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1861

Rok
1862

Rok
1863

Unia: +10% $ dla armii (liczone od
pierwotnej wartości armii),
możliwość zamiany miejscami
dwóch markerów (po rozstawieniu
wszystkich markerów przez obie
strony).
Konfederacja: powtórzenie
losowania 2 generałów, w tym
maksymalnie jednego wodza
naczelnego (gracz ma prawo
wybrać, czy zostawi „starego”
generała, czy weźmie nowego), +1
morale armii.

Unia: +10% $ dla armii (liczone od
pierwotnej wartości armii), możliwość
zamiany miejscami dwóch markerów
(po rozstawieniu wszystkich markerów
przez obie strony).
Konfederacja: powtórzenie losowania
2 generałów, w tym maksymalnie
jednego wodza naczelnego (gracz ma
prawo wybrać, czy zostawi „starego”
generała, czy weźmie nowego),
wylosowanie dwóch celów bitwy
i wybór jednego spośród nich (decyzja
gracza), +1 morale armii, jedna na
każde pięć brygad otrzymuje
automatycznie status weteranów (nie
wpływa na limit kupionych brygad).

Unia: +10% $ dla armii (liczone od
pierwotnej wartości armii), możliwość
zamiany miejscami dwóch markerów
(po rozstawieniu wszystkich markerów
przez obie strony), wylosuj jedną,
dodatkową kartę losową.
Konfederacja: powtórzenie losowania
2 generałów, w tym maksymalnie
jednego wodza naczelnego (gracz ma
prawo wybrać, czy zostawi „starego”
generała, czy weźmie nowego), +1
morale armii, jedna na każde pięć
brygad otrzymuje automatycznie status
weteranów (nie wpływa na limit
kupionych brygad).

Cele bitwy:

Generale, musimy utrzymać tę pozycję
i kontratakować w razie możliwości.
Rozkazuję: 1. Zająć podstawę
operacyjną wrogiej armii, 2. Utrzymać
do końca bitwy przynajmniej połowę
punktów strategicznych, 3. Ponieść
mniejsze straty niż przeciwnik oraz
4. Utrzymać morale armii powyżej
poziomu „załamanie”.

PUNKTY ZWYCIĘSTWA:

Spełnione cele 1, 3, 4 = 200% wartości
punktowej naszej armii.
Spełnione tylko cele 2, 3, 4 = 100%
wartości punktowej naszej armii.
Spełniony jeden dowolny cel = 50%
wartości punktowej naszej armii.
Punkty zwycięstwa zaokrąglamy
w górę.

Cele bitwy:

Cele bitwy:

Generale, musimy zadać
nieprzyjacielowi tak poważne straty,
aby przez długi czas nie zdecydował
się na inwazję na nasze ziemie.
Rozkazuję: 1. Zniszczyć powyżej
połowy nieprzyjacielskich jednostek,
2. Stracić mniej jednostek, niż
przeciwnik, 3. Rozbić morale armii
nieprzyjaciela.

PUNKTY ZWYCIĘSTWA:

Spełnione cele 1, 2, 3 = 200% wartości
punktowej naszej armii.
Spełnione tylko cele 2 i 3 = 100%
wartości punktowej naszej armii.
Spełniony jeden dowolny cel = 50%
wartości punktowej naszej armii.
Punkty zwycięstwa zaokrąglamy
w górę.

Cele bitwy:

Generale, nasza sytuacja jest bardzo
niekorzystna, zachowanie armii
i zablokowanie dostępu do naszej
stolicy to Pańskie priorytety.
Rozkazuję: 1. Utrzymać podstawę
operacyjną naszej armii, 2. Utrzymać
ponad połowę punktów strategicznych,
3. Ponieść straty mniejsze niż
przeciwnik, 4. Utrzymać morale armii
powyżej poziomu "załamanie".

Generale, przeciwnik zablokował nam
drogę i musimy postawić go w tak
niekorzystnej pozycji, aby był
zmuszony do odwrotu.
Rozkazuje: 1. Zająć wszystkie punkty
strategiczne na mapie.
2. Zająć ponad połowę punktów
strategicznych na mapie.
3. Utrzymać podstawę operacyjną
naszej armii.

Spełnione cele 1, 2, 3, 4 = 200%
wartości punktowej naszej armii.
Spełnione cele 1, 2, 4 = 100% wartości
punktowej naszej armii.
Spełnione tylko cele 1 i 4 = 50%
wartości punktowej naszej armii.
Punkty zwycięstwa zaokrąglamy
w górę.

Spełnione cele 1, 3 = 200% wartości
punktowej naszej armii.
Spełnione cele 2 i 3 = 100% wartości
punktowej naszej armii.
Spełniony jeden dowolny cel = 50%
wartości punktowej naszej armii.
Punkty zwycięstwa zaokrąglamy
w górę.

