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WSTĘP

„Rule, Britannia” to pierwsza, samodzielna księga armii dla systemu „Bogowie wojny: Robert E. Lee”. 
Wprowadza ona do gry nową armię - Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii. Umoż-
liwia rozgrywkę siłami królowej Wiktorii w różnych konfliktach, realnych lub hipotetycznych, 
od wojny krymskiej (1854-55), aż po ekspedycję do Abisynii (1868). To czasy, gdy słońce nigdy nie 
zachodziło nad największym imperium w historii świata. Poddani Korony mieszkali na antypodach, 
w Azji, Afryce, obu Amerykach i oczywiście Europie, a armia królestwa toczyła w tym okresie zwycię-
skie wojny z Rosjanami, Hindusami, Chińczykami, Aszanti, Etiopczykami, Xhosa, Maorysami 
i wieloma innymi ludami.
Księga zawiera dwie listy armii: armię główną i armię kolonialną, mające wiele unikatowych jednostek 
i umożliwiające stworzenie zupełnie odmiennych rozpisek.
Obydwie listy armii korzystają z tej samej talii kart bitewnych, generałów i taktyk kawalerii.
Czy jesteś gotów zostać brytyjskim oficerem - dżentelmenem, który po odgryzieniu mu nogi przez 
tygrysa, stwierdzi z typową angielską flegmą, że to tylko lekka rana i wróci do popijania herbaty 
i czytania „The Times”?
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RYS HISTORYCZNY

Nie będę mówił o nie-interwencji. Takie słowo nie istnieje w języku angielskim.

Premier Henry John Temple, Trzeci Wicehrabia Palmerston. Fragment przemówienia w Parlamencie.

Armia brytyjska w latach 50-tych i 60-tych XIX wieku

Od zakończenia wojen napoleońskich, aż po wojnę krymską, armia brytyjska nie przeszła żadnych 
większych zmian organizacyjnych, które mogłyby przystosować ją do nowoczesnej wojny. Chociaż 
była bardzo dobrze wyposażona, a regulaminy walki dla piechoty należały do najnowocześniejszych 
na świecie, to pod względem wielu innych rozwiązań pozostawała wciąż w epoce bitwy pod Waterloo. 
Żołnierze nadal podlegali karze chłosty, co wpływało na ich morale. Stopnie oficerskie były kupowane 
i sprzedawane, co sprawiało, że zamiast promować najzdolniejszych żołnierzy za ich zasługi, stopnie 
zdobywali ci najzamożniejsi i najlepiej usytuowani. Co prawda część z tej arystokratycznej ka-
dry to byli oficerowie, którzy bardzo dobrze znali się na swoim fachu, ale w porównaniu chociażby 
z armią pruską, Brytyjczycy stali daleko w tyle. Próby reform były blokowane przez kadrę dowódczą 
z Księciem Cambridge na czele - ówczesnym wodzem naczelnym całej armii. Wprowadzono tylko 
nieliczne zmiany. 
Z tego też powodu, armia brytyjska, nad którą obejmiesz dowodzenie, będzie pozbawiona wybitnych 
generałów -  przeważać będą ci słabsi lub co najwyżej solidni.

Przykładem oddolnego ruchu uzdrowienia armii był tzw. ruch ochotniczy, rozpoczęty w 1858 roku. 
Po nieudanym zamachu na Napoleona III pojawiła się groźba, że Wielka Brytania znajdzie się w sta-
nie wojny z Francją. Stworzono wtedy ochotnicze bataliony strzelców, które bardzo szybko zdobywały 
potrzebnych ochotników. W jednostkach tych służyli głównie przedstawiciele klasy średniej. Arysto-
kratyczni oficerowie często gardzili tymi jednostkami i nie chcieli nimi dowodzić.
Pierwsze poważne reformy udało się wprowadzić dopiero na przełomie lat 60-tych i 70-tych 
(tzw. reformy Cardwella), ale okres ten wykracza poza ramy czasowe niniejszego dodatku.
Armia imperium składała się z jednostek zawodowych, gwardii, jednostek ochotniczych, milicyjnych 
(w tym yeomanry), a także wojsk kolonialnych. Jednostki armii zawodowej Imperium, chociaż świet-
nie wyszkolone, w razie dłuższego konfliktu mogły mieć problemy z otrzymaniem wartościowych 
uzupełnień. Dlatego też żołnierze z zamorskich terytoriów Korony byli świetnym wzmocnieniem 
brytyjskich sił zbrojnych w wielu lokalnych konfliktach na całym świecie. Jednak Brytyjczycy z zasady 
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nie wykorzystywali wojsk kolonialnych (kolorowych) do walki z białymi - mogły one pełnić funkcje 
wyłącznie niebojowe. Zmieniła to dopiero I wojna światowa. Jednostki pomocnicze, oprócz wspo-
mnianych formacji ochotniczych strzelców, uzupełniali yeomeni. Ich wartość była bardzo różna, 
od jednostek prawie dorównujących zawodowym, do zbieraniny dżentelmentów, którzy chcieli jedy-
nie pokazać się w mundurze huzara, by lepiej wyglądać na wytwornym bankiecie.

Największym prestiżem w Zjednoczonym Królestwie cieszyła się flota, która była też lepiej zorgani-
zowana i wyszkolona, niż armia. Royal Navy była z pewnością najsilniejszym atutem brytyjskich sił 
zbrojnych.

