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Wstęp 

Jest rok 1918.  Mijają niemal cztery lata od wybuchu wojny, która według opinii wielu komentatorów miała się zakończyć 
dawno temu, podczas pierwszej zimy na zachodnim froncie. Zamiast tego konflikt szybko przerodził się w wojnę 
pozycyjną prowadzoną w okopach, a liczba jego ofiar rośnie w zastraszającym tempie. 

Teraz jednak wojna wchodzi w decydującą fazę i tym razem to od ciebie będzie zależeć, czy zdołasz podbić okopy 
zajmowane przez przeciwnika. Poprowadź swoje oddziały do walki i zarządzaj dostępnymi zasobami tak, aby wreszcie 
zakończyć ten konflikt. 

Elementy gry 

Plansza 

Plansza przedstawia linie francuskich i niemieckich okopów rozdzielone pasami „ziemi niczyjej”, jak pokazano na 
poniższej ilustracji.  

 
Tylna linia okopów 

Francuzów 
 
 

Ziemia niczyja 
 

Przednia linia okopów 
Francuzów 

 
 

 
Ziemia niczyja 

 
 
 

Przednia linia okopów 
Niemców 

 
Ziemia niczyja 

 
Tylna linia okopów 

Niemców 
 
 

 

Należy przyjąć, że każde prostokątne pole na planszy sąsiaduje 
z polami znajdującymi się bezpośrednio u jego góry i dołu, po 
bokach, a także po przekątnych. Każdy rząd trzech pól 
rozciągający się na całej szerokości planszy jest określany jako 
„linia”, a każdy rząd siedmiu pól wzdłuż planszy to „kolumna”. 

 

Tor punktów dowodzenia CP grającego Niemcami 

Karty oddziałów 

Są to karty takich oddziałów jak piechota, broń pancerna, lotnictwo i różne rodzaje broni wsparcia. 

Koszt w Punktach  
Dowodzenia CP 

 
Zdrowie 

 
Rodzaj oddziału 

 
 
 

Zdolności 

 

 

Tabelka obrażeń 
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Karty bonusów 

Zapewniają korzyści dla gracza, który je zagrywa. 

Koszt w Punktach  
Dowodzenia CP 

 
 
 
 
 

Efekt  
 
 

Zdolności 

 

 

 

Znaczniki 

 
Obrażenia: Układa się je na kartach oddziałów i służą do oznaczania obrażeń. 

 

Ostrzeżenia: Służą do śledzenia „ostrzeżeń”  
nadawanych w ramach zasady dotyczącej „braku akcji” (patrz dalej). 

 

Punkty dowodzenia CP (ang. Command Points): Odlicza się nimi  
punkty dowodzenia wydawane podczas jednej tury. 

 

Zwycięstwo 

Wygrywasz gdy talia kart oddziałów twojego przeciwnika zostanie wyczerpana, nie będzie w niej już żadnych kart 
oddziałów. W trakcie gry gracze będą zmuszani do zastępowania swoich poległych oddziałów nowymi, aby bronić 
zajmowanych okopów i mieć czym atakować, a posiłki takie wprowadza się do gry poprzez wykładanie nowych kart ze 
swojej talii. Ponadto gracz zmusza przeciwnika do odrzucenia kart z jego talii: gdy na końcu swojej tury dany gracz będzie 
kontrolować* pole z okopami przeciwnika, wtedy przeciwnik musi odrzucić karty ze swojej talii oddziałów: po jednej za 
każde pole z jego przedniej linii okopów i po dwie za każde pole z jego tylnej linii okopów. Karty należy odrzucać z 
wierzchu talii. 

* Oddziały pancerne ani lotnicze nie mogą kontrolować pola, zatem nie skutkują taką karą dla przeciwnika. 

Zasada dotycząca „braku akcji”: 
Jeśli podczas swojej tury dany gracz zdecyduje się nie atakować żadną ze swoich kart oddziałów, wtedy musi pobrać 
jeden znacznik ostrzeżenia. W jednej swojej turze gracz nie może otrzymać więcej niż jeden taki znacznik. Gdy w sumie 
uzbiera ich co najmniej trzy, wtedy od tego momentu i wraz z każdym kolejnym pobranym znacznikiem ostrzeżenia 
będzie musiał natychmiast odrzucić jedną kartę oddziałów. 

