król Edward IV (GD); William Neville, (1 hrabia 

Kent) lord Fauconberg [a]; Ryszard Neville, 16. hrabia 

Warwick [b]; John Wenlock, lord Wenlock [c]; Sir John 

Howard (używa żetonu Norfolk). 

Znaczniki Przejęcia - Seizure: 4 

Sztandary: Edward IV, Fauconberg, Warwick oraz Wenlock.  

Gracz Yorków może je ustawić na dowolnych heksach, według 

własnego uznania. 

Kierunek: Wszystkie w kierunku północno wschodnim. 

Ucieczka Batalii: Południowo zachodnia krawędź mapy 

(heksy 34xx). 

Rozstawienie: 

Heksy: Jednostki: 

William Neville, lord Fauconberg (Ucieczka 6) 

2510-2519 10x Długie Łuki LB, Fauconberg 

Ryszard Neville, 16. hrabia Warwick (Ucieczka 19) 

2607-2624, 

2707-2724 

15x Ciężkozbrojni Spieszeni DM, 

26x Piechota Inf, Warwick 

John Wenlock, lord Wenlock (Ucieczka 20) 

2907-2925, 

3007-3025 

6x Ciężkozbrojni Spieszeni DM, 

32x Piechota Inf, Wenlock 

Edward IV, król Anglii (Ucieczka 3) 

3207, 3211 2x Kawaleria Cav 

3208-3210 3x Ciężkozbrojni Konno MM, Edward IV 

a: Uważany przez kilka źródeł za najwybitniejszy umysł wojskowy po 

stronie Yorków. Na początku wojny był po stronie Lancasterów. 

b: Królotwórca, wielki polityk, ale nie wielki żołnierz. Nie był zły w 

walce, ale również się nie wyróżniał. 

c: Jako dowódcę podaje się również lorda Johna Dinhama; 

zdecydowaliśmy się go nie włączać do gry, ponieważ poza 

wzmiankami nie zwraca się na niego szczególnej uwagi. 

POSIŁKI YORKÓW 
Batalia księcia Norfolk - Johna Mowbraya, 3. księcia Norfolk - 

licząca 8000 żołnierzy, przybyła późno w ciągu dnia i właściwie 

przesądziła o wyniku bitwy. Sam książę, stary i chory - co 

prawdopodobnie było powodem późnego przybycia na pole 

walki, ponieważ wojska musiały poruszać się powoli, aby 

dotrzymać kroku swojemu przywódcy - pozostał w zamku 

Pontefract, a jego batalię do walki poprowadził sir John Howard, 

późniejszy pierwszy książę Norfolk. 

Poniższa nieco dziwaczna mechanika odzwierciedla brak 

pewności odnośnie czasu przybycia batalii Norfolka. 

Na początku gry umieść żeton „DRM Norfolk Entry” na 

zerowym polu (0) Toru Generalnego. Przy każdej próbie 

Kontynuacji Yorków (w tym Kontynuacji, która przesunęła 

żeton „DRM Norfolk Entry” gdy Norfolk nie zdołał wejść) 

gracz Yorków może sprawdzić, czy batalia Norfolka już dotarła 

na pole bitwy. Aby to zrobić, musi podjąć próbę Kontynuacji 

uwzględniając Wskaźnik Aktywacji z żetonu Norfolka; ta próba 

wyjątkowo nie może zostać Przejęta przez gracza Lancasterów. 

Jeśli rzut kością się nie powiedzie, wtedy jest traktowany jako 

nieudana próba Kontynuacji (6.2). 
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Jeśli jednak rzut kością się powiedzie, gracz Yorków wykonuje 

kolejny, do wyniku dodając liczbę z pola na Torze Generalnym, 

na którym obecnie znajduje się żeton „DRM Norfolk Entry”.  

Jeśli wynik owego kolejnego testu wynosi 8 lub więcej, batalia 

Norfolka natychmiast wkracza na mapę przez heksy 3404-3406 

(7.5). Następnie podlega standardowym zasadom aktywacji. 

Jeśli natomiast wynik owego kolejnego testu wynosi 7 lub 

mniej, oznacza to, że batalia Norfolka jeszcze nie nadeszła, lecz 

wciąż jest w podróży na pole bitwy. Żeton „DRM Norfolk Entry” 

należy wtedy przesunąć o jedno pole w górę na Torze 

Generalnym (np. z pola 0 na pole 1). 

Batalia Norfolka (Ucieczka 13) 

Sir John Howard (żeton Norfolk), 3x Długie Łuki LB, 10x 

Ciężkozbrojni Konno MM, 12x Piechota Inf, Sztandar Norfolk 

(na dowolnym heksie) 

PUŁAPKA LANCASTERÓW 
Niemal tak samo jak w bitwie pod Tewkesbury, źródła podają, 

że w lesie obok linii frontu ukryło się 200 żołnierzy 

Lancasterów. Biorąc pod uwagę bliźniacze podobieństwo 

odnośnie ustawienia i liczby ludzi między tymi dwoma bitwami, 

można się zastanawiać czy podania te są autentyczne. No cóż, 

przynajmniej dzięki temu rozgrywka jest jeszcze bardziej 

interesująca. 

Heksy wejściowe: 2127-2628. Po udanej Pułapce (16.7), 

jednostka Kawalerii Cav dołącza do batalii Somerseta. 

KTO ROZPOCZYNA 
Pierwszą Aktywację w grze wykonują Yorkowie. 

TEREN 
Pole bitwy nieopodal Towton praktycznie było pozbawione 

jakichkolwiek przeszkód (poza lasami na każdej flance). Obie 

armie zostały rozmieszczone na niewielkim płaskowyżu z 

małym zagłębieniem (doliną) pośrodku, który nie miał żadnego 

wpływu na walkę. Na wschodzie – na prawym skrzydle Yorków 

- ziemia opadała nieco ku bagnom, które ograniczały pole walki 

z tej strony. Cock Beck, podobnie jak wiele małych rzek na tym 

obszarze, miała strome brzegi i dla żołnierzy była bardzo trudna 

do przejścia (deszcze i śnieg zamieniły ją w „szalejący potok”)... 

o czym przekonało się wielu uciekających Lancasterów. 

Bagna i reguła Ryszarda III 

Bagna utrudniały manewrowanie oddziałom piechoty i były 

prawie niedostępne dla oddziałów konnych i artylerii. Za 

każdym razem, gdy jednostka konna wchodzi na heks bagienny, 

czy to podczas ruchu, Cofania, czy Uderzenia / 

Kontynuowanego Ataku, musi wykonać test na Dezorganizację: 

• Wynik 4 albo więcej oznacza Dezorganizację. 

• Wynik 3 albo mniej oznacza brak efektu. 

Ciężkozbrojni Konno MM nie mogą szarżować na heks bagien 

ani z niego, jednak  mogą (oni i jednostki Kawalerii Cav) 

atakować Uderzeniem na heks bagien lub z niego. Jeśli 

Uderzenie Ciężkozbrojnych Konno jest skierowane na heks 

bagien lub z niego, wtedy należy wykonać rzut kością: wynik 0 

albo 1 oznacza, że zostają pozbawieni koni (należy zamienić 

ich żeton MM na żeton UH).  

Artyleria może wchodzić na heks bagien i opuszczać go tylko 

za pomocą drogi. 

Śnieg 

Bitwa toczyła się podczas śnieżycy i zamieci: przeszywający 

wiatr uderzał z południa bezpośrednio w twarze Lancasterów. 

Odegrało to znaczącą rolę na początku bitwy. 

Długie Łuki LB strzelające w kierunku na południe (południe, 

południowy wschód albo zachód, lub wzdłuż krawędzi heksu 

na wschód albo zachód): 

• mają zasięg ograniczony do 4 heksów, 

• odejmują dwa (-2) podczas rzutu do ostrzału. 

Długie Łuki strzelające w kierunku na północ (północ, 

północny wschód albo zachód): 

• mają zasięg do 7 heksów (standardowy zasięg 6 heksów 

zwiększony o jeden). 

POŚCIG 
Ponieważ ustawie obu armii jest niestandardowe – zamiast 

wzdłuż w linii, są ustawione w szykach jedna batalia za drugą, 

zaleca się nie używać opcjonalnych zasad Pościgu. 

POZIOMY UCIECZKI 
Balans: Lancasterzy mieli znaczną przewagę liczebną na 

początku bitwy, choć Yorkowie po swojej stronie mieli więcej 

Ciężkozbrojnych, pogodę i lepszych dowódców. Yorkowie 

mają większe szanse na wygraną. 

Poziom Ucieczki Lancasterów wynosi 65. 

 

Poziom Ucieczki Yorków wynosi 68. 
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BARNET 
Region Wielkiego Londynu, 14 kwietnia 1471 

Tło historyczne 
 marcu 1471 roku Edward powrócił do Anglii. 

Wylądował w hrabstwie Yorkshire, zebrał wojsko, 

sprzęt i skierował się na południe, zbierając po drodze 

jeszcze więcej żołnierzy. Do okolic Londynu dotarł bez 

przeszkód w dniu 12 kwietnia. Obserwujący jego poczynania 

hrabia Warwick, który gromadził wojska w Midlands, ruszył w 

kierunku Londynu, by stawić mu czoła. Wraz z armią 

Lancasterów liczącą około 15.000 żołnierzy 13 kwietnia zajął 

pozycję nie dalej niż 2 km na północ od Barnet. Edward przybył 

tego wieczora z 10.000 do 12.000 żołnierzami i zajął pozycje 

na południe od przeciwnika. Pomimo ciemności Edward 

zdecydował się rozmieścić swoje wojska od razu po przybyciu 

i nie czekać na świt. Czy to przez przypadek, czy też planowo, 

rozlokował się bardzo blisko linii Warwicka, instruując swoich 

ludzi, aby nie atakowali i pozostali w ukryciu. Bliskie 

rozstawienie Yorków okazało się dobrym wyborem, ponieważ 

gdy artyleria Lancasterów zaczęła strzelać, pociski 

przelatywały ponad głowami żołnierzy Edwarda. 

Rankiem 14 kwietnia, w niedzielę wielkanocną, wojska stanęły 

naprzeciw siebie w gęstej mgle. Gdy obie armie posuwały się 

naprzód, stało się oczywiste, że nocne rozmieszczenie Edwarda 

błędnie obliczyło pozycję Warwicka: Yorkowie po lewej stronie 

nie trafili w prawą Lancasterów, a ich batalia na prawej flance 

rozciągnęła się za daleko poza lewą flankę Lancasterów. 

Lancasterzy szybko wykorzystali swoją prawą flankę; batalia 

hrabiego Oksfordu odepchnęła Yorkistów w lewo i przepędziła 

z pola bitwy. Na nieszczęście dla hrabiego Oksfordu, kiedy jego 

wojska wracały na pole bitwy, pomylono ich z żołnierzami 

Yorków i ostrzelano samobójczo. Podejrzewając zdradę, batalia 

Oksforda opuściła pole walki. 

Yorkowie lepiej radzili sobie na prawym skrzydle, gdzie 

skutecznie odepchnęli lewą flankę Lancasterów z powrotem w 

kierunku środka. Bitwa była najbardziej zaciekła w centrum, 

choć gdy Lancasterzy usłyszeli okrzyki o zdradzie docierające 

od żołnierzy Oksforda, zawahali się. W tym momencie Edward 

uruchomił swoją rezerwę. Lancastrianie zostali złamani i 

uciekli, pozostawiając na polu walki wiele swoich ofiar, w tym 

samego hrabiego Warwicka, Królotwórcy, który próbował 

uciec, lecz nie zdążył dotrzeć do swojego konia. 

Obecnie Barnet jest częścią aglomeracji Londynu. 

CZAS GRY 
Osobom testującym rozgrywka zajmowała 3 godziny z uwagi 

na zasady dotyczące mgły. 

ROZSTAWIENIE POCZĄTKOWE 
Armia Yorków rozstawia jednostki jako pierwsza. Wszystkie 

jednostki artylerii zaczynają w szyku ogniowym (7.6). 

   Armia Lancasterów  
 

Dowódcy: Richard Neville, 16. hrabia Warwick (GD);  

John de Vere, 13. hrabia Oxford; John Neville, 1. markiz  

Montagu; Henry Holland, 3. książę Exeter. 

Znaczniki Przejęcia - Seizure: 3 

Sztandary: Warwick, Oxford, Montagu oraz Exeter. 

Lancasterowie mogą je ustawić na dowolnych heksach. 

Kierunek: Wszystkie w kierunku południowym. 

Ucieczka Batalii: Północna krawędź mapy (heksy 60xx). 