Armia brytyjska w połowie XIX wieku to armia w trudnym okresie transformacji, mająca swoje silne 
i słabe strony. Czy będziesz w stanie poprowadzić ją do zwycięstwa?
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Piechota
Brytyjczycy byli pionierami we wprowadzaniu do uzbrojenia karabinów gwintowanych, dzięki czemu 
piechota, zwłaszcza w armii zawodowej, stała się najbardziej wartościową częścią wojsk lądowych. 
W grze, we frontalnym starciu dwóch podstawek piechoty, jednostka brytyjskiej piechoty będzie 
w stanie zwyciężyć z każdym przeciwnikiem. Warto ją wesprzeć dodatkowymi oddziałami pomocni-
czymi ubezpieczającymi flanki, gdyż jej wysoki koszt punktowy powoduje, że gracz brytyjski będzie 
musiał często walczyć przeciwko bardziej licznym armiom.

Kawaleria
Kawaleria brytyjska była najbardziej zacofaną i konserwatywną częścią armii. Nie można było jej jed-
nak odmówić bohaterstwa i waleczności.
Podobnie jak w wielu innych krajach europejskich, kawaleria w Wielkiej Brytanii była nadal trak-
towana jako siła uderzeniowa. Nawet lekka jazda, która pełniła również zadania zwiadowcze, miała 
uczestniczyć w szarżach na przeciwnika. Wciąż uważano, że impet natarcia na broń białą wystarczy 
do przełamania przeciwnika. W dobie karabinów gwintowanych i coraz nowocześniejszej artylerii 
było to coraz bardziej kosztowne przekonanie. Brytyjczycy zaledwie kilka procent czasu szkolenia 
przeznaczali na walkę spieszonej jazdy, stąd też ich jazda - poza jednym wyjątkiem - nie będzie po-
siadać takiej możliwości w grze.
Brytyjska jazda składała się z jednostek yeomanry, huzarów, lansjerów, dragonów (w tym drago-
nów gwardii), kawalerii gwardii, a także jednostek kolonialnych. Huzarzy, lansjerzy, yeomanry i ka-
waleria kolonialna służyli jako lekka jazda, natomiast pozostałe rodzaje kawalerii klasyfikowano jako 
jazdę ciężką.

Artyleria
W połowie XIX wieku Wielka Brytania była największą potęgą przemysłową świata. Dzięki zaawan-
sowanej technice, armia i flota mogły otrzymywać najnowocześniejsze typy uzbrojenia. Było 
to dobrze widoczne w artylerii, gdzie wprowadzono bardzo nowoczesne, ładowane odtylcowo armaty 
Armstronga. Miały one parametry przewyższające wszystkie inne, używane ówcześnie armaty 
o porównywalnych kalibrach. Niestety system był podatny na zacinanie się, dalekie od ideału było też 
uszczelnienie zamka. Pomimo to, armaty Armstronga dowiodły swojej skuteczności w trakcie kilku 
kolonialnych wojen. Artyleria jest jednym z najsilniejszych punktów armii brytyjskiej.
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WYSTAWIANIE ARMII

Wielka Brytania jest w lepszej kondycji niż kiedykolwiek, aby zadać decydujący cios Stanom 
Zjednoczonym i dać im lekcję, która długo nie zostanie zapomniana.

Premier Henry John Temple, Trzeci Wicehrabia Palmerston w liście do Królowej Wiktorii w grudniu 1861 roku.

Informacje ogólne

“Rule, Britannia” opisuje armię brytyjską na przełomie lat 50-tych i 60-tych XIX wieku, od wojny 
krymskiej, aż po wyprawę do Abisynii.
W dodatku tym zostały zawarte dwie listy armii dla Wielkiej Brytanii. Pierwsza to armia główna - 
zawiera ona większość jednostek, które są dostępne dla tej nacji. To hipotetyczne siły, które mogłyby 
zostać wystawione, gdyby Wielka Brytania włączyła się do wojny secesyjnej lub konfliktu w Europie. 
Druga to armia kolonialna, która zawiera typy jednostek występujących m.in. podczas słynnej wypra-
wy do Abisynii w roku 1868. Na potrzeby grywalności różnice między tymi dwoma listami armii 
są celowo przerysowane.
Obydwie listy armii korzystają z tej samej puli generałów, taktyk kawalerii i kart bitewnych.
Ogólne zasady wystawiania armii zostały opisane w podręczniku głównym do gry “Bogowie wojny: 
Robert E. Lee”, jednak niektóre przepisy dotyczące armii brytyjskiej są specyficzne tylko dla niej 
i zmieniają zasady zapisane w ww. podręczniku.
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Umieszczanie figurek na podstawkach

Większość figurek umieszczamy w ten sam sposób, jak zostało to opisane w podręczniku głównym. 
Jest jednak kilka wyjątków.

1. Jednostki posiadające od razu cechę piechota lekka - na podstawce należy umieścić 6 żołnierzy 
w pozycjach strzeleckich, którzy stoją przed szeregami piechoty.

2. Volunteer Rifle Corps oraz Rifle Brigade - na podstawce umieszczamy 18 żołnierzy w pozycjach 
strzeleckich w szyku rozproszonym oraz jeden pasek dowodzenia, umieszczony z tyłu jednostki.

