Legenda
Każdy zdobyty przez Ciebie wynik punktowy umieszcza Cię na liście sławnych (albo niesławnych) alianckich
dowódców. Według następującego klucza:
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5 i mniej: Niemożliwe - Ale czy na pewno? Najpewniej popełniłeś jakiś błąd w rozgrywce, więc spróbuj
jeszcze raz. Jeśli ponownie uzyskasz taki rezultat, to otrzymujesz stopień Generał Generał. Za każdą kolejną grę,
w której osiągniesz ten wynik, możesz dodać kolejne słowo „Generał” do swojego stopnia. Skoro w „Paragrafie 22”
był Major Major Major, to Tobie należy się najwyższa generalska ranga w historii światowej wojskowości, utworzona
specjalnie na tę okazję.
6: General of the Armies - Otrzymujesz od wdzięcznego Narodu stopień Generał of the Armies, który dotąd
nosił wyłącznie John J. Pershing. Jako jedyny w historii Stanów Zjednoczonych masz prawo nosić sześć gwiazdek.
Twoje osiągnięcia przechodzą do historii i trafiają do podręczników każdej szkoły wojskowej na świecie.
Skala zwycięstwa Aliantów przekracza wszelkie wyobrażenie. Nie zapomnij go udokumentować, to się może
już nigdy nie powtórzyć!
7: Feldmarszałek / Generał Armii - Tempo i siła natarcia Alianckiego wywołuje załamanie w dowództwie OKH.
Na nic się zdają lokalne kontrataki i przerzucane z frontu wschodniego odwody. Na odtworzenie linii frontu Niemcy
mają za mało czasu. W chwili, gdy podpisują kapitulację, w Warszawie bronią się jeszcze Powstańcy, wsparci przez
1 Samodzielną Brygadę Spadochronową. Sowieci nie zdołali przekroczyć linii Wisły.
8: Generał pułkownik - Brawurowe zajęcie przyczółka, z którego natychmiast wyprowadzono ofensywę okazało się
kluczowe dla rozstrzygnięcia tej wojny. Przez następne kilka dni rozpędzone dywizje alianckie kontynuują wyścig.
Tym razem do Berlina. Pierwsza wjeżdża do niego (nomen omen) Pierwsza Dywizja Pancerna generała Maczka.
Patrol z 24 p.uł. znajduje na przedmieściach porzucony tramwaj i wjeżdża nim do niebronionego centrum.
Ułani zajmują Reichstag i pukają do bunkra Hitlera.
9: Generał - Alianci przekraczają Ren i tworzą silny przyczółek. To z niego, już kilka dni później, rusza ofensywa
na Zagłębie Ruhry. W chwili, gdy pierwsze jednostki alianckie wjeżdżają do Berlina, Sowieci dochodzą do Poznania
i zatrzymują się na linii Warty.
10: Generał porucznik - Cudownym zrządzeniem losu, Aliantom udaje się zdobyć niewysadzony w powietrze most
na Renie. Po niezbędnych przygotowaniach, rusza ofensywa na Berlin, wsparta desantami spadochronowymi. Stolica
Niemiec zostaje okrążona i odcięta. Sowiecka ofensywa zatrzymuje się na linii Odry, Festung Breslau wciąż się broni.
11: Generał major - Ostatnim wysiłkiem Alianci zajmują most na Renie. Opór niemiecki tężeje tuż za nim
i do serca Rzeszy będą przebijać się aż do maja 1945. Pod Torgau napotkają pancerne czołówki sowieckie.
12: Pułkownik - Twój korpus przekroczył Ren, ale już kilka dni później OKW rozpoczęło kontrofensywę.
Dwa niemieckie korpusy pancerne odbiły przyczółek i zepchnęły czołowe formacje alianckie do rzeki. Front
zastygł aż do wiosny. Sowieci opanowali linię Łaby.
13: Podpułkownik - Czołowe oddziały Twojego korpusu przekroczyły Ren, ale zdobyty uszkodzony most runął pod
naporem przejeżdżających pojazdów. Zacięta walka o utrzymanie zajętego przyczółka uniemożliwiła dalsze postępy.
Ofensywa 1 Frontu Białoruskiego zatrzymała się dopiero na linii Wezery.
14: Major - Twój korpus sforsował Ren i dwa dni później odrzucony został w dobrze przeprowadzonym kontrataku.
Niemcy są silniejsi niż się wydawało. To prawdopodobnie rezultat opieszale prowadzonego pościgu. Niestety, dalszy
postęp jest niemożliwy, a wojna kończy się kapitulacją Niemiec przed Armią Czerwoną.
15: Porucznik - Grupa bojowa czołowego korpusu zajęła przyczółek na wschodnim brzegu Renu i ewakuowała go
następnego ranka, pozbawiona wsparcia i pod silnym ogniem artylerii. W południe na brzeg zachodni przeprawiły
się grupy niemieckich pionierów i zabezpieczyły własny przyczółek. Twoje jednostki okopały się na pozycjach
obronnych, spodziewając się dalszego natarcia Niemców.
16: Podporucznik - Informacje, jakie przekazałeś do dowództwa SHAEF były nieprawdziwe! W rzeczywistości,
to nie dywizja przeprawiła się przez rzekę, a dywizjon! Zostajesz zdegradowany do stopnia podporucznika i na czele
kompanii piechoty okopujesz się naprzeciwko mostu, który miałeś zająć. 16 grudnia 1944 r. budzi cię nawała
artyleryjska, a następnie wyposażony w bazooki i granaty starasz się przetrwać zmasowany atak czołgow Königstiger.

