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WSTĘP 

itwy z okresu wypraw krzyżowych to starcia dwóch 

różnych systemów wojskowych, choć zdominowanych 

przez kawalerię. W przeciwieństwie do oryginalnej gry 

Men of Iron, tu piechota odgrywa drugorzędną rolę.  

Europejski styl walki w tamtych czasach był oparty na ciężko 

opancerzonych zbrojnych - będziemy ich nazywać „rycerzami” 

- którzy ścierali się z wrogami i starali się ich pokonać w walce 

wręcz. Aby wygrywać bitwy, najważniejsze były: liczebność, 

umiejętność posługiwania się bronią i élan. 

Na Bliskim Wchodzie dominujący styl walki był z kolei oparty 

na dużej liczbie lekko opancerzonych konnych łuczników. Ich 

atutami były łuki i szybkie konie, dlatego starali się unikać 

bezpośrednich starć. Główna taktyka polegała na podjechaniu 

blisko wroga, wystrzeleniu w jego kierunku gradu strzał, a 

następnie ucieczce, zanim wróg zareaguje i kontratakuje. 

Podobną taktykę stosowano od wieków; na przykład Partowie 

użyli jej do pojmania rzymskiego konsula Krassusa i 

zniszczenia jego siedmiu legionów w bitwie pod Carrhae w 53 

roku p.n.e. 

Powstało wiele opracowań na temat bitew z okresu wypraw 

krzyżowych, ale wiele informacji jest niewiarygodnych, 

niekompletnych lub zaprzecza innym źródłom. Współcześni 

pisarze często podają mało szczegółów dotyczących samych 

bitew lub nie zgadzają się z innymi autorami co do kolejności 

wydarzeń w bitwie. Podobnie jak w grze Men of Iron, 

stworzyliśmy jedną interpretację każdej bitwy, będącą 

kompromisem między informacjami pochodzącymi z różnych 

źródeł. 

Kawaleria i jej taktyka zdominowały pole walki – historycy, w 

szczególności współcześni, nie mają co do tego wątpliwości. W 

niektórych przypadkach nie ma nawet wzmianki o piechocie, 

jak w relacjach o posiłkach krzyżowców przybywających w 

trakcie bitwy pod Dorylaeum. Czy jest to spowodowane 

brakiem piechoty, jej drugorzędną rolą wobec kawalerii, czy 

tylko uprzedzeniami pisarzy - tego możemy nigdy się nie 

dowiedzieć. 

 

Uwagi dotyczące wyboru i rozstawienia jednostek 

Po wybraniu bitwy do rozegrania, rozłóż mapę i ustaw na niej 

jednostki wymienione w rozdziale „Rozstawienie początkowe” 

wybranej 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 Infidel jednostki tego samego typu mogą mieć 

różne MOD Obronne w Uderzeniu. Oznacza to, że gracze 

muszą wybrać określone ponumerowane jednostki (#1, #2 itd.). 

Gracz zawsze ustawia własne żetony, przeciwnika nigdy. 
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DORYLAEUM 
Północnozachodnia Anatolia, 1 lipca 1097 

Tło historyczne 
o zwycięstwie pod Niceą duży kontyngent krzyżowców 

wyjechał na Bliski Wschód. Normanowie, w liczbie 

około 20.000 (głównie piechurów), wyruszyli jako 

pierwsi spośród tych, którzy jeszcze byli dostępni po  

I wyprawie ludowej. Trudna droga prowadząca do kolejnego 

celu, Antiochii, wiła się przez wzgórza północnej Anatolii i 

była dobrze znana seldżuckim Turkom dowodzonym przez 

Kilidża Arslana, liżącego rany po Nicei i żądnego zemsty. 

Gdy awangarda krzyżowców dotarła do szerokiej doliny w 

pobliżu starożytnego miasta Dorylaeum, zdała sobie sprawę, 

że wpadła w zasadzkę zastawioną przez Seldżuków. Boemund 

natychmiast przeniósł piechotę do pospiesznie utworzonego 

obozu w centrum doliny, a konnych rycerzy wystawił z przodu, 

aby ich chronić. Seldżukowie, wszyscy na koniach, ustępowali 

krzyżowcom liczebnie, ale ich kawaleria była co najmniej trzy 

razy większa od kawalerii chrześcijan. 

Armia turecka zaatakowała, zasypując obóz kolejnymi 

gradami strzał. Sporadyczne kontrataki rycerzy Boemunda nie 

były w stanie ich powstrzymać. Turcy nieustannie wjeżdżali 

do obozu, zabijając cywilów i piechurów, którzy nie mogli 

prześcignąć tureckich koni i byli zbyt zdezorientowani i 

spanikowani, aby ustawić się w formacji. Widząc to, Boemund 

rozkazał rycerzom utworzyć linię obronną wokół obozu. 

Kordon rycerski ustawiony w linii zniwelował straty wśród 

cywilów i bardziej odsłoniętych zbrojnych, ale jednocześnie 

dał Turkom większe pole do przeprowadzania manewrów. 

Tureccy łucznicy konni zaatakowali w swoim standardowym 

stylu – szarżując, strzelając i szybko wycofując się, zanim 

krzyżowcy zdążyli kontratakować. Łucznicy wyrządzili 

niewielkie szkody ciężko opancerzonym rycerzom, ale zabili 

dużą liczbę koni i nieopancerzonych piechurów. Boemund 

wysłał posłańców do pobliskiej armii krzyżowców i teraz 

walczył o utrzymanie się, licząc na pomoc. Podmokła ziemia 

po bokach chroniła krzyżowców przed szarżą konnicy, ziemia 

była zbyt miękka dla koni, a rycerze w zbrojach utworzyli krąg, 

chroniąc piechotę i cywilów. Ale tureccy łucznicy konni 

nieustannie otrzymywali zaopatrzenie w strzały, które wciąż 

zbierały swoje żniwo – podaje się, że ich ofiarą padło ponad 

2000 ludzi. 

Rycerze Boemunda byli porywczy - chociaż rozkazano im stać 

w miejscu, małe grupy co jakiś czas wyłamywały się z szeregu 

i szarżowały, by po chwili zginąć lub się wycofać, gdy tureccy 

jeźdźcy odjeżdżali poza zasięg ich mieczy, cały czas strzelając 

i zabijając wiele rycerskich koni. I chociaż zbroje rycerzy 

dobrze ich chroniły (Turcy nazywali ich „ludźmi z żelaza” - 

men of iron), wśród ogromnej liczby strzał, które na nich 

spadały, niektóre znajdowały niezabezpieczone miejsca i 

ostatecznie, po otrzymaniu licznych trafień, rycerze upadali. 

Tuż po południu na polu bitwy zaczęły pojawiać się posiłki 

krzyżowców. Jako pierwsza przybyła główna kolumna 

żołnierzy, około 3 km na zachód. Godfrey z Bouillon z 50 

rycerzami przebił się przez tureckie linie i wzmocnił 

Boemunda. Przez resztę dnia przybywały małe grupy (także od 

Raymonda, Hugh i Godfreya) i krzyżowcy nie poddawali się. 

W końcu przybyli rycerze Raymonda, przeprowadzając 

okrutny atak z zaskoczenia na turecką flankę, który 

wprowadził w ich szeregach chaos i pozwolił krzyżowcom na 

przegrupowanie. Utworzyli linię z Boemundem, Tankredem, 

Robertem z Normandii i Stephenem na lewym skrzydle, 

Raymondem, Robertem z Flandrii pośrodku oraz Godfreyem i 

Hugh po prawej, po czym ruszyli naprzód. Turcy zostali 

zaskoczeni zaciekłym normańskim atakiem, lecz nie ustąpili 

do chwili, gdy w godzinach popołudniowych przybyły siły 

dowodzone przez biskupa Adhemara z Le Puy, legata 

papieskiego. Oddziały Adhemara objechały pole bitwy 

ukrywając się za wzgórzami, ominęły łuczników, po czym 

spadły na Turków od tyłu. Kawaleria krzyżowców liczebnie 

była teraz równa tureckiej, ale przeważała ze względu na 

lepszy pancerz i broń, i Kilidż Arslan został zmuszony do 

wycofania całej armii. Krzyżowcy odnieśli zwycięstwo, ale 

zapłacili wysoką cenę. 

CZAS GRY 
Osobom testującym gra zajmowała średnio trzy godziny. 

ROZSTAWIENIE POCZĄTKOWE 
Armia krzyżowców rozstawia jednostki jako pierwsza. 

 

   Armia krzyżowców [a, b] 
 

Dowódcy: Stephen II, hrabia Blois; Tancred z Taranto; 

Tatikios; Robert II, książę Normandii; Bohemund I, książę 

Taranto; Peter the Hermit; Raymond IV, hrabia Toulouse; 

Adhemar, biskup Le Puy; Godfrey of Bouillon; Robert II, 

hrabia Flanders; Hugh Capet, hrabia Vermandois.  

Znaczniki Przejęcia - Seizure: 4 

Sztandary: Krzyżowcy mają jeden Sztandar. Należy go 

ustawić nie dalej niż 3 heksy od 1920 (w obozie). 

Kierunek: Wszystkie jednostki w kierunku Seldżuków. 

 

 

 

 

 

 

P 
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Rozstawienie: 

Heksy: Jednostki: 

Stephen II, hrabia Blois 

do 3 heksów od 

1920 [b] 

8x Pikinierzy (PK #1-2: –1, 3-6: 0, #7-8: 

+1), 1x Łucznicy (A #1: +1), 

1x Kusznicy (CB #1: +1), Blois 

Tancred z Taranto 

do 3 heksów od 

1920 [b] 

10x Pikinierzy (PK #1-4: –1, #5-8: 

0, #9-10: +1), 2x Łucznicy (A #1-2: +1), 

1x Kusznicy (#1: +1), 

Tancred 

Tatikios 

do 3 heksów od 

1920 [b] 

3x Pikinierzy (PK #1-2: 0, #3: +1), 

Tatikios 

Robert II, książę Normandii 

2417-2428, 2616- 

2628 [c] 

10x Rycerze (KN #1-2: –2, #3-10: –1), 

Normandy 

Bohemund I, książę Taranto 

2417-2428, 2616- 

2628 [c] 

10x Rycerze (KN #1-6: –2, #7-10: –1), 

Taranto 

Peter the Hermit 

2131-2141 3x Pikinierzy (PK #1-2: 0, #3: +1),  

8x Obozowicze (CF #1-8: +5),  

Hermit [d] 

a: Awangarda znajdowała się około 3 km przed głównymi siłami. 

Obozowicze włóczyli się pośrodku. 

b: Te jednostki są w prowizorycznym obozie. Jest więcej heksów niż 

jednostek. 

c: Rycerze mogą zostać umieszczeni na dowolnym z tych heksów (jest 

więcej heksów niż jednostek) według uznania gracza. 

d: Większość zbrojnych z I wyprawy ludowej została zniszczona w 

Nicei, ale kilku przetrwało – nawet tych lepszych – plus duża liczba 

„obozowiczów”. 

Posiłki krzyżowców [e] 

Gracz krzyżowców rzuca jedną kością (1k10) za każdym 

razem, gdy otrzymuje Dowolną Aktywację. Do wyniku dodaje 

liczbę równą ilości poprzednich takich rzutów. Jeśli tak 

zmodyfikowany wynik jest większy lub równy „11”, może 

zacząć wprowadzać swoje posiłki (według 7.5). Ten rzut kością 

jest dodatkiem do Dowolnej Aktywacji i przedstawia czas 

podróży głównej kolumny krzyżowców na pole walki. 

Przykład: Na początku czwartej Dowolnej Aktywacji, którą 

otrzymali krzyżowcy, gracz wyrzuca „0”, co plus 3 z powodu 

trzech poprzednich Dowolnych Aktywacji daje „3”, więc gracz 

krzyżowców nadal nie może wprowadzić posiłków. 

Grający krzyżowcami powinien używać na torze Punktów 

Ucieczki żetonu Raymonda z Tuluzy lub innego dowódcy z 

posiłków, aby oznaczać liczbę wykonanych rzutów. 

Każda poniższa grupa może zainicjować swoje wejście tylko 

za pomocą swojej Dowolnej Aktywacji (zasada 7.5). 

Grający krzyżowcami może wprowadzać batalie w dowolnej 

kolejności. Wszystkie jednostki wchodzącej batalii muszą 

wejść na mapę zanim będzie mogła wejść kolejna batalia. 

 

Batalia Toulouse  

6x Rycerze (KN #1-3: –2, #4: –1, #5-6: 0), Toulouse.  

Batalia Le Puy 

9x Rycerze (KN#1-3: –2, #4-8: –1, #9: 0), Le Puy. 

Batalia Bouillon 

6x Rycerze (KN #1-2: –2, #3-4: –1, #5-6: 0), Bouillon.  

Batalia Flanders 

4x Rycerze (KN #1-3: –2, #4: –1), Flanders.  

Batalia Vermandois 

7x Rycerze (KN #1-2: –2, #3-6: –1, #7: 0), Vermandois. 

Wszystkie wchodzą przez heksy 2143-2444.  

e: Nie ma żadnej informacji jakoby w bitwie w głównej kolumnie 

walczyła piechota, dlatego nie ma jej również w grze.  

Komentarz historyczny: Chociaż główna kolumna znajdowała 

się tylko około 3 km z tyłu (poza zachodnią krawędzią mapy) 

kiedy zostali powiadomieni o bitwie, to rycerze wpierw musieli 

przygotować się do walki, a następnie ustawić do podejścia, 

które robili falowo. Zajęło to kilka godzin. 

 

   Armia Seldżuków [a, b] 
 

Dowódcy: Kilidż Arslan I, sułtan Rûm (GD); Belek Ghazi, 

gubernator Suruç [c]; Hasan, emir Kapadocji; Gümüştekin 

Daniszmend Ahmed Gazi, emir Daniszmendów. 

Znaczniki Przejęcia - Seizure: 3 

Sztandary: Kilij Arslan, Belek, Hasan, Gazi. Ustawienie 

według uznania gracza Seldżuków. 

Kierunek: Wszystkie jednostki w kierunku krzyżowców. 