3. Gurkhowie - umieszczamy ich tak samo jak żołnierzy na podstawkach lekkiej piechoty, po 6 
na jednej podstawce.

Zasady specjalne armii brytyjskiej

Armia zawodowa
Armia brytyjska nie była zbyt liczna, ale składała się z wielu zawodowych, dobrze wyszkolonych od-
działów. Stąd część jednostek posiada od razu cechę “weterani” lub “elita”. Jeżeli ponad połowa jedno-
stek piechoty i kawalerii w Twojej armii stanowią jednostki posiadające ww. cechy, to armia brytyjska 
zaczyna bitwę z poziomem morale armii „wysokie”.
Jednocześnie każda zniszczona jednostka z cechą “weterani” lub “elita” daje przeciwnikowi 2 punkty 
zwycięstwa zamiast 1.

Furiaci
Jednostki kawalerii z tą cechą, gdy ich dowódca nie zda rozkazu, ZAWSZE zachowują się tak, jakby 
ich generał miał charakter agresywny, niezależnie od jego prawdziwego charakteru.

Kawaleria
Lance - maksymalnie połowa jednostek kawalerii (zaokrąglając w górę) w armii może być wyposażo-
na w lance.
Dragoni gwardii - wbrew swojej nazwie, dragoni gwardii nie należeli do gwardii. Był to tytuł honoro-
wy, który nadano im jeszcze w XVIII wieku, aby zrekompensować zmniejszenie uposażeń.

Postrach generałów
Nieprzyjacielski generał, który dołączył do walki przeciwko jednostce z taką cechą, ginie gdy w trakcie 
walki wyrzucono przynajmniej jedną „5” lub „6”.    
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Gurkhowie
Regiment Gurkhów można wykupić jako jednostkę dodatkową i dołączyć do jednostki piechoty ko-
lonialnej i West India Regiment.
Zwiększają zwartość o 1 oraz dają +1 do WB w walce na bagnety dla jednostki, do której dołączyli. 
Dodają też cechę “weterani”.

Cienka czerwona linia
Jednostka piechoty z tą cechą ma dodatkowe +1 do WB w walce ogniowej, gdy atakuje ją kawaleria.

Nieprzewidywalni
Jeśli w trakcie walki wyrzucono dwie lub więcej szóstek podczas testu WB, to powodują one automa-
tyczną utratę punktu zwartości oddziału przeciwnika - dotyczy to walki ogniowej i wręcz (na podobnej 
zasadzie jak lekka piechota), natomiast dwie jedynki powodują automatyczną utratę punktu zwartości 
przez jednostkę z tą cechą. Nie kumuluje się z cechą „lekka piechota”.
Jednostki “weteranów” i “elity” tracą cechę nieprzewidywalni.

Pogarda dla ochotników
Jednostki piechoty ochotniczej (VRC) były pogardzane przez arystokratycznych oficerów. 
Żaden brytyjski generał nie może dołączyć do walki jakiejkolwiek jednostki piechoty ochotniczej.

Milicja pierwszej klasy i wyborowi ochotnicy
Jednostki te, chociaż mają nieco lepsze statystyki, nie są jednak weteranami, zatem nie dysponują 
przerzutem kostki.

Uzbrojenie od 1865 roku
Do 1864 roku brytyjska piechota liniowa, Naval Brigade, gwardia oraz wszystkie jednostki specjal-
ne są uzbrojone w karabiny gwintowane (+1 WB w WO), co zostało już uwzględnione w ich staty-
stykach. Od 1865 wszystkie jednostki piechoty oraz kawaleria z cechą dragoni otrzymują karabiny 
odtylcowe.
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Ulepszenia dla armii

Kup awans
Po wylosowaniu wszystkich generałów możesz awansować jednego generała na wyższe stanowisko 
(generała dywizji na dowódcę korpusu, dowódcę korpusu na dowódcę armii). Nie można awansować 
generałów artylerii i kawalerii. Odłóż generała, który został zastąpiony. Wylosuj również nowego 
generała na stanowisko, które zwolniło się w wyniku awansu.
Maksymalnie jedno takie ulepszenie na całą armię. Nie można w ten sposób zamienić Księcia Cambridge, 
jeśli go wylosowano, zawsze będzie WN.

Korpus pielęgniarek
Florence Nightingale zasłynęła podczas wojny krymskiej opieką nad rannymi, a niedługo później 
założyła pierwszą, profesjonalną szkołę pielęgniarek. 
Na każde pełne 4 zniszczone jednostki armii brytyjskiej, dowodzący nią gracz może wybrać, za którą 
ze zniszczonych jednostek przeciwnik nie dostanie punktów zwycięstwa (tj. liczonych za 2 lub za 1 punkt 
zwycięstwa).
Przykład: Brytyjczycy stracili 7 jednostek, z czego 2 były weteranami. Gracz brytyjski wybiera zatem jedną 
z jednostek weteranów, za którą przeciwnik nie dostanie punktów zwycięstwa. Zatem zamiast 9 punktów, 
dostanie tylko 7.
Maksymalnie jedno takie ulepszenie na całą armię.

Opis pozostałych ulepszeń wymienionych w tabeli znajduje się w podręczniku głównym.

Ulepszenie
Dodatkowa karta bitewna (limit: 2)

Sprawny sztab

Kup awans (limit: 1)

Fortyf ikacje polowe

Dodatkowa amunicja

Dodatkowi adiutanci

Dodatkowy znacznik patrolu (limit: 1)

Korpus pielęgniarek (limit: 1)

Koszt w $
25 $

40 $

30 $

40 $

15 $

30 $

40 $

25 $
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Organizacja armii brytyjskiej - zasady ogólne

Generałowie
Każdy korpus i dywizja musi mieć swojego generała, a armia wodza naczelnego. Generałowie kosztują 
20$. Wódz naczelny jest darmowy.