Przygotowanie gry 

Przed rozpoczęciem gry każdy z graczy osobno układa swoje talie kart oddziałów i kart bonusu obok planszy, przy swojej 
krawędzi, tak jak pokazano na poniższej ilustracji. Na drugim boku planszy należy zostawić trochę miejsca, aby móc na 
nim układać swoje odrzucone karty. Następnie obaj gracze dobierają po osiem kart oddziałów, wybierają sześć spośród 
nich i układają je zakryte na dowolnych swoich polach z przedniej lub tylnej linii okopów, z tym że na jednym polu 
maksymalnie można ułożyć dwie karty. Jeśli gracz zdecyduje się ułożyć dwie karty na jednym polu, wtedy muszą one 
zawierać inne rodzaje oddziałów (np. piechotę i karabiny maszynowe). Gdy łącznie dwanaście kart znajdzie się na 
planszy, należy je wszystkie odwrócić/ujawnić i każdy z graczy dobiera ze swoich talii (oddziałów lub bonusów) następne 
sześć kart, tak aby ponownie mieć na ręce osiem. Pierwszą turę rozpoczyna gracz, który szybciej ułożył swoje sześć kart 
na planszy w pierwszym kroku przygotowania gry. 
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Plansza podczas rozgrywki 

 

  

Talia kart 

oddziałów 

Francuzów Talia kart 

bonusu 

Francuzów 

Zagrane 

kraty 

Talia kart 

odrzuconych 

Francuzów 

Karty bonusu 

wyłożone przez 

Francuzów 

Plansza 

Talia kart 

bonusu 

Niemców 

Talia kart 

oddziałów 

Niemców 

Talia kart 

odrzuconych 

Niemców 
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Przebieg rozgrywki 

Grę rozpoczyna gracz, który jako pierwszy zdołał zakończyć rozkładanie swoich sześciu kart na planszy podczas 
przygotowania. Każdy z graczy otrzymuje sześć znaczników „CP” (punktów dowodzenia) i może je wydawać na 
wykonywanie akcji podczas swojej tury. Dostępne akcje to: 

• wymiana maksymalnie do ośmiu kart (koszt = 1 CP niezależenie od ilości wymienianych kart) 

• wyłożenie jednej karty oddziału (koszt w CP jest podany w lewym górnym rogu karty) 

• przesunięcie jednej karty na planszy (koszt = 1 CP) 

• wykonanie ataku jedną swoją kartą z planszy (koszt = 1 CP) 

• wyłożenie jednej karty bonusu (koszt w CP jest podany w lewym górnym rogu karty) 

Aktywny gracz może wykonywać akcje w dowolnej kolejności, dopóki posiada odpowiednią ilość znaczników CP lub 
spasuje. Po zakończeniu tury dowolnego gracza należy sprawdzić czy jakikolwiek gracz kontroluje swoimi kartami pola 
okopów przeciwnika, a w razie spełnienia tego warunku, przeciwnik musi odrzucić karty ze swojej talii – tak jak zapisano 
w rozdziale „Zwycięstwo”. Następnie aktywny gracz uzupełnia swoją rękę, dobierając karty z talii oddziałów lub 
bonusów, tak aby miał ich osiem. Gracz nie musi z góry określać ile kart będzie dobierać z talii oddziałów i ile z talii 
bonusów – może je dobierać po jednej i za każdym dobraniem, po sprawdzeniu dobranej karty, decydować o wyborze 
talii do dobrania kolejnej karty.  

Karty oddziałów 

Na każdej karcie oddziału podana jest jej nazwa, rodzaj, koszt w Punktach Dowodzenia „CP”, poziom zdrowia, efekty 
oraz tabelka obrażeń. Żadne pole na planszy nie może zawierać więcej niż dwóch kart oddziałów, a dwie karty na jednym 
polu muszą być różnych rodzajów. Na jednym polu nigdy nie mogą znajdować się karty przeciwnych graczy. 