Rozstawienie: 

Heksy: Jednostki: 

Kilidż Arslan I 

3219-3228, 

3419-3428, 

3619-3628 

30x Średnia Kawaleria Łuczników 

(MCA #1-5, +0, #6-20, +1, #21-30 +2), 

Arslan I 

Hasan, emir Kapadocji 

3229-3233, 

3429-3433 

5x Średnia Kawaleria (MC #1-5: –1),  

5x Lekka Kawaleria Łuczników (LCA 

#1-5: +1), Hasan 

Gazi, emir Daniszmendów 

3214-3218, 

3414-3418 

10x Lekka Kawaleria Łuczników 

(LCA #1-10: +2), Gazi 

Belek, gubernator Suruç 

3209-3213 lub na 

dowolnym heksie 

poz. 3 przy wsch. 

krawędzi mapy 

5x Średnia Kawaleria Łuczników 

(MCA #1-5: –1), Belek 
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a: Cała armia Seldżuków, w sumie może 9.000 ludzi, była na koniach 

i byli to głównie konni łucznicy. Używali standardowych stepowych 

łuków kompozytowych, które nie były zbyt efektywne, a strzały mogły 

przebić zbroję tylko z krótkiego dystansu. Efekt przynosiło 

zasypywanie wroga chmurami takich strzał oraz taktyka podjazdu i 

odwrotu – standardowy styl walki żołnierzy ze stepów. Jednak w tej 

bitwie łucznicy konni czasami przechodzili do ataku uderzeniowego, 

używając mieczy do eliminacji zdezorganizowanych żołnierzy. Tak 

więc kawaleria seldżucka - w grze - jest traktowana jako średnia 

kawaleria z możliwością Uderzenia, ale nie Szarży. 

b: W skład armii wchodzą żołnierze z Rûm, a także sojusznicy 

seldżuccy z Kapadocji, Daniszmendów, a także kontyngenty z 

albańskiego Kaukazu, a nawet Persji. 

c: Można jedynie przypuszczać kto dowodził tymi oddziałami. Jedno 

z najlepszych źródeł, Anna Comnena, wymienia tylko trzech głównych 

dowódców. My wybraliśmy Beleka Ghazi. Wydaje się, że utrzymywał 

bliskie stosunki z rodziną królewską Seldżuków, ponieważ później 

poślubił wdowę po Kilidż Arslanie. 

KTO ROZPOCZYNA 
Pierwszą Aktywację mają Seldżucy. 

GŁÓWNODOWODZĄCY KRZYŻOWCÓW 
Krzyżowcy nie posiadają głównodowodzącego. 

TEREN 
Bitwa toczyła się w szerokiej, płaskiej dolinie otoczonej 

wzgórzami, w większości nierównymi i stromymi. Położenie 

mokradeł jest przypuszczeniem co do dokładnego 

umiejscowienia, choć wspomina się o nich, iż częściowo 

„strzegły” podejścia do „obozu”. Nie wiadomo jak trudne były 

do przejścia. 

Drumliny 

Małe wzgórza w południowo-zachodniej części mapy 

nazywane są „drumlinami” – niewielkie, kanciaste formacje 

utworzone przez cofające się lodowce. To heksy z 3 poziomem 

wysokości. 

 „OBÓZ” KRZYŻOWCÓW 
Boemund, świadomy bliskości Seldżuków, po przybyciu do 

doliny natychmiast zebrał całą piechotę w prowizorycznym 

obozie, ciasno, aby móc lepiej ją chronić. Na mapie nie ma 

heksów „obozowych”, ponieważ wydaje się, że żaden formalny 

obóz nie został zbudowany. 

Krzyżowcy nie muszą przebywać w „obozie”, ale wyjście na 

otwartą przestrzeń wystawia ich na łaskę seldżuckich 

łuczników. 

STRATY OBOZOWICZÓW 
Obozowicze (jednostki typu CF), którzy otrzymają wynik 

Cofnięcia lub Wycofania, są zamiast tego Eliminowani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGRANICZENIA SELDŻUKÓW 
Żadne jednostki Seldżuków nie mogą poruszać się w promieniu 

sześciu (6) heksów od zachodniej krawędzi mapy, chyba że 

atakują jednostki krzyżowców. Jeśli na tym obszarze nie ma 

jednostki krzyżowców, jednostki Seldżuków muszą się oddalić. 

Uwaga: Wygląda na to, że Seldżukowie nie zdawali sobie 

sprawy, że na zachodzie było więcej krzyżowców; przybycie 

Godfreya i pozostałych było dla nich przykrą niespodzianką. 

Stąd powstało powyższe dosyć sztuczne ograniczenie. 

BALANS GRY 
Seldżukowie muszą wyrządzić wiele szkód awangardzie 

krzyżowców, zanim przybędą posiłki, inaczej przegrają bitwę. 

Trudno jest zamienić rycerzy w Punkty Ucieczki, zwłaszcza że 

ilościowo są równi kawalerii seldżuckiej. Z tego powodu 

turecki gracz od początku musi działać bardzo agresywnie. 

Wolność dla Seldżuków (sprzyja Seldżukom) 

Seldżukowie mogą ustawić swoją kawalerię na dowolnym 

heksie poziomu 1 w 31xx rzędzie hesków lub na południe od 

niego. Jeśli chcą, mogą również umieścić do pięciu jednostek – 

5x MC / A z Batalii Beleka – na dowolnym heksie poziomu 3 

wzdłuż wschodniej krawędzi mapy (niektóre źródła podają, że 

część seldżuckich oddziałów na początku bitwy znajdowała się 

właśnie w tym miejscu). Dowolność w rozstawieniu 

początkowym pomoże Seldżukom, ponieważ mają wtedy 

więcej możliwości. 

Le Puy na ratunek (neutralny) 

Jeśli batalia Le Puy jest ostatnią grupą z posiłków krzyżowców, 

która ma wejść na mapę, może wejść przez heksy 4230-4236. 

POZIOMY UCIECZKI 
Balans: Krzyżowcy mają większe szanse. 

Każdy Obozowicz (CF) krzyżowców ma wartość 1 Punktu 

Ucieczki. 

Poziom Ucieczki krzyżowców wynosi 70. 

 

Poziom Ucieczki Seldżuków wynosi 45. 
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ANTIOCHIA 
Północna Syria, 28 czerwca 1098 

Tło historyczne 

Komentarz historyczny: Polecamy zapoznać się z dosyć 

długim, ale ciekawym i szczegółowym opisem oblężenia 

Antiochii – właściwie były dwa – poprzedzającym historię 

przedstawioną w tym scenariuszu. 
 

 poniedziałek 28 czerwca krzyżowcy wyłonili się z 

bramy miasta w trzech odrębnych dywizjach 

(składających się z kilku mniejszych kontyngentów 

każda), próbując uformować linię bojową, ze wzgórzami 

osłaniającymi lewe skrzydło. Kerbogha, wbrew usilnym 

zaleceniom swoich generałów, był skłonny przeprowadzić 

frontalny atak na wszystkie trzy dywizje krzyżowców 

jednocześnie, ale nie docenił ich rozmiarów. Upozorował 

odwrót, aby wyciągnąć krzyżowców na trudniejszy dla nich 

teren, co poskutkowało, podczas gdy jego łucznicy nieustannie 

ich ostrzeliwali. Na lewe skrzydło krzyżowców wysłał 

niewielki oddział, lecz zanim ten dotarł na wyznaczone 

miejsce, Boemund szybko utworzył czwartą dywizję i pokonał 

ich w bardzo ciężkiej bitwie na tyłach linii krzyżowców. Trzy 

dywizje krzyżowców, z bardzo małą liczbą żołnierzy konnych 

– około 700, z opancerzoną piechotą na czele – ruszyły w 

szyku przeciwko zdezorganizowanym siłom, które Kerbogha 

wysłał ze swojego obozu. Bitwa była krótka. Kiedy krzyżowcy 

dotarli do linii Kerbogha, siły Duqaqa zdezerterowały, a 

większość innych Turków spanikowała. Wkrótce cała armia 

muzułmańska była w odwrocie. 

CZAS GRY 
Osobom testującym gra zajmowała średnio 2 godziny. 

ROZSTAWIENIE POCZĄTKOWE 
Turcy rozstawiają się pierwsi. 

 

 

Uwaga autora: Trzeba wziąć pod uwagę trzy czynniki, z 

których dwa miały duży wpływ na wynik: 

1. Kerbogha na początku niechętnie angażował całą swoją 

armię, rzekomo zezwalając armii krzyżowców na 

rozmieszczenie, aby mógł ją pokonać całą za jednym 

razem. Jednak... 

2. Wśród sojuszników i emirów Kerbogha było wiele 

niezgody. O wiele więcej niż w tym momencie u 

krzyżowców, którzy choć ten jeden raz byli bardzo 

zjednoczeni. 

3. Opis przebiegu bitwy jest nieco zagmatwany, ponieważ 

źródła z epoki w wielu miejscach są sprzeczne odnośnie 

tego co się stało i kiedy. My wybraliśmy scenariusz zgodny 

z „Victory in the East” Johna France’a. 

 

   Armia krzyżowców [a, b] 
 

Dowódcy: Hugh Capet, hrabia Vermandois; Godfrey z 

Bouillon; Adhemar, biskup Le Puy; Bohemund I, książę 

Taranto 

Znaczniki Przejęcia - Seizure: 4 

Sztandary: City of Antioch (zobacz zasady specjalne). 

Kierunek: Wszystkie jednostki w kierunku Turków. 

Rozstawienie: 

Heksy: Jednostki: 

Hugh Capet, hrabia Vermandois 

4519-4526 Flamandzcy: 

1x Ciężkozbrojni (MA #1: –2), 

2x Pikinierzy (PK #1: –1, #2: 0), 

1x Łucznicy (A #1: +1), 

Normańscy: 

1x Ciężkozbrojni (MA #1: –2), 

1x Pikinierzy (PK #1: –1), 

1x Kusznicy (CB #1: +1), 

1x Rycerze (KN #1: –2), 

Vermandois [c] 

Godfrey z Bouillon 

4527, 4628 Dowolne 2 jednostki z batalii Bouillon 

(zobacz w posiłkach); pozostałe 

wchodzą jako posiłki 

Posiłki krzyżowców 
Poniższe jednostki są w Antiochii, w szyku, przygotowujące się 

do wyjścia na pole walki. Wszystkie batalie wychodzą w 

podanej kolejności (Bouillon, Le Puy, Taranto). Kolejność 

pojedynczych jednostek w ramach batalii jest dowolna. 

Jednostki wchodzą na mapę gdy zostaną Aktywowane, a batalia 

może być Aktywowana poprzez Dowolną Aktywację, 

Kontynuację lub Przejęcie, nawet gdy jest poza mapą. 

Batalia Bouillon 
Lotaryngia: 1x Ciężkozbrojni (MA #1: –2), 2x Pikinierzy 

(PK #1: –1, #2: 0), 1x Łucznicy (A #1: +1),  

Burgundia: 1x Ciężkozbrojni (MA #1: –2), 1x Pikinierzy 

(PK #1: –1), 1x Rycerze (KN #2: –2), Bouillon 
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Batalia Le Puy 

Prowansja: 1x Ciężkozbrojni (MA #1 –2), 1x Pikinierzy 

(PK #1 –1), 1x Łucznicy (A #1 +1), 1x Rycerze (KN #1 –1), 

Le Puy 

Akwitania: 1x Ciężkozbrojni (MA #1 –2), 1x Pikinierzy 

(PK #1 –1), 1x Łucznicy (A #1 +1) 

Batalia Taranto [d] 

Sycylia: 3x Ciężkozbrojni (MA #1-2: –2, #3: –1). 4x 

Pikinierzy (PK #3-4: –1, #5-6: 0), 1x Łucznicy (A #1: +1), 

1x Rycerze (KN #1: –2), Taranto 

Wszystkie jednostki posiłków wchodzą przez heks 4628. 

a: Raymond z St Giles, hrabia Tuluzy, był nominalnym dowódcą 

krzyżowców, jednak nie mógł walczyć ze względu na chorobę, która 

go zmorzyła, i zajął się dowodzeniem tylną strażą w Cytadeli, daleko 

poza mapą. Boemund przejął dowództwo, ale nie jest 

głównodowodzącym według zasad gry. Dywizje krzyżowców 

walczyły bez naczelnego przywództwa, aczkolwiek wszyscy trzymali 

się jednego, określonego planu. Polegał on na tym, aby rozciągnąć 

armię od murów miasta do podnóża gór naprzeciw nadciągających 

Turków. 

b: Większość rycerzy krzyżowców straciła konie; liczba rycerzy 

konnych w tej bitwie wynosiła poniżej 1000. Wielu rycerzy walczyło 

pieszo. To jest piechota „Ciężkozbrojnych”. 

c: Hugh jest bratem króla Francji; Podobna relacja występuje między 

dwoma Robertami (hrabiami Flandrii i Normandii). 

d: Do tych Normanów należeli także ci z Apulii (Włochy), pod 

dowództwem Tancreda, a także kontyngent Gaskończyków. 

   Armia Turków 
 

Dowódcy: Kerbogha, Atabeg z Mosulu (GD); Balduk, Emir 

Samosaty; Qaradja z Harran; Duqaq, emir Damaszku; 

Soqman Artukid Diyar-Bakr; Soliman. 

Znaczniki Przejęcia - Seizure: 3 

Sztandary: Brak (zobacz zasady specjalne). 

Kierunek: Wszystkie jednostki w kierunku krzyżowców. 

Rozstawienie: 

Heksy: Jednostki: 

Niezależni Turkmeni (bez kolorowego paska ID) 

Nie dalej niż 2 

heksy od 5022 

Turkmeni: 6x Lekka Kawal. Łuczników 

(LCA #1-2: +1, #3-6: +2) [b] 

Tureckie posiłki [c] 
Tureckie posiłki są podzielone na pięć batalii Posiłków, jak 

opisano poniżej. 

Kerbogha - nigdy nie pojawia się na mapie - jest 

reprezentowany przez zdolność tureckiego gracza 

do wprowadzenia posiłków. Gracz turecki może 

użyć Dowolnej Aktywacji, próby Kontynuacji lub próby 

Przejęcia, aby spróbować aktywować jedną ze swoich batalii 

Posiłków. Aby to zrobić, wskazuje batalię do próby 

aktywowania i używa Wskaźnika Aktywacji Kerbogha (jego 

jedynej oceny) lub wartości podanej na zagranym żetonie 

Przejęcia - Seizure. Następnie rzuca jedną kością, a wynik 

służy zarówno do próby aktywacji Posiłków, jak i próby 

Kontynuacji albo Przejęcia (jeśli jest wykonywana): 

• Jeśli próba jest wykonywana w ramach Dowolnej 

Aktywacji, gracz odejmuje 1 od wyniku rzutu. 

• Jeśli aktywowana jest batalia Solimana, gracz dodaje 1 do 

wyniku rzutu (aby uwzględnić dużą odległość od Kerbogha 

i ogólne zamieszanie). 

Jeśli skorygowany wynik rzutu jest taki sam lub niższy od 

Wskaźnika Aktywacji z żetonu Kerboghy, to wyznaczona 

batalia jest Aktywowana i może wejść. Jeśli nie, to próba 

aktywacji Posiłków kończy się niepowodzeniem. Jeśli próba 

zostanie podjęta jako Dowolna Aktywacja, niezależnie od 

sukcesu lub niepowodzenia, gracz turecki może spróbować 

uzyskać Kontynuację dla dowolnej batalii już znajdującej się 

na mapie. Jeśli próba wprowadzenia Posiłków nie powiedzie 

się jako próba Kontynuacji albo Przejęcia, jest traktowana jako 

nieudana próba Kontynuacji albo Przejęcia. Kiedy 

podejmowana jest próba aktywacji Posiłków, liczy się ona jako 

Aktywacja Kerboghy, a nie dowódcy danej batalii posiłków. 

Oznacza to, że nie można wykonać dwóch rzutów z rzędu na 

aktywację posiłków, chyba że krzyżowcom nie uda się próba 

Przejęcia. Gracz turecki może podjąć próbę Kontynuacji dla 

wprowadzonej batalii Posiłków. 