Jednostki brytyjskie
Niektóre zasady kart lub znajdujące się na listach armii mogą odnosić się jedynie do jednostek bry-
tyjskich. Zaliczamy do nich: piechotę liniową, Naval Brigade, piechotę ochotniczą (Volunteer Rifle 
Corps), Highland Brigade, Rifle Brigade, wszystkie jednostki piechoty gwardii (Coldstream Guards, 
Scots Guard, Grenadier Guards), artylerii, a także każdą kawalerię oprócz kawalerii kolonialnej.

Artyleria
Limity dotyczące wystawiania artylerii są opisane w podręczniku głównym.
Artylerię konną można wystawić zarówno w artylerii korpuśnej, jak i w rezerwie artylerii armii.
Jednostki artylerii korpuśnej należy przed bitwą przydzielić do określonych dywizji (jak artylerię dy-
wizyjną u Konfederatów). Nie posiadają one osobnego generała dla artylerii.

Kawaleria na polu bitwy
W zależności od listy armii, Brytyjczycy mogą wystawić kawalerię albo jako samodzielną dywizję 
kawalerii albo jako dywizję kawalerii korpuśnej (druga opcja jest dostępna tylko dla armii głównej). 
Gracz musi wystawić wszystkie dywizje kawalerii w ten sam sposób, wybierając jednocześnie dla wszyst-
kich tylko jedną taktykę kawalerii.
Przykład: Armia brytyjska liczy 3 korpusy, każdy z dywizją kawalerii. Gracz może wystawić wszystkie 3 
dywizje jako samodzielne dywizje kawalerii albo wszystkie jako część korpusów. Nie może wystawić ich 
w różny sposób. Gracz wybierze 1 taktykę kawalerii, która będzie dotyczyła całej jego kawalerii.

Jednostki specjalne
Niektóre jednostki specjalne armii brytyjskiej, np. West India Regiment, mogą występować w większej 
liczbie niż 1. Limit jest określony na liście armii. Jeśli nie ma takiej informacji to znaczy, że wynosi 
on 1. Jest to wyjątek od zasady wystawiania jednostek specjalnych, opisanej w podręczniku głównym.

Weterani i elita
Armia Zjednoczonego Królestwa nie posiada limitów ilości jednostek elitarnych, czy weteranów, które 
może wystawić na polu bitwy. Jest to związane z tym, że była ona armią zawodową, a nie ochotniczą, 
czy z poboru, stąd znaczne nasycenie dobrze wyszkolonymi oddziałami.
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Organizacja armii głównej

Generałowie
Generał artylerii rezerwowej armii jest darmowy, pozostali generałowie kosztują zgodnie z zasadami 
podręcznika głównego.
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Piechota
W skład dywizji piechoty mogą wchodzić: brytyjska piechota liniowa, milicja kanadyjska, piechota 
ochotnicza, jednostki specjalne (bez West India Regiment) oraz dołączona artyleria.

• Brytyjska piechota liniowa
Musi stanowić minimum 1/3 jednostek piechoty w całej armii (zaokrąglając w górę).
Przykład: Armia liczy 10 podstawek piechoty. 1/3 z 10 to 3,33, a zaokrąglając wynik do góry to 4. Zatem 
spośród 10 podstawek piechoty, minimum 4 muszą stanowić jednostki brytyjskiej piechoty liniowej.

• Milicja kanadyjska
Milicja pierwszej klasy może stanowić maksymalnie połowę (zaokrąglając w dół) wystawionych jed-
nostek milicji (ale minimum zawsze 1).
Przykład: Armia liczy 1 jednostkę milicji - może być ona milicją pierwszej klasy, gdyż zawsze mamy prawo wy-
stawić 1 taką milicję. Jeśli armia liczyłaby 3 jednostki milicji, to możemy mieć 1 taką jednostkę, jeśli 4 - to 2 itd.

Kawaleria
W skład dywizji kawalerii mogą wchodzić jej następujące rodzaje: yeomanry, huzarzy, lansjerzy, dra-
goni, kawaleria gwardii, jednostki specjalne oraz dołączona artyleria.
Kawaleria może stanowić maksymalnie 25% liczby kupionych podstawek piechoty i kawalerii, zaokrą-
glając w dół.
Dywizja kawalerii może zostać wystawiona jako:
1. Korpuśna dywizja kawalerii. Jedyna dostępna wtedy taktyka kawalerii to “kawaleria pola bitwy”.
2. Samodzielna dywizja jazdy, traktowana jako osobny korpus. Może korzystać jedynie z taktyki 

“osłona armii” lub “ruch oskrzydlający”.
Dywizji kawalerii w armii musi być mniej niż dywizji piechoty.

Gwardia
Piechota gwardii (Grenadier Guards, Coldstream Guards, Scots Guards) może zostać wystawiona tylko 
w jednej dywizji. W tej dywizji nie może być żadnych innych jednostek.
Kawaleria gwardii (1st Lifeguards, 2nd Lifeguards, Royal Horse Guards) może być wystawiona tylko 
w jednej dywizji. Dywizja ta MOŻE zawierać inne jednostki jazdy (jeśli nie przekroczyła limitu 3 
jednostek na dywizję). Dywizja kawalerii zawierająca kawalerię gwardii nie może działać jako samo-
dzielna dywizja kawalerii. Jeśli wystawiasz jednocześnie piechotę gwardii i kawalerię gwardii, to muszą 
występować one razem w jednym korpusie. 
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Artyleria
Za każde 3 jednostki brytyjskiej piechoty liniowej lub piechoty z listy jednostek specjalnych (Rifle 
Brigade, Highland Brigade, gwardia) w rozpisce, Brytyjczycy otrzymują dwie darmowe baterie armat 
Armstronga (DDO gwintowana). Są one wystawiane na jednej lub dwóch osobnych podstawkach (do 
wyboru gracza). Można ją przydzielić zarówno do artylerii korpusu (jeżeli gracz kupi generała), jak 
i artylerii rezerwy armii. Wlicza się ona do limitu ilości podstawek w artylerii rezerwowej armii, oraz 
artylerii korpusu.