Rozstawienie: 

Heksy: Jednostki: 

John de Vere, 13. hrabia Oxford (Ucieczka 8) 

4706-4709 2x artyleria, 2x Długie Łuki LB 

4804-4810 3x Ciężkozbrojni Spieszeni DM,  

4x Piechota Inf 

4904-4909 2x Piechota Inf, 4x Ciężkozbrojni Konno 

MM, Oxford 

John Neville, 1. markiz Montagu (Ucieczka 7) 

4713-4716 2x artyleria, 2x Długie Łuki LB 

4812-4817 4x Ciężkozbrojni Spieszeni DM,  

2x Piechota Inf 

4912-4916 2x Ciężkozbrojni Spieszeni DM,  

3x Piechota Inf, Montagu 

Henry Holland, 3. książę Exeter (Ucieczka 7) 

4720-4723 2x artyleria, 2x Długie Łuki LB 

4819-4824 4x Ciężkozbrojni Spieszeni DM,  

2x Piechota Inf 

4919-4923 1x Ciężkozbrojni Spieszeni DM,  

4x Piechota Inf, Exeter 

Richard Neville, 16. hrabia Warwick (Ucieczka 3) 

5210-5214 1x Kawaleria Cav, 4x Ciężkozbrojni 

Konno MM, Warwick 

 

 

 

 

W 
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   Armia Yorków 
 

Dowódcy: Król Edward IV (GD) [a]; William Hastings, 1. 

baron Hastings; Richard Plantagenet, 1. książę Gloucester. 

Znaczniki Przejęcia - Seizure: 4 

Sztandary: Edward IV, Hastings oraz Gloucester.  Gracz 

Yorków może je ustawić na dowolnych heksach, według 

własnego uznania. 

Kierunek: Wszystkie w kierunku północnym. 

Ucieczka Batalii: Południowa krawędź mapy (heksy 36xx). 

Rozstawienie: 

Heksy: Jednostki: 

William Hastings, 1. baron Hastings (Ucieczka 6) 

4308-4310 2x artyleria, 2x Długie Łuki LB 

4207-4211, 

4107-4110 

5x Ciężkozbrojni Spieszeni DM, 

4x Piechota Inf, Hastings 

Edward IV, król Anglii (Ucieczka 7) 

4314-4317 2x artyleria, 2x Długie Łuki LB 

4213-4218, 

4113-4117 

7x Ciężkozbrojni Spieszeni DM [b], 

4x Piechota Inf, Edward IV 

Richard Plantagenet, 1. książę Gloucester (Ucieczka 8) 

4321-4324 2x artyleria, 2x Długie Łuki LB 

4221-4227, 

4122-4126 

7x Ciężkozbrojni Spieszeni DM [b], 

5x Piechota Inf, Gloucester 

a: Edward trzymał przy sobie swojego dwulicowego brata Jerzego, 

księcia Clarence, ponieważ mógłby działać przeciw niemu razem z 

wrogiem. Ostatecznie Edward skazał Jerzego na stracenie za zdradę, 

jednak nie został utopiony w beczce małmazji – była to tylko plotka; 

został ścięty. 

b: Gracz Yorków może rozstawić dowolne ze swoich jednostek 

Ciężkozbrojnych z batalii Edwarda lub Gloucester jako 

Ciężkozbrojnych Konno MM. 

KTO ROZPOCZYNA 
Pierwszą Aktywację w grze wykonują Lancasterzy. 

TEREN 
Obie armie zostały rozmieszczone na płaskowyżu na północ od 

Barnet. Jedyną wyróżniającą cechą tego obszaru był długi 

żywopłot biegnący na zachód od drogi Great London Road. 

Takich żywopłotów mogło być więcej, ponieważ były wtedy - 

i nadal są dzisiaj- dość powszechne; ale nie ma o nich żadnej 

wzmianki w materiałach źródłowych. Płaskowyż opadał 

stopniowo w dół, jak pokazuje mapa, i nie miał żadnego 

wpływu na bitwę, podobnie jak niewielkie strumyki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MGŁA 
Jak zaznaczono we wstępie, główną cechą wyróżniającą bitwę 

pod Barnet była gęsta mgła, która spowijała pole walki, zaś 

walka, jak to często zdarzało w tym okresie, nie trwała długo. 

Niestety nie mogliśmy użyć takiej samej mgły do przykrycia 

mapy, ale postaraliśmy się przynajmniej oddać jej efekty, 

ograniczając widoczność do około 5 metrów. Należy jednak 

zwrócić uwagę, że mgła nie ma wpływu na zasady dotyczące 

LWIDZ (11.4). 

• Odejmij trzy (-3) podczas rozpatrywania każdego 

ostrzału (z Długich Łuków LB i artylerii) 

• Nie można używać Szarży ani Kontr-Szarży. 

• Wejście na heks z czystym terenem kosztuje 2 PR (jest 

to również zaznaczone w Tabeli Terenu). 

ZASADY OPCJONALNE 

Brak mgły (sprzyja Yorkom) 

Ta zasada oddaje sytuację, gdy Yorkowie poczekaliby z atakiem, 

aż mgła opadnie.  

Zasad dotyczących mgły nie używa się wcale, a koszt wejścia 

na heks czystego terenu wynosi 1 PR. 

Mgła opada podczas bitwy (sprzyja Yorkom) 

Ta zasada pozwala sprawdzić co by się stało, gdyby mgła 

opadła w trakcie walk.  

Po każdej kolejnej Dowolnej Aktywacji Yorków, zaczynając do 

drugiej, ich gracz rzuca kością: jeśli wypadnie 9, wtedy mgła 

zaczyna opadać. Gdy mgła zaczyna opadać, wtedy po każdej 

kolejnej Dowolnej Aktywacji Yorków gracz rzuca kością: 

wynik 7 albo większy oznacza, że mgła opadła całkowicie. Gdy 

to nastąpi, zasady dotyczące mgły zostają zniesione, a koszt 

wejścia na heks czystego terenu wynosi 1 PR. 

Zdrada! (neutralna) 

Dzięki tej opcjonalnej zasadzie można dodać do gry symulację 

sytuacji, gdy gęsta mgła powoduje, że walczący mogą nie 

rozpoznać swoich batalii powracających z Pościgu i zacząć do 

nich strzelać. 

Jeśli mgła wciąż jest obecna na polu walki i gdy dowolna batalia 

zakończy Pościg i wróci na mapę, gracz będący jej 

właścicielem musi rzucić dwa razy kością, wykonując test 

Ucieczki tej batalii i innej, sojuszniczej batalii znajdującej się 

najbliżej, do wyniku każdego z rzutów dodając MOD +2. Dana 

batalia musi wykonać taki test Ucieczki Batalii nawet jeśli 

wcześniej już wykonywała go według standardowych zasad. 

Działa to również w drugą stronę – ten wyjątkowy test Ucieczki 

Batalii nie powoduje, że dana batalia nie będzie już musiała 

wykonywać testu swojej Ucieczki według standardowych zasad, 

po przekroczeniu swojego progu Ucieczki. 

POZIOMY UCIECZKI 
Balans: Yorkowie mają nieznacznie większe szanse. 

Poziom Ucieczki Lancasterów wynosi 37. 
 

Poziom Ucieczki Yorków wynosi 33. 
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TEWKESBURY 
Hrabstwo Gloucestershire, 4 maja 1471 

Tło historyczne 
ankiem 4 maja Lancasterzy zajęli pozycję obronną 

1,6km na południe od miasta Tewkesbury. Główną jej 

zaletą był obszar z przodu poprzecinany żywopłotami i 

gęstym poszyciem. 

Armia Lancasterów liczyła około 6000 osób. Batalia 

rozstawiona po prawej była dowodzona przez księcia Somerset, 

zaś centrum zajmował baron Wenlock. W przeciwieństwie do 

innych głównych dowódców, Wenlock przeszedł na stronę 

Yorków po pierwszej bitwie pod St. Albans, zaś powrócił do 

Lancasterów, gdy Edward IV pozbawił go stopnia dowódcy 

garnizonu w Calais. W centrum linii był obecny również książę 

Edward, syn króla Henryka VI. Osiemnastoletni książę Edward 

był już zaznajomiony z walką, ponieważ jego matka powierzyła 

mu zadanie skazania na śmierć jeńców wziętych w drugiej 

bitwie pod St. Albans, lecz brakowało mu doświadczenia w 

dowodzeniu. Batalią ustawioną na lewym skrzydle dowodził 

hrabia Devon. 

Yorkowie posiadali nieznacznie mniejsze siły. Awangardą 

Edwarda dowodził jego najmłodszy brat, Ryszard, książę 

Gloucester. Chociaż miał zaledwie osiemnaście lat, był 

doświadczonym dowódcą, gdyż prowadził batalię pod Barnet. 

Sam Edward, który miał już dwadzieścia osiem lat i był u 

szczytu swojej sprawności wojskowej, dowodził głównymi 

siłami. Jego wieloletni przyjaciel i sprzymierzeniec, lord 

Hastings, miał strażą tylną. On także był doświadczonym 

dowódcą; podobnie jak Ryszard dowodził całą batalią pod 

Barnet. 

 

 

Edward, działając zapobiegawczo, wydał rozkaz taktyczny 

istotny dla losów bitwy. Na lewo od jego armii znajdował się 

gęsto zalesiony park. Obawiając się, że ukryci Lancasterzy 

mogą wyprowadzić z niego atak, rozkazał 200 konnym 

oszczepnikom, aby go zajęli i powstrzymali Lancasterów przed 

jego zajęciem lub działali z własnej inicjatywy, jeśli nie zostaną 

zaatakowani. 

Zbliżając się do pozycji Lancasterów, armia Edwarda odkryła, 

że obszar ten był tak bardzo pokryty żywopłotami, rowami i 

nasypami, że trudno byłoby przeprowadzić zorganizowany atak 

w szyku bojowym. Łucznicy i artyleria Yorków obsypywali 

zatem Lancasterów strzałami i kulami. Mieli więcej tego 

rodzaju broni niż ich wrogowie i zrobili z tego dobry użytek. 

Książę Somerset, żeby uciec przed ostrzałem albo też 

świadomie, widząc okazję do oskrzydlenia odizolowanej batalii 

króla Edwarda, poprowadził część swoich ludzi pośród 

żywopłotów i dołów do uderzenia w lewą flankę Edwarda. 

Zaskoczeni ludzie Edwarda stawili opór i udało im się odeprzeć 

atak Somerseta. W kluczowym momencie 200 oszczepników, 

których Edward wysłał wcześniej do lasów daleko po lewej 

stronie, zaatakowało Somerseta z jego prawej flanki i z tyłu; 

wtedy do walki dołączyła również batalia Gloucestera. 

Batalia Somerseta została rozbita, zaś sam Somerset próbował 

zbiec, przedzierając się przez rzekę Severn. Większość jego 

ludzi zginęła podczas próby ucieczki. Somerset podbiegł do 

Wenlocka, który był dowódcą armii w centrum, i zażądał 

wytłumaczenia dlaczego nie otrzymał żadnego wsparcia. 

Według legendy, nie czekał na odpowiedź, lecz rozłupał głowę 

Wenlocka toporem bojowym, po czym uciekł w poszukiwaniu 

schronienia w opactwie. Morale armii Lancasterów w tym 

momencie było już bardzo niskie. Żołnierze próbowali ratować 

się ucieczką, lecz wielu utonęło lub zginęli zabici przez 

goniących ich Yorków. W całej bitwie i podczas kończących ją 

ucieczek zginęło około 3000 Lancasterów. 

CZAS GRY 
Osobom testującym rozgrywka zajmowała 2 godziny. 

ROZSTAWIENIE POCZĄTKOWE 
Armia Lancasterów została ustawiona na niewielkim zboczu po 

drugiej stronie drogi biegnącej ze wschodu na zachód, skąd 

miała dobry widok na zbliżającą się armię króla. 

Armia Lancasterów rozstawia jednostki jako pierwsza. Cała jej 

artyleria zaczyna ustawiona w szyku ogniowym 

(odprzodkowana, tj. niezdolna do ruchu, lecz gotowa do 

strzelania), zaś cała artyleria Yorków zaczyna w szyku 

transportowym (zaprzodkowana, może się poruszać i strzelać, 

a po pierwszym strzale przechodzi w szyk ogniowy, 7.6). 

  

R 



18 Blood & Roses – Bitewnik  
 

© 2019 GMT Games, LLC 

   Armia Lancasterów  
 

Dowódcy: Edmund Beaufort, 4. książę Somerset (GD) [b]; 

John Wenlock, 1. baron Wenlock[a]; John Courtenay, 15. 

hrabia Devon. 

Znaczniki Przejęcia - Seizure: 3 

Sztandary: Somerset, Wales oraz Devon. Lancasterowie 

mogą je ustawić na dowolnych heksach. 

Kierunek: Wszystkie w kierunku południowym. 

Ucieczka Batalii: Północna krawędź mapy (heksy 10xx). 