Dopóki co najmniej cztery (4) batalie Posiłków nie pojawią się 

na mapie, wszelkie tureckie Dowolne Aktywacje muszą być 

użyte do próby aktywacji Posiłków. 

Batalia Balduk 

Syria: 7x Pikinierzy (PK #1: 0, #2-5: +1, #6-7: +2), Armenia: 

3x Łucznicy (A #1-3: 0), Balduk. Wchodzą przez 6004-6010. 

Batalia Qaradja 

Syria: 2x Pikinierzy (PK #1: 0, #2: +1), 3x Lekka Kaw. 

Łuczników (LCA #1: –1, #2-3: 0), 6x Średnia Kaw. (MC #1: 

–1, #2-6: 0), Qaradja. Wchodzą przez 6004-6010. 

Batalia Duqaq 

Agulani 10x Ciężka Kawaleria (HC #1-2: –2, #3-9: –1, #10: 

–2), Duqaq. Wchodzą przez 6004-6010. 

Batalia Soqman 

Syria: 5x Pikinierzy (PK #1: 0, #2-5: +1), 4x Lekka Kaw. 

Łuczników (LCA #1-4: 0), 3x Średnia Kaw. (MC #1-2: 0, #3: 

+1), Soqman. Wchodzą przez 6004-6010. 

Batalia Soliman 

Syria: 3x Lekka Kaw. Łuczników (LCA #1: 0, #2-3: +1), 5x 

Średnia Kawaleria (MC #1: –1, #2-5: 0), Soliman [d] 

Wchodzą przez 3727, 3828 oraz/lub 3927. 
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Komentarz historyczny: Niektóre źródła nic nie mówią jakoby 

batalia Solimana wchodziła z tego miejsca. Z drugiej strony 

nie ma zgody co do tego, jak armia turecka znalazła się na polu 

bitwy. Poszliśmy za szczegółowym opisem bitwy z „Victory in 

the East” Johna France'a, głównie dlatego, że ma ona dużo 

sensu (a także dobrze pasuje do gry). 

a: To była armia tylko z nazwy i prawie w całości złożona z Turków z 

północnej Syrii i Anatolii (Rûm). Kerbogha, nie będąc najlepszym z 

przywódców, miał niewielką kontrolę nad indywidualnymi Bataliami 

– mieszanka lokalnych i odległych emirów oraz wrogów politycznych 

często wolała zaszkodzić swojemu sojusznikowi, odmawiając mu 

pomocy, niż skupić się na wspólnej walce z wspólnym wrogiem. 

b: Zgadza się, nie mają dowódcy. I tak nie zamierzają nikogo atakować. 

Historycznie: zostali wysłani, aby przejąć redutę przy bramie z 

mostem, ale zamiast tego uciekli. Jest więcej heksów niż jednostek. 

c: Obóz turecki znajduje się tuż przy północno-wschodnim krańcu 

mapy, poniżej gór. Duża część armii tureckiej nigdy nawet nie opuściła 

obozu. Nazwiska dowódców Kerbogha są nieznane. Te, których 

użyliśmy, były obecne; ale kto dowodził czym, to zależy od źródła. 

Niektóre podają, że Ridwan z Aleppo, polityczny przeciwnik 

Kerbogha, który wcześniej poprowadził duże siły do Antiochii, był 

obecny, ale to wydaje się mało prawdopodobne. Inni dowódcy, tacy jak 

Arslan-Tasch, Janah ad-Daulah, Tughtigin, Wassab ibn-Mahmud i inni 

zostali poza grą, aby nie wprowadzać zbyt dużego skomplikowania (i 

z powodu braku pewności kto dowodził czym i gdzie). 

d: Soliman, chociaż nie jest wymieniony w większości materiałów 

źródłowych jako sojusznik Kerboghy, jest uznawany za przywódcę, 

który poprowadził atak kawalerii na tyłach. 

KTO ROZPOCZYNA 
Pierwszą Aktywację mają Krzyżowcy. 

GŁÓWNODOWODZĄCY KRZYŻOWCÓW 
Krzyżowcy nie posiadają głównodowodzącego. 

TEREN 
Teren wokół miasta był nieco zalesiony przed przybyciem 

krzyżowców, ale podczas długiego oblężenia zużyli oni każde 

drewno, jakie było w pobliżu. 

Fortyfikacja 

Mała fortyfikacja tuż za Bramą Mostową była redutą 

zbudowaną przez krzyżowców w celu ochrony podejścia do 

bramy. Podobno była celem wszystkich tureckich lekkich 

kawalerii łuczników, które zaczynają rozstawione na mapie. 

Antiochia 

Mury Antiochii były rozległe i masywne, jedne z największych 

na świecie w tamtym czasie. Żadna jednostka nie może po nich 

przejść, chyba że przez Bramę Mostową. Żadna jednostka 

turecka nie może wkroczyć do Antiochii. Każdy heks 

podzielony na pół przez mury miasta jest uważany za 

znajdujący się w mieście. Żadna jednostka nie może atakować 

ani strzelać przez mury. To nie jest bitwa oblężnicza. 

Most z łodzi 

„Most z łodzi” został zbudowany przez krzyżowców na 

początku oblężenia. W czasie bitwy był w dość złym stanie, 

ponieważ krzyżowcy przejęli kontrolę nad Bramą Mostową i 

pozwolili, by „most” popadł w ruinę. 

Stary obóz krzyżowców 

Obóz krzyżowców znajdujący się poza murami miasta został w 

większości (ale nie w pełni) opuszczony gdy tylko krzyżowcy 

zajęli główną część miasta. Znajduje się na mapie wyłącznie w 

celach historycznych / dekoracyjnych; jest to czysty teren. 

Rzeka Orontes 

Jednostki nie sąsiadują ze sobą dla celów ruchu, gdy są 

oddzielone krawędzią heksu z rzeką lub rzeką z mostem. 

Podobnie Ostrzał Reakcyjny nie jest dozwolony przez krawędź 

heksu z rzeką (ale z wyjątkiem mostu). 

SZTANDAR TURECKI 
Nie ma Sztandaru. Jednostki tureckie, które otrzymają wynik 

Wycofania (Retired), są od razu Eliminowane.  

SZTANDAR KRZYŻOWCÓW 
Wszystkie Wycofane jednostki krzyżowców (Retired) są 

trzymane za południowo-wschodnim krańcem mapy (dalej za 

murami Antiochii). Jeśli dowódca musi przenieść się do jednej 

ze swoich jednostek ze względu na zasadę 5.4 lub 5.5, może 

zostać umieszczony wraz ze swoimi Wycofanymi jednostkami 

w Antiochii, jeśli są one jedynymi pozostałymi z jego batalii. 

Obszar ten może zajmować maksymalnie tylko 15 jednostek 

krzyżowców. Jeśli jednostka krzyżowców staje się Wycofana 

(Retired), a łączna liczba jednostek (Wycofanych lub nie) 

przekroczy 15, wtedy ta nowo wycofana jest Eliminowana. 

Miasto jest Aktywowane tak jak Sztandar, z takim wyjątkiem, 

że wszystkie będące w mieście Wycofane jednostki nie mają 

znacznika Retired. Jednostki, które nie są już Wycofane, 

wracają na mapę, korzystając z pola wejścia Crusader 

Reinforcement i zasady 7.5. 

TURKMEŃSKA LEKKA KAWALERIA 
Nie mają dowódcy, patrz: uwaga [b]. Przestrzegają zasady 6.4. 

POZIOMY UCIECZKI 
Balans: Gra dość wyrównana, większe szanse mają krzyżowcy. 

Automatyczne zwycięstwo: Gracz turecki wygrywa 

natychmiast, jeśli krzyżowcy nie mają jednostek poza murami 

Antiochii. Krzyżowcy wygrywają natychmiast, jeśli na mapie 

nie ma żadnych jednostek tureckich. 

Ciężkozbrojni krzyżowców (MA) są warci 2 Punkty Ucieczki 

(a nie 1). 

Poziom Ucieczki krzyżowców wynosi 20. 

 

Poziom Ucieczki Turków wynosi 35. 
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ASKALON 
Południowa Palestyna, 12 sierpnia 1099 

Tło historyczne 
odczas gdy krzyżowcy i różne północne grupy 

muzułmańskie walczyły na Bliskim Wschodzie, egipscy 

Fatymidzi zajęli Jerozolimę, którą szybko stracili na 

rzecz krzyżowców. Armia palestyńska pod dowództwem 

wezyra al-Afdala Shahanshaha (w przeciwieństwie do 

fatymidzkiego kalifa Ahmeda al-Musata'liego nieruszającego 

się z Kairu, al-Afdal rządził w sposób aktywny) wycofała się 

do Askalonu przed podążającą za nimi większością 

krzyżowców, którzy chcieli w ten sposób zabezpieczyć 

południową flankę Jerozolimy. Fatymidzi w Askalonie mieli 

około 25.000 żołnierzy, w skład których wchodzili seldżuccy 

Turcy, Arabowie, Ormianie i Etiopczycy, a także duży 

kontyngent pochodzący z niedawnego poboru spośród 

miejscowych. Ich największą siłą była ciężka kawaleria 

mameluków wezyra. Dokładna liczba krzyżowców jest 

nieznana; przyjmuje się, że było to około 1200 rycerzy i 9000 

piechoty. 

Al-Afdal obozował na równinie al-Majdal, w dolinie niedaleko 

Askalonu, przygotowując się do dalszej podróży do Jerozolimy 

i oblężenia, najwyraźniej nieświadomy tego, że krzyżowcy już 

wyszli mu na spotkanie. 11 sierpnia krzyżowcy znaleźli pasące 

się poza miastem woły, owce, wielbłądy i kozy, które 

dostarczały pożywienie dla obozujących Fatymidów. Według 

jeńców wziętych przez Tankreda w mniejszej potyczce w 

pobliżu Ramli, zwierzęta miały stanowić wabik na 

krzyżowców i zachętę do zajęcia się plądrowaniem, przez co 

staliby się rozproszeni i jako tacy byliby łatwiejszym celem 

ataku dla Fatymidów. Jednak al-Afdal nie wiedział jeszcze, że 

krzyżowcy już teraz byli w okolicy i najwyraźniej się ich nie 

spodziewał. W każdym razie te zwierzęta maszerowały z 

krzyżowcami następnego dnia, przez co ich armia wydawała 

się znacznie większa niż była w rzeczywistości. 

Rankiem 12 sierpnia zwiadowcy krzyżowców zgłosili 

położenie obozu Fatymidów i armia ruszyła w jego kierunku. 

Podczas marszu krzyżowcy zostali podzieleni na dziewięć 

dywizji: Godfrey prowadził lewe skrzydło, Raymond prawe, a 

Robert z Normandii wraz z Tankredem stanowili środek. 

Według większości relacji (zarówno krzyżowców, jak i 

muzułmanów) Fatymidzi zostali całkowicie zaskoczeni, byli 

nieprzygotowani i bitwa była krótka. Kontyngent kawalerii 

beduińskiej próbował oskrzydlić krzyżowców z lewej strony, 

ale zostali wyparci przez rycerzy Godfreya. W międzyczasie 

fatymidzcy łucznicy wysunęli się naprzód i zdołali oddać 

zaledwie kilka ostrzałów, zanim uderzyła w nich piechota 

Franków. Etiopska piechota uzbrojona w cepy 

powstrzymywała Franków przez krótką chwilę, aż rycerze 

krzyżowców zaatakowali, rozpraszając wszelkie 

rozmieszczone przez Fatymidów wojska. 

Wydaje się, że bitwa dobiegła końca, zanim ciężka kawaleria 

Fatymidów była gotowa, by wziąć w niej udział. Al-Afdal i 

jego spanikowani żołnierze uciekli z powrotem za bezpieczne 

mury ufortyfikowanego miasta; Raymond ścigał niektórych do 

morza, inni wspinali się na drzewa i zostali zabici strzałami, a 

pozostali zostali zmiażdżeni podczas odwrotu do bram 

Askalonu. Al-Afdal pozostawił po sobie obóz i skarby, które 

Robert i Tankred podzielili między sobą. Straty krzyżowców są 

nieznane, a Egipcjanie stracili około 10–12.000 ludzi. (Tekst 

pochodzi z angielskiej Wikipedii, z pewnymi edycjami i 

dodatkami, i przetłumaczony na język polski). 

CZAS GRY 
Rozgrywka trwa około dwie godziny. 

ROZSTAWIENIE POCZĄTKOWE 
Fatymidzi rozstawiają jednostki jako pierwsi. 

   Armia krzyżowców 
 

Dowódcy: Raymond IV, hrabia Toulouse; Robert II, hrabia 

Normandii; Godfrey z Bouillon. 

Znaczniki Przejęcia - Seizure: 4 

Sztandary: Toulouse, Normandy oraz Bouillon. Ustawienie 

według uznania gracza krzyżowców. 

Kierunek: Wszystkie jednostki skierowane na południe. 

Rozstawienie: 

Heksy: Jednostki: 

Raymond IV, hrabia Toulouse 

5405-5410 Prowansalskie: 2x Pikinierzy (PK #1: –

1, #2: 0), 1x Łucznicy (A #1: +1),  

Akwitańskie: 2x Pikinierzy (PK #1: –1, 

#3: 0) [b], 1x Łucznicy (A #1: +1) 

5505, 5507, 5509 Prowansalskie (szary kolor): 2x Rycerze 

(KN #1: –2, #4: –1),  

Akwitańskie: 1x Rycerze (KN #1: –2),  

Toulouse 

Robert II, hrabia Normandii 

5411-5416 Flamandzkie: 2x Pikinierzy (PK #1: –1, 

#2: 0), 1x Łucznicy (A #1: +1) 

Normańskie: 2x Pikinierzy (PK #2 –1, 

#3 0) [b], 1x Kusznicy (CB #1: +1) 

5511, 5513, 5515 Normańskie: 2x Rycerze (KN (#1: –2, 

#3: –1) 

Flamandzkie: 1x Rycerze (KN #1: –2), 

Normandy [c] 
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Godfrey z Bouillon 

5417-5422 Lotaryngia: 2x Pikinierzy (PK #1: –1, 

#2: 0), 1x Łucznicy (A #1: +1), 

Burgundia: 2x Pikinierzy (PK #1: –1, #2: 

0) [b], 1x Łucznicy (A #1: +1) 

5517, 5519, 5521 Lotaryngia: 1x Rycerze (KN #1: –2), 

Burgundia: 2x Rycerze (KN #1: –2, #:3 

–1), Bouillon 

a: Krzyżowcy nie mają głównodowodzącego – co było jednym z ich 

problemów podczas pierwszej krucjaty - ale do czasu tej bitwy, po 

dwóch latach wspólnej kampanii i walki, krzyżowcy byli zwartą, 

zdyscyplinowaną, dobrze wyszkoloną armią. 

b: W tym czasie spora liczba rycerzy straciła swoje wierzchowce i 

walczyła pieszo. Jednostki te są reprezentowane przez piechotę z 

lepszymi statystykami. 

c: Jest to syn Wilhelma Zdobywcy. Drugim dowódcą (zastępcą) był 

Tancred z Tarentu, choć on sam uważał, że powinien być pierwszym – 

jego poprzedni zwierzchnik Boemund wraz z większością sycylijskich 

Normanów pozostał w Antiochii, by utworzyć własne państwo. W tej 

dywizji znajdował się również Robert II, hrabia Flandrii. 

