
Tłumaczenie kart do gry No Retreat! The Russian Front (GMT Games)

1.
Erich von Manstein
W trakcie  własnej  fazy walki  podwajasz siłę  jednej  zaopatrzonej  niemieckiej  jednostki  LUB,  w trakcie 
radzieckiej fazy walki, możesz zadeklarować dwie kontrofensywy w odległości 2 heksów od siebie.
STAWKA
Z tali kart zagranych zabierz górną kartę i włącz ją do swojego rozdania (ręki) kart.

2.
Gott mit uns!
Możesz przeprowadzić (lecz nie powtórzyć) wydarzenie państw Osi znajdujące się na górnej karcie w puli 
kart odrzuconych, jeśli pozwala na to aktualna faza gry. Symbol inicjatywy gracza nie ma znaczenia.
Rezerwy ludzkie
Przemieść  do  dwóch  jednostek  z  puli  jednostek  rozbitych  (Shattered),  zniszczonych  (Destroyed)  lub 
poddanych (Surrendered) do okna transportu kolejowego.

3.
Transfer jednostek
Zagraj w trakcie trwania fazy organizacyjnej, aby otrzymać jeden żeton uzupełnień (nawet w 1941 roku lub 
kiedy normalnie kosztuje to zagranie dwóch kart).
Flota Czarnomorska
Zagraj  przed  wykonaniem  rzutu  kostką  w  trakcie  dowolnej  walki  (atak  lub  obrona),  aby  otrzymać 
przesunięcie o jedną kolumnę w tabeli walki. Dotyczy starć w rejonie przybrzeżnym Morza Czarnego.

4.
Elastyczna obrona
Zagraj  przed  rozstrzygnięciem  jednego radzieckiego ataku.  Wynikiem starcia jest  automatyczny odwrót 
obrońcy „DR”.
Maskirowka
Zagraj po deklaracji niemieckich lub radzieckich ataków (dobrowolnych), aby przemieścić z okna transportu 
kolejowego jeden oddział radziecki na heks przyległy do celu ataku, posiadający zaopatrzenie drogą lądową. 
Następnie oddział może wziąć udział w ataku lub kontrofensywie.

5.
Dowódcy eksperci
Zagraj przed rzutem kostką w trakcie trwania dowolnej bitwy. Możesz wykonać dwa rzuty kostką i wybrać 
korzystniejszy dla rozstrzygnięcia bitwy.
Rajdy kawaleryjskie
Zagraj  na  początku  niemieckiej  fazy  organizacyjnej,  aby  umieścić  jeden  żeton  braku  zaopatrzenia  na 
dowolnej jednostce wroga.

6.
Wsparcie Luftwaffe
Zagraj  aby otrzymać  (dodatkowe)  przesunięcie  w kolumnie  tabeli  walki  w pojedynczym ataku LUB w 
trakcie  fazy usunięcia  żetonów,  aby nie  usunąć jednej  niezaopatrzonej  jednostki  państw Osi  na jednym 
heksie, w danej turze.
Partyzanci
Zagraj  podczas  własnego etapu  organizacji,  gracz  niemiecki  traci  jeden  poziom sprawności  bojowej  na 
dowolnej wybranej jednostce (wybór gracza państw Osi).



7.
Problemy produkcyjne
Zagraj w dowolnym momencie, aby  anulować jedno zakończone ulepszenie LUB uzupełnienie jednostki 
radzieckiej.
Spalona ziemia
Zagraj w trakcie niemieckiej fazy kart, aby umieścić jeden żeton „spalonej ziemi” na kontrolowanym przez 
Rosjan mieście. Heks taki traktowany jest jak teren bagnisty (Marsh) do czasu usunięcia żetonu przez gracza  
po zdobyciu miasta, lub w trakcie fazy usunięcia żetonów przez gracza ZSRR.

8.
Nowy typ czołgu
W trakcie bitwy otrzymujesz bonus  za posiadanie czołgów bez względu na obecność czołgów radzieckich 
lub piechoty zmechanizowanej (teren oraz pogoda musi pozwalać na udział czołgów w walce) LUB negujesz  
radziecki bonus pancerny w jednym z ataków Armii Czerwonej.
Dostawy Lend-Lease
Zagraj w trakcie własnej fazy  organizacyjnej (od 6 tury gry włącznie), aby dobrać dwie dodatkowe karty 
LUB ulepszyć jedną dodatkową jednostkę radziecką.