Koszt w znacznikach CP podany na karcie służy do jej wyłożenia/zagrania. Ruch lub atak zawsze kosztuje 1 znacznik CP. 
Gracz może wykonać daną akcję tylko jeśli posiada odpowiednią ilość znaczników CP do opłacenia jej kosztu. 

Zdrowie określa ilość punktów obrażeń, jakie może przyjąć dana karta, zanim zostanie „zniszczona”, tzn. odrzucona. 
Daną kartę należy odrzucić natychmiast gdy ten warunek zostanie spełniony. 

Rodzaj oddziału jest określony za pomocą następujących ikonek: 

 

 
Piechota: reprezentuje wszelkie piesze oddziały. 

Broń pancerna: reprezentuje wszelkie opancerzone pojazdy, takie jak czołgi.  
Takie oddziały nie mogą kontrolować okopów ani czerpać z nich żadnych korzyści. 

Broń wsparcia: reprezentuje wszelką broń wsparcia  
(karabiny maszynowe, moździerze, miotacze ognia). 

Lotnictwo: reprezentuje wszelkie samoloty. Takie oddziały nie mogą kontrolować okopów ani czerpać 
z nich żadnych korzyści. 

Uwaga! Zdolności z kart są wskazywane przez ikony lub tekstowo 

Najczęściej występujące zdolności są określone za pomocą symboli: 

 Ziemia niczyja: Karty oddziałów z takim symbolem nie mogą atakować, jeśli znajdują się na polu z ziemią 
niczyją. Mogą atakować tylko z pola z okopami. 

Osłona: Obrażenia otrzymywane przez kartę oddziału (piechotę lub broń wsparcia) są obniżone do 
połowy, jeśli na polu znajduje się również karta z symbolem osłony. Osłony takiej nie mają jednak karty 
oddziałów znajdujące się w okopach. 

Kontratak: Po ataku przeprowadzonym przez przeciwnika na pole, na którym znajdował się przyjazny 
oddział z takim symbolem, oddział ten może natychmiast wykonać darmową akcję ataku (kontratak) 
przeciw karcie oddziału przeciwnika, chyba że przyjazny oddział nie przetrwał wrogiego ataku. Nie ma 
znaczenia, czy dany przyjazny oddział był celem wroga; wystarczy że atakował pole z tym oddziałem. Po 
użyciu tej zdolności wróg nie może wykonać kontr-kontrataku; kontratak jest tylko jeden.  

Obserwator: Gdy na polu z oddziałem piechoty jest karta oddziału z takim symbolem, to ta piechota 
zadaje podwójne obrażenia, jeśli zaatakuje sąsiednie pole. 
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Tabelka obrażeń 

Znajdująca się na karcie tabelka określa obrażenia zadawane kartom przeciwnika, zależenie od ich rodzaju. Dwie 
kolumny w tabelce odnoszą się do statusu celu: czy jest na polu okopów (pierwsza kolumna po lewej), czy na ziemi 
niczyjej (druga kolumna, po prawej). UWAGA: broń pancerną i lotnictwo zawsze należy uznawać za znajdujące się na 
ziemi niczyjej, nawet jeśli ich karty znajdują się na polu okopów. Wielkość obrażeń wskazana w tabelce na kartach może 
zostać zwiększona z powodu terenu, kart bonusu lub zdolności. 

 

 

Dotyczy celów na ziemni niczyjej 

Dotyczy celów na linii okopów 

Rodzaj celu ataku 

-4, -2 = zadane obrażenia 

X = atak niedozwolony 

 

Wykładanie kart oddziałów 

Gdy w trakcie trwania rozgrywki gracze wykładają kartę oddziału na planszę (zużywając ilość znaczników CP według 
kosztu danej karty), musi ona znaleźć się na polu tylnych okopów. Wykładanie kart na przednie pole okopów jest 
możliwe jedynie na etapie przygotowywania gry lub dzięki efektom i zdolnościom z kart. Na jednym polu nie mogą 
znajdować się więcej niż dwie karty i muszą one być różnych rodzajów. 