   Egipska armia Fatymidów 
 

Dowódcy: Wezyr Al-Afdal Shahanshah (GD) 

Znaczniki Przejęcia - Seizure: 2 

Sztandary: Al-Afdal. Ustawić na dowolnym heksie w obozie. 

Kierunek: Wszystkie jednostki skierowane na północ. 

Rozstawienie: 

Heksy: Jednostki: 

Łucznicy 

4706-4720 Sudańczycy: 10x Łucznicy z Cepami 

(AF #1-2: –1, #3-10: 0), 

Ormianie: 5x Łucznicy (A #1-5: +1) 

Pikinierzy 

4607-4623 Seldżucy: 5x Pikinierzy (PK #1: +1,  

#2-5: 0). Egipcjanie: 5x Pikinierzy (PK 

#1-2: +1, #3-5: +2). 

Jest więcej heksów niż jednostek. 

Kwaleria Beduinów 

4525, 4424-4425, 

4322-4325 

Beduini: 7x Średnia Kawaleria (MC #1: 

–1, #2-3: 0, #4-7: +1) 

Kawaleria Berberów 

4007-4009, 

4011-4015 

Berberowie: 8x Średnia Kawaleria (MC 

#1-3: –1, #4-8: 0) 

W obozie i w stanie Dezorganizacji. 

Kawaleria Mameluków 

3908-3909, 

3911-3918 

Mamelucy: 10x Ciężka Kawaleria (HC: 

#1-2: –2, #3-7: –1, #8-10: 0) [a] 

W Obozie, Niezaalarmowani i w 

Dezorganizacji. Zobacz specjalne zasady 

“Egipska armia w Obozie” poniżej. 

Dowolny heks al-Afdal 

a: Większość z nich to straż osobista al-Afdala. Dobrzy żołnierze, ale 

niestety tuż przed bitwą jeszcze spali. 

Komentarz historyczny nt. taktyki Fatymidów: 

W przeciwieństwie do innych armii ze Wschodu, Fatymidzi nie 

używali łuczników konnych. Byli więc zazwyczaj dobrym celem 

ataków uderzeniowych Franków, którzy z kolei wypadali 

gorzej, gdy przeciwnik stosował taktykę podjazdów i odjazdów 

lekkiej kawalerii w stylu tureckim. Fatymidzi mogą być jednak 

trudnymi przeciwnikami, jeśli są dobrze zorganizowani i 

prowadzeni. 

KTO ROZPOCZYNA 
Każdy gracz rzuca kością, a wyższy wynik otrzymuje pierwszą 

Aktywację (w przypadku remisu rzuty należy powtórzyć). 

Historycznie rzecz biorąc wydaje się, że bitwa rozpoczęła się 

od salwy łuczników Fatymidów (na którą szybko zareagowali 

krzyżowcy), a także próby Beduinów, by oflankować 

krzyżowców z lewej strony, na którą zwrócili się rycerze 

Godfreya. W związku z tym gracze mogą uzgodnić, że 

pierwszą Aktywację otrzymują Fatymidzi (bez rzutu). 

GŁÓWNODOWODZĄCY KRZYŻOWCÓW 
Krzyżowcy nie posiadają głównodowodzącego. 

TEREN 
Piasek / Wydmy 

Heksy piasku / wydm na obszarach Morza Śródziemnego nie 

sprzyjały łatwemu manewrowaniu. 

Płaskowyż 

Heksy płaskowyżu w północno-wschodnim rogu mapy 

znajdują się na szczycie bardzo stromego wzniesienia, ale u 

góry jest to „czysty” teren płaski. 

Askalon 

Brama Jaffy, jedna z kilku w Askalonie, była zamknięta; 

uciekające wojska egipskie nie mogły dostać się do własnego 

miasta. 

DOWÓDCY I AKTYWACJA FATYMIDÓW 
Egipcjanie mają pięć kontyngentów: Łuczników, Pikinierów, 

Kawalerii Beduińskiej, Kawalerii Berberyjskiej i Kawalerii 

Mameluckiej, na co wskazują ich różnokolorowe paski 

identyfikacyjne. Nie mają jednak indywidualnych dowódców 

(głównie dlatego, że nasz dostęp do źródeł islamskich jest 

bardzo ograniczony). Odnośnie Kontynuacji i Przejęcia (6.2 i 

6.3) traktuj każdy kontyngent jako oddzielną Batalię (tj. gracz 

nie może zdecydować się na Kontynuację z tym samym 

kontyngentem, chyba że jego przeciwnik właśnie nie zaliczył 

testu Przejęcia po zagraniu żetonu Seizure Opportunity). 

Tak więc Egipcjanie mają tylko jednego dowódcę, al-Afdala, i 

jest on używany do wszystkich Aktywacji. Armii Fatymidów 

nie dotyczy ograniczenie przebywania w Zasięgu Dowodzenia. 

Nigdy nie są Poza Zasięgiem Dowództwa (5.3). 

EGIPSKA ARMIA W OBOZIE 
Gdy krzyżowcy pojawili się w okolicy Egipcjan, większość z 

nich „spała” w Obozie, niektórzy w dosłownym znaczeniu tego 

słowa. Egipcjanom udało się zebrać i rozlokować piechotę, 

beduińska kawaleria ruszyła szybko, by oskrzydlić chrześcijan, 

ale berberyjskie jednostki konne były tylko częściowo gotowe, 

zaś mamelucka ciężka kawaleria była zupełnie 

nieprzygotowana. 
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Aby to odzwierciedlić: 

• Wszystkie jednostki berberyjskiej Średniej i mameluckiej 

Ciężkiej Kawalerii rozpoczynają grę będąc w 

Dezorganizacji. 

• Wszystkie jednostki mameluckiej Ciężkiej Kawalerii 

rozpoczynają bitwę Niezaalarmowani, co oznacza, że nie 

mogą być aktywowane, dopóki nie staną się Zaalarmowani. 

Aby Mamelukowie stali się Zaalarmowani, Fatymidzi 

muszą zużyć całą jedną Dowolną Aktywację tylko na to, 

aby móc Aktywować mameluków w jednej z kolejnych 

Aktywacji. Jako Zaalarmowani są wciąż w Dezorganizacji. 

Jeśli jakakolwiek Ciężka Kawaleria Mameluków zostanie 

zaatakowana, zanim będzie Zaalarmowana, wtedy 

natychmiast wszystkie jednostki ciężkiej kawalerii 

mameluków stają się Zaalarmowane. 

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

początku rozgrywki należy ustawić znacznik Czasu (Time) na 

polu 10 na Torze Generalnym. Wyścig z czasem spoczywa na 

krzyżowcach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANS GRY 
Pora wstać, koniom wody dać (sprzyja Fatymidom) 

Jeśli chcecie zobaczyć co by się stało, gdyby Egipcjanie nie 

byli tak zaskoczeni - i dać im całkiem niezłą przewagę pod 

względem balansu w grze - wszystkie jednostki, nawet te w 

obozie, zaczynają w stanie normalnym. Nie są 

Niezaalarmowani, nie są w Dezorganizacji. 

POZIOMY UCIECZKI 
Balans: Krzyżowcy są stroną mającą większe szanse. 

Poziom Ucieczki krzyżowców wynosi 20. 

 

Poziom Ucieczki Fatymidów wynosi 25. 
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HARRAN 
Państwa krzyżowe Antiochii/Edessy,  

7 maja 1104 

Tło historyczne 
 1104 roku Baldwin II z Edessy zaatakował i oblegał 

miasto Harran. Aby uzyskać wsparcie, Baldwin 

zwrócił się o pomoc do Boemunda I z Antiochii i 

Tankreda, księcia Galilei. Boemund i Tankred pomaszerowali 

na północ z Antiochii do Edessy, by połączyć się z Baldwinem 

i Joscelinem z Courtenay. 

Seldżukowie dowodzeni przez Jikirmisha, atabega z Mosulu, 

oraz Soqmana z dynastii Artukidów z Diyar-Bakr i Aleppo, 

zebrali się w rejonie Khabur. W maju ich połączona armia 

ruszyła w kierunku Harranu z zamiarem przełamania oblężenia. 

Zanim dotarli na miejsce, cywilni przywódcy miasta poddali 

się, ale garnizon wojskowy odmówił i zamknął się w cytadeli. 

Boemund i Baldwin rozpoczęli przedwczesną dyskusję o tym 

kto kontroluje miasto. W tym momencie nadeszła armia 

Seldżuków z odsieczą dla miasta. 

Baldwin i Joscelin dowodzili lewym skrzydłem edessańskim, 

zaś Boemund i Tankred dowodzili prawym antiochskim, które 

zostało ukryte za niewielkim wzniesieniem. Turkmeńska 

kawaleria łuczników Soqmana natychmiast zaatakowała 

Edessańczyków standardową dla nich taktyką uderzenia i 

pozorowanego odwrotu, a Baldwin złapał przynętę. Jego ludzie 

ścigali „uciekających” Turkmenów przez rzekę, gdy ci nagle 

zawrócili i wraz z innymi Seldżukami ruszyli na 

Edessańczyków. 

Wojska Baldwina zostały rozgromione, a Baldwin i Joscelin 

znaleźli się w niewoli Seldżuków. Oddziały Księstwa Antiochii 

wraz z Boemundem pozostały jednak ostrożne, odparły atak 

Seldżuków Jikirmisha i zdołały uciec do Edessy. Joscelin i 

Baldwin zostali wypuszczeni na wolność odpowiednio przed 

rokiem 1108 i w 1108. 

Komentarz historyczny: 

Miasto Harran było kiedyś nazywane Carrhae, a w miejscu tej 

bitwy dawniej, w starożytności Partowie zniszczyli armię 

rzymskiego konsula Krassusa. 

 

 

 

CZAS GRY 
Osobom testującym gra zajmowała średnio dwie godziny. 

ROZSTAWIENIE POCZĄTKOWE 
Krzyżowcy rozstawiają jednostki jako pierwsi. 

   Armia Antiochii 
 

Dowódcy: Bohemund I, książę Taranto (GD); Tancred of 

Taranto. 

Znaczniki Przejęcia - Seizure: 2 (dla całej połączonej armii) 

Sztandary: Taranto. Ustawienie według uznania gracza 

krzyżowców. 

Kierunek: Wszystkie jednostki skierowane na wschód. 

Rozstawienie: 

Heksy: Jednostki: 

Bohemond I, książę Taranto 

1328-1337 10x Rycerze (KN #1-6: –2, #7-10: –1), 

Taranto 

Tancred z Taranto 

1429-1438, 

1528-1537 

2x Ciężkozbr. Konno (MM #1-2: –2), 

5x Pikinierzy (PK #2-4: –1, #5-6: 0), 

1x Łucznicy (A #1: +1), 1x Kusznicy 

(CB #1: +1), Tancred 

 Jest więcej heksów niż jednostek. 

Armia Edessy 
 

Dowódcy: Baldwin, hrabia Edessy (GD); Joscelin, lord 

Turbessel. 

Sztandary: Edessa. Ustawienie według uznania gracza 

krzyżowców. 

Kierunek: Wszystkie jednostki skierowane na wschód. 

Rozstawienie: 

Heksy: Jednostki: 

Baldwin, hrabia Edessy 

1328-1337 8x Rycerze (KN #1-2: –2, #3-4: –1, 

#5-8: 0), Edessa 

Joscelin, lord Turbessel 

1429-1438, 

1528-1537 

2x Ciężkozbr. Konno (MM #1-2: –2), 

10x Pikinierzy (PK #1-6: –1, #7-10: 0), 

1x Łucznicy (A #1: +1), 2x Kusznicy 

(CB #1-2: +1), Turbessel 

 Jest więcej heksów niż jednostek. 

 

   Armia Seldżuków 
 

Dowódcy: Soqman, Artukid z Diyar-Bakr i Aleppo (GD); 

Qaradja z Harranu; Jikirmish, atabeg z Mosulu. 

Znaczniki Przejęcia - Seizure: 4 

Sztandary: Soqman, Qaradja, Jikirmish. Ustawienie według 

uznania gracza Turkmenów. 

Kierunek: Wszystkie jednostki skierowane na zachód. 

W 
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Rozstawienie: 

Heksy: Jednostki: 

Soqman, Artukid z Diyar-Bakr i Aleppo 

3010-3023, 

3111-3121 

25x Lekka Kawaleria Łuczników (LCA 

#1-13: +1, #14-25: +2), 

Soqman 

Qaradja z Harranu 

3024-3030, 

3125-3127 

10x Średnia Kawaleria (MC 

#1: –1, #2-10: 0),  

Qaradja 

Jikirmish, atabeg z Mosulu 

3031-3040, 

3132-3136 

10x Średnia Kawal. Łuczników (LCA 

#1-10: +2), Średnia Kawaleria (MC #1-

5: –1), Jikirmish 

KTO ROZPOCZYNA 
Pierwszą Aktywację mają Seldżucy. 

DOWÓDCY KRZYŻOWCÓW 
Dwie armie Franków są oddzielne. Każda ma własnego 

Głównodowodzącego i Sztandar (Taranto dla wszystkich 

jednostek Antiochii i Baldwin II dla wszystkich jednostek  

Edessy). Baldwin II wydaje rozkazy Rycerzom z Edessy, a 

Turbessel Piechocie. Taranto wydaje rozkazy Rycerzom z 

Antiochii, a Tancred Piechocie. 

GŁÓWNODOWODZĄCY KRZYŻOWCÓW 
Baldwin II jest Głównodowodzącym Armii Antiochii. Taranto 

jest Głównodowodzącym Armii Edessy. 

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

początku rozgrywki należy ustawić znacznik Czasu (Time) na 

polu 15 na Torze Generalnym. Wyścig z czasem spoczywa na 

Seldżukach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANS GRY 
Inne plany (sprzyja Seldżukom) 

Rozstaw całą armię Seldżuków dowolnie na wschód od rzeki 

Balikh, ale nie bliżej niż trzy heksy od rzeki. 

POZIOMY UCIECZKI 
Balans: Seldżucy mają większe szanse. 

Ta bitwa jest przeznaczona dla doświadczonych graczy. 

Seldżucy przewyższają liczebnie dwie frankijskie armie, ale 

większość z nich to lekka jazda. Wątpimy czy będą potrafili 

odnieść tak decydujące zwycięstwo, jak w historii, ponieważ 

grający krzyżowcami, znając przebieg bitwy i mając bardzo 

dobry podgląd na pole walki z góry, może osiągnąć znacznie 

więcej niż jego historyczni odpowiednicy. 

Poziom Ucieczki krzyżowców wynosi 30. 