PUNKTY ZWYCIĘSTWA:

PUNKTY ZWYCIĘSTWA:

Cele bitwy:

Generale, mamy świetną okazję, aby
okrążyć i całkowicie rozbić
nieprzyjacielską armię.
Rozkazuję: 1. Zająć podstawę
operacyjną wrogiej armii, 2. Utrzymać
przynajmniej jeden punkt strategiczny,
3. Rozbić morale armii nieprzyjaciela.

PUNKTY ZWYCIĘSTWA:

Spełnione cele 1, 2, 3 = 200% wartości
punktowej naszej armii.
Spełniony tylko cel 1 i 2 = 100%
wartości punktowej naszej armii.
Spełniony jeden dowolny cel = 50%
wartości punktowej naszej armii.
Punkty zwycięstwa zaokrąglamy
w górę.

Cele bitwy:

Generale, musimy zadać
przeciwnikowi tak duże straty, aby
w najbliższych wyborach wygrała
partia optująca za podpisaniem pokoju.
Rozkazuję: 1. Zredukować morale
armii przeciwnika do poziomu
„załamanie”,
2. Zadać mu większe straty, niż
poniesie nasza armia.

PUNKTY ZWYCIĘSTWA:

Spełnione cele 1, 2 = 200% wartości
punktowej naszej armii.
Spełniony tylko cel 1 = 100% wartości
punktowej naszej armii.
Spełniony tylko cel 2 = 50% wartości
punktowej naszej armii.
Punkty zwycięstwa zaokrąglamy
w górę.

„Rebel yell”

„Rebel yell”

„Rebel yell”

Zagraj w trakcie ataku dowolnej,
własnej brygady piechoty lub gdy
Twoja brygada kontratakuje
brygadę przeciwnika.
Atakująca lub kontratakująca
brygada piechoty Konfederatów
otrzymuje +1 do WB i +1 do M, na
czas jednej walki (ogniowej
i wręcz, jeśli do niej dojdzie).
Nie można kombinować
i zagrywać dwóch kart "Rebel yell"
na jedną brygadę.

Zagraj w trakcie ataku dowolnej,
własnej brygady piechoty lub gdy
Twoja brygada kontratakuje
brygadę przeciwnika.
Atakująca lub kontratakująca
brygada piechoty Konfederatów
otrzymuje +1 do WB i +1 do M, na
czas jednej walki (ogniowej
i wręcz, jeśli do niej dojdzie).
Nie można kombinować
i zagrywać dwóch kart "Rebel yell"
na jedną brygadę.

Zagraj w trakcie ataku dowolnej,
własnej brygady piechoty lub gdy
Twoja brygada kontratakuje
brygadę przeciwnika.
Atakująca lub kontratakująca
brygada piechoty Konfederatów
otrzymuje +1 do WB i +1 do M, na
czas jednej walki (ogniowej
i wręcz, jeśli do niej dojdzie).
Nie można kombinować
i zagrywać dwóch kart "Rebel yell"
na jedną brygadę.

Dodatkowa amunicja

Inicjatywa

Opatrzność

Zagraj przed ostrzałem dowolnej
podstawki artylerii.
Podstawka artylerii dostaje +1 do
SO na czas jednego ostrzału.
W jednej turze nie można zagrywać
dwóch takich kart na jedną
podstawkę artylerii.

Zagraj na początku tury, przed
rzutem na inicjatywę.
Dostajesz dodatkową jedną kostkę,
którą musisz wykorzystać w tym
tym rzucie na inicjatywę.

Zagraj w dowolnym momencie.
Możesz powtórzyć dowolny rzut
wszystkimi kostkami. Wynik
powtórzonego rzutu jest
obowiązujący, nawet jeśli okazał
się gorszy.

Opatrzność

Przeznaczenie generała

Armata Whitwortha!

Zagraj w dowolnym momencie.
Możesz powtórzyć dowolny rzut
wszystkimi kostkami. Wynik
powtórzonego rzutu jest
obowiązujący, nawet jeśli okazał
się gorszy.

Zagraj:
1. Jeśli w walce uczestniczy
generał przeciwnika.
2. Jeśli zginie Twój generał.
1. Generał przeciwnika ginie jeśli
wyrzucono przynajmniej dwie 5
lub 5 i 6 lub dwie 6.
2. Generał unika śmierci i dalej
uczestniczy w bitwie. Papierośnica,
którą nosił w kieszeni przy sercu,
okazała się bardzo twarda
i szczęśliwa.
Efektu z punktu "2" nie można
stosować wobec wodza
naczelnego.

Zagraj na początku bitwy, przed
rozstawieniem markerków
jednostek.
Konfederatom w trakcie wojny
udało się kupić od Brytyjczyków
kilka doskonałych, ładowanych
odtylcowo dział Whitwortha.
Posiadały one niezrównaną celność
i zasięg.
Dowolny jeden element na jednej
z Twoich podstawek artylerii ma
zasięg 21 cali. Reszta statystyk jak
w armatach dalekodystansowych.