9.
Artyleria oblężnicza
Wyznacz pole stanowiące cel, następnie możesz zredukować (obrócić) jednostkę fortową na stronę piechoty 
regionalnej na początku niemieckiej fazy walki.
Czerwona Orkiestra
Zagraj w dowolnym momencie gry, aby obejrzeć karty gracza państw Osi, a następnie możesz odrzucić do 
puli kart zagranych jedną z nich.

10.
Kesselschlacht
Zagraj na koniec fazy zaopatrzenia dowolnego gracza, aby natychmiast wyeliminować jedną jednostkę Armii 
Czerwonej znajdującą się bez zaopatrzenia.
Zaskoczenie strategiczne
Zagraj w trakcie fazy kart dowolnego gracza, aby natychmiast przemieścić „do” ORAZ „z” pola transportu 
kolejowego do dwóch radzieckich jednostek za darmo.

11.
Kapryśna pogoda
Zagraj tę kartę natychmiast, a  następnie dobierz z talii nową. Jeżeli bieżąca tura posiada zmienną pogodę, 
należy odwrócić marker pogody [14.14].
Bez litości!
Zagraj przed wykonaniem rzutu kostką w trakcie dowolnej walki (atak lub obrona), aby uzyskać dodatkową 
utratę  jednego  poziomu  sprawności  bojowej  dla  KAŻDEJ  ze  stron  (utrata  następuje  po  wprowadzeniu  
rezultatów bitwy).

12.
Fedor von Bock
Jeżeli wykorzystasz tę kartę w celu otrzymania uzupełnień, wówczas dobierz do ręki nową kartę.
Generał błoto
Zagraj tę kartę natychmiast, a następnie dobierz z talii nową. Jeżeli następna tura posiada zmienną pogodę, 
należy odwrócić marker pogody na błoto (Mud) [14.14].



13.
Letnia ofensywa
Oddaj kartę w trakcie własnej fazy kart (Card Phase – Discard Step) wyłącznie podczas dobrej pogody, aby 
w zamian dobrać 3 karty do ręki. Musisz zadeklarować przynajmniej 3 ataki w trakcie kolejnej fazy walki, 
lub tracisz 1 punkt zwycięstwa.
Generał zima
Zagraj tę kartę natychmiast, a następnie dobierz z talii nową. Jeżeli następna tura posiada zmienną pogodę, 
należy odwrócić marker pogody na śnieg – jeśli jest dostępny (Snow) [14.14].

14.
Niedoświadczone kadry ZSRR
Anuluje ostatnią zagraną (lub odrzuconą z dowolnego powodu) kartę gracza ZSRR. Nie liczy się jako karta 
zagrana w bitwie.
Planowana ofensywa
W trakcie  bieżącej  tury  na  maksymalnie  3  sąsiadujących  polach  możesz  umieścić  w  stosie  po  jednej 
dodatkowej jednostce. Jeśli po zakończeniu fazy walki tworzą nadal stos wraz z innymi oddziałami, należy 
je wycofać.

15.
Problemy logistyczne ZSRR
Zagraj w dowolnym momencie fazy walki gracza ZSRR, aby wszystkie ataki przeprowadzone przez Armię 
Czerwoną posiadały negatywne przesunięcie o jedną kolumnę w tabeli walki.
Sprzeczne rozkazy Hitlera
Anuluje ostatnią zagraną (lub odrzuconą z dowolnego powodu) kartę gracza państw Osi. Następnie dobierz 
kartę. Nie liczy się jako karta zagrana w bitwie.

16.
Kawalerowie Krzyża Rycerskiego
Możesz ponownie wykonać JEDEN rzut kostką LUB nakazać przeciwnikowi ponowny rzut kostką.
NKWD
Zagraj przed niemieckim atakiem.  Gracze wykonują rzut kostką – mniejsza liczba oczek przegrywa, gracz 
traci jeden poziom sprawności bojowej, nie można wykonać odwrotu oraz pościgu. Remis – bitwa odbywa 
się na normalnych zasadach.