 

Poziom Ucieczki Seldżuków wynosi 40. 
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MONTGISARD 
Frankijskie Królestwo Jerozolimy,  

25 listopada 1177 

Tło historyczne 
aladyn zaplanował wyprowadzenie inwazji na Królestwo 

Jerozolimy z Egiptu. Dowiedziawszy się o jego planach, 

Baldwin IV, nastolatek z trądem, ale bardzo zdolny 

dowódca, opuścił Jerozolimę z niewielką liczbą 375 rycerzy 

(jak podaje Wilhelm z Tyru), aby spróbować postawić obronę 

w Askalonie. Baldwin został jednak zatrzymany przez oddział 

żołnierzy wysłanych przez Saladyna, który miał 26.000 ludzi 

(też według Wilhelma z Tyru). Baldwinowi towarzyszył 

Raynald z Chatillon, lord Oultrejordain (Zajordanii), który 

właśnie został uwolniony z niewoli w Aleppo w 1176 roku. 

Raynald był zaciekłym wrogiem Saladyna i zastępował 

Baldwina, który był zbyt chory, by móc aktywnie dowodzić. 

Chrześcijanie, prowadzeni przez króla, ścigali muzułmanów 

wzdłuż wybrzeża, ostatecznie dopadając ich w Montgisard 

niedaleko Ramli. Saladyn był całkowicie zaskoczony. Jego 

armia była w nieładzie, zmęczona długim marszem. Gdy 

islamskie oddziały z wielkim trudem próbowały ustawić się w 

szyku, Baldwin rozpoczął szarżę. 

Uderzenie armii jerozolimskiej było potężne, a straty po stronie 

muzułmańskiej bardzo duże. Brał w nim udział sam król, 

walcząc z zabandażowanymi rękami, by ukryć swoje straszne 

rany i wrzody. Bitwa była krótka. Pokonani żołnierze Saladyna 

próbowali uciec, ale udało się to tylko nielicznym. Sam 

Saladyn uniknął schwytania tylko dzięki ewakuacji na jednym 

z najszybszych wielbłądów. Do Egiptu wróciła zaledwie 

dziesiąta część jego armii. 

MAPA 

Ten scenariusz wykorzystuje mapę z bitwy pod Harranem. 

Rzekę i wzgórze należy zignorować (nie istnieją). Cały teren 

jest na jednej wysokości i jest to teren czysty (piach). 

CZAS GRY 
Osobom testującym gra zajmowała jedną do dwóch godzin. 

ROZSTAWIENIE POCZĄTKOWE 
Ajjubidzi rozstawiają jednostki jako pierwsi. 

 

 

   Armia Franków 
 

Dowódcy: Król Baldwin IV (GD) [a]; Raynald z Chatillon, 

lord Oultrejordain [b]. 

Znaczniki Przejęcia - Seizure: 4 

Sztandary: Oultrejordain. Ustawienie według uznania gracza 

krzyżowców. 

Kierunek: Wszystkie jednostki skierowane na zachód. 

Rozstawienie: 

Heksy: Jednostki: 

Baldwin IV, Król Jeruzalem 

2424, 2426, 2428, 

2430, 2432 

Templariusze: 1x Rycerze (KN #1: –3),  

Frankowie: 4x Rycerze (KN #1-4: –1), 

Baldwin IV 

Raynald z Chatillon, lord Oultrejordain 

2224, 2226, 2228, 

2230, 2232 

Frankowie: 4x Ciężkozbrojni (MA#1-2: 

–2, #3-4: –1), 1x Kusznicy (#1: +1), 

Oultrejordain 

a: Ta mała armia miała znajdować się pod bezpośrednim 

dowództwem Raynalda – z powodu trądu Baldwina (i przez który 

nosił maskę na twarzy) – ale wydaje się, że to Baldwin był główną 

siłą napędową, bowiem walczył w pierwszych liniach i tym samym 

bardzo motywował żołnierzy swoimi umiejętnościami i charyzmą. 

Baldwin IV był jedną z wielkich pozytywnych postaci Królestwa 

Jerozolimy. 

b: Raynald jest przez wielu uważany za jednego z wielkich „złych 

ludzi” królestwa Franków na Bliskim Wschodzie i obarcza go winą 

za upadek Jerozolimy. Można go określić jako fanatycznego bandytę 

– jeśli widziałeś film „Królestwo niebieskie”, to postać Gwindona 

(Guy of Lusignan) bardzo przypomina prawdziwego Raynalda. 

   Armia Ajjubidów 
 

Uwaga autora: Są to te same jednostki - plus 15 dodatkowej 

lekkiej kawalerii - które są używane w Arsouf. Pod względem 

rodzajów jednostek skład armii Saladyna zwykle pozostawał 

stały. Ponieważ mamy mało informacji o dowódcach, 

skorzystaliśmy z tych z Arsouf. 

Dowódcy: Saladyn (An-Nasir Salah ad-Din Yusuf), sułtan 

Egiptu i Syrii (GD) [a]; Al-Adil Sayf ad-Din, zarządca Egiptu 

[b]; Al-Afdal Nur al-Din Ali [c]; Al-Muzaffar Taqi al-Din 

Umar, Emir of Hama [d]; Muzaffar ad-Din Gökböri. 

Znaczniki Przejęcia - Seizure: 2 

Sztandary: Saladin, Al-Adil, Al-Afdal, Taqi al-Din. 

Ustawienie według uznania gracza Ajjubidów. 

Kierunek: Wszystkie jednostki skierowane na wchód. 

Rozstawienie: 

Heksy: Jednostki: 

Al-Afdal Nur al-Din Ali 

2827-2836, 2927- 

2935, 3030-3035, 

3130-3134 

Seldżucy: 30x Lekka Kaw. Łuczników 

(LCA #1-8: –1, #9-30: 0), 

Al-Afdal 
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Al-Adil Sayf ad-Din, zarządca Egiptu 

2921-2925, 

3022-3024, 

3123-3124 

Berberowie: 5x Lekka Kawaleria (LC 

#1-5: 0), Seldżucy: 5x Lekka Kawaleria 

(LC #1-4: –1, #5: 0), Al-Adil 

Al-Muzaffar Taqi al-Din Umar, Emir of Hama 

3018-3021, 3117- 

3120, 3218-3222, 

3320-3321 

Kurdowie: 5x Lekka Kaw. Łuczników 

(LCA #1-4: –1, #5: 0), Mosul: 10x Lekka 

Kaw. Łuczników (LCA #1-4: –1, #5-10: 

0), Taqi al-Din 

Saladyn (An-Nasir Salah ad-Din Yusuf), sułtan Egiptu i Syrii 

3625-3629, 

3725-3727, 

3826-3827 

Mamelucy: 3x Ciężka Kawaleria Straży 

(HC #1-3: –2), 7x Ciężka Kawaleria 

(HC #1-5: –1, #6-7: 0), Saladin 

Uwaga: Należy użyć żetonu Saladyna z Wskaźnikiem 

Aktywacji wynoszącym 5. 

a: Armia Saladyna jest częścią sułtanatu Ajjubidów (Egipt), który 

założył Saladyn. Zawiera kontyngenty z wielu muzułmańskich 

emiratów z Bliskiego Wschodu, oddziałów „wrogów”, którzy 

zapewnili Saracenom siłę, jakiej brakowało im w czasie pierwszej 

krucjaty. Sam Saladyn był Kurdem. 

b: Brat Saladyna, znany również jako Safadin. 

c: Najstarszy syn Saladyna. Jego drugi syn, al-Aziz prawdopodobnie 

też był obecny, ale chyba mamy już wystarczająco dużo al-Dynów, aby 

uszczęśliwić wszystkich. W czasie bitwy był zbyt młody, by dowodzić, 

ale potrzebowaliśmy dowódców, a on na pewno był obecny. 

d: Siostrzeniec Saladyna. 

Posiłki Ajjubidów 

Batalia Muzaffar 

Sudańczycy: 5x Łucznicy z Cepami (AF #1-2: –1, #3-5: 0), 

Beduini: 3x Oszczepnicy (PJ #1-3: +1), Egipcjanie: 7x 

Pikinierzy PK (#1-2: 0, #3-7: +1), Muzaffar al-Din 

Wszystkie wchodzą przez dowolny heks w rzędzie 42xx. 

Sztandar „Muzaffar” umieścić na dowolnym heksie, gdy 

Batalia posiłków wchodzi na mapę. 

KTO ROZPOCZYNA 
Pierwszą Aktywację mają krzyżowcy. 

AJJUBIDZI - ROZSTAWIENIE I POSIŁKI 
Każda jednostka w armii Ajjubidów rozpoczyna grę - lub 

wchodzi jako posiłki - w stanie Dezorganizacji. Armia, dosyć 

wyeksploatowana, dodatkowo musiała pospiesznie 

przygotować się do walki z nadchodzącymi Frankami. Saladyn 

w późniejszym okresie przyznał, że wybór miejsca i czasu tej 

bitwy był jedną z jego słabszych decyzji. 

KONTR-SZARŻA KRZYŻOWCÓW 
Podczas rzutu w próbie Kontr-Szarży, grający Frankami 

odejmuje dwa (–2) od każdego wyniku. Jednostka rycerzy 

templariuszy nie musi robić takiej próby wcale, jej Kontr-

Szarża zawsze dochodzi do skutku. Żadne z powyższych nie 

odnosi się do rzutu w próbie powstrzymania Kontr-Szarży 

przeciw ostrzałowi (13.9). 

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

początku rozgrywki należy ustawić znacznik Czasu (Time) na 

polu 10 na Torze Generalnym. Wyścig z czasem spoczywa na 

krzyżowcach. 

BALANS GRY 
Ta bitwa jest przeznaczona dla doświadczonych graczy.  

Spójrzmy na liczby: Ajjubidzi mają 80 jednostek bojowych, a 

Frankowie 10. Można by pomyśleć, że Saraceni mają na tym 

polu dużą przewagę. Jednak historyczny wynik bitwy wydaje 

się wskazywać, że bitwa jest całkowicie niezrównoważona na 

korzyść Franków: Ajjubidzi stracili 90% swojej armii, 

Frankowie ponieśli bardzo niewiele ofiar. Co oznacza, że 

równowaga gry zależy w dużej mierze od tego, jak każdy gracz 

poradzi sobie ze swoją armią. 

Nie tacy słabi (sprzyja Ajjubidom) 

Aby przechylić balans gry w stronę Ajjubidów, należy 

zwiększyć ich Poziom Ucieczki do 65 albo 70. 

POZIOMY UCIECZKI 
Balans: Krzyżowcy mają większe szanse, ale muszą dobrze 

wykorzystać czas kiedy jednostki wroga są w Dezorganizacji.  

Krzyżowcy nie wykonują rzutu kością podczas Testu Porażki. 

Poziom Ucieczki krzyżowców wynosi 15. 

 

Poziom Ucieczki Ajjubidów wynosi 60. 

Aby wygrać, Frankowie nie muszą wyeliminować 90% 

Ajjubidów. Ale gdy dotrą do swojego Poziomu Ucieczki, to 

należy przyjąć, że to moment, kiedy zaczną wszyscy uciekać z 

pola bitwy... i większość ich sił będzie wtedy zniszczona. W 

większości rozgrywek podane powyżej poziomy są 

korzystniejsze dla Franków. 
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ARSUF 
Sułtanat Ajjubidów,  7 września 1191 

Tło historyczne 
o sukcesie w Akkce Ryszard zebrał resztki swojej wciąż 

licznej armii i skierował się na południe, aby odbić 

Jerozolimę. Jego celem było wykorzystanie Jaffy na 

wybrzeżu jako bazy, zwłaszcza że dzięki temu mógłby 

uzupełnić swoją armię posiłkami z włoskiej floty. Saladyn nie 

miał jednak zamiaru pozwolić Ryszardowi dotrzeć do Jaffy i ze 

swoją odnowioną armią około 20.000 żołnierzy podążał tuż za 

nim wzdłuż wybrzeża, nękając go prawie codziennie. 

Ryszard, świadomy taktyki tureckich łuczników konnych i 

trudności, jakie jego rycerze mieliby w walce z takim wrogiem, 

ułożył swoją armię w trzy zwarte i ściśle zdyscyplinowane 

kolumny. Pośrodku byli jego rycerze, na ich wschodniej flance 

znajdowała się piechota i kusze, a wzdłuż brzegu jego tabor z 

bagażami strzeżony przez większą część piechoty i oddziały 

turkopoli. Stosując naprzemienny dwudniowy cykl marszu i 

odpoczynku, jednostki otrzymały ścisłe rozkazy, aby pozostać 

w szeregu i nie odpowiadać na nękające ataki Saracena. 

Rankiem 7 września krzyżowcy rozbili obóz w pobliżu ujścia 

rzeki Nahr-el-Falaik, po czym ruszyli drogą około 10 km do 

Arsuf. Ryszard podejrzewał, że bitwa może odbyć się właśnie 

tego dnia. Jego zwiadowcy zauważyli siły Ajjubidów w lesie 

Arsuf, który biegł równolegle do drogi na całej długości wzdłuż 

wybrzeża aż do miasta. 

Krzyżowcy nie przeszli zbyt daleko, gdy armia Ajjubidów 

wyłoniła się z lasu i zaatakowała. Jako pierwsi do ataku ruszyli 

harcownicy, którzy zastosowali standardową taktykę podjazdu 

do krzyżowców, zasypania ich strzałami, a następnie odjazdu, 

zachęcając ich w ten sposób do wyjścia z szeregów i ataku. 

Ustawieni za harcownikami mamelucy i pozostała kawaleria 

czekali na pojawienie się luki w szeregach krzyżowców. 

Saladyn najprawdopodobniej skoncentrował pierwszy atak na 

tylnej części wrogiej kolumny, być może w nadziei oddzielenia 

ich od głównego korpusu i fragmentarycznego zniszczenia 

dwóch grup. Jednak zgodnie z rozkazem Ryszarda krzyżowcy 

pozostawali zwarci i kontynuowali marsz drogą, odpowiadając 

harcownikom jedynie ostrzałem. 

Fra’Garnier, dowódca szpitalników z tyłu kolumny, 

wielokrotnie prosił o pozwolenie na szarżę, jednak Ryszard 

ciągle odmawiał. W końcu gdy wojska szpitalników zaczęły 

tracić kontakt z kolumną głównego korpusu, Garnier sam 

podjął decyzję. Widząc szarżujących szpitalników i wiedząc, że 

bez wsparcia są skazani na zagładę, Ryszard rozkazał dać 

sygnał do ogólnej szarży. Szarża zafalowała wzdłuż linii 

krzyżowców i uderzyła w zaskoczonych harcowników, którzy 

złamali się i uciekli. To wywołało panikę w armii Ajjubidów. 

Saladyn ruszył naprzód i próbował powstrzymać ucieczkę, ale 

nie był w stanie zebrać swojej armii. W ten sposób Ryszard 

otworzył sobie drogę do Jaffy. 

Uwaga autora: Ze względu na niezwykły charakter tej bitwy - 

głównie w kontekście planów Ryszarda i tego co zrobili 

krzyżowcy - musimy dostosować niektóre podstawowe zasady, 

aby uwzględnić te czynniki. Sugerujemy, aby rozgrywkę 

podjęły osoby zaznajomione nie tylko z zasadami gry, ale także 

z najlepszymi sposobami radzenia sobie z poszczególnymi 

rodzajami jednostek. 

