
Pierwsza aktywacja Mon�ego. Amiens wzięte. Odcięte trzy pola w centrum 

frontu. 



2 Etap. Obie akcje poszły na aktywacje IICND, który zajął Ostendę. Stad pomysl, 

żeby w  grze zezwalac wylacznie na jednokrotną aktywację tego samego korpu-

su. Inna sprawa, ze IICND i tak jest już niezdolny do dalszej akcji. 

W swoich dotychczasowych aktywacjach IICND wylosowal Starving Civilians, 

wydał swoją żywność, po czym wylosował Viva La Libera�on i kolejnych cywili. 

Dwa medale! 

 



3 etap. XXX zajmuje Brukselę ale konczy mu się amunicja, bo trafil na niemiec-

ka ID. W tym momencie odczuwalem cisnienie na Niemców. Powaznie balem 

się, ze Alianci wskocza za Ren już za chwile. Stad decyzja o wstawieniu Niemca 

do Eindhoven a nie do Arnhem. 

 

 



Czwarty etap. IBR przemiescil się o 6 pol. 



Etap 5. IBR idzie na Flessingę odblokowac ujscie Skaldy. Oba pozostale korpusy 

stoja bez niezbednego zaopatrzenia. Niemcy obsadzaja Holandie. Zaopatrzenie 

laduje w Ostendzie, Monty wykorzystuje swoja zdolnosc specjalna.  



Etap 6. Zaopatrzenie trafia do I i XXX korpusow (obie akcje wydane na LOC). 

Oba szykuja się do ostatniego skoku. 



Etap 7. XXX wchodzi na pozycje wyjsciowe. IBR zajmuje Flessingę.  

Tutaj niedopatrzenie, Niemcy powinni obsadzic Arnhem a nie Brede. Przyjmij-

my, że tak się stało. 



8 Etap. W pierwszej akcji Monty sciaga zaopatrzenie do Antwerpii (podwojny 

zestaw podstawowy) w drugiej wykonuje Market, zrzucają DPD historycznie na 

trzy pola. 



9 etap. XXXBR rusza do operacji Garden. Zaopatrzenie: 3 paliwa, 3 amunicje. 

W pierwszym impulsie atakuje Nijmegen i niszczy Niemca (traci 1 paliwo i 1 

amunicje, bo 1 amunicje dodaje mu DPD). W drugim impulsie dowozi zaopa-

trzenie i uzupelnia zapasy. 



10 etap. W zalozeniu mial to być przedostatni etap gry, gdyż przyjalem, ze gra 

konczy się po wyłożeniu 11 Niemca, bez wzgledu na to, jak wielu się ich rozbi-

je. Pod koniec tego etapu spadlyby wszystkie DPD (wytrzymują tylko 2 etapy). 

 

W pierwszym impulsie XXXBR atakuje Eindhoven. Trafia na ID (2), zużywa za-

tem 1 paliwo (ruch) oraz 1 amunicję, bo drugą amunicję daje mu zrzucona 

DPD. Zostaje mu 2 paliwa i 2 amunicje. 

W drugim impulsie, XXXBR wydaje 1 paliwo, wchodzi do Arnhem, gdzie napo-

tyka 9 SS PzD Hohenstauffen i rozbija ją wydając ostatnie paliwo, 2 amunicje 

oraz 1 amunicje dodaną przez DPD. 

 

VICTORY! 

Rozgrywka trwała 40 minut. 



Pierwsza aktywacja Mon�ego. Amiens wzięte. 


