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AMC – Uzbrojony statek handlowy; karta reakcji, obronna. AMC automatycznie 
atakuje Warshipa lub Raidera próbującego zaatakować statek handlowy 
(Merchantman). Przeprowadzasz dwa równoczesne starcia (kolejność nieistotna), 
Raider staje się wykryty (recognized). Rezultat „uszkodzony” (damaged) jest 
ignorowany w przypadku AMC. 
Jeżeli pierwotny atak był w nocy, to rezultat -1 stosuje się do obydwu starć. 
Wszystkie karty zagrane w celu wzmocnienia pierwotnego ataku nie mają znaczenia 
(np. Boarding Party), za wyjątkiem Suprise Attack i Searchlight, które stosuje się 
tylko do ataku z Warshipa lub Raidera. 
Pierwotnie atakowany statek handlowy (Merchantman) jest ignorowany, nie może 
być zaatakowany jeszcze raz w tej turze. 
Blockade Runner – Przemytnik; rzucając kostkami Challenge > Response możesz 
zaopatrzyć w węgiel wszystkie swoje Warshipy/Raidery pozostające bez 
zaopatrzenia (również te pozostające na Wyspie) – w wypadku powodzenia ściągasz 
czarną kostkę, rzuć za każdy okręt z osobna. Jeżeli masz Pryz do każdego rzutu na 
Challenge dodaj +2. 
Boarding Party – Abordaż; karta wzmacniająca, zagrywasz dodatkowo atakując 
własnym Warshipem/Raiderem. Jeśli w wyniku tego ataku uzyskasz rezultat 
Zatopiony (sunken), zaatakowany statek handlowy (Merchantman) zostaje przez 
ciebie zdobyty i od tej pory jest twoim Pryzem, liczy się podwójnie i daje więcej 
zaopatrzenia (modyfikatory). Nie można grać przeciwko uszkodzonym statkom 
handlowym (damaged). 
Break Contact – Urwany kontakt; karta reakcji, obronna. Rzucając kostkami 
Challenge > Response unieważniasz atak przeciwko twojemu statkowi handlowemu 
(Merchantman) lub Warshipowi/Raiderowi. Jeśli próbujesz uciec jednostką 
uszkodzoną/niezaopatrzoną, to rzut modyfikujesz -2 (za każdą kostkę, max -4). Karty 
nie można użyć: w nocy, przeciwko Zaskoczeniu (Surprise Attack), minom, torpedom 
(U-boot). 
Breakdown – Wypadek; rzucając kostkami Challenge > Response możesz 
spowodować uszkodzenie Warshipa/Raidera należącego do przeciwnika – położyć 
na nim czerwoną kostkę. 
Można grać na nierozpoznany Raider. 
Część pozioma karty to brytyjski krążownik HMS Glasgow, którym możesz zatopić 
okręty przeciwnika. 
Breakout – Posiłki; masz szansę na nowy okręt, rzucając kostkami Challenge > 
Response możesz dociągnąć jeden lub dwa okręty z talii nieużywanych 
Warshipów/Raiderów. Dociągasz dwa jeśli rzut na Challenge był co najmniej dwa 
razy większy od rzutu na Response. 
Collier – Węglowiec; automatycznie przywracasz zaopatrzenie wszystkim własnym 
okrętom (ściągasz czarną kostkę), również tym na Wyspie. 
Damage Control – Naprawa; automatycznie naprawiasz (usuwasz czerwoną 
kostkę) jednego ze swoich uszkodzonych statków handlowych (Merchantman) lub 
Warshipów/Raiderów. Można stosować do jednostek stojących na Wyspie. 
Deception – Zmylenie przeciwnika; zdarzenie zagrywane na przeciwnika; podczas 
swojej najbliższej tury zagra on tylko jedną kartę losowo wyciągniętą z własnej ręki. 
Przeciwnik musi wykonać akcję z tej karty, o ile jest ona legalna. Po tym karta jest 
odrzucana (discard), a przeciwnik dobiera standardowo nową kartę. 
Karty Deception i Fog Bank nie mogę być zagrane na przeciwnika w tym samym 
czasie. 