17.
Sztab generalny
Zagraj w trakcie własnej  fazy ruchu,  aby dodać 2 punkty ruchu do stosu zaopatrzonych jednostek LUB 
zagraj  w fazie  walki,  aby dodać dodatkowe pole  w pościgu wszystkich zwycięskich jednostek w danej  
bitwie. Pogoda oraz teren zatrzymują pościg na ogólnych zasadach.
Taktyka przenikania
Jedna jednostka w niemieckim stosie może zostać zaatakowana niezależnie. Nie można wykonać pościgu do 
czasu aż druga jednostka zostanie pokonana.

18.
Rezerwy operacyjne
Po fazie ruchu gracza ZSRR, lecz przed jego fazą walki – możesz wykonać ruch jedną zaopatrzoną (w chwili 
rozpoczęcia  ruchu)  oraz nieznajdującą się  we wrogiej  strefie  kontroli  ani  pod markerem kontrofensywy 
jednostką, wykorzystując połowę wartości jej pkt. ruchu (zaokrąglając w górę). 
Ani kroku wstecz!



Zagraj w dowolnym momencie niemieckiej fazy walki. Wszystkie rezultaty DR w tabeli walki są traktowane 
jako EX do końca tej fazy.

19.

Wędrujący kocioł
W jednej bitwie możesz wycofać wszystkie odziały biorące w niej udział bez względu na stan zaopatrzenia,  
jak również przez strefy kontroli przeciwnika bez ponoszenia konsekwencji.
Hitler rozkazuje atakować!
Zagraj na początku tury gracza państw Osi. Przeciwnik musi wykonać przynajmniej 3 dobrowolne ataki w 
trakcie trwania fazy walki lub traci 1 punkt zwycięstwa.

20.

Krucjata antybolszewicka
Musisz zagrać tę kartę natychmiast po  jej wylosowaniu! Następnie przetasuj karty zagrane oraz karty do 
rozdania i utwórz nową pulę kart do rozdania. Nie otrzymujesz nowej karty.
Wielka ofensywa
Odrzuć kartę wraz z inną w trakcie własnej fazy kart (Card Phase – Discard Step) wyłącznie podczas dobrej 
pogody lub śniegu, aby w zamian dobrać 4 karty do ręki.  Musisz zadeklarować przynajmniej 4 ataki w 
trakcie kolejnej fazy walki lub tracisz 2 punkty zwycięstwa.

21.

OKH
Możesz  obejrzeć  stos  kart  zagranych  i  dobrać  jedną  wybraną  do  swojej  ręki.  Wydarzenie  to  nie  może 
powtórzyć się w tej samej turze.
Radziecki walec parowy 
Zagraj aby, tylko w tej turze, każdy radziecki marker „Shock” modyfikował tabelę walki o dwie kolumny 
(zamiast jednej).

22.

Albert Speer reformuje przemysł
Zagraj w dowolnym momencie, aby dobrać trzy karty do ręki, a następnie oddać jedną z posiadanych (na 
ręce) do puli kart zagranych.
Gieorgij Żukow 
Możesz wykorzystać  niemiecką  tabelę  walki  do  rozegrania  dwóch ataków (w odległości  dwóch pól  od 
siebie)  LUB nakazać przeciwnikowi wykorzystanie radzieckiej  tabeli  walki  do rozegrania jednego ataku 
państw Osi.

23.

Stalin rozkazuje atakować!
Zagraj na początku tury gracza ZSRR. Przeciwnik musi wykonać przynajmniej 3 dobrowolne ataki w trakcie 
trwania fazy walki lub traci 1 punkt zwycięstwa.
Szturmowiki!
Możesz dodać 4 punkty siły do pojedynczego ataku przeprowadzonego przez zaopatrzoną jednostkę Armii 
Czerwonej w 1943 r. lub 6 punktów od 1944 r.

24.

Zatrzymać za wszelką cenę!



Zagraj w dowolnym momencie radzieckiej fazy walki. Wszystkie rezultaty DR w tabeli walki są traktowane 
jako EX do końca tej fazy.
Rezerwy strategiczne
Zagraj  na  koniec  fazy  walki  dowolnego  gracza,  aby  ponownie  umieścić  na  mapie  jedną  zaopatrzoną, 
wyeliminowaną w ostatniej fazie walki jednostkę Armii Czerwonej. Należy wykorzystać okno transportu 
kolejowego.