W skład artylerii rezerwowej armii wchodzi 1-5 podstawek artylerii (1-3 baterie na podstawce).
Każdy brytyjski korpus może posiadać 0-2 podstawki artylerii (1-3 baterie na podstawce).
W brytyjskiej armii głównej nie można wystawiać morskiej artylerii gwintowanej, Hale rockets i krót-
kodystansowej artylerii gwintowanej. Nie można wykupić słoni, ale można wykupić konie (artyleria 
konna).

Typ terenu
Wzgórze

Teren trudny

Las

Teren zabudowany

Ilość elementów
2

4

7

2

Lista terenów brytyjskiej armii głównej - Kanada

Uwaga: Można maksymalnie wystawić 3 drogi.
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Organizacja Armii Brytyjskiej. Armia główna

Armia

Korpus
(nieograniczona liczba)

0-1 artyleria
rezerwowa armii

1-5 podstawek artylerii
(po 1-3 baterie na podstawce)

0-1 dywizja kawalerii

1-3 brygady kawalerii 2-4 brygady piechoty

2 dywizje piechoty Artyleria korpusu:
0-2 podstawki artylerii

(po 1-3 baterie na podstawce)

XXXX

XXX XXX

X X

XX XX XX
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Organizacja i zasady specjalne armii kolonialnej

Upokorzyć wroga
Brytyjskie ekspedycje kolonialne miały często na celu ukaranie wrogów królowej Wiktorii, wymusze-
nie posłuszeństwa, czy korzystnych rozwiązań ekonomicznych, a nie podbój całego kraju. Niejedno-
krotnie wyprawy prowadzono w bardzo odległym i trudnym terenie, jak w Abisynii, gdzie maszero-
wano 600 kilometrów przez góry, aby dotrzeć do fortecy Magdala.
Po wystawieniu wszystkich terenów, przeciwnik może przestawić jeden wybrany punkt strategiczny 
na dowolne miejsce na własnej połowie stołu.
Jeśli bitwa zakończy się zwycięstwem armii z tą cechą, to Brytyjczycy otrzymują dodatkowe 5 punk-
tów zwycięstwa. Jeśli armia z tą cechą przegra - przeciwnik zwiększa liczbę swoich punktów zwycię-
stwa o 5. Jeśli bitwę toczą dwie armie z tą cechą, to ta zasada nie działa.
Przykład: Brytyjska armia kolonialna wygrała bitwę 15 do 7. Gracz brytyjski dodaje sobie 5 punktów zwy-
cięstwa za cechę “upokorzyć wroga”. Zatem Brytyjczycy zwyciężyli ostatecznie 20 do 7. Wróg został ukarany. 
Jeśli Brytyjczycy przegrają tę bitwę - na przykład - 11 do 9, to przeciwnik dostanie 5 punktów zwycięstwa 
więcej, czyli 11+5=16. 
Piechota
W skład dywizji piechoty mogą wchodzić jedynie: piechota kolonialna, brytyjska piechota liniowa, 
Naval Brigade, piechota ochotnicza, jednostki specjalne (bez gwardii) oraz dołączona artyleria.

• Piechota kolonialna
Piechota kolonialna musi stanowić minimum 1/3 jednostek piechoty w całej armii (zaokrąglając w górę).
Za każde 3 jednostki piechoty kolonialnej w rozpisce, Brytyjczycy otrzymują jedną darmową jednost-
kę regularnej kawalerii kolonialnej (wzmocniona zwartość). Jednostki tej nie można ulepszać.
Przykład: Armia liczy 10 podstawek piechoty. 1/3 z 10 to 3.33, a zaokrąglając wynik do góry, to 4. Zatem 
spośród 10 podstawek piechoty, minimum 4 muszą stanowić jednostki piechoty kolonialnej. Gracz otrzyma 
także darmową jednostkę regularnej kawalerii kolonialnej.

• Brytyjska piechota liniowa
Brytyjska piechota liniowa nie może stanowić więcej niż 1/2 jednostek piechoty w całej armii (za-
okrąglając w górę).

• Naval Brigade
Naval Brigades stanowiły załogi okrętów, ćwiczone do walki na lądzie. Bardzo często dołączano je do ekspedycji 
lądowych, wzmacniając ilość żołnierzy w armii. Funkcję lekkiej piechoty pełniły w nich jednostki Royal Marines.
Naval Brigades nie mogą stanowić więcej niż 1/2 jednostek piechoty w całej armii (zaokrąglając w górę). 
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Za każde 3 Naval Brigades w rozpisce, gracz otrzymuje dodatkową Naval Brigade (zwykłą – nie moż-
na jej ulepszać). Dodatkowe jednostki należy przydzielić do już istniejących, dowolnych dywizji. 
Nie liczą się one do powyższego limitu Naval Brigades w armii.