Fair Seas – Otwarte morza; dzięki tej karcie możesz podjąć próbę Dotarcia do portu 
(Safe Passage) własnym statkiem handlowym (Merchantman) lub Pryzem – 



automatycznie statek punktuje dla ciebie. Uzyskujesz powodzenie rzucając 
Challenge > Response danego statku handlowego, rzut Challenge modyfikujesz +1. 
Fast Ship – Szybki statek; karta reakcji, zagrywasz w obronie własnego 
nieuszkodzonego statku handlowego (Merchantman) przed wrogim Raiderem; 
przeciwnik ma modyfikator -2 do ataku. 
Karty nie można grać: w nocy, przeciwko Zaskoczeniu (Surprise Attack), przeciwko 
Warshipom. 
Fog Bank – Mgła; zdarzenie zagrywane na przeciwnika; podczas swojej najbliższej 
tury nie może on zagrać żadnej karty, ani dociągnąć nowej karty na koniec tury. Po 
tym karta jest odrzucana (discard). Podczas gdy karta ta leży przed graczem nie 
może być on w żaden sposób zaatakowany. 
Można jedynie w takim wypadku zagrać przeciw niemu Heavy Weather (Sztorm). 
Good Hunting – Owocne łowy; karta wzmacniająca, zagrana dodatkowo do ataku 
twojego Raidera, dzięki niej jedną kartą wydaną na Atak strzelasz do dwóch wrogich 
statków handlowych (Merchantman), każde starcie rozpatrz osobno. Przeciwnik dla 
każdego z dwóch zaatakowanych statków handlowych może zagrać inną kartę 
reakcji, obronną. Przeciwko Good Hunting może być zagrany Slim Pickings. 
Heavy Weather – Sztorm; wszystkie uszkodzone jednostki przeciwnika sprawdzają 
czy nie zatonęły w wyniku Sztormu. Test wykonaj dla każdej z osobna, jeżeli rzucisz 
Challenge > Response usuwasz uszkodzoną jednostkę z gry. Punkty za te jednostki 
nie są przyznawane nikomu. Okręty na Wyspie są odporne na Sztorm. 
Intelligence – Wywiad; możesz w tajemnicy obejrzeć karty jednego z graczy lub 
możesz obejrzeć w tajemnicy tyle wierzchnich kart akcji z talii, ilu jest graczy (łącznie 
z tobą), a następnie ułożyć je z powrotem na wierzchu tej talii według własnego 
uznania. 
Interned – Internowanie; rzucając kostkami Challenge > Response możesz 
zamknąć w neutralnym porcie (wyeliminować z dalszej gry) wrogiego Warshipa, 
rozpoznanego Raidera lub rozpoznany Pryz. Modyfikator +2 stosowany jest do rzutu 
na Challenge jeśli okręt jest uszkodzony lub/i niezaopatrzony (max +4 za dwie różne 
kostki). Nikt nie dostaje punktów za internowany okręt. 
Interrogate – Próba nerwów; jako Brytyjczyk możesz podjąć próbę zdemaskowania 
na morzu Raidera lub Pryzu; rzucając kostkami Challenge > Response rozpoznajesz 
wrogą jednostkę (odwracasz o 90°) i od razu atakujesz rzucając kostkami ataku z 
karty Interrogate. Nie można grać na Raidery stojące na Wyspie, ani na już 
rozpoznane Raidery czy Pryzy. Tej karty nie można zagrać od razu z kartą 
wzmacniającą atak. Nie można się również uchronić przed nią kartą reakcji, obronną. 
Zdemaskowany w wyniku Interrogate Raider/Pryz, może zostać ponownie utajniony 
kartą reakcji Reflag dopiero po rozpatrzeniu ataku na niego. 
Island Refuge – Wyspa; grając tę kartę pod jeden ze swoich Warshipów/Raiderów 
automatycznie ukrywasz go na Wyspie. Jednostka musi pozostać na niej co najmniej 
jedną turę, ale tak długo jak chcesz. W każdej turze obecności tam możesz podjąć 
próbę jej naprawy lub/i przywrócenia zaopatrzenia – rzucasz osobno i do skutku. 
Jednostka pozostająca na Wyspie może być atakowana jedynie przez Monitora, jest 
uodporniona na Sztorm i Rendezvous Missed. Nie może jednak atakować, ani 
stawiać min. Raider pozostający na Wyspie nie może być demaskowany 
(Interrogate). W następnej turze po ogłoszeniu wypłynięcia z Wyspy można używać 
jednostki. 