Rozstawienie: 

Heksy: Jednostki: 

Edmund Beaufort, 4. książę Somerset (Ucieczka 4) 

1714-1718 1x artyleria, 1x Ręczna Br. Palna HG, 

3x Długie Łuki LB. 

1615-1617 1x Ciężkozbrojni Spieszeni DM,  

2x Piechota Inf, Somerset. 

Edward Plantagenet, książę Walii [a] (Ucieczka 5) 

1709-1713 1x artyleria, 1x Ręczna Br. Palna HG, 

3x Długie Łuki LB. 

1610-1613 2x Ciężkozbrojni Spieszeni DM,  

2x Piechota Inf, Wenlock. 

John Courtenay, 15. hrabia Devon (Ucieczka 4) 

1705-1708 1x artyleria, 3x Długie Łuki LB. 

1606-1608 1x Ciężkozbrojni Spieszeni DM,  

2x Piechota Inf, Devon. 

a: Książę Edward był zwierzchnikiem Wenlocka, jednak nie 

posiadał doświadczenia i to Wenlock był dowódcą. 

b: Na polu bitwy była obecna również królowa Małgorzata. Jednak 

w czasie samych walk znajdowała się z tyłu za liniami Lancasterów 

i nie sprawowała roli dowódcy. 

 

Po bitwie pod Tewkesbury Edmund, książę Somerset, został ścięty. 

Po lewej stoi król Edward IV. - przyp. tłum. 

 

   Armia Yorków 
 

Dowódcy: Król Edward IV (GD); Richard Plantagenet, 1. 

książę Gloucester; William Hastings, 1. baron Hastings. 

Znaczniki Przejęcia - Seizure: 4 

Sztandary: Edward IV, Gloucester oraz Hastings.  Yorkowie 

mogą je ustawić na dowolnych heksach. 

Kierunek: Wszystkie w kierunku północnym. 

Ucieczka Batalii: Południowa krawędź mapy (heksy 34xx). 

Rozstawienie: 

Heksy: Jednostki: 

Richard Plantagenet, 1. książę Gloucester (Ucieczka 4) 

2813-2817 2x artyleria, 1x Ręczna Br. Palna HG, 

2x Długie Łuki LB. 

2914-2916 1x Ciężkozbrojni Spieszeni DM, 

2x Piechota Inf, Gloucester. 

Edward IV, król Anglii (Ucieczka 4) 

2807-2812 2x artyleria, 1x Ręczna Br. Palna HG, 

3x Długie Łuki LB. 

2908-2910 2x Ciężkozbrojni Spieszeni DM, 

1x Piechota Inf, Edward IV 

William Hastings, 1. baron Hastings (Ucieczka 3) 

2803-2806 2x artyleria, 2x Długie Łuki LB. 

2903-2905 1x Ciężkozbrojni Spieszeni DM, 

2x Piechota Inf, Hastings 

PUŁAPKA YORKÓW 
Król Edward nakazał niewielkiej grupie około 200 

oszczepników na koniach (nie wiadomo czym dokładnie byli) 

ukryć się pośród drzew na południowy zachód od pola walki i 

czekać tam na wroga. 

Heksy wejściowe: 2127-3127. Po udanej Pułapce (16.7), 

jednostka Kawalerii Cav dołącza do batalii Gloucestera. 

KTO ROZPOCZYNA 
Pierwszą Aktywację w grze wykonują Yorkowie. 

TEREN 
Pole bitwy pod Tewkesbury, podobnie jak większość pól 

bitewnych w tych wojnach, jest otwartym obszarem, miejscami 

łagodnie nachylonym. Mała rzeczka na wschodzie, Swilgate, 

była nie do przebycia i wyznaczała jedną flankę obu stron, 

podczas gdy Coln Brook, choć nie była tak bardzo niedostępna, 

wyznaczała drugą flankę. 

Główną cechą tego terenu jest linia żywopłotów i zarośli, która 

biegła wzdłuż polnej ścieżki łączącej dwie drogi północ-

południe. Nie są to lasy - na południowym zachodzie znajduje 

się duża kępa drzew, pośród których król Edward umieścił swój 

kontyngent konnych oszczepników. Są to raczej zarośla 

rozrosłe na wysokość człowieka, pośród których trudno jest 

manewrować. Te żywopłoty były - i nadal są - powszechne w 

całym kraju. 

Element terenu znany jako „obóz królowej Małgorzaty” był w 

rzeczywistości ruinami starego średniowiecznego fortu. 
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WYŚCIG Z CZASEM 
Ta bitwa wykorzystuje zasady „wyścigu z czasem” (16.1). Na 

początku rozgrywki należy ustawić znacznik Czasu (Time) na 

polu 12 na Torze Generalnym. Wyścig z czasem spoczywa na 

Yorkach. 

ATAK Z FLANKI 
Aby ukazać w grze atak z flanki przeprowadzony przez 

Somerseta na Edwarda, raz na całą rozgrywkę (istnieje jeden 

wyjątek, patrz poniżej) gracz Lancasterów może Aktywować 

Somerseta za pomocą Dowolnej Aktywacji, a następnie może 

wykonać rzut kością na Kontynuację z Somersetem, zamiast 

wybierać inną batalię do Aktywacji (wyjątek od zasady 6.2). 

Należy jednak zastosować standardowy MOD wyniku rzutu z 

powodu wykonywania Kontynuacji. Gracz Lancasterów może 

podjąć próbę Kontynuacji z Somersetem, dopóki gracz Yorków 

nie aktywuje swojej batalii (w wyniku nieudanego testu 

Kontynuacji Somerset, spasowania gracza Lancasterów lub 

udanego Przejęcia Kontynuacji przez gracza Yorków). Jeśli 

gracz Yorków nie zda próby Przejęcia Kontynuacji 

wykonywanej przez Somerseta w celu wykonania ataku z flanki, 

wtedy Lancasterzy mogą wykonać Dowolną Aktywację i 

ponownie Aktywować Somerseta. W dowolnym momencie 

gracz Lancasterów może podjąć próbę Kontynuacji z inną 

batalia niż Somerseta, ale gdy to zrobi, nie może ponownie 

przeprowadzać kolejnych Kontynuacji z Somersetem. 

Zasada ta dotyczy tylko Somerseta, a nie dowódcy, który go 

zastępuje (w razie gdyby Somerset poległ). 

ROZSTAWIENIE OPCJONALNE 

Ponownie w drodze (neutralne) 

Niektóre materiały źródłowe podają, że Lancasterzy ustawili się 

wzdłuż drogi otoczonej żywopłotem, a nie za nim. W tym 

opcjonalnym wariancie gry zmienia się tylko rozstawienie 

początkowe jednostek; poza tym obowiązują wszystkie inne 

zasady i informacje z wariantu historycznego. Rozstawienie 

wszystkich jednostek jest podane poniżej. Artyleria 

Lancasterów zaczyna w szyku ogniowym (odprzodkowana), 

zaś cała artyleria Yorków zaczyna w szyku transportowym 

(zaprzodkowana) (7.6). 

 

 

   Armia Lancasterów  
 

Rozstawienie: 

Heksy: Jednostki: 

Edmund Beaufort, 4. książę Somerset (Ucieczka 4) 

2216 1x Ręczna Br. Palna HG. 

2315, 2217, 2219 3x Długie Łuki LB. 

2218 1x artyleria. 

2119-2121 1x Ciężkozbrojni Spieszeni DM,  

2x Piechota Inf, Somerset. 

Edward Plantagenet, książę Walii [a] (Ucieczka 5) 

2312 1x Ręczna Br. Palna HG. 

2509, 2511, 2313 3x Długie Łuki LB. 

2314 1x artyleria. 

2310, 2311, 

2212, 2214 

2x Ciężkozbrojni Spieszeni DM,  

2x Piechota Inf, Wenlock. 

John Courtenay, 15. hrabia Devon (Ucieczka 4) 

2404, 2406, 2408 3x Długie Łuki LB. 

2405 1x artyleria. 

2304, 2306, 2308 1x Ciężkozbrojni Spieszeni DM,  

2x Piechota Inf, Devon. 

 

   Armia Yorków 
 

Rozstawienie: 

Heksy: Jednostki: 

Richard Plantagenet, 1. książę Gloucester (Ucieczka 4) 

3014-3018 2x artyleria, 1x Ręczna Br. Palna HG, 

2x Długie Łuki LB. 

3115-3117 1x Ciężkozbrojni Spieszeni DM, 

2x Piechota Inf, Gloucester. 

Edward IV, król Anglii (Ucieczka 4) 

3008-3013 2x artyleria, 1x Ręczna Br. Palna HG, 

3x Długie Łuki LB. 

3109-3111 2x Ciężkozbrojni Spieszeni DM, 

1x Piechota Inf, Edward IV 

William Hastings, 1. baron Hastings (Ucieczka 3) 

3004-3007 2x artyleria, 2x Długie Łuki LB. 

3104-3106 1x Ciężkozbrojni Spieszeni DM, 

2x Piechota Inf, Hastings 

 

POZIOMY UCIECZKI 
Balans: Lancasterzy posiadali trochę więcej żołnierzy, jednak 

Yorkowie mieli lepszych dowódców. Przewaga Yorków na 

szczeblu dowódczym często sprawia, posiadają oni również 

większe szanse na wygraną. 

Poziom Ucieczki Lancasterów wynosi 20. 
 

Poziom Ucieczki Yorków wynosi 22. 
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BOSWORTH 
Hrabstwo Leicestershire, 22 sierpnia 1485 

Tło historyczne 
osworth to jedna z ważniejszych bitew w historii Anglii, 

w której Henryk Tudor, hrabia Richmond, pokonał króla 

Ryszarda III - oczernianą (dzięki Szekspirowi), 

niesławną postać, która rzekomo miała być zabójcą owych 

dwóch małych dzieci w Tower (należy tu zaznaczyć, że jest 

wiele dowodów na to, iż kości znalezione w Tower nie należały 

do tych dwóch książąt). Zdobył tym samym koronę Anglii dla 

rodu Tudorów (politycznych następców Lancasterów) i został 

Henrykiem VII. 

Bitwa ta jest również interesująca z innych powodów: 

• Jest to jedyna bitwa na angielskiej ziemi, w której zginął 

angielski król (licząc od panowania Wilhelma I) 

• W bitwie powstała ciekawa sytuacja, w której każda ze 

stron czeka, aby zobaczyć, w którą stronę zawieje 

polityczny i taktyczny wiatr, a dwie batalie Stanleya 

stoją z boku, jak kibice, wyczekując, by dołączyć do 

tego kto zdobędzie przewagę. 

Muszę kolejny raz zaznaczyć, że będąc autorem tej gry jestem 

również zwolennikiem Ryszarda, mimo propagandy szerzonej 

między innymi przez Szekspira na rzecz Tudorów. Według 

mnie w tej bitwie Ryszard udowodnił, iż był dzielnym i 

zdolnym dowódcą i wojownikiem. Niektórzy  niesprawiedliwie 

opisują go jako słabego garbatego człowieka z powodu skoliozy 

kręgosłupa. Był też całkiem niezłym królem w czasach kiedy 

dzierżył koronę. 

MAPA 
Obszar jest pagórkowaty, gdzieniegdzie naznaczony 

mokradłami. Znajdowały się na nim również pojedyncze 

zagajniki drzew, ale żadne z nich nie dawałoby znaczącego 

efektu militarnego. Fenn Lane była starą rzymską drogą 

biegnącą na wschód od Watling Street i wychodzącą z mapy w 

południowozachodniej części. 

CZAS GRY 
Osobom testującym rozgrywka zajmowała 2 godziny. 

 

 

ROZSTAWIENIE POCZĄTKOWE 
Armia Yorków rozstawia jednostki jako pierwsza. Gracz 

Lancasterów rozstawia również batalie Stanleyów. Wszystkie 

jednostki artylerii zaczynają w szyku transportowym 

(zaprzodkowane, choć mogą strzelić 7.6). 

Uwaga autora: Poniższe rozstawienia są przypuszczalne, 

ponieważ źródła nie podają szczegółów. Zgadzają się one 

jednak z ogólnym przebiegiem bitwy. 

   Armia Lancasterów  
 

Dowódcy: Henryk Tudor, 2. hrabia Richmond (GD); John de 

Vere, 13. hrabia Oxford. 

Znaczniki Przejęcia - Seizure: 4 

Sztandary: Richmond oraz Oxford. Lancasterowie mogą je 

ustawić na dowolnych heksach. 

Kierunek: Wszystkie w kierunku północno wschodnim. 

Ucieczka Batalii: Zachodnia krawędź mapy (heksy 01xx). 