25.

Jednostki Ersatz
Zagraj w trakcie fazy organizacyjnej, aby wprowadzić na mapę rezerwy specjalne w postaci do dwóch grup 
bojowych (Kampfgruppe) z okna jednostek awaryjnych (Cadre). 
Za Rodinu!
Anuluje najbliższą „Nagłą śmierć” LUB zagraj w dowolnym momencie, aby dobrać dwie karty do ręki.

26.

Mobilna obrona
Zagraj w momencie deklarowania kontrofensywy podczas fazy walki gracza radzieckiego – liczy się za dwie 
karty zagrane w celu zadeklarowania kontrofensywy.
Na Berlin!
Możesz wykonać (ale nie powtórzyć) radzieckie wydarzenie znajdujące się na wierzchniej karcie w talii kart 
odrzuconych/zagranych (jeśli faza gry oraz inicjatywa na to pozwalają).

27.

Przeprawa
Zagraj przed wykonaniem rzutu kostką w trakcie walki (atak), aby anulować modyfikator obrońcy za obronę 
przez krawędź rzeki ORAZ powtórz rzut kostką jeżeli rezultatem był „-” (brak efektu).
Iwan Koniew
Zagraj  przed  wykonaniem  rzutu  kostką  w  trakcie  ataku  przy  stosunku  2-1  lub  większym,  aby  jedna 
zaopatrzona radziecka jednostka uzyskała automatyczny rezultat DR. 

28.

Radzieckie SNAFU
Zagraj w trakcie radzieckiej fazy  walki przed rzutem kostką podczas radzieckiego ataku, aby przeciwnik 
otrzymał przesunięcie w tabeli walki o jedną kolumnę w lewo.
Katiusze
Zagraj w trakcie fazy walki, aby zmodyfikować jeden  radziecki atak o jedną kolumnę w prawo w 1943 r. lub 
o dwie kolumny po 1944 r.

29.

Walter Model
Zagraj  w  trakcie  trwania  radzieckiego  ataku  –  po  rzucie  kostką,  aby  podwoić  wartość  siły  JEDNEJ 
zaopatrzonej niemieckiej jednostki.
Fala ludzka
Zagraj  po  zakończeniu  radzieckiej  fazy  walki,  aby  zadeklarować  jeden  dodatkowy  atak  –  możesz 
wykorzystać jednostki walczące w tej turze.

30.



Ostatnie rezerwy
Zagraj w trakcie fazy kart  dowolnego gracza, aby natychmiast otrzymać i umieścić do dwóch jednostek 
rezerwowych państw Osi ORAZ utracić jeden punkt zwycięstwa.
Andriej Jeremienko
Zagraj w trakcie trwania jednego niemieckiego ataku – po rzucie kostką, aby zmodyfikować tabelę walki o 
jedną kolumnę w lewo.

31.

Interwencja Stalina
Zagraj,  aby  anulować  ostatnio  zagraną  (w  dowolnym  celu,  za  wyjątkiem  wprowadzenia  uzupełnień 
radzieckich) kartę gracza ZSRR ORAZ włączyć ją do ręki gracza niemieckiego. Nie liczy się jako karta 
zagrana w bitwie.
Naloty strategiczne aliantów
Zagraj  aby  anulować  jeden  ostatnio  wprowadzony żeton  uzupełnień  gracza  niemieckiego  (nawet  jeżeli 
kosztował gracza państw Osi dwie karty).

32.

Kontrofensywa
Zagraj w trakcie trwania radzieckiego ataku przed wykonaniem rzutu kostką, automatyczny rezultat CA musi 
zostać wykonany.
Radziecka odwaga
Zagraj w trakcie deklaracji radzieckich kontrataków podczas trwania niemieckiej fazy walki, karta liczy się 
za dwie oddane z ręki.

33.

Nietypowa pogoda
Zagraj  tę  kartę  natychmiast,  a  następnie  dobierz  z  talii  nową.  Jeżeli  bieżąca  ORAZ/LUB następna tura 
posiada zmienną pogodę, należy odwrócić marker pogody [14.14].
Rozwój przemysłu
Zagraj w dowolnym momencie swojej tury,  aby  dobrać dwie karty do ręki ORAZ umieścić jeden żeton 
uzupełnień.