Kawaleria
W skład dywizji kawalerii mogą wchodzić jej następujące rodzaje: kawaleria kolonialna, huzarzy, lan-
sjerzy, dragoni, jednostki specjalne (bez gwardii) oraz dołączona artyleria.
Kawaleria może stanowić maksymalnie 1/3 liczby kupionych podstawek piechoty i kawalerii, zaokrą-
glając w dół. Minimum połowę jednostek kawalerii (zaokrąglając w górę) musi stanowić kawaleria 
kolonialna.
Dywizje kawalerii można wystawić tylko jako samodzielne dywizje jazdy, traktowane jako osobne 
korpusy. Mogą korzystać z taktyki “osłona armii” lub “ruch oskrzydlający” (jedna taktyka dla całej 
kawalerii w armii). Wszystkich dywizji kawalerii w armii musi być mniej niż dywizji piechoty.

Artyleria
W skład artylerii rezerwowej armii wchodzi 1-5 podstawek artylerii (1-3 baterie na podstawce). Można 
wystawić w niej tylko morską artylerię gwintowaną oraz Hale rockets. Pozostałe rodzaje artylerii można 
wystawić tylko w korpusach piechoty i dywizjach kawalerii. Aby wystawić morską artylerię gwintowaną 
i Hale rockets, w armii muszą występować minimum 2 Naval Brigades.
Każdy brytyjski korpus może posiadać 0-2 jednostki artylerii (1-3 baterie na podstawce).
Wszystkie typy artylerii w armii kolonialnej, poza morską artylerią gwintowaną, mogą mieć wykupione 
konie (artyleria konna) albo słonie. Morska artyleria gwintowana może mieć wykupione tylko słonie.

Gwardia
Nie można wystawiać żadnych jednostek gwardii.

Typ terenu
Wzgórze

Teren trudny

Las

Teren zabudowany

Ilość elementów
5

5

2

3

Lista terenów brytyjskiej armii kolonialnej - pogranicze indyjsko-afgańskie

Uwaga: Można maksymalnie wystawić 3 drogi.
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Organizacja Armii Brytyjskiej. Ekspedycja kolonialna

Armia

Korpus
(nieograniczona liczba)

0-1 artyleria
rezerwowa armii

1-5 podstawek artylerii
(po 1-3 baterie na podstawce)

0-2 dywizje kawalerii

1-3 brygady kawalerii 2-4 brygady piechoty

2 dywizje piechoty Artyleria korpusu:
0-2 podstawki artylerii

(po 1-3 baterie na podstawce)

XXXX

XXX XXX

X X

XX XX XX
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TAKTYKI KAWALERII (dokładny opis taktyk z kart):

Kawaleria pola bitwy
Gracz dostaje jeden dodatkowy, pusty znacznik patrolu, który może rozstawić w swojej strefie rozsta-
wienia.
Po wybraniu tej taktyki gracz umieszcza w dowolnym miejscu, ale nie dalej niż 12 cali od krawędzi 
stołu przeciwnika, dodatkowy punkt strategiczny. Nie wlicza się on w jakikolwiek sposób do liczenia 
punktów, morale armii, czy innych efektów związanych z punktami strategicznymi. 
Punkt ten na początku gry kontrolowany jest przez przeciwnika i może zostać zajęty jedynie przez 
jednostki kawalerii gracza, który wybrał tę taktykę lub przez jednostki przeciwnika. Na koniec bitwy 
za każdą taką jednostkę gracz otrzyma 2 punkty zwycięstwa. Gracz otrzymuje punkty tylko za te jed-
nostki kawalerii, które w trakcie bitwy zajęły ten punkt strategiczny (zgodnie z zasadami zajmowania 
punktów z podręcznika) i na koniec bitwy jest on kontrolowany przez gracza. Jeżeli podczas gry gracz 
kilkukrotnie zajmie ten punkt (w wyniku przeciwdziałań przeciwnika), to gracz otrzymuje ww. punkty 
zwycięstwa biorąc pod uwagę ostatni raz, jaki udało mu się ów punkt strategiczny zająć.
Ta taktyka jest dostępna tylko dla armii głównej i tylko wtedy, gdy gracz wystawi dywizję kawalerii 
jako część korpusu (nie jako samodzielną dywizję kawalerii). 

Osłona armii
Kawaleria wchodzi do bitwy jako bezpośrednia osłona oraz „oczy i uszy” armii.
Gracz może wystawić znacznik patrolu z kawalerią w dowolnym miejscu na własnej połowie stołu 
oraz we własnej strefie rozstawienia. Jeśli stół ma 48 cali głębokości, to znacznik patrolu z jazdą może 
być ustawiony w dowolnym miejscu do 24 cali od własnej krawędzi stołu. Można w ten sposób roz-
stawić każdy znacznik patrolu z kawalerią. Za każdy znacznik patrolu z kawalerią rozstawiony w ten 
sposób, gracz może tak samo wystawić jeszcze jeden zwykły znacznik patrolu.
Jednostka kawalerii, której znacznik został wystawiony zgodnie z taktyką „osłona armii” może zigno-
rować pierwszą utratę zwartości, którą poniesie w wyniku reakcji „odwrót”, jaką zadeklaruje na atak 
(kolejne są rozgrywane normalnie).
Ta taktyka jest dostępna dla dowolnej listy armii Brytyjczyków i tylko wtedy, gdy kawaleria zostanie 
wystawiona w samodzielnych dywizjach kawalerii.