CZAS GRY 
Osobom testującym gra zajmowała średnio dwie godziny. 

ROZSTAWIENIE POCZĄTKOWE 
Krzyżowcy rozstawiają jednostki jako pierwsi. 

   Armia Krzyżowców 
 

Dowódcy: Król Ryszard I [a] (GD); Garnier de Nablus, 10. 

wielki mistrz zakonu szpitalników; James z Avesnes; Gwidon 

z Lusignan [b]; Robert IV z Sablé, 11. wielki mistrz zakonu 

templariuszy; Hugh III, książę Burgundii. 

Znaczniki Przejęcia - Seizure: 4 

Sztandary: Carroccio (zobacz zasady specjalne). 

Kierunek: Wszystkie jednostki skierowane na wschód. 

Rozstawienie: 

Heksy: Jednostki: 

Garnier de Nablus, 10. wielki mistrz zakonu szpitalników 

1801 Szpitalnicy: 1x Rycerze (KN #1: –2),  

Nablus 

1901 Szpitalnicy: 1x Kusznicy (CB #1: +1) 

Robert IV z Sablé, 11. wielki mistrz zakonu templariuszy 

1713 Templariusze, turkopole: 1x Lekka 

Kawaleria Łuczników (LCA #1: +1) [c] 

1813 Templariusze: 1x Rycerze (KN #1: –3), 

Sablé 

1913 Templariusze: 1x Ciężkozbrojni (MA 

#1: –1) 
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Żołnierze trzeciej krzyżowej krucjaty 

1802-1808 Prowansja: 1x Rycerze (KN #1: –2), 

Akwitania: 1x Rycerze (KN #1: –2), 

Normandia: 2x Rycerze (KN #1: –1, #2 –2), 

Flamandia: 1x Rycerze (KN #1: –2), 

Lotaryngia: 1x Rycerze (KN #1: –2), 

Burgundia: 1x Rycerze (KN #1: –2), 

Avesnes 

1809 Carroccio, Burgundy 

1810 Anglo-Norman 1x Rycerze (KN #1: –2), 

1811 Poitevin 1x Rycerze (KN #1: –2), 

Lusignan 

1812 Breton-Angevin 1x Rycerze (KN #1: –2) 

1902 Norman 1x Piknierzy  (PK #1: –1) 

1903 Provencal 1x Piknierzy  (#2: 0) 

1904 Aquitaine 1x Kusznicy (#1: +1) 

1905 Flemish 1x Pikinierzy (#1: –1) 

1906 Lorraine 1x Pikinierzy (#2: 0) 

1907 Anglo-Norman 1x Kusznicy (#1: +1) 

1908 Burgundian 1x Pikinierzy (#2: 0) 

1909 Anglo-Norman 1x Pikinierzy (#1: 0) 

1911 Poitevin 1x Pikinierzy (#1: 0) 

1912 Breton-Angevin 1x Pikinierzy (#1: 0) 

dowolny heks z 

rycerzami KN 

Richard I 

Frankijskie Królestwo Jerozolimy [d] 

1603, 1606, 

1609, 1612 

Frankowie: 4x Pikinierzy (PK #1-4: –1) 

1604-1605, 

1607-1608, 

1610-1611 

6x tabor (Wagon #1-6: +2) 

1910 Frankowie: 1x Kusznicy (CB #1: +1) 

a: Ryszard I Lwie Serce był, parafrazując słowa jednego historyka, 

złym człowiekiem, złym mężem, złym królem, a zarazem jednym z 

największych żołnierzy swojej epoki, który wzbudzał strach (słusznie) 

wśród Saracenów. 

b: Gwindon z Lusignan we wcześniejszych latach zasiadał na tronie 

Królestwa Jerozolimy, zaś w czasach tej bitwy toczył o niego spór ze 

zwolennikami zmarłego Konrada z Monferratu (zabitego przez 

asasynów), z których niektórzy również są w armii Ryszarda. Gwindon 

nie wyróżniał się niczym szczególnym w wojskowości, ale był 

wielkim przyjacielem i sprzymierzeńcem Ryszarda, który w końcu 

zaaranżował mu wyjazd na Cypr. Gwindon został władcą Cypru i 

ustanowił dynastię, która przetrwała stulecia. To, kto był „Królem 

Jerozolimy”, było w rzeczywistości kwestią sporną. 

c: „Turkopole” to turecka lekka kawaleria łuczników, którzy walczyli 

po stronie Franków głównie jako zwiadowcy i osłona. Nie pełnili ról 

ofensywnych, ponieważ Frankowie nie mieli wystarczająco dużej 

liczby tego rodzaju żołnierzy, w przeciwieństwie do Saracenów. 

Saraceni uważali ich za zdrajców. 

d: Materiały źródłowe nie podają ilu Franków – między innymi tak 

nazywano europejskich chrześcijan na Bliskim Wschodzie – brało 

udział w walce ani skąd przybyli... czy z Trypolisu, Akki, Antiochii itd. 

Jednak politycznie z pewnością nie stanowili jedności. 

 

 

   Armia Ajjubidów 
 

Armia Saladyna przewyższyła liczebnie armię Ryszarda około 

2:1. Sława Saladyna, zwłaszcza na wschodzie, jest stosunkowo 

młoda, pojawiła się dopiero w XIX wieku głównie dlatego, że 

mimo wielu zwycięstw, jego „imperium” nie przetrwało po jego 

śmierci. 

Dowódcy: Saladyn (An-Nasir Salah ad-Din Yusuf), sułtan 

Egiptu i Syrii (GD) [a]; Al-Adil Sayf ad-Din, zarządca Egiptu 

[b]; Al-Afdal Nur al-Din Ali [c]; Al-Muzaffar Taqi al-Din 

Umar, emir Hamy [d]; Muzaffar ad-Din Gökböri. 

Znaczniki Przejęcia - Seizure: 3 

Sztandary: Al-Adil, Al-Afdal, Taqi al-Din oraz Muzaffar. 

Ustawienie według uznania gracza Ajjubidów. 

Kierunek: Wszystkie jednostki skierowane na zachód. 

Rozstawienie: 

Heksy: Jednostki: 

Al-Afdal Nur al-Din Ali 

2907-2921, 

3008-3022 

Seldżucy: 30x Lekka Kaw. Łuczników 

(LCA #1-8: –1, #9-30: 0), 

Al-Afdal 

Muzaffar ad-Din Gökböri 

2922-2929, 

3023-3029 

Sudańczycy: 5x Łucznicy z Cepami (AF 

#1-2: –1, #3-5: 0), Beduini: 3x 

Oszczepnicy (PKJ #1-3: +1), Egipcjanie: 

7x Pikinierzy (PK #1-2: 0, #3-7: +1), 

Muzaffar al-Din 

Al-Adil Sayf ad-Din, zarządca Egiptu 

3322-3326, 

3423-3427 

Berberowie: 5x Średnia Kawaleria (MC 

#1-5: 0), Syryjczycy: 5x Średnia 

Kawaleria (MC #1-4: –1, #5: 0), Al-Adil 

Al-Muzaffar Taqi al-Din Umar, emir Hamy 

3314-3318, 

3414-3418 

Straż Mameluków: 3x Ciężka Kawaleria 

(HC #1-3: –2), 7x Ciężka Kawaleria 

(HC #1-5: –1, #6-7: 0), Taqi al-Din 

3320 Saladyn (żeton Głównodowodzącego, bez 

kolorowego paska ID) 

a: Armia Saladyna jest częścią sułtanatu Ajjubidów (Egipt), który 

założył Saladyn. Zawiera kontyngenty z wielu muzułmańskich 

emiratów z Bliskiego Wschodu, oddziałów „wrogów”, którzy 

zapewnili Saracenom siłę, jakiej brakowało im w czasie pierwszej 

krucjaty. Sam Saladyn był Kurdem. 

b: Brat Saladyna, znany również jako Safadin. 

c: Najstarszy syn Saladyna. Jego drugi syn, al-Aziz prawdopodobnie 

też był obecny, ale chyba mamy już wystarczająco dużo al-Dinów, aby 

uszczęśliwić wszystkich  

d: Siostrzeniec Saladyna. 

KTO ROZPOCZYNA 
Pierwszą Aktywację mają krzyżowcy. 

TEREN 
Arsuf: Miasto Arsuf (lub Arsouf) jest prawie całkowicie 

zniszczone. Nie było ono celem krzyżowców, a jedynie 

przystankiem w drodze do Jaffy, skąd mieli uderzyć na 

Jerozolimę. Mury miejskie zostały zburzone i nie mają 

żadnego efektu. 
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SALADYN 
Saladyn nie dowodzi wojskami w tej bitwie. 

Raz na całą grę Saladyn może wykonać Próbę 

Przejęcia bez potrzeby wydawania żetonu Przejęcia 

„Seizure Opportunity”. Taka próba automatycznie kończy się 

sukcesem i nie może być zanegowana przez żeton Negacji 

Przejęcia „Seizure Negation”. Zamiast Aktywować jednostki, 

Saladyn Aktywuje Sztandar dowolnego dowódcy Ajjubidów, 

aby Uporządkować Wycofane jednostki. Jest to jedyny 

przypadek, kiedy nie-Dowolna Aktywacja może zostać użyta 

do Aktywacji Sztandaru. W grze używa się żetonu Saladyna – 

Głównodowodzącego (bez kolorowego paska ID). 

Komentarz historyczny: W bitwie Saladyn znajdował się na 

tyłach, pozwalając swoim podwładnym dowódcom (głównie 

krewnym) wykonywać całą brudną robotę. Interweniował 

dopiero wtedy, gdy widomo klęski było już wyraźne, jednak  

było za późno, aby uratować sytuację. 

RUCH ARMII KRZYŻOWCÓW: „POWOLNY MARSZ” 
Wszystkie jednostki i dowódcy w armii krzyżowców mogą 

poruszyć się w tym samym czasie podczas jednej Aktywacji, 

ale nie mogą wtedy zrobić nic poza „Wolnym marszem”. Taki 

ruch mogą wykonać pod jednym z następujących warunków: 

• Jest to Dowolna Aktywacja. 

• Raz na każdą sekwencję Aktywacji krzyżowców, Ryszard 

może rzucić na próbę Kontynuacji i, jeśli się powiedzie, 

przesunąć całą armię. Sekwencja Aktywacji krzyżowców to 

aktywacje rozpoczynające się Dowolną Aktywacją 

krzyżowców lub udaną próbą Przejęcia przez krzyżowców, 

a kończące się Spasowaniem krzyżowców, nieudaną próbą 

Kontynuacji krzyżowców lub udaną próbą Przejęcia przez 

gracza Ajjubidów. 

Każda jednostka lub dowódca może poruszyć się maksymalnie 

o 3 heksy, może na to wydać maksymalnie całą swoją Pulę 

Punktów Ruchu (np. może opuścić heks sąsiadujący z wrogiem 

i przesunąć się o jeden, może przesunąć się o jeden heks na inny 

poziom wysokości itp.) Wycofane jednostki (ze znacznikiem 

Retired) mogą przemieścić się o 1 heks w kierunku Taboru 

„Wagon” (patrz zasada Carroccio poniżej). Podczas takiej 

Aktywacji do „Powolnego Marszu” jednostki nie mogą strzelać, 

atakować ani podejmować prób Uporządkowania. 

Komentarz historyczny: Szpitalnicy z tyłu faktycznie cofali się, 

aby móc się bronić. Nie musimy tego narzucać w grze. 

WYJŚCIE Z MAPY 
Wbrew standardowym zasadom ruchu jednostki krzyżowców 

mogą opuścić mapę przez heksy 1143, 1244, 1343 i 1444. Płacą 

za to 1 PR. Jeśli jednostka używa „Powolnego Marszu”, liczy 

się to jako jeden z heksów, na który jednostka może się 

poruszyć. Jednostki mogą również Cofać się, wychodząc poza 

mapę przez te heksy. Dowódcy mogą opuścić mapę; ale nie 

Ryszard. Jeśli wszystkie jednostki, którymi dowódca może 

dowodzić, zostaną Wyeliminowane lub opuściły mapę, wtedy 

jest on usuwany wg zasad 5.0. Punkty Ucieczki za takiego 

dowódcę są liczone jak za opuszczenie pola walki, chyba że na 

obecnie zajmowanym heksie spełnia on warunki pojmania (5.4) 

– wtedy jest liczony jako pojmany (5.4). Jednostki i dowódcy 

opuszczający mapę nie liczą się do całkowitej liczby Punktów 

Ucieczki krzyżowców. Jednostki Ajjubidów nie mogą 

wchodzić na heksy, przez które krzyżowcy mogą opuścić mapę. 

PRZEJŚCIE RYCERZY PRZEZ KUSZNIKÓW 
Rycerze (KN) krzyżowców mogą przejść lub Szarżować 

poprzez jednostkę Kuszników krzyżowców, która nie sąsiaduje 

z jednostką wroga, tak jakby jej tam nie było, bez dodatkowych 

kosztów w punktach ruchu. Rycerze nie mogą jednak 

zakończyć ruchu / Szarży razem z nimi na tym samym heksie. 

DOWÓDCY KRZYŻOWCÓW 
Zasady dotyczące dowództwa krzyżowców różnią się nieco od 

standardowych. Ryszard I, Jakub z Aveneses i Hugh z 

Burgundii dowodzą swoimi bataliami (złote) i dodatkowo na 

początku Aktywacji mogą dodać (objąć pod dowództwo) jedną 

z pozostałych jednostek piechoty lub Rycerzy z trzeciej 

krzyżowej krucjaty (białe paski). 

Podczas rzutu mającego wyprowadzić Kontr-Szarżę rycerzy 

niebędących templariuszami/szpitalnikami używany jest 

Wskaźnik Aktywacji Ryszarda, jeśli jednostka wyznaczona do 

Kontr-Szarży jest w jego Zasięgu Dowodzenia. Jeśli jednostka 

nie jest w jego Zasięgu, ale jest w Zasięgu James lub Hugh, 

wtedy należy użyć ich Wskaźników Aktywacji. 

Templariusze/szpitalnicy używają Wskaźnika swojego 

dowódcy, jeśli znajdują się w jego Zasięgu Dowodzenia. 

GŁÓWNODOWODZĄCY KRZYŻOWCÓW 
Głównodowodzącym krzyżowców jest Ryszard I. Nie dotyczy 

to Roberta z Sable ani Garniera de Nablusa (dowódców 

templariuszy i szpitalników). 

