
5. KARTY
W życiu nie chodzi o zagrywanie dobrej karty, lecz jak najlepsze wykorzystanie tych słabych.
- Jack London

5.1  WSTĘP
Karty  są  nieodłącznym  elementem  rozgrywki

w BW:Lee.  W  grze  występuje  kilka  rodzajów  kart,
z których  najważniejsze  to  karty  generałów  oraz  karty
bitewne.  Ich  głównym  zadaniem  jest  ułatwienie
i urozmaicenie rozgrywki. Dzięki kartom generałów łatwo
zorientujemy się, kto dowodzi daną jednostką. Natomiast
karty  bitewne  mają  wprowadzić  dodatkowy  element
nieprzewidywalności  do  gry  i  umożliwić  pewne
“zarządzanie losowością”. 

5.2 RODZAJE KART W GRZE I ICH ZA-
DANIA

W grze występują następujące rodzaje kart:
1. Karty  generałów,  które  przedstawiają

najważniejsze  informacje  dotyczące  twoich  dowódców.
Każdy  generał  w  armii  gracza  musi  być  przedstawiony
przez  odpowiednią  kartę.  Karty  generałów  zostały
bardziej szczegółowo omówione w rozdziale 4.

2. Karty  bitewne. Gracze  zagrywają  je  przed  lub
w trakcie  bitwy, aby  wywołać  określony  efekt  lub  jemu
zapobiec.

3. Karty  taktyki: armii  i  kawalerii, które decydują

o tym, jakie zadania gracz wyznaczy swej armii oraz jak
zachowa  się  jego  kawaleria  na  polu  bitwy  (zobacz
rozdziały 13.12 i 13.13). 

5.3 KARTY BITEWNE

Oto przykładowa karta bitewna Konfederatów. Składa
się ona z następujących elementów:
 kategoria karty,
 nazwa,
 moment zagrania,
 opis historyczny lub informacje dodatkowe,
 opis działania karty,
 numer karty.



W związku z kartami bitewnymi wyróżniamy 3 pojęcia:
1. “Ręka”, “karty na ręce”
Karty bitewne, które znajdują się na ręku gracza, mogą

zostać zagrane w trakcie bitwy.
2. Stos kart odrzuconych
Karty bitewne, które zostały zagrane, skontrowane lub

odrzucone,  umieszczamy  na  stosie  kart  odrzuconych.
Nie będzie można ponownie z nich skorzystać w trakcie
bitwy.

3. Talia kart
Każda  armia  ma  swoją  talię  ponumerowanych  kart

bitewnych. Karta  z  danym numerem może  występować
w danej talii tylko raz. Talia kart bitewnych liczy zawsze
20 kart. Niektóre armie posiadają więcej kart bitewnych.
Przed grą należy wybrać 20 z nich - stworzą one talię kart
bitewnych gracza.

5.4 LOSOWANIE KART BITEWNYCH
Na  początku  bitwy  każdy  z  graczy  losuje  5  kart

bitewnych, z  których  3  zostawia  na  ręku, a  pozostałe
wtasowuje ponownie do swojej talii.

Na  początku  każdej  nowej  tury (począwszy  od  tury
numer  2),  przed  rzutem  na  inicjatywę  dobieramy
z wierzchu talii jedną nową kartę bitewną.

Niektórzy  generałowie  lub  inne  modyfikatory  mogą
sprawić, że  będziemy  losować  więcej  kart  na  początku
starcia. Należy wtedy odpowiednio zwiększyć liczbę kart,
które zostawimy sobie na ręku.

5.5 ZAGRYWANIE I KONTROWANIE 
KART BITEWNYCH

Karty  generałów  są  losowane  przed  grą  i  służą
określeniu,  kto  będzie  dowodził  jednostkami  gracza.
Taktyki  kawalerii  są  wybierane  przez  graczy  -  również
przed grą - i służą określeniu, jak umieścić na polu bitwy
własną jazdę. Więcej o tych kartach napisano w rozdziale
13. “Przygotowanie gry”.

Natomiast  w  trakcie  samej  rozgrywki  gracz  będzie
zagrywał jedynie karty bitewne. Możemy je zagrać “z ręki”
w  dowolnym  momencie,  ale  ich  działanie  nie  może
wywołać  efektu  wstecz.  Gracze  powinni  wyraźnie
oznajmiać  jakie  wykonują  czynności,  aby  przeciwnik
mógł  w  odpowiednim  momencie zareagować  na  nie
swoimi kartami. 

Przykład: Gracz A wystawia na polu bitwy swojego
wodza  naczelnego.  Powinien  to  oznajmić  swojemu
przeciwnikowi: “Wystawiam wodza naczelnego”, dając
mu szansę  na zareagowanie  kartą  na to  wydarzenie.
Podobnie  w  przypadku  deklaracji  ataku  -  gracz
deklaruje  jednoznacznie  atak,  a  przeciwnik  może
wtedy zareagować na niego zagraniem karty.

W zależności  od  efektu  jaki  wywołują, karty  bitewne
możemy zagrać na siebie lub na przeciwnika. Wynika to
z treści karty.



Sposób zagrywania kart bitewnych

Zagrywać możemy tylko te karty bitewne, które mamy
“na ręce”. W zależności od momentu możliwego zagrania
karty bitewne dzielimy na kilka kategorii: 

• Karty  efektu  początkowego. Możemy  zagrać
je tylko  przed  rozpoczęciem  bitwy  -  zanim  ruszą  się
pierwsze znaczniki patroli. 