Szpieg

Rajd

Dywersanci

Zagraj:
1. Na koniec fazy rozstawiania
markerów jednostek na polu bitwy.
2. Jako kontrę do tej samej karty.
1. Wybierz jednego z generałów
korpusów przeciwnika. Przeciwnik
musi natychmiast ujawnić pod
którym markerem znajduje się jego
korpus.
2. Zamiast ujawnić, pod którym
markerem znajduje się wybrany
przez przeciwnika korpus, masz
prawo postawić jeszcze jeden
marker więcej. W tym momencie
możesz też zmienić przydział
jednostek między markerami.

Zagraj od razu po wysłaniu
swojej jazdy na rajd. Masz dwie
możliwości:
1. Za każdą brygadę, za którą nie
ruszył pościg dostajesz dodatkowy
punkt zwycięstwa.
(uwaga, punkty generała Stuarta
kumulują się od pierwotnej liczby
punktów, nie powiększonej tą
kartą).
2. Jeżeli masz jakąkolwiek brygadę
kawalerii, za którą nie ruszył
pościg, możesz zabrać jedną kartę
losową przeciwnika (nie możesz
ich oglądać, po prostu wybierz
losowo).

Zagraj na początku bitwy, przed
rozstawieniem markerów jednostek.

Weterani

Nieporozumienie

Przechwycony rozkaz

Zagraj na początku bitwy, przed
rozstawieniem markerów
jednostek.
Jedna, wybrana przez gracza
brygada otrzymuje status
weteranów. Zagrana na brygadę
weteranów podnosi ich
wyszkolenie do poziomu "elita".
Brygada stanie się weteranami
nawet jeśli armia osiągnęła już
limit weteranów/elity.

Zagraj:
1. Od razu po wydaniu rozkazu
przez przeciwnika.
2. Aby anulować działanie tej karty.
1. Na skutek nieporozumienia
generał przeciwnika nie zrozumiał
rozkazu. Przeciwnik traci
wszystkie kostki, które użył do
jego wydania i musi natychmiast
ponownie go wydać (jeśli ma
kostki). Jeśli nie ma już kostek
dowodzenia, korpus będzie
nieaktywny, a inicjatywa
przechodzi na drugiego gracza.
2. Anuluje działanie karty
"Nieporozumienie".

Zagraj:
1. Po rozstawieniu wszystkich
znaczników rozkazów.
2. W kontrze do tej karty.
1. Przeciwnik musi ujawnić
wybrany przez Ciebie rozkaz (musi
pokazać jaki to jest rozkaz), jego
korpus do wykonania tego rozkazu
będzie potrzebował jednego
sukcesu więcej, niż normalnie.
2. Rozkaz okazał się być fałszywy,
efekty z punktu 1 dotyczą Twojej
armii.

Dixie

Sukcesy w Tennesee

Na bagnety!

Zagraj na początku bitwy, przed
rozstawieniem markerów
jednostek.
Napisano popularną piosenkę.
Wybrana przez gracza brygada
w jego armii ma stały modyfikator
+1 do M na czas całej bitwy.

Zagraj na początku bitwy, przed
rozstawieniem markerów
jednostek.
Zwycięstwa w Tennesee sprawiły,
że możemy dysponować nieco
większą ilością wojska.
Gracz otrzymuje dodatkowe 10% $
(liczone od wartości pierwotnej,
nie modyfikowanej żadnymi
kartami), za które może kupić
brygady, lub ulepszenia do swojej
armii.
Dodatkowe brygady należy
dołączyć do dowolnych dywizji.

Zagraj w trakcie ataku dowolnej,
własnej brygady piechoty lub gdy
Twoja brygada kontratakuje
brygadę przeciwnika.
Atakująca lub kontratakująca
brygada piechoty Konfederatów
otrzymuje +1 do WB na czas jednej
walki wręcz (nie dotyczy walki
ogniowej).
Nie można łączyć z kartą „rebell
yell”.

Dywersanci, grasujący w okolicy
sprawili, że przeciwnik musi
oddelegować część wojska, aby
zabezpieczyć swoje tyły.
Przeciwnik musi usunąć dowolną,
wybraną przez siebie brygadę, która
będzie walczyć z dywersantami. Nie
weźmie ona udziału w bitwie i nie
liczy do punktów zwycięstwa.
Do walki z dywersantami nie można
wybrać brygady, która z innych
powodów nie weźmie udziału w bitwie
(np. rajd kawalerii
i inne).

Fatalne mapy

Sztuka dowodzenia

Śmierć adiutanta

Zagraj
1. Od razu po wydaniu rozkazu dla
jakiegoś korpusu przeciwnika.
2. Jako kontrę do tej karty.
1. Niedokładne mapy sprawiły, że
armia trafiła na teren, którego
miało tam nie być.
Masz prawo wystawić jeden teren,
w dowolnym miejscu, nie dalej niż
milę od brygad korpusu
przeciwnika, który właśnie dostał
rozkaz. Nie można kłaść terenu na
jednostkach. Możliwe do
rozstawienia tereny: teren trudny,
płot, murek.
2. Anuluje działanie karty "fatalne
mapy".