Rozstawienie: 

Heksy: Jednostki: 

John de Vere, 13. hrabia Oxford (Ucieczka 10) 

0913-1818, 

0714-1719 

3x Długie Łuki LB (walijskie), 

2x Łucznicy A (normańscy), 

2x Piechota Inf (bretońska), 

2x artyleria (francuska), 

6x Piechota Inf (walisjka), 

6x Piechota Poborowa Lvy, 

Oxford. 

 Jest więcej heksów niż jednostek. 

Henryk Tudor, 2. hrabia Richmond (Ucieczka 3) 

1019-1421 1x Piechota Inf, 

4x Ciężkozbrojni Konno MM, 

Richmond. 
 

Uwaga autora: Możliwe że dowódcami Piechoty z Oxford byli 

Sir John Savage i Sir Gilbert Talbot, ale aby ułatwić 

rozgrywkę, nie wymieniamy ich jako dowódców. 

 

Uwaga autora: Patrząc na skład armii Henryka widać jak 

bardzo była ona międzynarodowa: większość stanowili 

Francuzi i Walijczycy, zaś Anglicy, łącznie z całym sztabem 

dowodzenia, byli jedynie uzupełnieniem. 

   Armia Yorków 
 

Dowódcy: Król Ryszard III (GD); John Howard, 1. książę 

Norfolk; Henryk Percy, 4. hrabia Northumberland. 

Znaczniki Przejęcia - Seizure: 3 

Sztandary: Richard. Yorkowie mogą go ustawić na dowolnym 

heksie. 

Kierunek: Wszystkie w kierunku południowo zachodnim. 

Ucieczka Batalii: Wschodnia krawędź mapy (heksy 33xx). 

  

B 
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Rozstawienie: 

Heksy: Jednostki: 

John Howard, 1. książę Norfolk (Ucieczka 8) 

1409-2213, 

1608-2311 

3x artyleria, 3x Ręczna Br. Palna HG,  

3x Piechota Inf, 6x Długie Łuki LB, 

2x Ciężkozbrojni Konno MM, Norfolk. 

Ryszard III, król Anglii (Ucieczka 6) 

1807-2410, 

2007-2308 

7x Piechota Inf, 

4x Ciężkozbrojni Konno MM, Richard III. 

Henryk Percy, 4. hrabia Northumberland (Ucieczka 6) 

2204-2807, 

2404-2705 

7x Piechota Inf, 

4x Ciężkozbrojni Konno MM, 

Northumberland. 
 

   Stanleyowie 
 

Dowódcy: Thomas Stanley, 2. baron Stanley;  

Sir William Stanley. 

Sztandary: brak. 

Kierunek: Wszystkie w kierunku północno zachodnim. 

Ucieczka Batalii: Południowa krawędź mapy (heksy xx24). 

Rozstawienie: 

Heksy: Jednostki: 

Thomas Stanley, 2. baron Stanley (Ucieczka 4) 

3023-3024, 

3122-3124, 

3223-3224 

4x Piechota Inf, 1x Długie Łuki LB, 

2x Ciężkozbrojni Konno MM, Stanley. 

Sir William Stanley (Ucieczka 3) 

2423-2524, 

2623-2624 

3x Piechota Inf, 

1x Długie Łuki LB, William Stanley. 

KTO ROZPOCZYNA 
Każdy gracz rzuca kością. Yorkowie do wyniku dodają dwa 

(+2). Ten kto ma większy wynik, zaczyna. 

TEREN 
Liczne strumyki w okolicy utworzyły kilka obszarów 

miękkiego podłoża, które nazwaliśmy bagnami, ale nie były 

one szczególnie głębokie i nie stanowią dużej przeszkody dla 

formacji wojskowych. Konnica miałaby trudności z 

szarżowaniem na drugą stronę, więc jest to niedozwolone. 

Mokradła i reguła Ryszarda III 
Mokradła utrudniały manewrowanie oddziałom piechoty i były 

prawie niedostępne dla oddziałów konnych lub artylerii. Za 

każdym razem, gdy jednostka konna wchodzi na mokradła, czy 

to podczas ruchu, Cofania, czy Uderzenia/Kontynuowanego 

ataku, musi wykonać test na Dezorganizację: 

• Wynik 4 albo więcej oznacza Dezorganizację. 

• Wynik 3 albo mniej oznacza brak efektu. 

Ciężkozbrojni Konno MM nie mogą szarżować na heks bagien 

ani z niego, jednak mogą (oni i jednostki Kawalerii Cav) 

atakować Uderzeniem na heks mokradeł lub z niego. Jeśli 

Uderzenie Ciężkozbrojnych Konno jest skierowane na heks 

mokradeł lub z niego, wtedy należy wykonać rzut kością: wynik 

0 albo 1 oznacza, że zostają pozbawieni koni (należy zamienić 

ich żeton MM na żeton UH).  

Artyleria może wchodzić na heks mokradeł i opuszczać go 

tylko za pomocą drogi. 

WYŚCIG Z CZASEM 
Ta bitwa wykorzystuje zasady „wyścigu z czasem” (16.1). Na 

początku rozgrywki należy ustawić znacznik Czasu (Time) na 

polu 12 na Torze Generalnym. Wyścig z czasem spoczywa na 

Yorkach. 

BATALIA NORTHUMBERLANDA 
Hrabia Northumberland dowodził tylną batalią Ryszarda. 

Jednak nie jest do końca jasne którą trzymał stronę. 

Northumberland i jego ludzie nie ruszyli do walki, żaden z nich 

nie walczył przez całą bitwę. Ich brak zaangażowania był jedną 

z ważniejszych przyczyn porażki Ryszarda. 

Ten brak entuzjazmu znajduje odzwierciedlenie w jego niskim 

Wskaźniku Aktywacji. Gdy gracz Yorków chce aktywować tę 

batalię (w dowolny sposób za wyjątkiem gdy jest to po udanym 

Przejęciu Kontynuacji od przeciwnika), wtedy do rzutu kością 

stosuje poniższe modyfikatory. W przypadku Dowolnej 

Aktywacji gracz mimo wszystko musi rzucić kością i użyć 

poniższych modyfikatorów. Jeśli taka próba Aktywacji 

zakończy się niepowodzeniem podczas Dowolnej Aktywacji, 

wtedy Dowolna Aktywacja jest zmarnowana, przepada, a gracz 

Yorków może podjąć próbę Kontynuacji innej batalii (zgodnie 

z zasadą 6.2). Nie ma modyfikatorów do rzutów podczas próby 

Przejęcia Kontynuacji przez Northumberlanda. Dowódca ten 

nie może zostać włączony do żadnej Aktywacji Armii. 

Maksymalny MOD rzutu to minus dwa (–2). Użyj znacznika 

Nrthmbrld Activation DRM, aby śledzić poniższe modyfikatory 

na Torze Generalnym. 

Modyfikatory rzutu na Aktywację Northumberlanda: 

• Za każde dwie pełne jednostki Lancasterów lub 

dowódcy, które zostały Wyeliminowane ponad ilość 

jednostek lub dowódców straconych przez Yorków, 

próba Aktywacji Northumberlanda ma dodatkowy 

modyfikator (-1) do rzutu kością. 

Przykład: Lancasterzy stracili pięć jednostek, a 

Yorkowie dwie, więc gracz Yorków odejmie jeden (-1) 

od rzutu na Aktywację Northumberlanda. 

• Za każdą poprzednią udaną Aktywację batalii 

Northumberlanda gracz Yorków odejmuje jeden (-1) 

podczas kolejnych prób. 

STANLEYOWIE 
Lord Stanley i jego brat Sir William jedynie obserwowali bitwę, 

jak widzowie na meczu, czekając, kto wygra. Stanleyowie byli 

w rzeczywistości spokrewnieni z Henrykiem przez małżeństwo; 

Thomas, lord Stanley był ojczymem Henryka! Pomimo 

gorących i ciągłych błagań z obu stron, w końcu ruszyli do 

walki (prawdopodobnie jedynie batalia Sir Williama) gdy już 

było oczywiste, że wygrają Lancasterzy. Udział Sir Williama 

przypieczętował los Ryszarda, chociaż istnieją pewne 

niejasności odnośnie tego kto walczył, a kto się powstrzymał. 

Na początku gry rozstaw dwie batalie Stanleyów na 

odpowiednich heksach, aby pamiętać, że w rzeczy samej 

obserwują bitwę, czekając z interwencją na odpowiedni 

moment. Jednostki i dowódcy żadnej ze stron nie mogą 

wkroczyć na heks sąsiadujący lub zajmowany przez jednostkę 

bojową Stanleyów, prowadzić ostrzału do jednostki bojowej 

Stanleyów ani atakować Uderzeniem/Szarżą, dopóki 
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Stanleyowie nie dołączą do Lancasterów. Jeśli Stanleyowie 

nigdy nie dołączą do Lancasterów, nie będą uczestniczyć w 

bitwie. 

Gracz Lancasterów ma pięć żetonów „Stanley”. Na początku 

gry umieszcza je w nieprzezroczystym pojemniku (kubku). 

Następnie losuje jeden żeton Stanleyów, który zatrzymuje „w 

ręce” do późniejszej gry, nie ujawniając go przeciwnikowi. 

Podczas gry gracz Lancasterów może wykorzystać Dowolną 

Aktywację, aby wykonać jedną z następujących akcji zamiast 

standardowych akcji dla tego rodzaju Aktywacji: 

• Może zagrać trzymany żeton „Stanley” i spróbować 

zmobilizować Stanleyów (patrz dalej). 

• Może dobrać nowy żeton z kubka i wtedy zatrzymać go 

na później albo zagrać natychmiast i spróbować 

zmobilizować Stanleyów. 

Gracz Lancasterów nie może dobierać z kubka kolejnego 

żetonu, jeśli jeden już posiada. 

Mobilizacja Stanleyów (dla Lancasterów) 
Każdy żeton „Stanley” ma na odwrocie zapisane Wartości 

Mobilizacji Stanleyów: ≤ 2, ≤ 3, ≤ 4, ≤ 5 oraz ≤ 6. 

Aby zmobilizować Stanleyów, gracz Lancasterów wykonuje 

rzut kością i wynik modyfikuje o: 

–1 jeśli Richmond (Henryk Tudor) znajduje się w promieniu 

8 heksów od dowolnego dowódcy Stanleyów. 

+1 jeśli Ryszard III znajduje się w promieniu 12 heksów od 

dowolnego dowódcy Stanleyów. 

Następnie: 

• Jeśli (zmodyfikowany) wynik rzutu jest mniejszy lub 

równy Wartości Mobilizacji z zagranego żetonu 

„Stanley”, oznacza to, że Henryk Tudor zdołał nakłonić 

Stanleyów, by dla niego walczyli. Od tej pory 

Stanleyowie biorą udział w grze po stronie Lancasterów. 

Ponadto jedna z batalii Stanleyów może zostać 

natychmiast Aktywowana (jak z Dowolnej Aktywacji), 

a jej dowódca może wykonać Atak z Flanki (patrz dalej), 

jeśli stosowana jest ta opcjonalna zasada. 

• Jeśli (zmodyfikowany) wynik rzutu jest większy niż 

Wartości Mobilizacji z zagranego żetonu „Stanley”, 

wtedy Stanleyowie wciąż są tylko obserwatorami i nie 

decydują się walczyć przeciw królowi. 

Żeton należy zwrócić z powrotem do kubka. 

Stanleyowie nigdy nie mogą zostać włączeni do Aktywacji 

Armii. Nie posiadają własnego Sztandaru, więc gdy ich 

jednostka zostanie Wycofana (Retired), wtedy od razu jest 

Eliminowana. 

BALANS GRY 

Stanleyowie na ratunek królestwa (sprzyja Yorkom) 

Historycznie istniała możliwość, że Stanleyowie dołączą do 

Yorków i króla Ryszarda III przeciw Henrykowi Tudorowi z 

Lancasterów. Główny scenariusz jej nie uwzględnia, ponieważ 

wtedy Lancasterzy mieliby trudniejszą przeprawę. Aby zbadać 

tę możliwość, w grze znajdują się cztery żetony „Stanley” dla 

Yorków. Na początku gry gracz Yorków umieszcza je w 

nieprzezroczystym pojemniku (na przykład kubku), aby móc je 

losować. 

Podczas gry gracz Yorków może wykorzystać Dowolną 

Aktywację, aby wykonać jedną z następujących akcji zamiast 

standardowych akcji dla tego rodzaju Aktywacji: 

• Może zagrać trzymany żeton „Stanley” i spróbować 

zmobilizować Stanleyów (patrz dalej). 

• Może dobrać nowy żeton z kubka i wtedy zatrzymać go 

na później albo zagrać natychmiast i spróbować 

zmobilizować Stanleyów. 

Gracz Yorków nie może dobierać z kubka kolejnego żetonu, 

jeśli jeden już posiada. 