 

Ruch karty oddziału 

Koszt przesunięcia jednej karty oddziału na sąsiednie pole to 1 znacznik CP. Akcję taką w jednej turze można powtarzać 
wielokrotnie, aby w sumie przenieść kartę oddziału na większe odległości, chyba że na karcie tej zapisane są ograniczenia 
ruchu. Dowolna karta oddziału, która przed wykonaniem pierwszego ruchu w danej turze i wydaniu 1 CP znajduje się na 
polu swoich tylnych okopów, dodatkowo może wykonać jedną darmową akcję ruchu tuż po zakończeniu tego 
pierwszego przesunięcia. 

 

Uwaga 1: Karty oddziałów „Crapouillot” i „Minenwerfer” w jednej turze mogą wykonać tylko po jednym ruchu. Z 
powodu takiego ograniczenia, nie mogą wydać więcej niż 1 CP na przesunięcie się na inne pole ani nie mogą skorzystać 
z dodatkowej darmowej akcji ruchu, gdy zaczynają turę będąc na polu swoich tylnych okopów. 
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Uwaga 2: Możliwa jest jednoczesna zamiana pozycji dwóch kart oddziałów znajdujących się na sąsiadujących polach 
(karty zamienia się miejscami). Koszt takiej akcji opłaca się osobno dla każdej z obu kart. 

Atakowanie kartą oddziału 

Gracz może zaatakować swoją kartą oddziału kartę oddziału przeciwnika znajdującą się w jej zasięgu i kosztem 1 CP. 
Karta oddziału może wykonać taki atak tylko raz na turę. Generalnie zasięg ataku wynosi jedno pole. Dana karta może 
mieć jednak większy zasięg, jeśli posiada taką zdolność (np. oddział „Crapouillot”). Atak można wykonać w dowolnym 
kierunku. 

Deklarując atak swoją kartą oddziału, gracz musi wskazać jedną kartę oddziału przeciwnika jako cel. Taki atak nie ma 
żadnego wpływu na inne karty przeciwnika znajdujące się na polu razem z celem, chyba że atakująca karta posiada 
odpowiednią zdolność lub efekt (np. karty bonusu dotyczące artylerii). Rozstrzyganie ataku wykonuje się za pomocą 
tabelki znajdującej się na atakującej karcie oddziału: cel otrzymuje ilość obrażeń według rodzaju i statusu (tzn. czy jest 
w okopach, czy na ziemi niczyjej). Dodatkowo ilość obrażeń może zostać zmodyfikowana ze względu na teren, karty 
bonusu lub zdolności z innych kart znajdujących się na polu razem z atakującym lub broniącym. Takie modyfikatory mają 
wpływ sumaryczny, chyba że dla danego modyfikatora co innego jest wyraźnie zaznaczone. Obrażenia należy 
odpowiednio oznaczyć na celu za pomocą znaczników obrażeń, a jeśli dana karta w sumie będzie miała więcej lub tyle 
samo obrażeń, ile wynosi jej poziom życia, wtedy taką kartę należy natychmiast przenieść na stos kart odrzuconych. 

Po rozliczeniu obrażeń dla celu, atak uznaje się za zakończony, chyba że cel przeżył i posiada zdolność kontrataku: wtedy 
może go wykonać bez opłacania kosztu w znacznikach CP. 

Przykład: Oddział „Poilus” atakuje oddział „Landser” znajdujący się na polu okopów 

 

Niemiecka piechota jest tuż obok francuskiej, a zatem w jej zasięgu rażenia. Sprawdzamy tabelkę obrażeń na atakującej 
francuskiej karcie i wynik przy ikonce piechoty w okopach (w prawej górnej części): wskazuje on, że niemiecka piechota 
otrzymuje 2 obrażenia. Na niemieckiej karcie „Landser” należy położyć odpowiedni znacznik obrażeń i to kończy akcję 
ataku. 