CARROCCIO 

Sztandar krzyżowców i Uporządkowywanie jednostek 

Sztandar krzyżowców to sztandar Ryszarda I, był ustawiony na 

tzw. Carroccio i umieszczony pośród jego rycerzy. Carroccio, 

chociaż ma swój żeton, to nie jest on używany w przypadku 

Wycofania i nie jest taborem (Wagon) zgodnie z poniższymi 

zasadami. Zamiast tego, gdy jednostka krzyżowców staje się 

Wycofana (Retired), umieszcza się ją obok jednego z żetonów 

taboru Wagon. Jeśli nie można jej tak umieścić, wtedy jest 

Eliminowana. Kiedy gracz krzyżowców aktywuje swój 

Sztandar, wszystkie Wycofane jednostki sąsiadujące z 

jakimkolwiek taborem Wagon zostają Uporządkowane. Kiedy 

Wycofana jednostka krzyżowców jest Aktywowana i nie 

sąsiaduje z taborem Wagon, może poruszać się tylko w 

kierunku taboru Wagon z szybkością ruchu wynoszącą 1 heks. 

Ponadto gdy jednostka piechoty krzyżowców, która ma 

łączność z Carrocio poprzez heksy zajmowane przez 

sojusznicze jednostki bojowe krzyżowców (żaden z takich 

heksów łącznikowych nie może być pusty), otrzyma wynik 

Wycofania (Retired) i zostanie przemieszczona na heks 

sąsiadujący z taborem Wagon zgodnie z powyższym akapitem, 

wtedy każda jednostka piechoty krzyżowców nie będąca 

Wycofaną, która sąsiaduje z taborem Wagon (z wyjątkiem 

samej Carroccio) może natychmiast przenieść na heks 

zwolniony przez Wycofaną jednostkę. Jeśli nie ma jednostek, 

które mogłyby zastąpić Wycofaną jednostkę, wtedy nie można 

jej tak zastąpić... i w linii krzyżowców powstaje dziura (pusty 

heks). 



 Men of Iron – Bitewnik 19 

 

 

© 2019 GMT Games, LLC 

Jednostka piechoty krzyżowców, która może wytyczyć ścieżkę 

łącznikową do Carrocio w sposób opisany powyżej, może 

zignorować wyniki nakazujące Cofnięcie. 

Carroccio i tabory Wagon mają MOD Obronny w Uderzeniu, 

ponieważ w rzeczywistości posiadały niewielką straż oraz 

mogły się przemieszczać. Nie mogą łączyć się z innymi 

jednostkami w stosy i mogą być atakowane ostrzałem, a także 

walką typu Uderzenie / Szarża, do określania wpływu terenu na 

ruch i walkę liczą się jako piechota. Tabor Wagon, w tym 

Carroccio, nigdy nie stają się Wycofane – zamiast tego, gdy 

Wagon lub Carroccio otrzymają wynik Wycofania (Retired), 

wtedy Cofają się (14.4). Jeśli wszystkie tabory Wagon lub 

Carroccio opuszczą mapę lub zostaną Wyeliminowane, wtedy 

wszystkie obecnie Wycofane jednostki krzyżowców są 

Eliminowane, a wszystkie późniejsze wyniki Wycofania są 

traktowane jako Eliminacja. 

Komentarz historyczny: Carroccio był rydwanem wojennym 

ciągniętym przez woły. Była to prostokątna platforma, na 

której ustawiano sztandar, a stojący obok trębacze zachęcali 

żołnierzy do walki. W bitwie Carroccio służyło jako punkt 

zborny; przejęcie go przez wroga uznawano za nieodwracalną 

klęskę i upokorzenie. Po raz pierwszy został użyty przez 

mediolańczyków w 1038 roku i odegrał dużą rolę w wojnach 

Ligi Lombardzkiej przeciwko cesarzowi Fryderykowi 

Barbarossie. A poza tym, dzisiaj w niektórych włoskich 

restauracjach można spróbować klopsików carroccio. 

NIESKUTECZNOŚĆ HARCOWNIKÓW AJJUBIDÓW 
Podczas bitwy harcownicy Ajjubidów okazali się wyjątkowo 

nieskuteczni w powstrzymywaniu krzyżowców maszerujących 

wzdłuż wybrzeża. Aby to odzwierciedlić, wszyscy łucznicy 

lekkiej kawalerii Ajjubidów (LCA) podlegają następującym 

karom: 

• Nie liczą się jako jednostki w żadnej z zasad dotyczących 

ruchu w sąsiedztwie wrogich jednostek (7.0). Mają jednak 

możliwość wykonać Ostrzał Reakcyjny (11.2), gdy 

jednostka krzyżowców przesunie się na ich Przedni heks. 

• Podczas strzelania otrzymują dodatkowy MOD –1. 

• Nie mogą się Cofnąć Przed Walką (12.2) w żadnym ataku, 

w którym występuje Szarżujący rycerz. Rycerz musi wtedy 

wykonać Szarżę, także po Ostrzale Reakcyjnym. 

BALANS GRY 
Nie taki zły dzień (sprzyja Ajjubidom) 

Zmień zasadę Nieskuteczności Harcowników Ajjubidów i 

zmniejsz MOD strzelców –1 na 0. 

Zatrzymaj się w imię prawa (sprzyja Ajjubidom) 

Zmień zasadę Nieskuteczności Harcowników Ajjubidów tak, 

aby lekka kawaleria łuczników liczyła się jako jednostki 

według standardowych zasad dotyczących ruchu w sąsiedztwie 

wrogich jednostek. 

Uciekaj, uciekaj (sprzyja Ajjubidom) 

Zmień zasadę Nieskuteczności Harcowników Ajjubidów, aby 

lekka kawaleria łuczników miała możliwość Cofnięcia Przed 

Walką w atakach obejmujących szarżujących Rycerzy. 

Zaufaj mi, wiem, co robię (sprzyja Ajjubidom) 

Armia Ajjubidów może zostać rozmieszczona przed 

rozpoczęciem gry w dowolnym miejscu na mapie na wschód 

od rzędu heksów 29xx. Armia Ajjubidów składa się z tych 

samych jednostek, które zostały podane w Rozstawieniu 

Początkowym scenariusza. 

POZIOMY UCIECZKI 
Balans: Krzyżowcy mają większe szanse.  

Cele w tej bitwie są nieco inne niż w pozostałych zawartych w 

grze. Zadaniem Saladyna jest zniszczenie armii krzyżowców 

poprzez zmuszenie jej do walki, natomiast krzyżowcy 

zamierzają uniknąć walki i dotrzeć do Arsuf, kontynuując 

marsz w kierunku Jerozolimy. 

Automatyczne zwycięstwo: Jeśli krzyżowcy zdołają uzyskać 

40 Punktów Ucieczki swoich jednostek (3.0), które opuściły  

mapę poprzez jej południową krawędź (patrz „Wyjście z mapy” 

ze specjalnych zasad scenariusza), wtedy natychmiast 

wygrywają. W przeciwnym razie wygrana jest rozstrzygana 

standardową procedurą z Punktami Ucieczki. 

Każdy wyeliminowany tabor Wagon daje krzyżowcom karne  

3 PU; z drugiej strony ma taką samą wartość dla krzyżowców 

dla potrzeb określenia ich zwycięstwa poprzez opuszczanie 

mapy. Carroccio to 5 PU dla krzyżowców w obu rodzajach 

określania zwycięstwa. 

Poziom Ucieczki krzyżowców wynosi 35. 

 

Poziom Ucieczki Ajjubidów wynosi 50. 
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Aktywacja tureckiej Batalii Soqmana  

– Faza Ruchu/Uderzenia 

 

Ruch tureckiej jednostki LC/A 2 

LC/A#2 przesuwa się z heksu 1414 na 1313 i na 1213, wydając 

dwa PR (jeden PR za każdy heks czystego terenu). Ruch 

LC/A#2 zostaje tymczasowo zatrzymany, podczas gdy 

kusznicy CB 1 krzyżowców strzelają w LC/A#2 gdy wchodzi 

na heks 1213. Gracz krzyżowców miał wybór jednostki do 

przeprowadzenia Ostrzału Reakcyjnego, ponieważ turecki 

LC/A#2 wszedł na przednie heksy dwóch jednostek zdolnych 

do prowadzenia takiego ostrzału, ale może wskazać tylko jedną 

za każdy heks przebyty przez wrogą jednostkę (zgodnie z 

zasadami 11.2). 

Zgodnie z tabelą MOD OSTRZAŁU WEDŁUG ZASIĘGU Kusznicy 

CB w zasięgu 1 heksu mają MOD +2. Według tabeli MOD 

OSTRZAŁU żadne inne MOD nie mają zastosowania. Całkowity 

MOD wynosi +2. Ostrzał zostanie rozstrzygnięty w tabeli 

WYNIK OSTRZAŁU, w kolumnie „Cel konno, normalny”. Gracz 

krzyżowców wyrzuca 3 +2 z MOD, co daje w sumie 5, wynik 

Dezorg, zatem żeton LC/A#2 jest odwracany na stronę 

ukazującą status w Dezorganizacji. CB#1 są oznaczani 

znacznikiem wykonania ostrzału FIRED, co należy rozumieć, 

iż podczas tej Aktywacji już wykonali Ostrzał Reakcyjny 

(ponieważ jednostki kuszników CB mogą strzelać w reakcji 

tylko raz na Aktywację). Znacznik zostanie usunięty po 

zakończeniu Aktywacji. 

LC/A#2 wznawia swój ruch i wydaje jeden PR, aby prowadzić 

Ostrzał Aktywny w CB#1, przez co łącznie w tej Aktywacji 

wydali już trzy PR. Ruch LC/A#2 zostaje ponownie 

tymczasowo wstrzymany na czas prowadzenia Ostrzału 

Aktywnego. LC/A#2 mogłaby strzelać do A#1, ale A#1 

kwalifikuje się do Ostrzału Zwrotnego i jest już w 

Dezorganizacji, więc LC/A#2 ryzykowałaby w ten sposób, iż 

mogłaby zostać Wyeliminowana lub Wycofana przez taki 

Ostrzał Zwrotny. Natomiast jednostka CB nie kwalifikuje się 

do Ostrzału Zwrotnego, więc LC/A#2 może strzelać do CB#1 

bez ryzyka odwetu. 

Wg Tabeli  MOD-ÓW OSTRZAŁU WEDŁUG ZASIĘGU Łucznicy 

w zasięgu 1 mają MOD +1. Sprawdzając tabelę MOD 

OSTRZAŁU, jest tam MOD –1 dla strzelających łuczników 

konnych i kolejny  MOD –1 z powodu ostrzału wykonywanego 

przez jednostkę będącą w Dezorganizacji (taki sam MOD jako 

przypomnienie znajduje się na żetonie jednostki po jej 

zdezorganizowanej stronie: F – 1). Żadne inne MOD nie mają 

zastosowania. Całkowity MOD: 1 + –1 + –1 = –1. Ostrzał 

zostanie rozstrzygnięty w tabeli WYNIK OSTRZAŁU, w 

kolumnie „Cel pieszo, zwykły”. Turecki gracz rzuca 8, co 

razem z MOD –1 daje w sumie 7. Wynik Dezorg oznacza, że 

CB#1 jest odwracana na stronę ze statusem w Dezorganizacji. 

Jednostki piesze zakończyłyby swój ruch po przeprowadzeniu 

Ostrzału Aktywnego, ale jednostki konne mogą go 

kontynuować. LC/A#2 wznawia swój ruch i wydaje dwa PR, 

aby wejść na heks 1313. Jeden PR za czysty teren plus jeden PR 

za opuszczenie heksu sąsiadującego z jednostką bojową wroga. 

Następnie wydaje jeden PR, aby wejść na heks 1414 i 

dobrowolnie kończy swój ruch – na tym samym heksie, na 

którym rozpoczęła Aktywację. Łącznie jednostka wydała sześć 

PR z dostępnych ośmiu z PPR. Zwróć uwagę, że chociaż 

LC/A#2 została zdezorganizowana przez Ostrzał Reakcyjny 

podczas swojego ruchu, to w bieżącej Aktywacji wciąż używała 

pierwotnej PPR, ze swojego normalnego stanu, w jakim 

rozpoczynała Aktywację (zgodnie z pierwszym punktem z 

zasady 14.2). 

 

Ruch tureckiej jednostki LC/A 1 

LC/A#1 przesuwa się z heksu 1413 na 1312 i na 1212, wydając 

dwa PR (jeden PR za każdy heks czystego terenu). Nie ma 

Ostrzału Reakcyjnego z kuszników CB 1, gdy LC/A#1 wchodzi 

na heks 1212, ponieważ jednostki CB mogą przeprowadzić 

Ostrzał Reakcyjny tylko raz na Aktywację, a CB 1 już to zrobiła 

(jest oznaczona znaczkiem FIRED). LC/A#1 wydaje jeden PR 

na wykonanie Ostrzału Aktywnego na rycerzy KN#1, więc 

dotychczas łącznie wydali już trzy PR. Ruch LC/A#1 zostaje 

tymczasowo wstrzymany na czas prowadzenia Ostrzału 

Reakcyjnego. 

PRZYKŁAD Z ROZGRYWKI 
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Jednostka KN#1 musi wykonać Kontr-Szarżę przeciwko 

ostrzałowi (zgodnie z trzecim punktem zasady 16.4), ponieważ 

w bieżącej Aktywacji nie próbowała wcześniej Kontr-

Szarżować, nie jest w Dezorganizacji i ma czystą Ścieżkę 

Szarży (zasada 13.3) na LC/A#1 (stojącą z przodu), chyba że 

zostanie powstrzyma przez ich dowódcę. Gracz krzyżowców 

decyduje się nie powstrzymywać rycerzy KN#1 i Kontr-Szarża 

zostaje uruchomiona! Dla Kontr-Szarży Rycerzy przeciwko 

wrogiemu ostrzałowi nigdy nie ma żadnych MOD (zgodnie z 

13.9). Zgodnie z piątym akapitem zasad 13.9, najpierw 

rozstrzygany jest ostrzał, a następnie Kontr-Szarża. 

Według tabeli MOD OSTRZAŁU WEDŁUG ZASIĘGU Łucznicy w 

zasięgu 1 mają MOD +1. Sprawdzając tabelę MOD OSTRZAŁU, 

jest tam MOD –1 dla strzelających łuczników konnych oraz 

MOD –1 z powodu strzelania do rycerzy lub ciężkiej kawalerii. 

Żadne inne MOD nie mają zastosowania. 

Całkowity MOD wynosi 1 + –1 + –1 = –1. Ostrzał zostanie 

rozstrzygnięty w tabeli WYNIK OSTRZAŁU, w kolumnie „Cel 

konno, normalny”. Turecki gracz wyrzuca 5, co razem z MOD 

–1 w sumie daje 4, czyli wynik to BE = Brak Efektu. 

Gdyby turecki gracz wyrzucił kością więcej, uzyskałby wynik 

„Dezorganizacji” wroga, a wtedy Kontr-Szarża Rycerzy KN 

przeciwko LC/A#1 musiałaby zostać zmieniona w atak 

Uderzeniowy (zgodnie z piątym akapitem zasady 13.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mini-Faza Uderzenia dla Kontr-Szarży 

Faza Uderzenia, krok 1: Deklaracja ataku 

KN 1 wykona Kontr-Szarżę na LC/A#1. To jedyny atak. 