Zagraj:
1. Gdy nieprzyjacielski generał nie
zda testu na wykonanie rozkazu.
2. Gdy Twój generał nie zda
rozkazu.
3. W kontrze do tej samej karty.
1. Generał zachowuje jak się
dowódca z cechą „ostrożny” - jest
to niezależne od jego charakteru.
2. Możesz powtórzyć rzut na
wykonanie tego rozkazu.
3. Anuluje skutki działania karty
"sztuka dowodzenia".

Zagraj:
1. Od razu po rzucie przeciwnika
na test wykonania rozkazu.
2. W kontrze do tej karty.
1. Adiutant, który niósł rozkaz
został postrzelony. Gracz, na
którego zagrano tę kartę musi odjąć
jedną kostkę z sukcesem, której
użył do wykonania testu rozkazu.
Kostka jest traktowana jako zużyta
na rozkaz.
Zabranie kostki może doprowadzić
do niepowodzenia testu wykonania
rozkazu.
2. Adiutant przeżył - anuluje
działanie tej karty.

Sztaby

Piesza kawaleria

Cień akustyczny

Zagraj:
1. Na początku tury, przed rzutem
na inicjatywę.
2. W kontrze do tej samej karty.
1. Sztaby pracują doskonale.
Zyskujesz do końca tury dwie
kostki dla wodza naczelnego, które
dostaje od korpusów.
2. Sztaby pracują jak zawsze.
Anuluje skutki działania tej samej
karty.

Zagraj przed wykonaniem ruchu
Twojego, wybranego korpusu.
Jednostki piechoty i artylerii z tego
korpusu mają pół mili więcej do
ruchu w tej turze. Przyspieszenie
nie dotyczy zasięgu ataku, tylko
zwykłego ruchu.

Solidna milicja

Jedediah Hotchkiss

Zagraj na początku gry, przed
rozstawieniem markerów.
Wybrana przez Ciebie jednostka
milicji z Twojej armii ma +1 do
WB i +1 do morale na okres całej
bitwy. Nie można zagrywać na inne
jednostki, poza milicją.

Zagraj po rozstawieniu
markerów.
Jedediah Hotchkiss był wybitnym
kartografem Armii Północnej
Wirginii. Jego mapy ułatwiały
Konfederatom sprawne poruszanie
się w wielu rejonach.
Masz prawo wystawić jeden teren,
w dowolnym miejscu na swojej
połowie mapy. Nie można kłaść
terenu na stojących na polu bitwy
markerach.
Możliwe do rozstawienia tereny:
wzgórze, las, teren trudny, płot,
murek.

Zagraj:
1. Kiedy przeciwnik będzie chciał
wystawić swojego wodza naczelnego.
2. W kontrze do tej karty.
1. Wódz naczelny nieprzyjaciela musi
być rozstawiony przy jego krawędzi
pola bitwy i nie może się stamtąd
ruszać. Co turę (począwszy od
następnej tury po zagraniui karty) przed
rzutem na inicjatywę gracz musi
przetestować k6 czy wódz może
dołączyć normalnie do bitwy. Sukces
oznacza, iż może się normalnie
poruszać. Na początku 4 tury wódz
zdaje test automatycznie i dołącza do
bitwy.
2. Anuluje skutki działania tej karty.

Zła świadomość
sytuacyjna
Zagraj:
1. Po przetestowaniu własnego
rozkazu.
2. W kontrze do tej karty.
1.Wyznacz dowolną brygadę
przeciwnika. Brygada zostaje
natychmiast odepchnięta
w kierunku własnej podstawy
operacyjnej. Jeśli miałaby wpaść
na jednostki nieprzyjaciela, to musi
się zatrzymać cal przed nimi.
2. A jednak dobra świadomość
sytuacyjna. Anuluje skutki
działania tej karty.

„Union cheer”

Karabin Spencera

Dodatkowa amunicja

Zagraj w trakcie ataku dowolnej,
własnej brygady piechoty lub gdy
Twoja brygada kontratakuje
brygadę przeciwnika.
Atakująca lub kontratakująca
brygada piechoty Unii otrzymuje
+1 do WB i +1 do M, na czas
jednej walki (ogniowej i wręcz,
jeśli do niej dojdzie).

Zagraj na początku bitwy, przed
rozstawieniem markerów
jednostek.
Jedna, wybrana przez gracza
brygada kawalerii Unii otrzymuje
karabiny Spencera.
Na czas całej bitwy, jeśli jest
spieszona, ma +1 do WB w walce
ogniowej.

Zagraj przed ostrzałem dowolnej
podstawki artylerii.
Podstawka artylerii dostaje +1 do
SO na czas jednego ostrzału.
W jednej turze nie można zagrywać
dwóch takich kart na jedną
podstawkę artylerii.