Lay Mines – Zaminowanie; ta karta może być zagrana tylko jeśli posiadasz Raider 
oznaczony miną; stawiasz miny na całym szlaku, rzucając kostkami z tej karty 
atakujesz wszystkie statki handlowe (Merchantman) jednego z przeciwników (bez 
Pryzów). Akcja ta liczy się jako atak Raidera, przeciwnik może zagrywać w obronie 
kartę reakcji Minesweeper. 
Minesweeper – Trał; karta reakcji, obronna. Zagrywasz w obronie statków 
handlowych (Merchantman) przed minami postawionymi przez Raidera bądź U-
boota, automatycznie je usuwasz. 
Mistaken Identity – Cudze zwycięstwo; karta reakcji. Prasa wykryła pomyłkę, to nie 
przeciwnik zatopił ten okręt! Zagrywasz po tym gdy przeciwnik zatopi czyjkolwiek 



statek handlowy (Merchantman). Jeśli wyrzucisz kośćmi Challenge > Response, to 
zabierasz właśnie zatopiony statek handlowy oddając w zamian jeden z wcześniej 
zatopionych przez siebie statków handlowych. 
Np. Po czyimś zatopieniu „9” zagrywasz tę kartę i bierzesz właśnie zatopiony statek 
handlowy w zamian za swoją wcześniejszą „3”. 
Część pozioma karty to brytyjski krążownik HMS Highflyer, który historycznie zatopił 
SMS Kaiser Wilhelm der Grosse. 
Monitor; monitor atakuje Warshipa lub rozpoznany Raider przeciwnika znajdujący 
się na Wyspie. 
Rzuć kośćmi z tej karty z modyfikatorem +2 do rzutu (ograniczone możliwości obrony 
okrętu na Wyspie). 
Non-Combatant – Niewalczący; karta reakcji, obronna. Zagrywasz gdy twój statek 
handlowy (Merchantman) zostanie zaatakowany przez Warshipa/Raidera. Przeciwnik 
ma modyfikator -2 do ataku i rezultat „uszkodzony” jest ignorowany. Jeśli mimo tego 
uzyska wynik „zatopiony”, to twój statek handlowy jest przez niego zdobyty jako Pryz. 
W wypadku niepowodzenia przeciwnika, masz większe szanse na Dotarcie do portu 
(Safe Passage) – rzut na Challenge modyfikujesz +2. 
Pull the Plug – Krytyczna decyzja; karta reakcji. Zagraj gdy jeden z twoich okrętów 
jest zaatakowany (przed rzutem kością). Jego załoga dokonuje błyskawicznego 
samozatopienia, atak zostaje unieważniony. Okręt wypada z gry, nikt nie dostaje za 
niego punktów. 
QQQ – Ostrzeżenie nadane; karta reakcji. Zagraj po ataku Raidera na statek 
handlowy (Merchantman). Raider zostaje automatycznie rozpoznany (odwrócony o 
90°). 
Q-Ship – Statek pułapka; karta reakcji. Zagrywana w obronie statków handlowych 
przed atakiem torpedowym z karty Submarine (U-boot). Najpierw Q-Ship próbuje 
sprowokować U-boota do wynurzenia, rzucasz kostkami: jeśli Challenge > Response 
dochodzi do pojedynku artyleryjskiego, czyli obie jednostki rzucają swoją kością Gun 
Attack na zatopienie przeciwnika (jednocześnie). Natomiast jeśli rzut Challenge < 
Response to U-boot normalnie atakuje Q-Shipa torpedami. Jeśli Q-Ship nie zatonie, 
to może odpowiedzieć bombami głębinowymi (rzut DC), uszkodzony rzuca 
modyfikując rzut DC -2. Zatopione Q-Ship i U-boot wliczają się do punktów 
zwycięstwa, niezatopione odkładane są do kart zgranych (discard). Statek handlowy 
(Merchantman) pierwotnie będący celem ataku jest ignorowany. 
Razzle-Dazzle – Broń przeciwko torpedom; karta reakcji, obronna. Zagrywana w 
obronie przeciwko atakowi torpedowemu łodzi podwodnej (U-boot). Rzucając 
kostkami z karty Challenge > Response, bronisz się skutecznie. 