Ruch oskrzydlający
Kawaleria została wysłana do działania na skrzydle nieprzyjacielskiej armii.
Znacznik patrolu kawalerii możemy ustawić 6 cali od dowolnej, bocznej krawędzi stołu, łącznie 
ze strefą rozstawienia przeciwnika. Za każdy znacznik patrolu z kawalerią rozstawiony w ten sposób 
gracz może tak samo wystawić jeszcze jeden zwykły znacznik patrolu.



20

Jeśli przeciwnik jako taktykę kawalerii wybrał „osłona armii”, to ma prawo wybrać na którym skrzydle 
będziemy wystawiać nasze znaczniki patroli – udało mu się częściowo zablokować nasz ruch. 
Jeśli również wybrał „ruch oskrzydlający”, to obaj gracze będą wystawiali swoje znaczniki patroli ka-
walerii na przeciwległych krawędziach stołu. Wyboru krawędzi dokonuje gracz z inicjatywą.
Ta taktyka jest dostępna dla dowolnej listy armii Brytyjczyków i tylko wtedy, gdy kawaleria zostanie 
wystawiona w samodzielnych dywizjach kawalerii.

Imperium Brytyjskie - tabele jednostek

Piechota
Ruch: 9 cali

Milicja kanadyjska

Rekruci

Osłabiona
ZW = 2

2 - 2

3 - 3

5 - 4

40 $

55 $

80 $

Normalna
ZW = 3

2 - 2

3 - 3

5 - 4

50 $

65 $

90 $

Wzmocniona
ZW = 4

2 - 2

3 - 3

5 - 4

60 $

75 $

100 $

Ogromna
ZW = 5

2 - 2

3 - 3

5 - 4

70 $

85 $

110 $

Regularna

Milicja pierwszej klasy

Opcjonalnie:
- muszkiety gładkolufowe (-1 WB w WO, -5$)
- karabiny gwintowane (+1 WB w WO, +5$)

Zasady specjalne:
* lekka piechota, szyk rozproszony
Opcjonalnie:
- muszkiety gładkolufowe (-1 WB w WO, -5$)
- karabiny gwintowane (+1 WB w WO, +5$)

Piechota ochotnicza*

Rekruci
(Volunteer Rifle Corps)

Osłabiona
ZW = 2

3 - 2

4 - 3

5 - 4

65 $

80 $

95 $

Normalna
ZW = 3

3 - 2

4 - 3

5 - 4

75 $

90 $

105 $

Wzmocniona
ZW = 4

3 - 2

4 - 3

5 - 4

85 $

100 $

115 $

Ogromna
ZW = 5

3 - 2

4 - 3

5 - 4

95 $

110 $

125 $

Regularna

Wyborowi ochotnicy
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Piechota brytyjska

Pozostałe jednostki specjalne (piechota)*

Rifle Brigade (Green Jackets)

Highland Brigade**

Scots Guards

Coldstream Guards

Grenadier Guards

Elita, limit: 1, szyk rozproszony, „Postrach generałów”

Elita, limit: 1

Elita, limit: 1

Elita, limit: 1

Elita, limit: 1

Piechota liniowa*
Weterani, lekka piechota
Naval Brigade**
Weterani

Normalna

Normalna

- Ogromna

Ogromna

ZW = 4 ZW = 6

ZW = 6ZW = 5

7/6 - 5

7/6 - 5
150 $

155 $

120 $ -

-

-

-

-

- - -

-

Opcjonalnie: 
* W skład brygady wchodzi regiment Szkotów: +1 WB w walce wręcz, +5$.
** Można dołączyć Royal Marines: +1 ZW, +15$, + cecha „lekka piechota”. 
*,** muszkiety gładkolufowe (-1 WB w WO, -5$)

* Chodzi o jednostki na podstawkach 1.5x6 cm
** +1 ZW, można dołączyć jedynie do jednostek z cechą „lekka piechota”
*** +1 WB (tylko walka wręcz), +1 ZW, + cecha „weterani”
**** Działa dokładnie jak regiment piechoty lekkiej (+1 ZW, +15 $, + cecha „lekka piechota”). Można dołączyć tylko do Naval Brigade.

Zasady specjalne:
* lekka piechota; ** „cienka, czerwona linia”
Opcjonalnie: 
** muszkiety gładkolufowe (-1 WB w WO, -5$)

Zasady specjalne:
Nieprzewidywalni (rekruci i regularna)
Opcjonalnie:
- muszkiety gładkolufowe (-1 WB w WO, -5 $); karabiny gwintowane (+1 WB w WO, +5 $)
- regiment piechoty lekkiej (+1 ZW, +15$, + cecha „lekka piechota”); Gurkhowie (+1 WB w WW, +1 ZW, +20 $, + cecha „weterani”)
Brygada piechoty kolonialnej może mieć dodatkowo albo regiment piechoty lekkiej albo regiment Gurkhów.