 

Karty bonusu 

Każda karta bonusu posiada koszt w CP i efekt, niektóre mają też jedną lub więcej atrybutów. Generalnie karty bonusu 
są używane podczas tury danego gracza i odrzucane na końcu tej tury. 

Ikonki atrybutów wskazują warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby móc użyć zdolności z karty: 

 

Karta z taką ikoną jest „trwała”, to znaczy pozostaje w grze w każdej kolejnej turze. Gracz będący jej 
właścicielem może, jeżeli chce, odrzucić taką kartę na końcu tury. 

 Takie karty są używane podczas akcji ataku wykonywanej kartą oddziału. 

 

Te karty są pułapkami i jako takie mają dwie wyjątkowe cechy. Zamiast zagrywać jej zdolności podczas 
swojej tury, gracz może wyłożyć taką kartę zakrytą i następnie użyć (odkryć) podczas tury przeciwnika. 
Ponadto karty z pułapką nie odrzuca się póki jest wyłożona jako zakryta. 
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Uwaga: Gracz wciąż może zagrywać takie karty (odkryte) podczas swojej tury. Wyjątek stanowią karty, które są reakcją 
na akcję przeciwnika. 

Jeśli karta pułapki spowoduje zniszczenie karty oddziału, która zadeklarowała akcję, wtedy taka akcja nie zużywa 
żadnych znaczników CP i należy uznać, że nie została wykonana. Gdy karta pułapki zostanie wyłożona zakryta, wtedy 
późniejsze jej ujawnienie i użycie nie wymaga już zużywania znaczników CP. 

Uwaga: Ujawniona/odkryta karta pułapki jest odrzucana na końcu tury, chyba że zawiera ikonkę trwałego efektu (np. 
maski gazowe „Gas Masks”) – wtedy pozostaje w grze. 

Wykładanie karty bonusu 

Podczas swojej tury gracz może wyłożyć kartę bonusu, wydając punkty CP według kosztu karty. Efekt z karty musi zostać 
użyty podczas bieżącej tury, za wyjątkiem kart pułapek, które można wyłożyć zakryte w swojej turze i użyć w przyszłej 
turze przeciwnika lub swojej. Każdy gracz posiada miejsce na pięć kart bonusu do wykładania kart podczas swojej tury. 
Jeśli karta bonusu nie ma trwałego efektu ani nie jest zakrytą pułapką, wtedy należy ją odrzucić na końcu bieżącej tury. 

Przykład: Jeśli na początku swojej tury gracz posiada już wyłożone dwie karty bonusu z trwałym efektem i jedną kartę 
bonusu z pułapką, wtedy podczas tej tury może zagrać z ręki maksymalnie tylko dwie karty bonusu. 

 

Przykład 1: Użycie ostrzału artylerii 

             

Gracz francuski decyduje się zagrać kartę bonusu „Artillery Barrage”* w celu ostrzału zaporowego na pole z okopami 
przeciwnika, na którym znajdują się karty czołgów A7V oraz ciężkich karabinów maszynowych „heavy machine gun”. 
Ostrzał zaporowy będzie mieć wpływ na oba cele znajdujące się na jednym polu. Czołgi A7V 
nie mają żadnych korzyści obronnych z przebywania w okopach oraz, jak widać w tabelce 
obrażeń na karcie francuskiej artylerii, otrzymują cztery obrażenia, co jest wystarczające do 
ich wyeliminowania. Karabiny maszynowe korzystają z okopów, ale nie mogą użyć osłony z 
broni pancernej, mimo że ta znajduje się z nimi na jednym polu (nie można używać osłony i 
jednocześnie kolumny dla okopów z tabelki obrażeń, a ponadto osłona i tak jest ignorowana 
przez artylerię). Jak wskazuje tabelka obrażeń, karabiny maszynowe (symbol broni wsparcia) 
będąc w okopach otrzymują dwa obrażenia, które należy oznaczyć odpowiednim 
znacznikiem. Nie mogą wykonać kontrataku, ponieważ nie mogą kontratakować wrogiego 
ostrzału artylerii (nie jest on kartą oddziału). Na końcu tury zagrana karta ostrzału „Artillery 
Barrage” jest odkładana na stos kart odrzuconych. 