34.

Lewy sierpowy
Zagraj kiedy gracz ZSRR zadeklaruje wszystkie kontrofensywy, aby usunąć do dwóch radzieckich żetonów 
kontrofensywy
Rosyjska wytrzymałość
Zagraj  przed  wykonaniem rzutu  kostką  w  trakcie  niemieckiego  ataku  na  teren  miejski,  aby  otrzymać 
automatyczny rezultat bitwy EX.

35.

Kryzys zasobów ZSRR
Od Sty/Lut 1944, zagraj w trakcie  trwania własnej fazy organizacyjnej, aby wyeliminować dwa poziomy 
sprawności  bojowej  ze  znajdujących  się  na  mapie  zaopatrzonych  jednostek  radzieckich  (gracz  ZSRR 
decyduje).
Rasputica
Zagraj w trakcie niemieckiego pościgu po jednej walce, aby uniemożliwić przeprowadzenie go dalej niż na 
jedno pole [10.81].



36.

Niespodziewany atak
Zagraj po radzieckiej fazie ruchu, aby  poruszyć niemiecki stos do dwóch pól, kończąc jego ruch na polu 
przyległym do jednostek Armii Czerwonej – następnie połóż żeton kontrofensywy na tym stosie.
Interwencja Hitlera
Zagraj, aby anulować ostatnio zagraną  (w dowolnym celu) kartę gracza państw Osi ORAZ włączyć ją do 
ręki gracza ZSRR.

37.

Heinz Guderian
Zagraj przed wykonaniem ataku przy stosunku 3-2 lub większym, aby uzyskać automatyczny rezultat DR. 
Ofensywa aliantów zachodnich
Zagraj, aby gracz niemiecki musiał  odrzucić dwie dowolne karty (jeśli posiada) LUB odrzucić jedną kartę 
oraz utracić jeden poziom sprawności bojowej dla jednostki państw Osi.

38.

Jeże
Zagraj przed radzieckim atakiem, aby obydwaj gracze wykonali rzut kostką – przegrany (mniejsza liczba 
oczek) traci 1 poziom spr. bojowej. Remis – obydwaj gracze tracą 1 poziom spr. bojowej ORAZ rzut jest  
powtarzany. Nie wolno wykonać ucieczki ani pościgu.
Nowy pobór
Zagraj w dowolnym momencie, aby umieścić na mapie jednostkę „Ostatky” w miejsce wyeliminowanej lub 
poddanej jednostki.

39.

Przesunięcie operacyjne
Zagraj na koniec radzieckiej fazy ruchu, aby przemieścić  dowolną liczbę jednostek nieznajdujących się w 
strefach kontroli wroga bądź nieprzykrytych żetonem kontrofensywy – lecz jedynie o 1 punkt ruchu.
Przyczółek
Zagraj przed wykonaniem rzutu kostką w trakcie trwania bitwy, aby anulować modyfikator obrońcy za atak 
przez rzekę ORAZ jeśli rezultatem walki jest „-” (brak efektu), jest on automatycznie traktowany jako „EX”.

40.

Das Vaterland
Anuluje najbliższą „Nagłą śmierć” LUB zagraj w dowolnym momencie, aby dobrać dwie karty do ręki.
Wielka Wojna Ojczyźniana
Musisz zagrać tę kartę natychmiast po  jej wylosowaniu! Następnie przetasuj karty zagrane oraz karty do 
rozdania i utwórz nową pulę kart do rozdania. Nie otrzymujesz w zamian za tą kartę nowej.

41.

Umocnienia obronne
Zagraj w trakcie własnej fazy organizacyjnej, aby umieścić żeton umocnień na okupowanym przez jednostkę 
Osi polu – daje on modyfikator walki w postaci przesunięcia o jedną kolumnę w lewo, do czasu objęcia 
przez Rosjan kontroli nad tym polem.
Naczelne dowództwo
Zagraj na koniec niemieckiej fazy ruchu,  aby przemieścić do 4 jednostek nieznajdujących się w strefach 
kontroli wroga bądź nieprzykrytych żetonem kontrofensywy – lecz jedynie o 1 pole.