Piechota kolonialna Osłabiona
ZW = 2

Normalna
ZW = 3

Wzmocniona
ZW = 4

Ogromna
ZW = 5

Rekruci

Regularna

Weterani

West India Regiment
Weterani, limit: 3

3 - 2 3 - 2 3 - 2 3 - 2
50 $ 60 $ 70 $ 80 $
4 - 3
65 $

4 - 3
75 $

4 - 3
85 $

4 - 3
95 $

5 - 4
85 $

5 - 4
95 $

5 - 4

6 - 3
105 $

110 $

5 - 4
115 $

15 $

20 $

15 $

7/6 - 7/5

7/8 - 5

8/7 - 6

8/7 - 6

8/7 - 6

165 $

170 $

170 $

170 $

Jednostki dołączane do brygad piechoty*
Artist Rifles**

Gurkha Regiment***
Weterani

Weterani
Royal Marines****

Limit: 1
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Zasady specjalne: furiaci

Zasady specjalne: furiaci

Zasady specjalne:
* Od 1865 roku mają cechę „dragoni”. Spieszeni przyjmują szyk rozproszony.
Opcjonalnie: 
- lance (darmowe)

Kawaleria
Ruch: 15 cali, Impet: 1

Yeomanry

Kawaleria kolonialna*

Rekruci

Rekruci

Osłabiona

Osłabiona

ZW = 2

ZW = 3

0/3 - 2

0/3 - 3

0/4 - 3

0/4 - 4

0/5 - 4

0/5 - 4

55 $

70 $

65 $

80 $

75 $

90 $

Normalna

Normalna

Normalna
Ruch / Impet

ZW = 3

ZW = 4

ZW = 4

0/3 - 2

0/3 - 3

0/4 - 3

0/4 - 4

0/5 - 4

0/5 - 4

0/5 - 4

0/5 - 4

0/6 - 5

0/6 - 5

0/6 - 5

0/7 - 5

0/7 - 5

0/7 - 5

0/6 - 4

95 $

100 $

115 $

105 $

105 $

125 $

125 $

125 $

95 $

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15 / 2

15 / 2

15 / 2

12 / 2

12 / 2

12 / 2

12 / 2

12 / 2

12 / 2

65 $

80 $

75 $

90 $

85 $

100 $

Wzmocniona

Wzmocniona

Wzmocniona

ZW = 4

ZW = 5

ZW = 5

0/3 - 2

0/3 - 3

0/4 - 3

0/4 - 4

0/5 - 4

0/5 - 4

75 $

90 $

85 $

100 $

95 $

110 $

Ogromna

Ogromna

ZW = 5

ZW = 6

0/3 - 2

0/3 - 3

0/4 - 3

0/4 - 4

0/5 - 4

0/5 - 4

85 $

100 $

95 $

110 $

105 $

120 $

Regularna

Regularna

Wyborowi ochotnicy

Weterani

Huzarzy

Lansjerzy

10th Hussars

Scots Greys

Dragoni Gwardii

1st Lifeguards

2nd Lifeguards

Royal Horse Guards

Dragoni

Weterani

Lance, Weterani

Elita, limit: 1

Elita, limit: 1

Elita, limit: 3

Elita, limit: 1

Elita, limit: 1

Elita, limit: 1

Weterani, limit: 2

Kawaleria uderzeniowa
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KD gwintowana
ŚDO gwintowana*
DDO gwintowana*
Morska gwintowana*
Ruch 3 cale, nie można dokupić artylerii konnej, można dokupić słonie.

Rakiety, limit: 1.
Hale rockets

zasięg ognia (kartacze)
9 (3)
12 (3)
18 (3)
21 (3)
27 (-)

12 (-)

1 (+1)
1 (+1)
1 (+1)
1 (+1)
1 (0)

1 (0)

2
2
2
2
2

2

20 $
25 $
40 $
45 $
50 $

10 $

SO (kartacze) Morale Koszt

Zasady specjalne:     
* Artyleria odtylcowa: Posiada jeden, dodatkowy przerzut jedną kostką na podstawkę podczas każdego ostrzału. Dostępna od 1859 r.   
  
Opcjonalnie:     
- weterani: +1 M, +40$. Dotyczy całej podstawki artylerii.     
- artyleria konna: +15$ za każdą baterię. Trzeba wykupić dla każdej baterii. Armia może mieć tyle podstawek artylerii konnej, ile ma dywizji kawalerii. 
- słonie: +10$ za każdą baterię. Trzeba wykupić dla każdej baterii danej podstawki. Ruch 9 cali. Może wykonać pełny ruch z rozkazem „natarcie” 
(nie obowiązuje zmniejszenie ruchu o połowę). Rozkaz „marsz” nie zwiększa im zasięgu ruchu.     

Ruch: 6/12 cali
Artyleria

Gładkolufowa



R U L E ,  B R I TA N N I A
D O D A T E K  D O  G R Y  „ B O G O W I E  W O J N Y :  R O B E R T  E .  L E E ”

www.gmboardgames.com

„Rule, Britannia” to pierwsza, samodzielna księga armii dla systemu „Bogowie wojny: Robert E. Lee”. 
Wprowadza ona do gry nową armię - Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii. Umoż-
liwia rozgrywkę siłami królowej Wiktorii w różnych konfliktach, realnych lub hipotetycznych, 
od wojny krymskiej (1854-55), aż po ekspedycję do Abisynii (1868). To czasy, gdy słońce 
nigdy nie zachodziło nad największym imperium w historii świata. Poddani Korony mieszkali 
na antypodach, w Azji, Afryce, obu Amerykach i oczywiście Europie, a armia królestwa toczyła w tym 
okresie zwy cięskie wojny z Rosjanami, Hindusami, Chińczykami, Aszanti, Etiopczykami, Xhosa, 
Maorysami i wieloma innymi ludami. 

Księga zawiera dwie listy armii: armię główną i armię kolonialną, mające wiele unikatowych jednostek 
i umożliwiające stworzenie zupełnie odmiennych rozpisek. 

Czy jesteś gotów zostać brytyjskim oficerem - dżentelmenem, który po odgryzieniu mu nogi 
przez tygrysa, stwierdzi z typową angielską flegmą, że to tylko lekka rana i wróci do popijania 
herbaty i czytania „The Times”?
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