Mobilizacja Stanleyów (dla Yorków) 
Każdy żeton „Stanley” ma na odwrocie zapisane Wartości 

Mobilizacji Stanleyów: ≤ 1, ≤ 2, ≤ 3 oraz ≤ 4. 

Aby zmobilizować Stanleyów, gracz Yorków wykonuje rzut 

kością i wynik modyfikuje o: 

+1 jeśli Richmond (Henryk Tudor) znajduje się w promieniu 

12 heksów od dowolnego dowódcy Stanleyów. 

–1 jeśli Ryszard III znajduje się w promieniu 8 heksów od 

dowolnego dowódcy Stanleyów. 

Następnie: 

• Jeśli (zmodyfikowany) wynik rzutu jest mniejszy lub 

równy Wartości Mobilizacji z zagranego żetonu 

„Stanley”, oznacza to, że Ryszard III zdołał nakłonić 

Stanleyów, by dla niego walczyli. Od tej pory 

Stanleyowie biorą udział w grze po stronie Lancasterów. 

Ponadto jedna z batalii Stanleyów może zostać 

natychmiast Aktywowana (jak z Dowolnej Aktywacji), 

a jej dowódca może wykonać Atak z Flanki (patrz dalej), 

jeśli stosowana jest ta opcjonalna zasada. 

• Jeśli (zmodyfikowany) wynik rzutu jest większy niż 

Wartości Mobilizacji z zagranego żetonu „Stanley”, 

wtedy Stanleyowie wciąż są tylko obserwatorami i nie 

decydują się walczyć dla króla. 

Żeton należy zwrócić z powrotem do kubka. 

Stanleyowie nigdy nie mogą zostać włączeni do Aktywacji 

Armii. Nie posiadają własnego Sztandaru, więc gdy ich 

jednostka zostanie Wycofana (Retired), wtedy od razu jest 

Eliminowana. 

Stanleyowie idą jak walec (sprzyja Lancasterom, chyba że 

używana jest opcjonalna zasada „Stanleyowie na ratunek 

królestwa”) 

ATAK Z FLANKI 
Ta opcjonalna zasada umożliwia przeprowadzić atak z flanki 

wykonywany przez Sir Williama Stanleya przeciwko 

żołnierzom króla Ryszarda (albo na Lancasterów, jeśli używana 

jest zasada „Stanleyowie na ratunek królestwa”). Od momentu 

gdy Stanleyowie staną się Zmobilizowani, wtedy aktywny 

gracz może wykonać próbę Kontynuacji przez Aktywowanego 

dowódcę Stanleyów zamiast wybierać do Aktywacji inną 

batalię (wyjątek od zasady 6.2). Należy zastosować 

standardowy MOD za poprzednie kolejne udane Kontynuacje. 

Aktywny gracz może próbować Kontynuacji z wybranym 

dowódcą Stanleyów dopóki nieaktywny gracz udanie Aktywuje 

dowolną swoją batalię (w wyniku nieudanej próby Kontynuacji 

Stanleya przez przeciwnika, Spasowania aktywnego gracza lub 

Przejęcia Aktywacji od aktywnego gracza). Jeśli nieaktywnemu 
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graczowi nie uda się Przejęcie, które miało zapobiec atakowi 

Stanleyów z flanki, wtedy aktywny gracz może użyć otrzymaną 

właśnie Dowolną Aktywację i ponownie Aktywować jednego z 

dowódców Stanleyów (wykonuje kolejną udaną Kontynuację). 

W dowolnym momencie aktywny gracz może przeznaczyć 

swoją próbę Kontynuacji dla innej batalii, lecz kiedy już to 

zrobi, wtedy nie będzie mógł użyć ewentualnej kolejnej udanej 

Kontynuacji do Aktywacji dowódcy Stanleyów. (To oznacza, 

że atak Stanleyów z flanki wymaga zwykłej Aktywacji 

dowódcy Stanleyów i następnie Kontynuacji Aktywacji tego 

dowódcy, czyli musi to być jeden ciąg Aktywacji i Kontynuacji 

dla tego dowódcy – przyp. tłum.) 

ROZSTAWIENIE OPCJONALNE 
Zmieniają się tylko heksy rozstawienia. Wszystkie pozostałe 

informacje są takie same jak w standardowym scenariuszu i 

opcjonalnych wariantach z „Balansu gry”. 

Spotkanie w drodze 

W poniższym wariancie dajemy graczom większą swobodę – 

zamiast walki pozycyjnej, jest to walka w wyniku spotkania 

armii, które jeszcze nie zajęły pozycji bojowych. Wszystkie 

jednostki artylerii zaczynają w szyku transportowym 

(zaprzodkowane, choć mogą strzelić, 7.6). 

   Armia Lancasterów  
 

Rozstawienie: 

Heksy: Jednostki: 

John de Vere, 13. hrabia Oxford (Ucieczka 10) 

1218-1220, 

1118-1120, 

1019-1021, 

0919-0921, 

0820-0822, 

0720-0722, 

0621-0623 

3x Długie Łuki LB (walijskie), 

2x Łucznicy A (normańscy), 

2x Piechota Inf (bretońska), 

2x artyleria (francuska), 

6x Piechota Inf (walisjka), 

6x Piechota Poborowa Lvy, 

Oxford. 

Henryk Tudor, 2. hrabia Richmond (Ucieczka 3) 

0521-0523, 

0422-0423 

1x Piechota Inf, 

4x Ciężkozbrojni Konno MM, 

Richmond. 

   Armia Yorków 
 

Rozstawienie: 

Heksy: Jednostki: 

John Howard, 1. książę Norfolk (Ucieczka 8) 

2104-2707, 

2204-2706, 

2404-2705 

3x artyleria, 3x Ręczna Br. Palna HG,  

3x Piechota Inf, 6x Długie Łuki LB, 

2x Ciężkozbrojni Konno MM, Norfolk. 

Ryszard III, król Anglii (Ucieczka 6) 

2806-3308, 

2905-3307 

7x Piechota Inf, 

4x Ciężkozbrojni Konno MM, Richard III. 

Henryk Percy, 4. hrabia Northumberland (Ucieczka 6) 

2903-3305, 

3003-3304, 

3203-3303 

7x Piechota Inf, 

4x Ciężkozbrojni Konno MM, 

Northumberland. 

 

Stanleyowie: Rozstawienie wg zasad historycznych. 

Tradycyjne 

Tu rozstawienie początkowe jest według starszych, bardziej 

tradycyjnych źródeł, które dzisiaj są już obalone przez wyniki 

najnowszych badań archeologicznych, prowadzonych przez 

Battlefield Trust. Wszystkie jednostki artylerii zaczynają w 

szyku transportowym (zaprzodkowane, choć mogą strzelić, 7.6). 

   Armia Lancasterów  
 

Rozstawienie: 

Heksy: Jednostki: 

John de Vere, 13. hrabia Oxford (Ucieczka 10) 

2007-2011, 

1907-1911, 

1807-1811, 

1707-1712 

3x Długie Łuki LB (walijskie), 

2x Łucznicy A (normańscy), 

2x Piechota Inf (bretońska), 

2x artyleria (francuska), 

6x Piechota Inf (walisjka), 

6x Piechota Poborowa Lvy, 

Oxford. 

Henryk Tudor, 2. hrabia Richmond (Ucieczka 3) 

1019-1021, 

0919-0920 

1x Piechota Inf, 

4x Ciężkozbrojni Konno MM, 

Richmond. 

   Armia Yorków 
 

Rozstawienie: 

Heksy: Jednostki: 

John Howard, 1. książę Norfolk (Ucieczka 8) 

2105-2708, 

2205-2707, 

2304-2606 

3x artyleria, 3x Ręczna Br. Palna HG,  

3x Piechota Inf, 6x Długie Łuki LB, 

2x Ciężkozbrojni Konno MM, Norfolk. 

Ryszard III, król Anglii (Ucieczka 6) 

2704-3106, 

2703-3206 

7x Piechota Inf, 

4x Ciężkozbrojni Konno MM, Richard III. 

POSIŁKI YORKÓW 
Batalia Northumberlanda rozpoczyna ten „Tradycyjny” wariant 

poza mapą. Można przeznaczyć Dowolną Aktywację, aby 

spróbować go Aktywować, ale obowiązują modyfikatory rzutu 

kością według zasady „Batalia Northumberlanda” z tego 

scenariusza. Jeśli jego Aktywacja się nie powiedzie, to 

Dowolna Aktywacja zostaje zużyta i gracz Yorków może 

sprawdzić możliwość Kontynuacji dla innej batalii (zgodnie z 

6.2). Ale jeśli jego Aktywacja się powiedzie, Northumberland i 

jego batalia wchodzą na mapę przez heks 3303 (zasada 7.5). 

Batalia Northumberlanda (Ucieczka 6) 

Northumberland, 7x Piechota Inf, 4x Ciężkozbr. Konno MM,  

Stanleyowie: Rozstawienie wg zasad historycznych. 

POZIOMY UCIECZKI 
Jeśli Stanleyowie dołączą do Lancasterów, wtedy 

Wyeliminowane ich jednostki liczą się do Ucieczki 

Lancasterów - i analogicznie gdy dołączą do Yorków. 

Balans: Siły są dosyć wyrównane, wiele zależy od kostki. 

Poziom Ucieczki Lancasterów wynosi 18. 
 

Poziom Ucieczki Yorków wynosi 22. 
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PRZYKŁAD Z ROZGRYWKI 

Przykład rozpoczyna się po fazie ruchu/strzelania w Aktywacji 

Lancasterów. Ich MM 2 oraz MM 3 właśnie zakończyły ruch. 

Faza Uderzenia, krok 1: Deklaracja ataków 

1. Inf 2 Lancasterów Uderzy na MM 1 Yorków. 

2. MM 1 Lancasterów Szarżuje na MM 1 Yorków. 

3. DM 5 Lancasterów Uderzy na HG 1 i Inf 2 Yorków. 

4. MM 2 Lancasterów Szarżuje na LB 1 Yorków. 

5. MM 3 Lancasterów Szarżuje na MM 2 Yorków. 

 

Uwaga: MM 1 Lancasterów mogła szarżować na HG 1 Yorków. 

Dzięki temu DM 5 miałaby możliwość zaatakowania tylko 

jednej jednostki: piechoty Inf 2 (teraz jednak musi atakować też 

na HG 1). MM 1 Lancasterów nie jest zmuszona do atakowania 

dodatkowo na Inf 3 Yorków, ponieważ Szarża zawsze jest 

wykonywana na jedną jednostkę przeciwnika (zasady 13.0). 

 

 

Faza Uderzenia, krok 2: Działania przed Uderzeniem 

Żeton MM 1 Lancasterów ustawia się przed MM 1 Yorków na 

heksie 3016.  

Żeton MM 2 Lancasterów ustawia się przed LB 1 Yorków na 

heksie 3020. W tym momencie, gdy MM 2 szarżuje na Przedni 

heks jednostki LB 1, gracz Yorków deklaruje Ostrzał Reakcyjny 

(zasada 11.2) od LB 1. Według Tabeli MOD OSTRZAŁU 

WEDŁUG ZASIĘGU Długie Łuki w zasięgu 1 heksu mają 

MOD +1. Według Tabeli MOD OSTRZAŁU, jest MOD +1 dla 

ostrzału z Długich Łuków do Ciężkozbrojnych Konno lub 

Kawalerii, oraz MOD -2 ponieważ strzela jednostka będąca w 

Dezorganizacji. Łączny modyfikator wynosi +1+1-2 = 0. 

Strzelający gracz Yorków wyrzuca liczbę 6, modyfikator jest 0, 

co według Tabeli WYNIK OSTRZAŁU oznacza, że jednostka 

konna będąca celem „traci konie”, czyli żeton MM 2 

Lancasterów jest zamieniany na UH 2 (zasada 14.3) w stanie 

Dezorganizacji, a jej żeton szarży Charge jest zamieniany na 

żeton uderzenia Shock. 

Żeton MM 3 Lancasterów ustawia się przed MM 2 Yorków na 

heksie 3021. 

MM 1 Yorków deklaruje Kontr-Szarżę przeciw Uderzeniu (13.8) 

jednostki Inf 2 Lancasterów (zamiast tego mogli zrobić Kontr-

Szarżę przeciw Szarży (13.7) jednostki MM 1 Lancasterów). 

MM 2 Yorków deklaruje Kontr-Szarżę przeciw Szarży (13.7) 

jednostki MM 3 Lancasterów. 

Gracz Yorków decyduje się rozpatrzyć swoją Kontr-Szarżę 

jednostki MM 1 jako pierwszą i wyrzuca kością liczbę 5. 

Według Tabeli KONTR-SZARŻA PRZECIW UDERZENIU / 

OSTRZAŁOWI taki wynik rzutu oznacza udaną kontr-szarżę i 

przeciwnik otrzyma MOD -2 przy rozstrzyganiu swojego 

Uderzenia piechotą Inf 2. 