42.

Ewakuacja przemysłu ZSRR
Zagraj w dowolnym momencie, aby losowo wybrać jedną kartę z ręki gracza ZSRR i odrzucić ją do puli kart 
zagranych.
Siemion Timoszenko
Zagraj w trakcie trwania niemieckiego ataku przed wykonaniem rzutu kostką – automatyczny rezultat „CA” 
musi zostać wykonany.

43.

Pancerny blitzkrieg!
Zagraj na koniec radzieckiej fazy ruchu, podczas dobrej pogody (Clear), aby poruszyć wszystkie zaopatrzone 
(w momencie zagrania karty)  jednostki  czołgów,  nieznajdujące się  w strefach kontroli  przeciwnika oraz 
nieprzykryte żetonem kontrofensywy o wartość do 2 punktów ruchu.
Bohaterowie ZSRR!
Możesz ponownie wykonać JEDEN rzut kostką lub nakazać przeciwnikowi ponowny rzut kostką.

44.

Paul von Kleist
Zagraj, aby wymusić ponowny rzut kostką w przypadku uzyskania rezultatu bitwy „-” (brak rezultatu) przez 
dowolnego z graczy.
Rzesza traci sojuszników
Zagraj  po  niemieckiej  fazie  kart.  Jeżeli  na  mapie  znajduje  się  sojusznicza  jednostka  Niemiec  –  gracz 
niemiecki musi odrzucić jedną kartę (wg jego uznania) do puli kart zagranych. Po zakończeniu tury 10, 
zamiast odrzucenia karty musi wyeliminować jedną jednostkę sojuszniczą (jeśli taka znajduje się na mapie).

45.

Desperacka ofensywa
Zagraj, aby kosztem jednego punktu zwycięstwa wykorzystać do dwóch (dodatkowych) żetonów „Blitz!”.
Ostatni sojusznik Rzeszy
Musisz zagrać tę kartę natychmiast po jej wylosowaniu! Jeśli ZSRR kontroluje Budapeszt – zyskujesz jeden 
punkt  zwycięstwa,  w przeciwnym wypadku tracisz  jeden  punkt  zwycięstwa.  Po  wprowadzeniu  efektów 
wydarzenia dobierz jedną kartę do ręki.

46.

Bunkier Fuhrera
Musisz zagrać tę kartę natychmiast po jej wylosowaniu! Jeśli garnizon Berlina znajduje się na polu miasta 
Berlin – zyskujesz jeden punkt zwycięstwa. Następnie dobierz dwie karty do ręki.
Konstanty Rokossowski
Zagraj,  aby  uzyskać  modyfikację  o  jedną  kolumnę  w  prawo  w  tabeli  walki  dla  jednego  ataku  Armii 
Czerwonej,  jeżeli  biorą  w  nim  udział:  przynajmniej  jedna  jednostka  czołgów  oraz  jednostka  piechoty 
(dowolnego typu). Jednostki muszą posiadać zaopatrzenie.

47.

Lebensraum
Musisz zagrać tę kartę natychmiast  po jej wylosowaniu! Jeżeli na terytorium ZSRR znajduje się jednostka 
państw Osi  –  zyskujesz  1  punkt  zwycięstwa,  w przeciwnym wypadku  tracisz  1  punkt  zwycięstwa.  Po 
wprowadzeniu efektów wydarzenia dobierz jedną kartę do ręki.
Ciężka artyleria



Zagraj przed wykonaniem rzutu kostką w trakcie walki (atak), aby anulować modyfikator obrońcy za obronę 
w forcie ORAZ za udział w obronie jednostek „Volkssturm”.

48.

Twierdza Niemcy
Zagraj  w  trakcie  niemieckiej  fazy  organizacyjnej,  aby  odbudować  jeden  żeton  permanentnie 
wyeliminowanych umocnień polowych.
Wojna w Finlandii
Musisz zagrać tę kartę natychmiast  po jej wylosowaniu! Jeżeli ZSRR kontroluje Finlandię – zyskujesz 1 
punkt zwycięstwa, w przeciwnym wypadku tracisz 1 punkt zwycięstwa.