* Nie należy go mylić z kartą bonusu „Artillery Strike”, która jest kartą pułapki i jej celem jest pojedyncza wroga karta 
oddziału. 
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Przykład 2 

 

Francuski czołg Renault FT17 deklaruje atak na niemiecką piechotę Landser, ale niemiecki gracz ujawnia wyłożoną 
wcześniej (dotychczas zakrytą) kartę bonusu z działami PAK, która jest pułapką. Pułapka powoduje eliminację 
francuskiego czołgu, tak więc atak nie dochodzi do skutku i dlatego gracz francuski nie musi wydawać żadnych punktów 
dowodzenia CP. 

 

Opcjonalna karta (bunkier) i zasady dla zaawansowanych graczy: 

Karta bunkru to tryb gry, w którym gracze muszą w maksymalnym stopniu wykorzystywać swoje 
karty oddziałów. 

Bunkier to fortyfikacje układane pośrodku planszy (na centralnym polu z ziemią niczyją, pomiędzy 
pasami przednich okopów przeciwnych stron). 

W tym trybie gry obaj gracze używają całych swoich talii kart oddziałów, ale do talii kart bonusów 
wybierają tylko osiem kart. 

Bunkier to okopy, posiadają trwały efekt: atakujący zadają tylko połowę wartości obrażeń 
przeznaczonych dla pola z okopami. 

Kontrolowanie bunkra przez danego gracza sprawia, że w każdej turze jego przeciwnik jest zmuszony odrzucić jedną 
kartę oddziału, ale w zamian może zwiększyć swoją talię kart bonusu o dwie karty. 

Ponadto stosuje się wszystkie inne zasady ze zwykłego trybu gry. 

 

Końcowe uwagi 

• Zwycięstwo osiąga się poprzez opróżnienie talii kart oddziałów przeciwnika, co na ogół polega na zajęciu okopów 
przeciwnika i tym samym zmuszaniu go do odrzucania kart. Należy więc mieć na uwadze, że choć karty oddziałów są 
bardzo ważnym aktywem, ponieważ bez nich nie da się wygrać, to z drugiej strony wraz z każdą taką kartą dobieraną 
z talii dany gracz coraz bardziej jest narażony na przegraną. Uważne zarządzanie talią jest równe ważne jak umiejętne 
używanie oddziałów. 

• Karty oddziałów mają różne rodzaje i w grze przydatne jest zrozumienie ról, jakie pełnią. Ilościowo najwięcej jest 
piechoty: francuskiej „Poilus” i niemieckiej „Landser”. To ona stanowi główną siłę każdej z armii, może przyjmować 
zadania zarówno obronne, jak i atakować. Po stronie Niemców występuje również piechota „Stosstruppen”, która 
specjalizuje się w wykonywaniu szturmów na okopy, zaś po stronie Francuzów jest piechota „Tirailleur” (żołnierze 
rekrutowani z francuskich kolonii). 

• Broń wsparcia to karty używane jako wsparcie dla piechoty. Ciężki karabin maszynowy jest bardzo skuteczną bronią 
defensywną. Minenwerfer i crapouillot (moździerze) umożliwiają ostrzał wrogich okopów z bezpiecznej odległości. 
Miotacz ognia to specjalistyczna broń do czyszczenia okopów, która niweluje zwykłą ochronę zapewnianą przez 
okopy. Pamiętaj, że oprócz miotacza ognia, twoje karty oddziałów wsparcia nie mogą atakować z ziemi niczyjej, więc 
na tych polach są szczególnie podatne na wrogie ataki. 

• Broń pancerna to potężne maszyny odporne na atak wrogiej piechoty i mogące stanowić osłonę dla sojuszniczej 
piechoty na ziemi niczyjej. Są podatne głównie na atak wrogich czołgów oraz niektóre karty bonusów. Ich główną 
wadą jest brak możliwości kontrolowania okopów przeciwnika. 
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• Lotnictwo to wszechstronne oddziały, które mogą zapewnić wsparcie ofensywne, zapewniając premię do obrażeń 
zadawanych w ataku sojuszniczej piechoty, do której zostaną przydzielone. Wpływa na nie zaledwie kilka kart 
bonusowych, ale podobnie jak w przypadku czołgów, nie mogą kontrolować okopów przeciwnika. 