Następnie gracz Yorków rozpatruje swoją Kontr-Szarżę 

jednostki MM 2 i wyrzuca kością liczbę 3. Według Tabeli 

KONTR-SZARŻA PRZECIW SZARŻY taki wynik rzutu 

oznacza, że szarża jednostki MM 3 nie doszła do skutku, zatem 

jej znacznik szarży Charge zostaje zamieniony na znacznik 

uderzenia Shock. 

Faza Uderzenia, krok 3: Rozpatrzenie ataku 

Gracz Lancasterów decyduje się rozpatrzyć ataki w kolejności 

od lewej do prawej. Według zasad wszelkie ataki są 

jednoczesne, więc kolejność ich rozwiązywania ma znaczenie 

tylko dla decyzji o Zajęciu Zdobytej Pozycji i Cofnięciu. 

Modyfikatory sprawdza się w Tabeli MOD DLA UDERZENIA 

LUB SZARŻY. 

Atak Inf 1 oraz MM 1 Lancasterów na MM 1 Yorków 

MOD Obronny w Uderzeniu broniących się wynosi 0 (z żetonu 

MM 1 Yorków). Atakujący MM ma więcej jednostek o jedną - 

ma przewagę siły 2:1, więc otrzymuje MOD +1. Wg Tabeli 

PRZEWAGA W UZBROJENIU jednostka MM atakująca na 

MM ma MOD 0. Ponadto jak wiemy broniący się MM 1 

Yorków, wykonując wcześniej swoją udaną Kontr-Szarżę, 

spowodowali, że teraz atakujący mają MOD -2. Żadne inne 

modyfikatory MOD nie mają zastosowania. Całkowity MOD = 

0+1+0–2 = –1. Atak zostanie rozstrzygnięty w tabeli WYNIK 

SZARŻY, ponieważ co najmniej połowa atakujących sił  to 

szarżująca konnica MM 1 Lancasterów, i zostanie użyta 

kolumna „Zwykła” według statusu broniącej się jednostki. 

Gracz Lancasterów wyrzuca kością liczbę 9, co razem z MOD 

-1 daje wynik 8, a według Tabeli oznacza to Dezorganizację 

broniącego się oraz Kontynuowany Atak dla atakującego. 
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Żeton MM 1 Yorków jest odwracany na drugą stronę (ukazującą 

jego Dezorganizację). Żeton MM 1 Lancasterów otrzymuje 

znacznik kontynuowanego ataku „Continued Attack –1” 

(zasada 14.7). Atakujący nie mogą Zająć Zdobytego Pola, 

ponieważ heks 3115 wciąż jest zajęty przez przeciwnika. 

Atak DM 5 Lancasterów na HG 1 Yorków 

Ten atak oraz kolejny atak na Inf 2 muszą oba zostać 

rozstrzygnięte zanim atakujący otrzyma efekty tych ataków. 

MOD Obronny w Uderzeniu Yorków wynosi 0 (z ich żetonu). 

Atakujący mniej jednostek o jedną w stosunku do broniących 

się w całej tej walce, więc dostaje MOD -1. Według Tabeli 

PRZEWAGA W UZBROJENIU jednostka DM atakująca na 

HG ma MOD +3. Żadne inne modyfikatory MOD nie mają 

zastosowania. Całkowity MOD 0–1+3= +2. Atak zostanie 

rozstrzygnięty zgodnie z tabelą WYNIK UDERZENIA w 

kolumnie „Zwykła” według statusu broniącej się jednostki. 

Gracz Lancasterów wyrzuca kością liczbę 0, co razem z MOD 

+2 daje wynik 2, a według Tabeli oznacza to Dezorganizację 

atakującego albo jego Cofnięcie o 1 heks (zapamiętujemy ten 

wynik, lecz jeszcze go nie stosujemy, i przechodzimy do ataku 

tej jednostki na Inf 2 Yorków). 

Atak DM 5 Lancasterów na Inf 2 Yorków 

MOD Obronny w Uderzeniu Yorków wynosi +1 (z ich żetonu). 

Atakujący mniej jednostek o jedną, więc dostaje MOD -1. 

Według Tabeli PRZEWAGA W UZBROJENIU jednostka DM 

atakująca na Inf ma MOD +1. Żadne inne modyfikatory MOD 

nie mają zastosowania. Całkowity MOD +1–1+1= +1. Atak 

zostanie rozstrzygnięty zgodnie z tabelą WYNIK UDERZENIA 

w kolumnie „w Dezorgan.” według statusu broniącej się 

jednostki. Gracz Lancasterów wyrzuca kością liczbę 7, co 

razem z MOD +1 daje wynik 8, w czyli według Tabeli oznacza 

to Eliminację broniącej się jednostki oraz Kontynuowany Atak 

dla atakującego (otrzymuje znacznik „Continued Attack –1”). 

Piechota Inf 2 Yorków jest usuwana z mapy i powiększa Punkty 

Ucieczki Yorków o 1 (wg zasady 3.0). 

W tym momencie, ponieważ wszystkie jej ataki zostały już 

przeprowadzone, atakujący DM 5 Lancasterów mogą już 

zastosować efekty obu. Z ataku przeciw HG 1 gracz  

Lancasterów musi wybrać Dezorganizację swojej jednostki 

albo Cofnięcie jej o 1 heks. Gracz wybiera Cofnięcie, jednak 

nie wykonuje go, ponieważ jednostka DM 5 jest teraz 

oznaczona również znacznikiem „Continued Attack –1”, więc 

musi przesunąć się na heks 3118 po ataku na jednostkę Inf 2 

Yorków. Mimo że DM 5 otrzymała wynik Cofnięcia się, musi 

go zignorować z uwagi na Kontynuowany Atak; nie może 

zmienić swojego ukierunkowania. Natomiast gdyby DM 5 

Lancasterów wyrzuciła 6 podczas ataku na Inf 2 Yorków i nie 

otrzymała Kontynuowanego Ataku, wtedy musiałaby wykonać 

Cofnięcie. A gdyby atak na Inf 2 przyniósł wynik 

„Dezorganizacja atakującego albo Cofnięcie o 1 heks”, gracz 

Lancasterów mógłby ponownie wybrać Cofnięcie (taki sam 

wynik jak po pierwszym ataku na HG 1) i wtedy jego DM 5 

wykonałaby Cofnięcie o 1 heks (nie o 2) rozliczając oba ataki 

(należy pamiętać, że są to dwa ataki jednoczesne jednej 

jednostki przeciw dwóm, dlatego gdy oba dają ten sam wynik: 

Cofnij się o 1 heks, to nie są kumulowane – przyp. tłum.) 

 

 

 

Atak UH 2 Lancasterów (poprzednio była to MM 2)  

na LB 1 Yorków 

MOD Obronny w Uderzeniu Yorków wynosi +1 (z ich żetonu). 

Relacja sił wynosi 1:1 więc nie ma MOD z tego tytułu. Według 

Tabeli PRZEWAGA W UZBROJENIU jednostka UH atakująca 

na LB ma MOD +1. Atakująca UH 2 jest w Dezorganizacji, 

więc ma też MOD –2. Żadne inne modyfikatory MOD nie mają 

zastosowania. Całkowity MOD +1+1–2 = 0. Atak zostanie 

rozstrzygnięty zgodnie z tabelą WYNIK UDERZENIA w 

kolumnie „w Dezorgan.” według statusu broniącej się jednostki. 

Gracz Lancasterów wyrzuca kością liczbę 5, co razem z MOD 

0 wciąż daje wynik 5, w czyli według Tabeli oznacza to, że 

broniący stają się Wycofani (otrzymują znacznik Retired). 

Żeton LB 1 należy zatem podnieś z zajmowanego przez niego 

heksu i przenieść na heks obok Sztadaru jego batalii (zasada 

14.5), co powiększa Punkty Ucieczki Yorków o 1 (wg zasady 

3.0). Jednostka UH 2 Lancasterów nie może wykonać Zajęcia 

Zdobytej Pozycji po walce, ponieważ jest w Dezorganizacji. 

Atak MM 3 Lancasterów na MM 2 Yorków 

MOD Obronny w Uderzeniu Yorków wynosi 0 (z ich żetonu). 

Relacja sił wynosi 1:1 więc nie ma MOD z tego tytułu. Według 

Tabeli PRZEWAGA W UZBROJENIU jednostka MM 

atakująca na MM ma MOD 0. Żadne inne modyfikatory MOD 

nie mają zastosowania. Całkowity MOD 0+0+0 = 0. Atak 

zostanie rozstrzygnięty zgodnie z tabelą WYNIK UDERZENIA 

w kolumnie „Zwykła” według statusu broniącej się jednostki. 

Gracz Lancasterów wyrzuca kością liczbę 1, co razem z MOD 

0 wciąż daje wynik 1, w czyli według Tabeli oznacza to, że 

atakujący jest w Dezorganizacji. Żeton jednostki MM 3 jest 

odwracany na drugą stronę ukazującą jego Dezorganizację. 

 

Faza Uderzenia, krok 4: Kontynuowany Atak 

Wszystkie jednostki oznaczone znacznikiem Continued Attack 

muszą teraz przejść do Fazy Uderzenia, do Kroku 1 i 

zadeklarować atak na wszelkie jednostki wroga znajdujące się 

na ich Przednich heksach (zasada 14.7). W tym przykładzie 

MM 1 Lancasterów ma dwóch wrogów na swoich Przednich 

heksach, zaś DM 5 ma jednego. MM 1 musi zadeklarować 

Uderzenie na MM 1 Yorków (ponownie) oraz na Inf 3 Yorków. 

Jednostka DM 5 musi zadeklarować Uderzenie na LB 2 

Yorków. Gdyby wcześniej dodatkowo jednostka UH 2 

Lancasterów otrzymała Kontynuowany Atak po walce z LB 1 

Yorków, to mogłaby zostać przesunięta do przodu, mimo że jest 

w Dezorganizacji, i teraz obie jednostki Lancasterów UH 2 oraz 

DM 5 mogłyby wykonać Uderzenie na LB 2 Yorków, ponieważ 

ci znajdowaliby się na ich Przednich heksach.  
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A. Faza aktywacji 
• Jeśli jest to Dowolna Aktywacja, wybierz Batalię, Armię 

(6.1), Sztandar (15.2) lub Spasuj (6.1). Jeśli wybierzesz 

Spasowanie, nieaktywny gracz otrzyma Dowolną 

Aktywację; można przesunąć znacznik Czasu (16.1). 

• Jeśli Aktywowany jest Sztandar, przejdź do Fazy D lub 

przenieś Sztandar (15.2) i przejdź do Fazy E. 

B. Faza ruchu / ostrzału 
Podczas Aktywacji Armii jej jednostki mogą się tylko się 

Poruszyć (7.0). Podczas Aktywacji batalii jej jednostki mogą 

się Poruszyć (7.0) oraz/lub Strzelać (11.0). 

• Rozmieść dowódców zastępczych (5.5). 

• Zanim jakakolwiek jednostka wykona ruch lub ostrzał, 

najpierw nieaktywny gracz może zagrać żeton Seizure: 

Battle Cry lub Treachery, a następnie aktywny gracz (6.3). 

• Zanim jakakolwiek jednostka wykona ruch lub ostrzał, 

sprawdź czy Aktywowane jednostki są w Zasięgu 

Dowodzenia (5.2 i 5.3). 

• Piechota uzbrojona w broń strzelecką może strzelać na 

końcu swojego ruchu. Jednostka może strzelać bez 

wykonywania ruchu. 

• Każda pojedyncza jednostka musi zakończyć swój ruch / 

ostrzał, zanim inna będzie mogła wykonać swój. 

• Jednostki nieaktywnego gracza mogą kwalifikować się do 

Ostrzału Reakcyjnego, Zwrotnego (11.2) lub Kontr-Szarży 

(13.9), w zależności od działań aktywnego gracza. 

• Po wykonaniu ruchu w Aktywacji Armii przejdź do Fazy E. 

C. Faza uderzenia 
Podczas aktywacji batalii, po zakończeniu jej wszystkich 

ruchów / ostrzałów, można zainicjować Uderzenia (12.0) i 

Szarże (13.0). 

1.  Aktywny gracz wskazuje (oznacza) swoje jednostki 

atakujące i ich cele; to dotyczy również Szarży (13.0). 

2. Działania przed Uderzeniem: 

a) Aktywny gracz pojedynczo umieszcza każdą szarżującą 

jednostkę przy celu. Każdy wywołany przez to 

przemieszczenie Ostrzał Reakcyjny wroga jest 

rozpatrywany natychmiast (11.2). 

b) Należy wykonać test Dezorganizacji atakujących 

jednostek z powodu ruchu przez trudny teren. Wszelkie 

efekty Dezorganizacji są nakładane natychmiast. 

c) Możliwe Cofnięcie Przed Walką (12.2) obrońców. 

d) Strona broniąca się wykonuje wszelkie Kontr-Szarże 

(13.6), jeśli jest uprawiona. 