49.

Niedobitki z Volkssturmu
Zagraj w trakcie niemieckiej fazy  organizacyjnej, aby odbudować do trzech wyeliminowanych jednostek 
Volkssturmu.
Bałkańska polityka
Musisz  zagrać  tę  kartę  natychmiast  po  jej  wylosowaniu!  Jeżeli  jednostka  ZSRR  okupuje  Bukareszt  – 
zyskujesz 1 punkt zwycięstwa, w przeciwnym wypadku tracisz 1 punkt zwycięstwa.

50.

Święte Prusy Wschodnie
Musisz zagrać tę kartę natychmiast po jej wylosowaniu! Jeżeli Niemcy kontrolują Koenigsberg – zyskujesz 1 
punkt zwycięstwa, w przeciwnym wypadku tracisz 1 punkt zwycięstwa. Dobierz 1 kartę do ręki.
Hurra!
Zagraj, aby zmodyfikować jeden atak Armii Czerwonej o jedną kolumnę w prawo w tabeli walki. Atak musi 
odbyć się na miasto położone w „Wielkiej Rzeszy”.

51.

Straż nad Renem
Musisz zagrać tę kartę natychmiast  po jej  wylosowaniu! Jeśli  usuniesz z gry 1 NIEMIECKĄ jednostkę 
bojową  (nie  Volkssturm,  garnizon,  mieszaną  „Cadre”)  –  zyskujesz  1  punkt  zwycięstwa,  w przeciwnym 
wypadku tracisz 1 punkt zwycięstwa.
Ostatnie uderzenie
Zagraj  po wprowadzeniu  efektów  walki  z  rezultatem „EX”,  aby rozegrać  kolejną bitwę,  wykorzystując 
jednostki biorące udział w tej bitwie.

52.

Gotthard Heinrici
Zagraj w trakcie trwania jednego radzieckiego ataku – po rzucie kostką, aby automatycznie otrzymać rezultat 
walki „CA”, który musi zostać natychmiast wykonany.
Josip Broz Tito
Musisz zagrać tę kartę natychmiast  po jej wylosowaniu! Jeżeli jednostki ZSRR kontrolują Bałkany ORAZ 
Belgrad  –  zyskujesz  1  punkt  zwycięstwa,  w  przeciwnym  wypadku  tracisz  1  punkt  zwycięstwa.  Po 
wprowadzeniu efektów wydarzenia dobierz 1 kartę do ręki.

53.

Grenadierzy ludowi



Zagraj w trakcie trwania niemieckiej fazy organizacyjnej – karta liczy się za dwie karty zagrane w trakcie  
trwania fazy organizacyjnej.
Czerwona zemsta
Musisz zagrać tę kartę natychmiast  po jej wylosowaniu! Następnie przetasuj karty zagrane oraz karty do 
rozdania i utwórz nową pulę kart do rozdania. Następnie dobierz jedną kartę w zamian.

54.

Gotterdammerung!
Musisz zagrać tę kartę natychmiast  po jej wylosowaniu! Następnie przetasuj karty zagrane oraz karty do 
rozdania i utwórz nową pulę kart do rozdania. Następnie dobierz jedną kartę w zamian.
Czołgi Stalina
Zagraj  w  trakcie  fazy  walki  ZSRR,  aby  wykonać  jeden  atak  Armii  Czerwonej  z  modyfikatorem  za 
wykorzystanie  czołgów  o  dwie  kolumny  w  tabeli  walki  (standardowo  modyfikacja  o  jedną  kolumnę 
[10.6.3]).

55.

Wojna Hitlera
Zagraj  na  koniec  fazy  kart,  aby  wymienić  dowolną  ilość  kart  na  ręce  (jednorazowo). 
Zagraj w dowolnym momencie, aby odrzucić jako normalną kartę. Po zagraniu – oddaj kartę natychmiast 
przeciwnikowi. 
Wojna Stalina
Zagraj na koniec fazy kart, aby wymienić dowolną ilość kart na ręce (jednorazowo) LUB odbudować jedną 
jednostkę – oddaj kartę natychmiast przeciwnikowi. 

Tłumaczenie
Michał „Yautay” Pielaszkiewicz

Korekta
Raleen, Janekbossko
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