Dodatkowa amunicja

Inicjatywa

Opatrzność

Zagraj przed ostrzałem dowolnej
podstawki artylerii.
Podstawka artylerii dostaje +1 do
SO na czas jednego ostrzału.
W jednej turze nie można zagrywać
dwóch takich kart na jedną
podstawkę artylerii.

Zagraj na początku tury, przed
rzutem na inicjatywę.
Dostajesz dodatkową jedną kostkę,
którą musi wykorzystać w tym tym
rzucie na inicjatywę.

Zagraj w dowolnym momencie.
Możesz powtórzyć dowolny rzut
wszystkimi kostkami. Wynik
powtórzonego rzutu jest
obowiązujący, nawet jeśli okazał
się gorszy.

Opatrzność

Przeznaczenie generała

Potęga przemysłu

Zagraj w dowolnym momencie.
Możesz powtórzyć dowolny rzut
wszystkimi kostkami. Wynik
powtórzonego rzutu jest
obowiązujący, nawet jeśli okazał
się gorszy.

Zagraj:
1. Jeśli w walce uczestniczy
generał przeciwnika.
2. Jeśli zginie Twój generał.
1. Generał przeciwnika ginie jeśli
wyrzucono przynajmniej dwie 5
lub 5 i 6 lub dwie 6.
2. Generał unika śmierci i dalej
uczestniczy w bitwie. Papierośnica,
którą nosił w kieszeni przy sercu,
okazała się bardzo twarda
i szczęśliwa.
Efektu z punktu "2" nie można
stosować wobec wodza
naczelnego.

Zagraj na początku gry, przed
rozstawieniem markerków
jednostek.
Dopisz do jednej z Twoich
podstawek z działami jeden
element artylerii dowolnego typu.
Podstawka nie może przekroczyć
maksymalnego limitu liczebności
artylerii.
Jeśli z powodu limitu nie masz
gdzie dopisać tego elementu,
stwórz dla niego specjalną
podstawkę, która wyjątkowo
będzie miała tylko jeden element
artylerii.

Fatalne mapy

Sztuka dowodzenia

Śmierć adiutanta

Zagraj:
1. Od razu po wydaniu rozkazu dla
jakiegoś korpusu przeciwnika.
2. Jako kontrę do tej karty.
1. Niedokładne mapy sprawiły, że
armia trafiła na teren, którego
miało tam nie być.
Masz prawo wystawić jeden teren,
w dowolnym miejscu, nie dalej niż
milę od brygad korpusu
przeciwnika, który właśnie dostał
rozkaz. Nie można kłaść terenu na
jednostkach. Możliwe do
rozstawienia tereny: teren trudny,
płot, murek.
2. Anuluje działanie karty "fatalne
mapy".

Zagraj:
1. Gdy nieprzyjacielski generał nie
zda testu na wykonanie rozkazu.
2. Gdy Twój generał nie zda
rozkazu.
3. W kontrze do tej samej karty.
1. Generał zachowuje jak się
dowódca z cechą „ostrożny” - jest
to niezależne od jego charakteru.
2. Możesz powtórzyć rzut na
wykonanie tego rozkazu.
3. Anuluje skutki działania karty
"sztuka dowodzenia".

Zagraj:
1. Od razu po rzucie przeciwnika
na test wykonania rozkazu.
2. W kontrze do tej karty.
1. Adiutant, który niósł rozkaz
został postrzelony. Gracz, na
którego zagrano tę kartę musi odjąć
jedną kostkę z sukcesem, której
użył do wykonania testu rozkazu.
Kostka jest traktowana jako zużyta
na rozkaz.
Zabranie kostki może doprowadzić
do niepowodzenia testu wykonania
rozkazu.
2. Adiutant przeżył - anuluje
działanie tej karty.

Sztaby

Interwencja Lincolna

Cień akustyczny

Zagraj:
1. Na początku tury, przed rzutem
na inicjatywę.
2. W kontrze do tej samej karty.
1. Sztaby pracują doskonale.
Zyskujesz do końca tury dwie
kostki dla wodza naczelnego, które
dostaje od korpusów.
2. Sztaby pracują tak samo.
Anuluje skutki działania tej samej
karty.

Zagraj po wylosowaniu swoich
generałów.
Prezydent Lincoln lubił
interweniować i wymieniać
generałów, którzy nie spełniali jego
oczekiwań.
Możesz wylosować jeszcze
jednego generała (o dowolnym
stopniu), a następnie wybrać, czy
dowodzić będzie dalej ten "stary",
czy "nowy".

Solidna milicja

Niczym Sickles pod
Gettysburgiem

Zła świadomość
sytuacyjna

Zagraj po wydaniu rozkazu dla
danego korpusu.
Cały korpus musi wykonać
przymusowy ruch pół mili do
przodu (bez wpływu terenu), jak
przy agresywnym generale, nie
może jednak atakować przeciwnika
– brygady muszą zatrzymać się
poza strefą kontroli przeciwnika.
Ruch musi zostać wykonany przez
wszystkie brygady korpusu.
Po wykonaniu tego ruchu jednostki
mogą wykonać swoje normalne
ruchy i działania (jeśli generał zdał
rozkaz).