Faza Uderzenia, krok 2: Działania przed Uderzeniem 

a) Nie dotyczy ponieważ KN#1 już jest obok LC/A#1. 

b) Nie dotyczy. 

c) Nie dotyczy. 

d) LC/A#1 wykona Cofnięcie Przed Walką przeciwko tej 

Kontr-Szarży (ta zdolność jest dostępna tylko dla 

Lekkiej Kawalerii Łuczników LC/A w Infidel według 

12.2). LC/A#1 odsuwa się o jeden heks od atakującej 

jednostki na heks 1311, a następnie rzuca kością i 

sprawdza tabelę COFNIĘCIE LEKKIEJ KAWALERII 

ŁUCZNIKÓW LC/A PRZED KONTR-SZARŻĄ, 

używając swojego MOD Obronnego w Uderzeniu, który 

wynosi 0 wg żetonu jednostki. Całkowity MOD to 0. 

Gracz turecki wyrzuca 5, co oznacza Cofnięcie jednostki 

i jej Dezorganizację. Żeton LC/A#1 jest odwracany na 

stronę ze statusem w Dezorganizacji oraz, zgodnie z 

zasadą 13.9, kończy swój ruch na heksie 1311, ponieważ 

udana Kontr-Szarża przeciw ostrzałowi zawsze kończy 

ruch jednostki strzelającej. KN#1 decyduje się nie 

zajmować heksu 1212, a Mini-Faza Uderzenia kończy 

się bez wykonania Uderzenia. 
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A. Faza aktywacji 
• Jeśli jest to Dowolna Aktywacja, wybierz Batalię, 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 
Dowolne lub wszystkie jednostki aktywowanej Batalii mogą 

Poruszyć się (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 / ostrzał, 

sprawdź czy Aktywowane jednostki są w Zasięgu 

Dowodzenia (5.2 i 5.3). 

• Piechota uzbrojona w broń miotającą może strzelać na 

końcu swojego ruchu. Lekka kawaleria łuczników LC/A i 

średnia kawaleria łuczników MC mogą strzelać w 

dowolnym momencie 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 ruchu podczas 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 które z jednostek atakują które 

broniące się jednostki; to dotyczy również Szarży (13.0). 

2. Działania przed Uderzeniem: 

a) Aktywny gracz pojedynczo umieszcza każdą szarżującą 

jednostkę obok 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 są nakładane natychmiast. 

c) Należy wykonać test Niechęci do Szarży (13.5). 

d) Możliwe Cofnięcie Przed Walką (12.2) obrońców. 

e) 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 pojedynczym ataku 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) i 

wtedy rozpocznij ponownie od 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 
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. 

• Aktywacja Batalii może nastąpić po Aktywacji 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 nie, 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.

Infidel – Rozszerzony opis sekwencji rozgrywki 
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 MOD OSTRZAŁU WEDŁUG ZASIĘGU 

 Zasięg 

Rodzaj jednostki 1 heks 2 heksy 

Łucznicy +1 –1 

  Kusznicy +2 –2 

WYNIK OSTRZAŁU  Oszczepnicy +1 NDZW 

Cel pieszo Cel konno  MOD OSTRZAŁU 

Zwykły Dezorgan. Zwykły Dezorgan.  MOD Powód 

≤ 4: BE ≤ 1: BE ≤ 4: BE ≤ 2: BE  ?? Według Tabeli „MOD ostrzału według zasięgu” 

≥ 5: Dezorg. 2-3: Cofnij ≥ 5: Dezorg. 3-7: Wycof  ?? Teren (według Tabeli Terenu) 

 4-6: Wycof  ≥ 8: Elim  –1 Strzela jednostka będąca w Dezorganizacji 

 ≥ 7: Elim    –1 Strzela jednostka na koniach 
Zmodyfikowany wynik ≥ 9 i gdy cel jest z dowódcą: sprawdź śmierć  –1 Cel to Rycerze KN lub Ciężka Kawaleria HC 

dowódcy: umiera gdy wynik kolejnego rzutu ≥ 8 (5.4)  –1 Ostrzał Pośredni od Łuczników A, Lekkiej Kaw. 

Łuczników LC/A 
BE = Brak efektu; Dez = Dezorganizacja; Elim = Eliminacja  –1 Lekka Kaw. Łuczników LCA Ajjubidów w Arsuf 
  –1 Ostrzał pod kątem (11.3) na Średnią MC lub 

Lekką Kawalerię LC 
  +2 Ostrzał na Obozowiczów CF 

 

PRZEWAGA W UZBROJENIU (dotyczy Uderzenia i Szarży)  
  Atakujący † 

  

      

Broniący  KN HC MC MA PK AF 

 

KN 0 –1 –3 –1 –2 –1 

 

HC +1 0 –2 0 –2 0 

 

MC +2 +1 0 +1 0 +1 

 

LC, LC/A +3 +2 +1 +2 +1 +2 

 

MA –1 –1 0 0 –1 0 

 

PK +2 +1 0 +1 0 +1 

  

AF +1 0 –1 +1 –1 0 

  

A, CF +4 +3 +2 +3 +2 +2 

   

CB, 

Wagon, 

Carroccio 

+3 +2 +1 +2 +1 +1 

† Rodzaje jednostki niewymienione tutaj jako Atakujący nie mogą atakować Uderzeniem ani Szarżą. 
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TABELA TERENU: DORYLAEUM 

 Ruch MOD Uderzenia/Szarży 

Rodzaj terenu konno pieszo konna piesza 

Czysty 1 1 BE BE 

Mokradła (Marsh) 3 2 BE BE 

Nierówności (Rough) 3 2 –3 –1 

Drumliny 3 2 –2 –1 

Wzgórze pod górę (Up Elevation) +1 +1 BE BE 

Wzgórze w dół (Down Slope) BE +1 BE BE 

Łucznik konno strzelający do sąsiedniej jedn. bojowej +1 NDZW BE BE 

Opuszczenie heksu sąsiadującego z wrogiem +1 +1 BE BE 

NDZW = Niedozwolony; BE = Brak efektu 

 

TABELA TERENU: ANTIOCHIA 

 Ruch MOD Uderzenia/Szarży 

Rodzaj terenu konno pieszo konna piesza 

Czysty 1 1 BE BE 

Nierówności (Rough) 3 2 –3 –1 

Miasto (City) 1  BE BE 

Mur (Walls) NDZW NDZW NDZW NDZW 

Rzeka (River) NDZW NDZW NDZW NDZW 

Strumień (Stream) BE +1 BE BE 

Most bramy (Gate Bridge) BE BE –2 –2 

Fort +2 +2 –2 –1 

Most pontonowy (Bridge of Boats) +2 +1 –2 –2 

Wzgórze pod górę (Up Elevation) +1 +1 BE BE 

Wzgórze w dół (Down Slope) BE +1 BE BE 

Łucznik konno strzelający do sąsiedniej jedn. bojowej +1 BE BE BE 

Opuszczenie heksu sąsiadującego z wrogiem +1 +1 BE BE 

NDZW = Niedozwolony; BE = Brak efektu 

 

TABELA TERENU: HARRAN oraz MONTGISARD 

 Ruch MOD Uderzenia/Szarży 

Rodzaj terenu konno pieszo konna piesza 

Czysty 1 1 BE BE 

Strumień (Stream) [a] BE +1 BE BE 

Wzgórze pod górę (Up Elevation) [a] +1 +1 BE BE 

Wzgórze w dół (Down Slope) [a] BE +1 BE BE 

Łucznik konno strzelający do sąsiedniej jedn. bojowej +1 BE BE BE 

Opuszczenie heksu sąsiadującego z wrogiem +1 +1 BE BE 

NDZW = Niedozwolony; BE = Brak efektu 

a: Dotyczy tylko scenariusza Harran. 
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 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 na początku jakiejkolwiek Aktywacji 

 

 

TABELA TERENU: ASKALON 

 Ruch MOD Uderzenia/Szarży 

Rodzaj terenu konno pieszo konna piesza 

Czysty (w tym drogi, obozy i płaskowyż) 1 1 BE BE 

Piach / wydmy (Sand / Dunes) 3 2 –2 –1 [a] 

Nierówności (Rough) 3 2 –3 –1 

Morze NDZW NDZW NDZW NDZW 

Miasto (City) NDZW NDZW [b] NDZW NDZW 

Wzgórze pod górę (Up Elevation) NDZW +2 NDZW –1 

Wzgórze w dół (Down Slope) NDZW +2 NDZW BE 

Opuszczenie heksu sąsiadującego z wrogiem +1 +1 BE BE 

NDZW = Niedozwolony; BE = Brak efektu 

a: Dotyczy jednostki atakującej z takiego heksu. 

b: Ruch niedozwolony również dla Egipcjan. Lokalne władze zamknęły bramy miasta dla wszystkich; tacy byli. 

 

TABELA TERENU: ARSUF 

 Ruch MOD Uderzenia/Szarży 

MOD 

Ostrzału 
konna 

piesza / 

Wagon Rodzaj terenu konno pieszo Wagon 

Czysty 1 1 1 BE BE BE 

Piach (Sand) 1 1 2 BE BE BE 

Ogród (Garden) 1 1 2 –1 BE –1 

Miasto Arsuf 2 2 3 –3 –1 –2 

Mokradła (Marsh) NDZW NDZW NDZW BE BE BE 

Las (Woods) 2 2 NDZW –3 –1 –2 

Ocean, rzeka NDZW NDZW NDZW NDZW NDZW NDZW 

Strumień, bród (Stream, Ford) BE +1 +1 BE BE BE 

Wzgórze pod górę (Up Elevation) +1 +1 +1 BE BE BE 

Wzgórze w dół (Down Slope) BE +1 +1 BE BE BE 

Łucznik konno strzelający  

do sąsiedniej jedn. bojowej 
+1 NDZW NDZW BE BE BE 

Opuszczenie heksu  

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

NDZW = Niedozwolony; BE = Brak efektu 
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NIECHĘĆ DO SZARŻY (13.5) 

Rzut Wynik 

≤ 6 Szarża udana – można ją kontynuować. 

≥ 7 Szarża została zdławiona, ponieważ konie 

odmówiły posłuszeństwa. Zostaje zmieniona na 

Uderzenie: usuń znacznik Charge z jednostki i 

dodaj znacznik Uderzenia – Shock. 

Do wyniku rzutu dodaj MOD Obronny w Uderzeniu zapisany na 

żetonie jednostki szarżującej. 

 

KONTR-SZARŻA PRZECIW SZARŻY 

Rzut Wynik 

≤ 3 Kontra udana, szarża zostaje powstrzymana. 

Sprawdź którą tabelę walki użyć (13.4). 

≥ 4 Kontra nieudana. 

Do wyniku rzutu dodaj MOD Obronny w Uderzeniu zapisany na 

żetonie jednostki kontr-szarżującej. 

Jeśli jednostka kontr-szarżująca musi zmienić kierunek, aby móc 

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

 

KONTR-SZARŻA PRZECIW 
UDERZENIU/OSTRZAŁOWI 

Rzut Wynik 

≤ 4 Udana. Skontrowana wroga jedn. niestrzelecka ma 

MOD –2 do swego ataku Uderzeniem, a w 

przypadku skontrowania wrogiej jedn. strzeleckiej 

wykonaj na nią Szarżę. 

≥ 5 Kontra nieudana. 

Do wyniku rzutu dodaj MOD Obronny w Uderzeniu zapisany na 

żetonie jednostki szarżującej. 

Jeśli jednostka kontr-szarżująca musi zmienić kierunek, aby móc 

ją wykonać, wtedy do wyniku dodaj jeden (+1). 

 

PRZYMUS KONTR-SZARŻY RYCERZY KN Z 
POWODU OSTRZAŁU (13.9) 

Rzut Wynik 

≤ 3 Brak przymusu Kontr-szarży na strzelających 

≥ 4 Rycerze muszą wykonać Kontr-szarżę 

Odejmij Wskaźnik Aktywacji dowódcy, jeśli jednostka jest w jego 

Zasięgu Dowodzenia. 

 

COFNIĘCIE LEKKIEJ KAWALERII ŁUCZNIKÓW 
LC/A PRZED UDERZENIEM/SZARŻĄ 

Rzut Wynik 

≤ 5 Cofnięcie nie wywoduje negatywnych efektów 

≥ 6 Cofnięcie powoduje Dezorganizację cofających 

Do wyniku rzutu dodaj MOD Obronny w Uderzeniu zapisany na 

żetonie jednostki cofającej się. 

 

COFNIĘCIE LEKKIEJ KAWALERII ŁUCZNIKÓW 
LC/A PRZED KONTR-SZARŻĄ 

Rzut Wynik 

≤ 3 Cofnięcie nie wywoduje negatywnych efektów 

4-7 Cofnięcie powoduje Dezorganizację cofających 

≥ 8 Zakaz Cofnięcia, następuje Kontr-Szarża wroga. 

Do wyniku rzutu dodaj MOD Obronny w Uderzeniu zapisany na 

żetonie jednostki cofającej się. 

 

 

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) 

 

WYNIK UDERZENIA (bez Szarży) 

zMODyfik. 

rzut 

Status jedn. broniącej się 

Zwykła w Dezorgan. 

≤ 0 Atakujący Dezorg. 

i Cofa się o 1 heks 

Atakujący Dezorg. 

i Cofa się o 1 heks 

1 Atakujący Dezorg. 

i Cofa się o 1 heks 

Atakujący Dezorg. 

2-3 Atakujący Dezorg. Brak efektu 

4 Brak efektu Brak efektu 

5 Brak efektu Obrońca Wycofany 

6-7 Obrońca Dezorg. Obrońca Wycofany 

≥ 8 Obrońca Dezorg. 

i Cofa się o 1 heks 

Obrońca Elimin. 

Kontynuowany Atak 

WYNIK SZARŻY (jednostki KN i HC) 

zMODyfik. 

rzut 

Status jedn. broniącej się 

Zwykła w Dezorgan. 

≤ 0 Atakujący Dezorg. Atakujący Dezorg. 

1 Atakujący Dezorg. Obrońca Wycofany, 

Atakujący Dezorg. 

2-3 Atakujący i Obrońca 

Dezorg. 

Obrońca Wycofany, 

Atakujący Dezorg. 

4 Obrońca Dezorg. Obrońca Wycofany 

5-7 Obrońca Dezorg.  

i Cofa się o 1 heks 

Obrońca Elimin., 

Kontynuowany Atak 

≥ 8 Obrońca Dezorg.  

i Cofa się o 1 heks, 

Kontynuowany Atak 

Obrońca Elimin., 

Kontynuowany Atak 

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 Szarżująca kawaleria wykonała ruch podczas 

dopiero co zakończonej Fazy Ruchu 

+ ? Atakujący z dowódcą – użyj Charyzmy dowódcy 

+1 Jedn. Ciężkozbrojnych Konno HC lub KN są z 

dowódcą i wykonują Szarżę 

+2 Broniący jest Wycofany (do wyniku użyj kolumny 

„w Dezorgan.”) 

+2 Wszyscy atakujący atakują w Bok Broniącego się 

+3 Wszyscy atakujący atakują w Tył Broniącego się 

+4 Atakujący atakują w cel z dwóch lub więcej stron 

(w Przód, Tył, Lewy lub Prawy Bok) 

  

 