3. Aktywny gracz rozpatruje wszystkie swoje Uderzenia i 

Szarże na wroga, w dowolnej kolejności. Używa Tabeli 

WYNIK SZARŻY tylko jeśli co najmniej połowie 

jednostek w pojedynczej walce udała się Szarża (nie 

znalazła się w Dezorganizacji z powodu Ostrzałów 

Reakcyjnych lub Kontr-Szarż); w przeciwnym razie 

używana jest Tabela WYNIK UDERZENIA. Umieszcza się 

 

 

 

znaczniki Kontynuowanego Ataku (14.7) i podejmowane 

są Zajęcia Zdobytych Pozycji (12.4). 

Wyjątek: Ataki pojedynczego atakującego na wiele 

broniących się heksów są rozpatrywane niejako w tym samym 

czasie, tzn. trwają jednocześnie, a wyniki (które mogą się 

kumulować dla atakującego) są stosowane po rozpatrzeniu 

ataków na każdy z celów. 

4. Rozpatrywane są wszelkie Kontynuowane Ataki (14.7). 

Następuje powrót do Kroku 1 Fazy C z tym wyjątkiem, że 

teraz atakują tylko jednostki oznaczone znacznikami 

Continued Attack i muszą zadeklarować Uderzenie; 

Szarża lub Kontr-Szarża są zabronione. 

D. Faza uporządkowania jednostek 
Uporządkuj (15.0) dowolne jednostki z Aktywowanej batalii, 

które są w Dezorganizacji, nie zrobiły nic w całej Aktywacji i 

obecnie nie sąsiadują z jednostką wroga. Jeśli został 

aktywowany Sztandar, Uporządkuj (15.0) dowolną Wycofaną 

jednostkę (Retired) należącą do tej armii, będącą na lub w 

obrębie jednego heksu od Sztandaru i nie sąsiadującą z 

jednostką wroga. 

E. Faza kontynuacyjna 
Należy wykonać testy Ucieczki pojedynczych batalii, a 

następnie testy Pościgu (14.8 i 14.9). Jeśli właśnie kończy się 

Dowolna Aktywacja, obaj gracze wykonują Test Porażki (3.0). 

Jeśli wtedy gra się nie zakończy, gracz, który zakończył 

Aktywację, wybiera Spasowanie lub Próbę Kontynuacji w 

celu Aktywacji Batalii lub Armii (6.2): 

• Nie może to być batalia, która właśnie zakończyła 

Aktywację, chyba że aktywny gracz ma tylko jedną batalię. 

• Kontynuacja Aktywacji Armii może nastąpić tylko po 

zakończonej Aktywacji Armii. Kontynuacja Aktywacji 

Batalii może nastąpić po Aktywacji Batalii, Armii lub 

Sztandaru. 

• Nieaktywny gracz może próbować przerwać Kontynuację, 

wykonując Próbę Przejęcia (6.3). Wtedy zagrywa żeton 

Seizure Opportunity i wskazuje jedną ze swoich batalii do 

Aktywacji. Aktywny gracz może wtedy zagrać żeton 

Seizure Negation (Zanegowanie Przejęcia) (6.3), a wtedy 

rozpatruje Próbę Kontynuacji, w przeciwnym razie 

nieaktywny gracz rzuca kością i rozpatruje Próbę 

Przejęcia. Jeśli Przejęcie się powiedzie, Aktywuje swoją 

wskazaną wcześniej batalię i kontynuuje z nią od Fazy B. 

Jeśli się nie powiedzie, aktywny gracz otrzymuje Dowolną 

Aktywację i przechodzi do Fazy A; tak zdobyta Dowolna 

Aktywacja może być użyta nawet do Aktywacji Batalii, 

która właśnie zakończyła Aktywację. 

• Jeśli nie wystąpi Próba Przejęcia, aktywny gracz rzuca 

kością i rozstrzyga swoją Próbę Kontynuacji (6.2). Jeśli 

się powiedzie, aktywuje wybraną batalię i przechodzi do 

fazy B. Jeśli się nie powiedzie lub aktywny gracz Spasuje, 

nieaktywny gracz otrzymuje Dowolną Aktywację i 

przechodzi do Fazy  A. 
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PRZEWAGA W UZBROJENIU (dotyczy Uderzenia i Szarży)  
  Atakujący † 

  

     

 

Broniący  MM DM UH Cav Inf  

 

MM 0 –1 –2 –2 –2  

 

DM +1 0 –1 –1 –1  

 

UH +2 +1 0 +1 +1  

 

Cav +3 +2 +1 0 +1  

   

Inf, Lvy +1 +1 –1 +1 0  

    

LB, A +3 +2 +1 +2 +1  

 

HG +4 +3 +1 +2 +2  

 

Art 

Art sama na heksie = jest Eliminowana w przypadku Uderzenia/Szarży, a w 

przypadku Szarży atakujący dodatkowo ma Kontynuowany Atak. 

Jeśli Art nie jest sama: zobacz 12.5 w Instrukcji. 

 

† Rodzaje jednostek niewymienione tutaj jako Atakujący nie mogą atakować Uderzeniem ani Szarżą. 
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TABELA TERENU: ST. ALBANS 

 Ruch MOD Uderzenia/Szarży MOD 

Ostrzału Rodzaj terenu konno pieszo konno pieszo 

Czysty / Ulica 1 1 BE BE BE 

Droga 1 [a] 1 [a] INNYT INNYT INNYT 

Domy, Wiatrak, Kościół, Opactwo NDZW 3 –3 –2 –1 

Sad 2 2 –1 –1 BE 

Rzeka NDZW NDZW NDZW NDZW BE 

Rów - Tonman Ditch NDZW +2 [b] NDZW –2 BE 

Most, Brama +0 +0 –1 –1 BE 

Sieć (żeton Netting) +0 +0 –3 [d] –2 [d] BE 

Kolczatka (żeton Caltrops) +1D +1 BE BE BE 

Żywopłot +3 +1 –3 –1 –1 [c] 

W górę wzniesienia BE +1 BE –1 BE 

W dół wzniesienia BE BE +1 BE BE 

Opuszczenie heksu sąsiadującego z wrogiem +1 +1 BE BE BE 

D = test Dezorganizacji ( ≥4 );NDZW = Niedozwolony; BE = Brak efektu; INNYT = według innego terenu na heksie 

a: Neguje pozostały teren (lecz nie Kolczatki, Wzniesienia ani koszt Opuszczenia heksu sąsiadującego z wrogiem) jeśli jednostka porusza się 

między heksami wzdłuż drogi. 

b: Powoduje natychmiastową Dezorganizację po przekroczeniu zwykłym Ruchem, Cofnięciem lub Zajęciem Zdobytego Pola. Mosty 

przechodzące ponad Rowem negują wszystkie efekty Rowu. 

c: Strzały przechodzą przez krawędź heksu z Żywopłotem, ale nie przechodzą gdy cel lub strzelający są od niego oddaleni (11.4). 

d: Odnośnie Sieci, MOD ataku dotyczą tylko ataków na heks z Siecią (heksy mające znacznik Netting) i tylko jeśli przechodzą one przez 

krawędź heksu wskazywanego przez strzałkę znajdującą się na znaczniku sieci Netting. 

 

TABELA TERENU: TEWKESBURY 

 Ruch MOD Uderzenia/Szarży MOD 

Ostrzału Rodzaj terenu konno pieszo artyleria konno pieszo 

Czysty 1 1 1 BE BE BE 

Droga 1 [c] 1 [c] 1 [c] INNYT INNYT INNYT 

Żywopłot / Zarośla 4 2 4 –3 –2 –1 [b] 

Posiadłość 3 2 4 –2 –1 –1 

Obóz 4 2 4 –3 –2 –1 [b] 

Rzeka NDZW NDZW NDZW NDZW NDZW BE 

Potok +1 +1 +2 –1 –1 BE 

Most [a] +0 +0 +0 –1 –1 BE 

W górę wzniesienia BE +1 +1 BE –1 BE 

W dół wzniesienia BE BE BE +1 BE BE 

Opuszczenie heksu 

sąsiadującego z wrogiem 
+1 +1 +1 BE BE BE 

NDZW = Niedozwolony; BE = Brak efektu; INNYT = według innego terenu na heksie  

a: Zerowy koszt nie ma zastosowania, gdy przekraczając Most jednostka wchodzi na heks sąsiadujący z wrogiem – należy użyć kosztu Potoku. 

b: -1 jeśli cel zajmuje heks Żywopłotu / Zarośli. -1 za każdy heks Żywopłotu / Zarośli, przez który pośrednio przechodzi strzał, wyłączając 

same heksy celu i strzelającego. 

c: Neguje inny teren na heksie (za wyjątkiem kosztu Opuszczenia heksu sąsiadującego z wrogiem) jeśli jednostka porusza się między heksami 

wzdłuż drogi. 
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TABELA TERENU: TOWTON 

 Ruch MOD Uderzenia/Szarży MOD 

Ostrzału Rodzaj terenu konno pieszo konno pieszo 

Czysty 1 1 BE BE BE 

Droga 1 [c] 1 [c] INNYT INNYT INNYT 

Las 3 2 –2 –1 –1 

Mokradła 5D 2 –2/–1 [a] –1/–1 [b] BE 

Rzeka NDZW NDZW NDZW NDZW BE 

Opuszczenie heksu 

sąsiadującego z wrogiem 
+1 +1 BE BE BE 

D = test Dezorganizacji ( ≥4 );NDZW = Niedozwolony; BE = Brak efektu; INNYT = według innego terenu na heksie  

a: -1 do ataku z Mokradeł, -2 do ataku na Mokradła. Jeśli na kostce wypadnie 0 albo 1 (niezmodyfikowane), to wszyscy Ciężkozbrojni MM 

tracą konie i są zamieniani na jednostki UH. Przy wchodzeniu na bagna podczas Zajęcia Zdobytej Pozycji sprawdź Dezorganizację (jest dla 

rzutu ≥4). 

b: Podczas atakowania z lub bronienia się na heksie z bagnami. 

c: Neguje inny teren na heksie (za wyjątkiem kosztu Opuszczenia heksu sąsiadującego z wrogiem) jeśli jednostka porusza się między heksami 

wzdłuż drogi. 

 

 

TABELA TERENU: BARNET 

 Ruch MOD Uderzenia/Szarży MOD 

Ostrzału Rodzaj terenu konno pieszo artyleria konno pieszo 

Czysty 2 2 2 BE BE BE 

Droga [a] [a] [a] INNYT INNYT INNYT 

Las 3 2 4 –2 –1 –1 

Wioska / Kościół  3 2 4 –2 –1 –1 

Żywopłot +3 +1 +2 –3 –1 –1 [b] 

Strumień BE BE +1 BE BE BE 

W górę wzniesienia BE +1 +1 BE –1 BE 

W dół wzniesienia BE BE BE +1 BE BE 

Opuszczenie heksu 

sąsiadującego z wrogiem 
+1 +1 +1 BE BE BE 

NDZW = Niedozwolony; BE = Brak efektu; INNYT = według innego terenu na heksie  

a: Użyj kosztu za teren Czysty. Neguje inny teren na heksie (za wyjątkiem kosztu ruchu po Wzniesieniu i kosztu Opuszczenia heksu sąsiadującego 

z wrogiem) jeśli jednostka porusza się między heksami wzdłuż drogi. 

b: Strzały przechodzą przez krawędź heksu z Żywopłotem, chyba że cel stoi tuż obok tego Żywopłotu (11.4). 

c: MOD wynosi -3 jeśli jest Mgła. 
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TABELA TERENU: BLORE HEATH 

 Ruch MOD Uderzenia/Szarży MOD 

Ostrzału Rodzaj terenu konno pieszo konno pieszo 

Czysty 1 1 BE BE BE 

Droga 1 [f] 1 [f] INNYT INNYT INNYT 

Las 3 2 –2 –1 –1 

Wioska 3 2 –2 –1 –1 

Wozy z taborem NDZW 2 –2 –2 [b] –1 

Okopy NDZW 2 [a] –4 –1 –1/–2 [d] 

Potok / Most [e] +2D +1 –1 –1 BE 

Strumień +1 BE BE BE BE 

Kolczatka (żeton Caltrops) +1D +1 BE BE BE 

Żywopłot +3 +1 –3 –1 –1 [c] 

Opuszczenie heksu 

sąsiadującego z wrogiem 
+1 +1 BE BE BE 

D = test Dezorganizacji ( ≥4 );NDZW = Niedozwolony; BE = Brak efektu; INNYT = według innego terenu na heksie  

a: Jednostka może wejść do Okopów z dowolnej strony lub poruszać się wewnątrz Okopów kosztem 1 PR. 

b: Koszt ten stosuje się dla jednostki atakującej na albo z takiego heksu. 

c: Strzały przechodzą przez krawędź heksu z Żywopłotem, chyba że cel stoi tuż obok tego Żywopłotu (11.4). 

d: -1 dla jednostek strzelających do Okopów. -2 dla Długich Łuków LB strzelających z Okopów. 

e: Historycznie most nie był używany i nie był wykorzystany, więc w tym scenariuszu nie daje korzyści. 

f: Neguje inny teren na heksie (za wyjątkiem kosztu Opuszczenia heksu sąsiadującego z wrogiem) jeśli jednostka porusza się między heksami 

wzdłuż drogi. 