• Każdy z graczy musi sam znaleźć sposób na zapewnienie sobie odpowiedniej równowagi między obroną a atakiem 
oraz takich kombinacji kart, które w danej sytuacji będą najskuteczniejsze – w tym przypadku należy zwrócić 
szczególną uwagę na karty bonusów. Gracze powinni pamiętać, że opróżnienie talii tego rodzaju kart nie powoduje 
przegranej, a jedynie talii oddziałów, ale z drugiej strony bez posiadania oddziałów na planszy właściwie nie da się 
uzyskać wygranej. 

• Karty bonusów oferują wiele możliwości kreatywnego ataku i obrony, są narzędziem pozwalającym przechytrzyć 
przeciwnika. Karty artylerii będą potężnym wsparciem podczas ofensywy ze względu na ich nieograniczony zasięg i 
zdolność do trafienia wielu celów w jednym ataku, co pozwala zaoszczędzić znaczniki CP. 

• Karty z trwałym bonusem ulepszają efektywność oddziałów, dodając im specjalne zdolności takie jak granaty 
przeciwpancerne, dzięki którym taki oddział będzie mógł atakować czołgi. 

• Karty pułapek mogą być świetną okazją do pokrzyżowania planów przeciwnika, ponieważ są jedynymi kartami, 
których można użyć podczas jego tury (gracz umieszcza je zakryte w swojej turze i odkrywa podczas tury 
przeciwnika). Niektóre karty pułapek mogą zostać użyte przeciw określonym oddziałom przeciwnika (przykład: miny 
przeciwpancerne). 

• Pamiętaj, że w jednej turze możesz mieć wyłożone nie więcej niż pięć kart bonusów, więc musisz znaleźć najlepsze 
ich kombinacje do zastosowania w określonej sytuacji. 

• Mimo że karty bonusów mogą być potężne, to do obrony swoich okopów wciąż trzeba posiadać wyłożoną 
odpowiednią ilość kart oddziałów, dlatego na końcu tury powinieneś dobrze się zastanowić nad wyborem talii do 
dociągania kart. 

• Gra polega przede wszystkim na zarządzaniu swoimi taliami kart oraz wyborem chwili, kiedy i jak należy je zagrywać. 
Podobnie jak generałowie na polu bitwy, musisz rozdysponowywać posiadane zasoby w rozsądny sposób, tak aby 
nie zużyć swojej talii oddziałów zbyt wcześnie. Życzymy udanej zabawy! 
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Opis zdolności/efektów z kart 

Ace of Aces: Zniszcz całe lotnictwo przeciwnika. 

Anti-Tank Grenades: Twoja piechota Poilus/Landser zostaje wyposażona w granaty przeciwpancerne i może atakować wrogą broń 
pancerną. Do sprawdzenia obrażeń należy użyć nowej, znajdującej się na tej karcie tabelki obrażeń. 

Artillery Barrage: Zadaj obrażenia wszelkim kartom oddziałów z wybranego przez siebie pola, według pokazanej obok tabelki 
obrażeń. Cele nie mogą skorzystać z „osłony”      . 

Artillery Strike: Zadaj obrażenia jednej karcie oddziałów z wybranego przez siebie pola, według pokazanej obok tabelki obrażeń. Cel 
nie może skorzystać z „osłony”      . 

Barbed Wire: Do końca bieżącej tury karty oddziałów przeciwnika nie mogą wychodzić ani wchodzić na pola w rzędzie z ziemią niczyją. 
Karty oddziałów znajdujące się na ziemi niczyjej nie mogą atakować (ograniczenie nie dotyczy lotnictwa ani broni pancernej). 

Bombing: Twoje lotnictwo otrzymuje bomby, dzięki którym może teraz atakować wrogą broń pancerną. Do ataku użyj pokazanej 
obok tabelki obrażeń. 