* Wynik punktowy to liczba tur, w których udało Ci się osiągnąć
automatyczne zwycięstwo.
** W razie tego samego wyniku punktowego lepszym rezultatem
zakończyła się partia, podczas której zdobyłeś więcej medali.

17 i więcej: Kadet - Obrona niemiecka okazała się zaporą nie do przezwyciężenia. Ciężar wysiłku wojennego USA
został przeniesiony na teatr Pacyfiku. W kwietniu 1945 roku za Renem pojawiają się sowieckie dywizje gwardyjskie.
Stalin ani myśli przestrzegać ustaleń z Jałty, więc praktycznie całe Niemcy są pod okupacją sowiecką.
Na szczęście to było tylko kolejne niezaliczone ćwiczenie dowódczo-sztabowe, drogi Kadecie!

Informacje ogólne
Kolejność tur graczy losowa, ale niezmienna w czasie rozgrywki.
Runda – pełne tury wszystkich graczy.
Tura gracza – 2 Akcje (A) spośród 6 możliwych oraz ewentualnie akcje dodatkowe:
1 akcja z karty Resistance,
1 akcja z karty Recon,
akcja z karty dowódcy (jeśli aktywna),
a następnie
Reakcja niemiecka – albo dołożenie symbolu oporu albo kontratak niemiecki.
Akcje
A1 Pobranie zaopatrzenia
do Bazy Głównej
Pobierz z Toru zapasów na planszy 3 takie same pionki albo z puli pionków zaopatrzenia 3 różne pionki. Baza Główna może zawierać maksymalnie 9 pionków!
do Bazy Wysuniętej
Pobierz z puli pionków zaopatrzenia 3 różne pionki. Baza Wysunięta może zawierać
maksymalnie 6 pionków i może być tylko raz wykorzystana w trakcie tury gracza jako
miejsce pobrania zaopatrzenia!
A2 Pobranie ciężarówek
Dobierz z Toru dostępnych ciężarówek do własnych zasobów ciężarówki w liczbie
nieprzekraczającej wartości Truck Draw z Toru możliwości logistycznych.
Nie możesz mieć w żadnym momencie więcej ciężarówek w swoich zasobach niż
wartość Limit z Toru możliwości logistycznych.
Zabranie ostatniej dostępnej ciężarówki oznacza natychmiastowe przerwanie
rozgrywania tury gracza i rozegranie Fazy Logistyki.
A3 Transport zaopatrzenia
Wystaw na wolnych strzałkach (w swoim kolorze) między kontrolowanymi przez
siebie polami ciężarówki i przewieź do 5 pionków zasobów (ale tylko w jedną
stronę na danej trasie) pomiędzy tymi polami.
Nie możesz wystawić więcej ciężarówek niż twój aktualny poziom Truck Placement
z Toru możliwości logistycznych.
Zawsze możesz dowolnie przemieszczać znaczniki zasobów między kartą korpusu
a polem na którym się ten korpus znajduje.
A4 Ruch Korpusu
Jeden raz w czasie tury, kosztem 1 pionka paliwa z karty danego korpusu, wykonaj
ruch maksymalnie o 3 pola w swoim bądź czarnym kolorze wzdłuż strzałek w swoim
kolorze.
Nie wolno wchodzić na pole (ani przechodzić przez nie) z innym korpusem.
Pola wspólne (dwukolorowe) po zajęciu przez jednego z graczy stają się niedostępne
dla drugiego gracza.
Wejście na pole z pionkami zaopatrzenia oznacza, że można je zabrać na kartę korpusu.
Korpus może zostawiać pionki zaopatrzenia z karty na polach przez które
się przemieszcza.
Wejście na pole z fortyfikacjami wymaga odrzucenia z karty danego korpusu
1 pionka amunicji.
Wejście na puste pole wymaga pociągnięcia karty z talii Pościgu gracza.
Wejście na pole ze znacznikiem oporu albo symbolem oporu wymaga pociągnięcia
karty oporu z talii Oporu (wspólnej dla wszystkich graczy).
Znaczenie kart:
Les Boches – wymaga oddania 1 dodatkowego pionka paliwa, aby kontynuować ruch
poza to pole.
Wroga dywizja – p. Walka. Jeśli korpus wygra walkę, może oddać 1 dodatkowy
pionek paliwa, aby kontynuować ruch poza to pole.
Inne karty – bez wpływu na ruch.
Niektóre karty mają dodatkowe efekty natychmiastowe. Musisz z nich skorzystać od
razu albo zrezygnować z tego efektu.
Niektóre karty mają znacznik zatrzymania karty , co pozwala zachować ją na później.
Po wykorzystaniu karta trafia na odpowiedni stos kart odrzuconych (za wyjątkiem
niepokonanych Wrogich dywizji).