Zagraj:
1. Po przetestowaniu własnego
rozkazu.
2. W kontrze do tej karty.
1.Wyznacz dowolną brygadę
przeciwnika. Brygada zostaje
natychmiast odepchnięta
w kierunku własnej podstawy
operacyjnej. Jeśli miałaby wpaść
na jednostki nieprzyjaciela, to musi
się zatrzymać cal przed nimi.
2. A jednak dobra świadomość
sytuacyjna. Anuluje skutki
działania tej karty.

Zagraj na początku gry, przed
rozstawieniem markerów.
Wybrana przez Ciebie jednostka
milicji z Twojej armii ma +1 do
WB i +1 do morale na okres całej
bitwy. Nie można zagrywać na inne
jednostki, poza milicją.

Zagraj:
1. Kiedy przeciwnik będzie chciał
wystawić swojego wodza naczelnego.
2. W kontrze do tej karty.
1. Wódz naczelny nieprzyjaciela musi
być rozstawiony przy jego krawędzi
pola bitwy i nie może się stamtąd
ruszać. Co turę (począwszy od
następnej tury po zagraniui karty) przed
rzutem na inicjatywę gracz musi
przetestować k6 czy wódz może
dołączyć normalnie do bitwy. Sukces
oznacza, iż może się normalnie
poruszać. Na początku 4 tury wódz
zdaje test automatycznie i dołącza do
bitwy.
2. Anuluje skutki działania tej karty.

Szpieg

Zagraj:
1. Na koniec fazy rozstawiania
markerów jednostek na polu bitwy.
2. Jako kontrę do tej samej karty.
1. Wybierz jednego z generałów
korpusów przeciwnika. Przeciwnik
musi natychmiast ujawnić pod
którym markerem znajduje się jego
korpus.
2. Zamiast ujawnić, pod którym
markerem znajduje się wybrany
przez przeciwnika korpus, masz
prawo postawić jeszcze jeden
marker więcej. W tym momencie
możesz też zmienić przydział
jednostek między markerami.

Dezinformacja

Dodatkowa amunicja

Zagraj jeśli przeciwnik zagra
kartę szpieg.
Zamiast ujawnić, pod którym
markerem znajduje się wybrany
przez przeciwnika korpus, masz
prawo postawić jeszcze jeden
marker więcej. W tym momencie
możesz też zmienić przydział
jednostek między markerami.

Zagraj przed ostrzałem dowolnej
podstawki artylerii.
Podstawka artylerii dostaje +1 do
SO na czas jednego ostrzału.
W jednej turze nie można zagrywać
dwóch takich kart na jedną
podstawkę artylerii.

Armia zawodowa

Nieporozumienie

Przechwycony rozkaz

Zagraj na początku bitwy, przed
rozstawieniem markerów
jednostek.
Jedna z brygad gracza składa się
z regimentów armii zawodowej,
które są o wiele lepiej wyszkolone
niż ochotnicza.
W związku z tym wybrana przez
gracza brygada otrzymuje status
weteranów. Jeśli kartę zagrano na
brygadę o statusie weteranów, staje
się ona "elitą".
Zmiana statusu jest możliwa nawet
gdy armia ma już wypełniony limit
jednostek weteranów/elity.

Zagraj:
1. Od razu po wydaniu rozkazu
przez przeciwnika.
2. Aby anulować działanie tej karty.
1. Na skutek nieporozumienia
generał przeciwnika nie zrozumiał
rozkazu. Przeciwnik traci
wszystkie kostki, które użył do
jego wydania i musi natychmiast
ponownie go wydać (jeśli ma
kostki). Jeśli nie ma już kostek
dowodzenia, korpus będzie
nieaktywny, a inicjatywa
przechodzi na drugiego gracza.
2. Anuluje działanie karty
"Nieporozumienie".

Zagraj:
1. Po rozstawieniu wszystkich
znaczników rozkazów.
2. W kontrze do tej karty.
1. Przeciwnik musi ujawnić
wybrany przez Ciebie rozkaz (musi
pokazać jaki to jest rozkaz), jego
korpus do wykonania tego rozkazu
będzie potrzebował jednego
sukcesu więcej, niż normalnie.
2. Rozkaz okazał się być fałszywy,
efekty z punktu 1 dotyczą Twojej
armii.

Battlecry of freedom

Sukcesy w Kentucky

Dobrze celować!

Zagraj na początku bitwy, przed
rozstawieniem markerów
jednostek.
Napisano popularną piosenkę.
Wybrana przez gracza brygada
w jego armii ma stały modyfikator
+1 do M na czas całej bitwy.