Bruchmuller (tylko NIEMCY): Zadaj obrażenia wszystkim kartom oddziałów z wybranych przez siebie dwóch pól sąsiadujących w 
jednej linii lub kolumnie, według pokazanej obok tabelki obrażeń. Cele nie mogą korzystać z „osłony”      . 

Bunkers: Zmniejsza o połowę obrażenia zadawane przez przeciwnika twoim kartom oddziałów podczas trwającej tury. Lotnictwo i 
broń pancerna nie może korzystać z tego efektu. 

Deciphering: Wybierz wyłożoną przez przeciwnika jedną kartę bonusu trwałego lub pułapki i odrzuć ją. 

FLAK (tylko NIEMCY): Gdy lotnictwo przeciwnika sąsiadujące z polem z twojej linii okopów zadeklaruje atak, natychmiast je zniszcz. 
Przeciwnik nie wykonuje ataku wcale, nie musi za niego płacić. 

Gas Attack: Zniszcz wszelkie karty oddziałów, swoje i przeciwnika, w wybranej przez siebie kolumnie. Efekt ten nie ma wpływu na 
lotnictwo ani czołgi oraz może zostać zanegowany poprzez zagranie karty „Gas Masks”. 

Gas Masks: Niweluje efekt z karty bonusu „Gas Attack” dla twoich kart oddziałów. 

General Staff: W tej turze otrzymujesz dodatkowe 3 punkty CP do użycia. Nie musisz zużyć wszystkich. 

High-Explosive Shells: Twoja broń pancerna zostaje wyposażona w lepsze pociski, odłamkowo-burzące. Zamiast używać tabelki 
obrażeń z broni pancernych, używaj tabeli z tej karty. 

Heavy Artillery: Przeciwnik odrzuca swoje wszystkie karty bonusu trwałego lub pułapek. 

Improvised Anti-Tank Mine: Zniszcz broń pancerną przeciwnika, gdy przeciwnik przesunie ją na pole. 

Mine: Zniszcz wszystkie karty oddziałów z pola wskazanego jako cel. Nie ma wpływu na lotnictwo. 

Motorization: Raz na turę wyłóż jedną kartę piechoty albo broni wsparcia za darmo. 

PAK (tylko NIEMCY): Gdy broń pancerna przeciwnika sąsiadująca z polem z twojej linii okopów zadeklaruje atak, natychmiast ją 
zniszcz. Przeciwnik nie wykonuje ataku wcale, nie musi za niego płacić. 

Propaganda: Podwaja wysokość obrażeń zadawanych przez twoje karty oddziałów do końca bieżącej tury. Efektu tego nie można 
łączyć z „obserwatorem”        . 

Relief Troops: Usuń wszystkie obrażenia zebrane przez jedną kartę piechoty albo broni wsparcia, znajdującą się w twojej linii okopów. 

Reinforcements:  
(FRANCUZI) Wybierz maksymalnie trzy karty piechoty Poilus i jedną Tirailleur ze swojego stosu kart odrzuconych i wyłóż je na 
polach ze swojej tylnej linii okopów, bez żadnych dodatkowych kosztów (lecz pamiętaj o zachowaniu ograniczeń dotyczących 
stosu kart). 
(NIEMCY) Wybierz maksymalnie trzy karty piechoty Landser albo jedną Landser i jedną Stosstruppen ze swojego stosu kart 
odrzuconych i wyłóż je na polach ze swojej tylnej linii okopów, bez żadnych dodatkowych kosztów (lecz pamiętaj o zachowaniu 
ograniczeń dotyczących stosu kart). 

Rolling Barage: Zadaj obrażenia wszystkim kartom oddziałów z wybranych przez siebie dwóch pól sąsiadujących w jednej linii, według 
pokazanej obok tabelki obrażeń. Cele nie mogą korzystać z „osłony”      . 

Tethered Balloon: Podwaja wysokość obrażeń zadawanych przez twoje karty oddziałów, za wyjątkiem lotnictwa, do końca bieżącej 
tury. Efektu tego nie można łączyć z „obserwatorem”        . 
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