Recalled – Rozkaz powrotu; karta reakcji. Zagrywasz zaraz gdy wrogi Warship lub 
Raider (może być nierozpoznany) zatopił statek handlowy (Merchantman). Rzucasz 
kośćmi z karty, jeśli rzut Challenge > Response, to Warship/Raider wraca do bazy – 
jest usuwany z gry. Nikt nie zdobywa za niego punktów. Punkty za zatopiony 
wcześniej statek handlowy przyznaje się normalnie. 
Recon Aircraft – Rozpoznanie lotnicze; z ręki jednego z przeciwników bierzesz 
sobie dwie losowo wybrane karty. W jednej turze możesz zagrać nawet dwie takie 
karty, na tego samego przeciwnika. 
Reflag – Przeflagowanie; karta reakcji. Zagrana po wykryciu/rozpoznaniu własnego 
Raidera/Pryzu. 
Jako jedyna karta reakcji może być zagrana w turze aktywnego gracza (z ręki), np. w 
odpowiedzi na QQQ. Jeśli zagrywana w odpowiedzi na AMC lub Interrogate, to 
dopiero po rozstrzygnięciu starcia. Może być również zagrana jako zwykła karta 
położona przed graczem na początku tury, w celu ukrycia Raidera/Pryzu, który 
rozpoczął turę jako rozpoznany. 
Rendezvous Missed – Rozminięcie się z zaopatrzeniem; wszystkie 
Warshipy/Raidery jednego z przeciwników sprawdzają czy nie ominęła ich dostawa 
zaopatrzenia. Dla każdego wykonaj rzut, jeśli wynik Challenge > Response to dany 
okręt jest bez zaopatrzenia (połóż na nim czarną kostkę). 



Posiadanie Pryza zmniejsza ryzyko wystąpienia braku zaopatrzenia, rzut na 
Challenge modyfikowany jest wtedy -2. 
Sail Q-Ship – Żaglowiec pułapka; karta reakcji, obronna. Działa tak samo jak Q-
Ship – Statek pułapka, tylko że w obronie żaglowych statków handlowych 
(Merchant Sailing Ship) przed atakiem torpedowym U-bootów. Z jednym wyjątkiem: 
Sail Q-Ship nie posiada bomb głębinowych, więc gdy nie sprowokuje U-boota do 
wynurzenia (rzut Challenge < Response), nie może niczym odpowiedzieć na atak 
torpedowy. 
Oryginalnie atakowany statek handlowy jest ignorowany. 
Scuttle – Samozatopienie; karta zagrywana normalnie, we własnej turze. Usuwasz 
swój uszkodzony: Raider, Warship lub Pryz z gry. Nikt nie otrzymuje za niego 
punktów. 
Searchlight – Światła patrolowe; karta wzmacniająca, zagrana dodatkowo do 
jakiegokolwiek nocnego ataku. Karta modyfikuje Nocny Atak -1 o +3 do rzutu 
(ostatecznie +2 do kości). Zagrana z Good Hunting lub Shipping Lanes wzmacnia 
wszystkie ataki. 
Część pozioma karty to brytyjski krążownik HMS Pegasus, który może zatopić okręty 
przeciwnika. 
Historycznie HMS Pegasus został jednak zatopiony przez SMS Königsberg. 
Second Chance – Druga szansa; karta zagrywana normalnie, we własnej turze. Po 
pociągnięciu karty na zakończenie aktualnej tury gracz automatycznie zyskuje 
dodatkową turę. Karty Wireless Intercept oraz inna karta Second Chance nie mogą 
być zagrane podczas tej dodatkowej tury. 
Shallow Run – Ucieczka na płyciznę; karta reakcji, obronna. Twój Warship/Raider, 
Pryz lub statek handlowy (Merchantman) automatycznie ucieka przed atakiem. 
Musisz jednak sprawdzić czy ucieczka nie spowodowała strat. Rzucając kośćmi 
Challenge > Response uciekasz bez obrażeń, w przeciwnym wypadku zostajesz 
uszkodzony (damaged). 
Jeśli próby Ucieczki na płyciznę dokonuje jednostka wcześniej uszkodzona, to rzut 
na Challenge zmodyfikuj -2. Niekorzystny rezultat (Challenge < Response) oznacza, 
że taką jednostkę uznaje się za zatopioną w wyniku działań przeciwnika (atakujący 
uzyskuje punkty). Jest to wyjątek od zasady, że uszkodzona jednostka nie może 
ponieść strat w wyniku kolejnego „uszkodzenia”. 