Zagraj na początku bitwy, przed
rozstawieniem markerów
jednostek.
Zwycięstwa w Kentucky sprawiły,
że możemy dysponować nieco
większą ilością wojska.
Gracz otrzymuje dodatkowe 10% $
(liczone od wartości pierwotnej,
nie modyfikowanej żadnymi
kartami), za które może kupić
brygady, lub ulepszenia do swojej
armii.
Dodatkowe brygady należy
dołączyć do dowolnych dywizji.

Zagraj w trakcie ataku dowolnej,
własnej brygady piechoty lub gdy
Twoja brygada jest atakowana
przez przeciwnika (niezależnie
od przyjętej reakcji).
Atakująca brygada piechoty Unii
otrzymuje +1 do WB na czas jednej
walki ogniowej (nie dotyczy walki
wręcz).
Nie można łączyć z kartą „Union
cheer”.

Taktyka kawalerii

Taktyka kawalerii

Taktyka kawalerii

RAJD

OSŁONA ARMII

RUCH
OSKRZYDLAJĄCY

Taktyka kawalerii

Taktyka kawalerii

Taktyka kawalerii

RAJD

OSŁONA ARMII

RUCH
OSKRZYDLAJĄCY

SCENARIUSZ: Okolice CHANCELLOR’S HOUSE w THE WILDERNESS
TEREN
Otwarty teren
Drogi
Zagłębiona droga
Linia kolejowa
Wzgórza
Trudny teren
Las lub zagajnik
Mury i murki
Teren zabudowany
Fortyfikacje polowe
Teren niedostępny
Strumień
Rzeka

MIN
0
1
0
0
1
2
8
0
0
$
0
0
0

MAX
4
2
1
1
3
6
12
4
1
$
2
2
0

ZASADY SCENARIUSZA
Długość trwania bitwy: 8 tur jeśli liczniejsza armia ma
wartość do 2000$, 12 tur jeśli więcej.
Rozmiar bitwy: 120x120 cm jeśli liczniejsza armia ma
wartość do 2000$, 120x180 jeśli więcej.
Rozstawianie terenu: Po 3 tereny na gracza, poczynając od
gracza z inicjatywą. Maksymalnie 24 tereny przy stole
120x120 i 30 terenów przy stole 120x180.
Rozmieszczenie markerów jednostek: Nie dalej niż pół mili
od własnej krawędzi pola bitwy.
Punkty strategiczne: 4 punkty strategiczne, wyznaczane po 2
przez każdego gracza zgodnie z zasadami z podręcznika.
Zasady specjalne: Z uwagi na gęstą roślinność balony mają
widoczność ograniczoną do 1 mili.

SCENARIUSZ: Okolice ANTIETAM
TEREN
Otwarty teren
Drogi
Zagłębiona droga
Linia kolejowa
Wzgórza
Trudny teren
Las lub zagajnik
Mury i murki
Teren zabudowany
Fortyfikacje polowe
Teren niedostępny
Strumień
Rzeka

MIN
2
1
0
0
1
6
0
0
1
$
0
0
1

MAX
8
4
1
1
3
12
3
4
1
$
1
2
2

ZASADY SCENARIUSZA
Długość trwania bitwy: 8 tur jeśli liczniejsza armia ma
wartość do 2000$, 12 tur jeśli więcej.
Rozmiar bitwy: 120x120 cm jeśli liczniejsza armia ma
wartość do 2000$, 120x180 jeśli więcej.
Rozstawianie terenu: Po 3 tereny na gracza, poczynając od
gracza z inicjatywą. Maksymalnie 24 tereny przy stole
120x120 i 30 terenów przy stole 120x180.
Rozmieszczenie markerów jednostek: Nie dalej niż pół mili
od własnej krawędzi pola bitwy.
Punkty strategiczne: 4 punkty strategiczne, wyznaczane po 2
przez każdego gracza zgodnie z zasadami z podręcznika.
Zasady specjalne: Przynajmniej dwa punkty strategiczne to
muszą być tereny trudne (najlepiej pola), nawet jeśli nie leżą
jak najbliżej środka pola bitwy.

SCENARIUSZ: Okolice MALVERN HILL
TEREN
Otwarty teren
Drogi
Zagłębiona droga
Linia kolejowa
Wzgórza
Trudny teren
Las lub zagajnik
Mury i murki
Teren zabudowany
Fortyfikacje polowe
Teren niedostępny
Strumień
Rzeka

MIN
4
1
0
0
3
1
3
0
0
$
0
0
0

MAX
8
2
1
1
6
4
6
4
1
$
2
2
0

ZASADY SCENARIUSZA
Długość trwania bitwy: 8 tur jeśli liczniejsza armia ma
wartość do 2000$, 12 tur jeśli więcej.
Rozmiar bitwy: 120x120 cm jeśli liczniejsza armia ma
wartość do 2000$, 120x180 jeśli więcej.
Rozstawianie terenu: Po 3 tereny na gracza, poczynając od
gracza z inicjatywą. Maksymalnie 24 tereny przy stole
120x120 i 30 terenów przy stole 120x180.
Rozmieszczenie markerów jednostek: Nie dalej niż pół mili
od własnej krawędzi pola bitwy.
Punkty strategiczne: 4 punkty strategiczne, wyznaczane po 2
przez każdego gracza zgodnie z zasadami z podręcznika.
Zasady specjalne: Jednym z punktów strategicznych musi
być wzgórze, nawet jeśli nie leży jak najbliżej środka pola
bitwy.