• Karty  dowodzenia. Zagrywamy  w  dowolnym
momencie, zgodnym  z  zapisami  niniejszego  rozdziału.
Wywołują  efekty  dotyczące  zachowania  generałów
lub wyników testów rozkazów.

• Karty  szczęścia.  Zagrywamy  w  dowolnym
momencie, zgodnym z zapisami  niniejszego rozdziału lub
- w przypadku niektórych z nich (np. karta “Szpieg”) -
przed  bitwą.  Dotyczą  różnych  nieprzewidywalnych
wydarzeń  na  polu  bitwy,  działań  wywiadowczych,
szczęścia lub jego braku.

• Karty walki. Zagrywamy je po deklaracji ataków
lub  po  ostatecznym  dostawieniu  naszych  jednostek
do walki (ogniowej i  wręcz), kładąc je koło konkretnych
jednostek. Dotyczą bezpośrednich efektów, jakie oddziały
uzyskują na czas walki - lepszego morale itd. Jeśli dotyczą
artylerii, zagrywamy je  w momencie  deklaracji  ostrzału.
Gracz wykonujący atak, jeśli chce zagrać karty walki, musi
je  zagrać  jako  pierwszy  -  rewersem do góry. Następnie
zagrać swoje karty walki może obrońca. Dopiero po tym
atakujący  odsłania  zagrane karty  i  następuje ewentualne
kontrowanie kart (patrz niżej). 

Przykład: Atakujący (gracz A) kładzie karty walki
rewersem  do  góry  -  wybiera  kartę  “Rebel  Yell”.
Kładzie  ją  przy  swojej  atakującej  jednostce.  Koło
drugiej  atakującej  jednostki  kładzie  kartę  “Dobrze
celować”. Gdy  już  położy  wszystkie  karty, gracz  B
kładzie  na  stole  kartę  “Angielska  Flegma”,
na jednostkę,  która  została  zaatakowana.  Następnie
gracz atakujący odwraca swoje karty awersem do góry
- w tym momencie liczą się jako za zagrane.

Jeśli  gracz  posiada  na  ręku  kartę,  która  w  opisie
ma zaznaczone,  iż  można  jej  użyć  tylko  przed
rozpoczęciem bitwy (np. karta “Szpieg” lub karty efektów
początkowych),  to  traktujemy  ją  jako  kartę  szczęścia
„Opatrzność”  (zobacz  niżej).  To  samo  dotyczy  kart,
których gracz nie będzie już mógł użyć w trakcie bitwy
(np. wylosował  kartę  “Cień akustyczny” po  wystawieniu
wodza naczelnego wrogiej armii). 

Opatrzność (tekst karty)
Karta szczęścia. Zagraj w dowolnym momencie.
Możesz powtórzyć dowolny rzut wszystkimi kostkami.
Wynik powtórzonego rzutu jest  obowiązujący, nawet
jeśli okazał się gorszy.

Kontrowanie kart

Zagraną  przez  przeciwnika  kartę  można  skontrować
swoimi  kartami. Należy  to  zrobić  od  razu  po  zagraniu
karty  przez przeciwnika, przed podjęciem jakichkolwiek
innych działań.

Aby skontrować kartę przeciwnika należy zagrać dwie
karty  tej  samej  kategorii,  co  zagrana  karta,  lub  trzy
dowolne.  Niektóre  karty  posiadają  zdolność
samodzielnego kontrowania kart przeciwnika.

Wszystkie  zagrane  i  użyte  do  skontrowania  karty
trafiają do stosu kart odrzuconych -  nie będą mogły być
wykorzystane już w tej bitwie. 



Przykład  1: Gracz  A zagrywa  “Cień  akustyczny”,
czyli kartę dowodzenia. Gracz B może ją skontrować
swoimi dwoma kartami dowodzenia lub 3 dowolnymi
(np.  jedną  kartą  szczęścia,  jedną  walki  i  jedną
dowodzenia).

Przykład  2:  Gracz  A zagrywa  kartę  walki  “Rebel
Yell”.  Kładzie  ją  rewersem  na  stole  przy  swojej
atakującej  jednostce. Gracz B zagrywa kartę “Union
cheer”,  na  jednostkę,  która  została  zaatakowana.
Następnie  gracz  A  odwraca  swoje  karty.  Gracze,
poczynając  od  gracza  B,  mogą  kontrować  karty
przeciwnika.

Nie  można  kontrować  zagrywanych  przed bitwą  kart
efektu początkowego.

Nie można kontrować kart kontrujących.

Wszystkie  zagrane  i  kontrujące  karty  muszą  być
ujawnione przeciwnikowi.

* 5.6 ODRZUCANIE KART
Na początku tury, po wyciągnięciu nowej karty bitewnej

(5.1), gracz może odrzucić dowolną kartę z ręki i zamienić
ją na kostkę dowodzenia, którą na czas tej tury umieszcza
na  karcie  dowolnego, wybranego  przez  siebie  generała.
Kostka ta - jeśli nie została użyta - jest usuwana na końcu
fazy reorganizacji tury, w której została dodana i nie wraca
na początku nowej tury do puli kości dowodzenia danego
generała  (4.3). Kostki  tej  można  użyć  do  rzutu  na
inicjatywę  i  wszystkich  pozostałych  działań,
wykonywanych przez tego generała.

Odrzucenia karty nie można kontrować.
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