 

 

TABELA TERENU: BOSWORTH 

 Ruch MOD Uderzenia/Szarży MOD 

Ostrzału Rodzaj terenu konno pieszo artyleria konno pieszo 

Czysty 1 1 2 BE BE BE 

Droga 1 [a] 1 [a] 1 [a] INNYT INNYT INNYT 

Bagna 3 2 3 –1 BE BE 

Mokradła 5D 2 NDZW –2/–1 [d] –1/–1 [e] BE 

Strumień +0 +0 +1 BE [c] –1 BE 

Most [b] +0 +0 +0 –1 –1 BE 

W górę wzniesienia BE +1 +1 BE –1 BE 

W dół wzniesienia BE BE BE +1 BE BE 

Opuszczenie heksu 

sąsiadującego z wrogiem 
+1 +1 +1 BE BE BE 

NDZW = Niedozwolony; BE = Brak efektu; INNYT = według innego terenu na heksie  

a: Neguje inny teren na heksie (za wyjątkiem kosztu ruchu po Wzniesieniu i kosztu Opuszczenia heksu sąsiadującego z wrogiem) jeśli 

jednostka porusza się między heksami wzdłuż drogi. 

b: Zerowy koszt nie ma zastosowania, gdy przekraczając Most jednostka wchodzi na heks sąsiadujący z wrogiem – należy użyć kosztu Strumienia. 

c: Ciężkozbrojni Konno MM nie mogą Szarżować ani Kontr-Szarżować przez krawędź heksu ze Strumieniem. 

d: -1 do ataku z Mokradeł, -2 do ataku na Mokradła. Jeśli na kostce wypadnie 0 albo 1 (niezmodyfikowane), to wszyscy Ciężkozbrojni MM 

tracą konie i są zamieniani na jednostki UH. Przy wchodzeniu na bagna podczas Zajęcia Zdobytej Pozycji sprawdź Dezorganizację (jest dla 

rzutu ≥4). 

e: -1 podczas atakowania lub bronienia się na heksie z Mokradłami. 
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WYNIK OSTRZAŁU 

Cel pieszo Cel konno 

Zwykły Dezorgan. Zwykły Dezorgan. 

≤ 4: BE ≤ 1: BE ≤ 4: BE ≤ 2: BE 

≥ 5: Dez. 2-3: Cofnij ≥ 5: Traci 

konie † 

3-7: Wycof 

 4-6: Wycof ≥ 8: Elim 

 ≥ 7: Elim  

Zmodyfikowany wynik ≥ 9 i gdy cel jest z dowódcą: sprawdź śmierć 

dowódcy: umiera gdy wynik kolejnego rzutu ≥ 8 (5.4). 

Zawodność artylerii i ręcznej broni palnej: Gdy na kostce 

wypadnie 0 podczas strzału artylerii, działa wybuchają i jednostka 

artylerii jest Eliminowana. Gdy na kostce wypadnie 0 podczas 

strzału z ręcznej broni palnej, niektóre pistolety wybuchają i 

jednostka strzelająca jest w Dezorganizacji (Wycofana, jeśli już była 

w Dezorganizacji). Nie ma żadnego wpływu na inne jednostki ani 

dowódców. 

BE = Brak efektu; Dez = Dezorganizacja; Elim = Eliminacja 

† = traktuj jako Dezorganizacja dla Kawalerii Cav. 

 

RZUT DLA DEZORGANIZACJI ARTYLERII Z 
TABELI WYNIKU OSTZRAŁU 

 Rzut Wynik  

 ≤ 4 Artyleria jest eliminowana  

 ≥ 5 BE  

MOD OSTRZAŁU WEDŁUG ZASIĘGU 

 Zasięg w heksach 

Rodzaj jedn. Max 1 2 3 4 5 6 7-10 

Długie łuki LB 6 +1 +1 0 -1 -1 -2  

Łucznicy A 5 +1 0 -1 -2 -3   

Ręcz.Br.P. HG 4 0 -2 -2 -3    

Artyleria Art 10 +1 0 -1 -2 -2 -2 -3 

Liczby to MOD wyniku rzutu kością w Tabeli Wyników  

Brak wyniku = ostrzał niedozwolony (cel poza zasięgiem). 

MOD OSTRZAŁU 

MOD Powód 

?? Według Tabeli „MOD ostrzału według zasięgu” 

?? Teren (według Tabeli Terenu) 

–2 Cel ma Pawęż, strzał przez jego Przedni heks 

–2 Artyleria strzela do Artylerii 

–2 Strzela jednostka w Dezorganizacji 

–1 Dł.Łuk lub Łuczn. strzelają do Ciężk. Pieszych 

–1 Ostrzał Pośredni od Dł. Łuk lub Łuczników 

–1 Strzela jednostka z żetonem Pawęży 

+1 Dł.Łuk strzela do Ciężk. Konno lub Kawalerii 

 

 

 

 

 OPIS ŻETONÓW PRZEJĘCIA (6.3) 
  

Seizure Opportunity (0-5, 0-6, 0-7) Używany do próby Przejęcia Kontynuacji od przeciwnika 

Seizure Negation Zagrywany aby zanegować Seizure Opportunity zagrane przez przeciwnika 

Battle Cry Uporządkowanie 1 Wycofanej jednostki na początku jakiejkolwiek Aktywacji 

Into the Breach MOD +1 do 1 ataku Uderzeniem/Szarżą przeciw 1 jednostce przeciwnika 

Treachery Dezorganizacja 1 jednostki przeciwnika (eliminacja w przypadku artylerii) na 

początku jakiejkolwiek Aktywacji 

 

 

POŚCIG (14.9) 

Rzut Wynik 

≤ 4 Wykonywany jest Pościg (przymusowo) 

≥ 5 Gracz może wybrać czy wykona Pościg 

Dodaj wartość Charyzmy dowódcy danej batalii, jeśli 

przynajmniej jedna z jednostek tej batalii jest w jego Zasięgu 

Dowodzenia. 

Ilość jednostek wykonujących Pościg: Rzuć 1k10 i możesz (jeśli 

chcesz) dodać lub odjąć wartość Charyzmy dowódcy batalii 

wykonującej Pościg, jeśli ma on przynajmniej jedną z jednostek w 

Zasięgu Dowodzenia. Wynik nie może być mniejszy niż 0 albo 

większy niż 10. Pomnóż przez 10 i będzie to procent jednostek 

nieartyleryjskich, które muszą wykonać Pościg. 

 

UCIECZKA BATALII (14.8) 

Rzut Wynik 

≤ 4 Batalia ucieka 

≥ 5 Brak efektu; batalia nie robi kolejnych testów 

Dodaj wartość Charyzmy dowódcy danej batalii, jeśli 

przynajmniej jedna z jednostek tej batalii jest w jego Zasięgu 

Dowodzenia. 

 

EFEKTY UCIECZKI 

Klasa Rzut Wynik 

Konna ≥ 5 1 uciekająca bojowa jedn. wroga jest 

eliminowana (wybór atakującego) 

Konna 9 † Atakujący może wyeliminować dowódcę 

ściganej batalii (albo używa wyniku ≥ 5) 

Piesza ≥ 7 1 uciekająca piesza jedn. wroga jest 

eliminowana (wybór atakującego) 

Dodaj wartość Charyzmy dowódcy batalii, jeśli był w Pościgu.  

-1 jeśli wykonująca Pościg jedn. jest w Dezorganizacji. 

† To musi być wynik z kostki, niezmodyfikowany. 

 

POWRÓT POŚCIGU 

Rzut Wynik 

≤ 5 Jednostka nie wraca z Pościgu, usuń ją z gry. Nie 

ma to wpływu na Punkty Ucieczki. 

≥ 6 Jednostka musi powrócić 

Dodaj wartość Charyzmy dowódcy batalii, jeśli był w Pościgu.  
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KONTR-SZARŻA PRZECIW SZARŻY 

Rzut Wynik 

≤ 4 Kontra udana, szarża zostaje powstrzymana. 

Sprawdź którą tabelę walki użyć (13.4). 

≥ 5 Kontra nieudana. 

Jeśli kontr-szarżująca jednostka MM musi zmienić kierunek, aby 

móc ją wykonać, do rzutu dodaj jeden (+1). 

 

KONTR-SZARŻA PRZECIW 
UDERZENIU/OSTRZAŁOWI 

Rzut Wynik 

≤ 5 Udana. Skontrowana wroga jedn. niestrzelecka ma 

MOD –2 do swego ataku Uderzeniem, a w 

przypadku skontrowania wrogiej jedn. strzeleckiej 

wykonaj na nią Szarżę. 

≥ 6 Kontra nieudana. 

Jeśli kontr-szarżująca jednostka ciężkozbr. konno MM musi 

zmienić kierunek, aby móc ją wykonać, do rzutu dodaj jeden (+1). 

 

ŚMIERĆ DOWÓDCY W UDERZENIU/OSTRZALE 

Wykonaj gdy jednostka, z którą na heksie jest dowódca, 

otrzyma Dezorganizację, Wycofanie lub Eliminację 

Rzut Wynik 

≤ 6 Dowódca przeżył 

≥ 7 Dowódca ginie (5.4) 
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WYNIK UDERZENIA (bez Szarży) 

zMODyfik. 

rzut 

Status jedn. broniącej się 

Zwykła w Dezorgan. 

≤ 1 Atakujący Dezorg. Atakujący Dezorg. 

2-3 Atakujący Dezorg. 

albo Cofnięcie 1 heks 

Brak efektu 

4 Brak efektu Brak efektu 

5 Brak efektu Obrońca Wycofany 

6-7 Obrońca Dezorg. albo 

Cofnięcie 1 heks 

Obrońca Wycofany 

≥ 8 Obrońca Dezorg. Obrońca Elimin. 

Kontynuowany Atak 

Gracz, który otrzyma dany efekt z wyborem „albo”, sam dokonuje 

wyboru jednej z opcji. 

 

WYNIK SZARŻY (jednostki MM) 

zMODyfik. 

rzut 

Status jedn. broniącej się 

Zwykła w Dezorgan. 

≤ 0 Atakujący Dezorg. Atakujący Dezorg. 

1 Atakujący Dezorg. 

albo Cofnięcie 1 heks 

Obrońca Wycofany, 

Atakujący Dezorg. 

2-3 Obaj Dezorg. Obrońca Wycofany, 

Atakujący Dezorg. 

albo Cofnięcie heks 

4 Obrońca Dezorg.  

albo Cofnięcie 1 heks 

Obrońca Wycofany 

5-7 Obrońca Dezorg. Obrońca Elimin. 

Kontynuowany Atak 

≥ 8 Obrońca Dezorg. 

Kontynuowany Atak 

Obrońca Elimin. 

Kontynuowany Atak 

Gracz, który otrzyma dany efekt z wyborem „albo”, sam dokonuje 

wyboru jednej z opcji. 

 

MOD DLA UDERZENIA LUB SZARŻY 

MOD Powód 

?? MOD Obronny w Uderzeniu z żetonu Broniących 

?? Przewaga siły (12.3) 

?? Według Tabeli „Przewaga w uzbrojeniu” 

?? Według Tabeli Terenu 

– ? Kontynuowany Atak (14.7) 

–2 Atakujący w Dezorganizacji 

–2 Uderzenie skontrowane Kontr-Szarżą (13.8) 

–1 Cel ma Pawęż, atak przez jego Przód 

–1 Szarżujący Ciężkozbrojni Konno MM wykonali 

ruch podczas dopiero co zakończonej Fazy Ruchu 

+ ? Atakujący z dowódcą, użyj Charyzmy dowódcy 

+2 Broniący jest Wycofany (do wyniku użyj kolumny 

„w Dezorgan.”) 

+2 Wszyscy atakują w Bok broniącego 

+3 Wszyscy atakują w Tył broniącego 

+4 Wszyscy atakują w cel z dwóch lub więcej stron 

(w Przód, Tył, lewy lub prawy Bok celu) 
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