SCENARIUSZ: Okolice GETTYSBURGA
TEREN
Otwarty teren
Drogi
Zagłębiona droga
Linia kolejowa
Wzgórza
Trudny teren
Las lub zagajnik
Mury i murki
Teren zabudowany
Fortyfikacje polowe
Teren niedostępny
Strumień
Rzeka

MIN
3
2
0
1
3
2
1
0
0
$
0
0
0

MAX
8
6
1
1
8
8
4
8
1
$
1
1
0

ZASADY SCENARIUSZA
Długość trwania bitwy: 8 tur jeśli liczniejsza armia ma
wartość do 2000$, 12 tur jeśli więcej.
Rozmiar bitwy: 120x120 cm jeśli liczniejsza armia ma
wartość do 2000$, 120x180 jeśli więcej.
Rozstawianie terenu: Po 3 tereny na gracza, poczynając od
gracza z inicjatywą. Maksymalnie 24 tereny przy stole
120x120 i 30 terenów przy stole 120x180.
Rozmieszczenie markerów jednostek: Nie dalej niż pół mili
od własnej krawędzi pola bitwy.
Punkty strategiczne: 4 punkty strategiczne, wyznaczane po 2
przez każdego gracza zgodnie z zasadami z podręcznika.
Zasady specjalne: Gettysburg do symbol. Kto zwycięży
w tych okolicach, ten po policzeniu wszystkich punktów
zwycięstwa, dostaje ich o połowę więcej, zaokrąglając w górę.
Zasada nie działa w przypadku remisu.

SCENARIUSZ: DOLINA SHENANDOAH
TEREN
Otwarty teren
Drogi
Zagłębiona droga
Linia kolejowa
Wzgórza
Trudny teren
Las lub zagajnik
Mury i murki
Teren zabudowany
Fortyfikacje polowe
Teren niedostępny
Strumień
Rzeka

MIN
2
1
1
0
3
2
1
0
0
$
1
0
1

MAX
4
2
2
1
6
6
6
4
3
$
1
2
1

ZASADY SCENARIUSZA
Długość trwania bitwy: 8 tur jeśli liczniejsza armia ma
wartość do 2000$, 12 tur jeśli więcej.
Rozmiar bitwy: 120x120 cm jeśli liczniejsza armia ma
wartość do 2000$, 120x180 jeśli więcej.
Rozstawianie terenu: Po 3 tereny na gracza, poczynając od
gracza z inicjatywą. Maksymalnie 24 tereny przy stole
120x120 i 30 terenów przy stole 120x180.
Rozmieszczenie markerów jednostek: Nie dalej niż pół mili
od własnej krawędzi pola bitwy.
Punkty strategiczne: 4 punkty strategiczne, wyznaczane po 2
przez każdego gracza zgodnie z zasadami z podręcznika.
Zasady specjalne: Gracz wystawiający tereny jako pierwszy,
musi od razu wystawić rzekę.

SCENARIUSZ: Okolice MANASSAS JUNCTION
TEREN
Otwarty teren
Drogi
Zagłębiona droga
Linia kolejowa
Wzgórza
Trudny teren
Las lub zagajnik
Mury i murki
Teren zabudowany
Fortyfikacje polowe
Teren niedostępny
Strumień
Rzeka

MIN
4
2
0
1
0
2
3
0
0
$
0
0
0

MAX
8
4
1
2
3
4
6
4
1
$
1
2
0

ZASADY SCENARIUSZA
Długość trwania bitwy: 8 tur jeśli liczniejsza armia ma
wartość do 2000$, 12 tur jeśli więcej.
Rozmiar bitwy: 120x120 cm jeśli liczniejsza armia ma
wartość do 2000$, 120x180 jeśli więcej.
Rozstawianie terenu: Po 3 tereny na gracza, poczynając od
gracza z inicjatywą. Maksymalnie 24 tereny przy stole
120x120 i 30 terenów przy stole 120x180.
Rozmieszczenie markerów jednostek: Nie dalej niż pół mili
od własnej krawędzi pola bitwy.
Punkty strategiczne: 4 punkty strategiczne, wyznaczane po 2
przez każdego gracza zgodnie z zasadami z podręcznika.
Zasady specjalne: Strona posiadająca inicjatywę może
wystawić markery swoich jednostek również pół mili od jednej
z bocznych krawędzi, które przylegają do własnej krawędzi
pola bitwy.