Shipping Lanes – Linia żeglugowa; karta wzmacniająca, zagrana dodatkowo do 
ataku twojego Warshipa. Dzięki niej jedną kartą wydaną na Atak strzelasz do trzech 
wrogich statków handlowych (Merchantman), każde starcie rozpatrz osobno. 
Przeciwnik dla każdego z zaatakowanych statków handlowych może zagrać inną 
kartę reakcji, obronną. Przeciwko Good Hunting może być zagrany Slim Pickings. 
Slim Pickings – Puste sieci; karta reakcji, obronna. Statek handlowy 
(Merchantman) automatycznie unika ataku (z wyjątkiem min i torped). Jeżeli grasz 
kartę przeciwko atakowi z użyciem Good Hunting lub Shipping Lanes, to ograniczasz 
go do ataku na tylko jeden statek. 
Special Cargo – Cenny łup; karta wzmacniająca, zagrana dodatkowo do 
jakiegokolwiek ataku (miny i torpedy również) na statek handlowy (Merchantman). 
Wszystkie statki handlowe zatopione w wyniku pojedynczego ataku liczą się 
podwójnie. Karta może być zagrywana razem z Good Hunting lub Shipping Lanes. 
Część pozioma karty to australijski krążownik HMAS Sydney, który historycznie 
zatopił SMS Emden. 
Submarine U-27 & U-41 – U-boot (atak torpedowy); łódź podwodna (U-boot) 
atakuje torpedowo statek handlowy (Merchantman). Karty reakcji Q-Ship, Sail Q-ship 
lub Razzle-Dazzle mogą być użyte w obronie. Jeśli statek handlowy przetrwa 
nieuszkodzony taki atak, to nie rzuca na Dotarcie do portu (Safe Passage). 
Submarine UC-16 & UC-29 – U-boot (atak torpedowy lub minowy); łódź 
podwodna (U-boot) atakuje torpedowo statek handlowy (te same możliwości obrony 
jak karta powyżej) lub minowo wszystkie statki handlowe przeciwnika (w obronie 
może być użyta karta reakcji Minesweeper). W obu wypadkach jeśli statek handlowy 
przetrwa nieuszkodzony, to nie rzuca na Dotarcie do portu (Safe Passage). 



Surprise Attack – Zaskoczenie; karta wzmacniająca, zagrana dodatkowo do ataku 
Brytyjczyków oraz Warshipa/Raidera. Rzut kostką zmodyfikuj +2; karta uniemożliwia 
zaatakowanemu przeciwnikowi zagranie różnych kart reakcji. 
Transfer Command – Zmiana dowódcy; jeśli rzucisz kośćmi z karty Challenge > 
Response, to możesz wyciągnąć z sił przeciwnika (kart przed nim wyłożonych) jeden 
Warship lub rozpoznany Raider i umieścić go przed sobą – jest teraz twoim okrętem. 
Trap – Pułapka; karta reakcji, zagrywana w obronie własnego statku handlowego 
(Merchantman) przed wrogim Warshipem/Raiderem. Statek handlowy okazuje się 
być uzbrojony, obie jednostki atakują się równocześnie. Statek handlowy używa w 
ataku kości z karty Trap. Rezultat „uszkodzony” jest uznawany normalnie, zatopioną 
w takim starciu jednostkę (Merchantman lub Warship/Raider) dodaje się do punktów 
zwycięzcy. Jeśli statek handlowy (Merchantman) atakowany był w nocy, to on 
również atakuje z modyfikatorem -1. Wszystkie karty wzmacniające pierwotny atak 
na statek handlowy traktowane są normalnie, Suprised Attack i Searchlight liczą się 
tylko w ataku na statek handlowy. Jeśli atakował Raider to w wyniku zagrania Trap 
jest rozpoznany. 
Wireless Intercept – Nasłuch radiowy; automatycznie dobierasz dwie wierzchnie 
karty ze stosu odrzuconych kart akcji. Wireless Intercept może być zagrana tylko raz 
we własnej turze oraz nie można jej zagrać w dodatkowej turze po zagraniu Second 
Chance. 