Walka

Musisz odrzucić z karty korpusu zasoby wskazane na karcie Wrogiej dywizji.
Jeśli zasoby odpowiadają wskazanym na karcie, to zajmujesz pole, a kartę Wrogiej
dywizji dodajesz do swoich zasobów.
Jeśli odrzucone pionki nie wystarczają na pokrycie wymagań wskazanych na karcie, to
odrzucasz te pionki i kończysz Ruch. Kartę Wrogiej dywizji należy wtasować do odpowiedniej talii.

A5 Wsparcie lotnicze
Możesz podglądnąć (skrycie) wierzchnią kartę z wybranej talii (własnej Pościgu albo
wspólnej Oporu) i kładziesz na niej swój znacznik Wsparcia lotniczego. W czasie
rozstrzygania tej podglądniętej karty (w sytuacji twojego ruchu na pole z symbolem
fortyfikacji lub twojej walki z jednostką z podglądanej karty) liczy się on jako 1 pionek
amunicji. Znacznik wsparcia wraca po rozegraniu tej karty.
A6 Desant spadochronowy
Pobierz do 3 znaczników wojsk spadochronowych płacąc za każdy znacznik medalem
(może być z karty Wrogiej dywizji). Umieść je jasną stroną na polach niekontrolowanych przez graczy. Taki znacznik liczy się jak 1 pionek amunicji przy wejściu na to pole
(jeśli jest na nim symbol fortyfikacji lub dochodzi na nim do walki). Na koniec tury
gracza należy wszystkie umieszczone przez niego znaczniki ciemne usunąć z planszy,
a jasne odwrócić na ciemną stronę.
Akcje dodatkowe
Wykorzystywane są poza limitem dwóch akcji na turę. Można je wykonać po zakończeniu innej akcji:
1 akcja z karty Resistance,
1 akcja z karty Recon,
akcja z karty dowódcy (jeśli aktywna).
Faza logistyki
każdy gracz awansuje o 1 pole na Torze Możliwości Logistycznych,
każdy gracz musi odrzucić 1 pionek prowiantu z karty każdego swojego korpusu.
Jeśli jest to niemożliwe, to korpus zostaje odwrócony i jest zatrzymany aż dotrze do niego
prowiant. Zużycie 1 pionka prowiantu jest przymusowe, tzn. nie można przewieźć
prowiantu przez pole z zatrzymanym korpusem i nie oddać 1 pionka prowiantu,
wszystkie ciężarówki zostają zdjęte z planszy i przeniesione na Tor dostępnych
ciężarówek,
po osiągnięciu przez któregokolwiek z graczy 3 poziomu możliwości logistycznych
należy jednorazowo dodać na Tor dostępnych ciężarówek dodatkowe ciężarówki
(1 gracz – 4 ciężarówki, 2 graczy – 6, 3 graczy – 8),
należy uzupełnić Tor zapasów,
karty dowódców należy odwrócić na stronę aktywną;
znaczniki wsparcia lotniczego wracają z talii pościgu/oporu do zasobów graczy.
Reakcja niemiecka
Dołóż znacznik oporu albo
Wykonaj kontratak.
Dołożenie znacznika oporu
Wystaw znacznik oporu na pole sąsiadujące z polem zwycięstwa z symbolem oporu albo
z polem ze znacznikiem oporu, które nie jest zajęte przez znaczniki graczy (znaczniki
wojsk spadochronowych nie wykluczają dołożenia znacznika oporu).
Dołożenie ostatniego znacznika oporu uruchamia procedurę kończenia rozgrywki.
Kontratak
Zdejmij z planszy znacznik innego gracza, który spełnia wszystkie poniższe warunki:
nie sąsiaduje z Bazą Główną,
nie sąsiaduje z polem startowym,
nie sąsiaduje z jakimkolwiek korpusem,
sąsiaduje (poprzez strzałkę) z innym wolnym polem lub polem z symbolem/znacznikiem oporu, które nie są w okrążeniu. Uwaga: Kontratak może oznaczać konieczność
oddania medalu.

