
1. Bój spotkaniowy
II wojna światowa jako wojna ruchoma wielokrotnie 
stwarzała sytuacje, kiedy jedne oddziały 
nieoczekiwanie wchodziły w kontakt z innym. Wysoce 
mobilne oddziały powodowały, iż potyczka taka 
przekształcała się w kombinację roszad, których celem 
było zajęcie silnych pozycji na nieprzyjacielskich 
tyłach. Scenariusz Bój spotkaniowy wykorzystuje 
zasady specjalne Fair Fight oraz Mobile Battle

Twoje rozkazy:
Atakujący
Twoje siły przebiły się przez nieprzyjacielską linię 
frontu i obecnie przebywają na jego głębokim 
zapleczu. Wszystkie napotkane związki taktyczne 
przeciwnika muszą zostać natychmiast zniszczone 
zanim zdążą zająć odpowiednie pozycje obronne. 
Musisz zająć którykolwiek z Twoich Celów zanim 
przeciwnik zdobędzie któryś ze swoich

Obrońca
Raporty z frontu donoszą, że przeciwnik przełamał nasze linie. W chwili obecnie pozycje wysuniętych związków nieprzyjaciela są 
nieznane. Twoja kompania została wysłana w celu zabezpieczenia obiektów o wielkim znaczeniu  strategicznym. Kluczowym jest, aby 
zając je zanim zrobi to przeciwnik. Twoim zadaniem jest zabezpieczenie któregoś ze swoich Celów zanim przeciwnik zajmie któryś z 
jego Celów.

Przed bitwą
1. Obaj gracze rzucają kością. Gracz, który uzyskał wyższy wynik jest atakującym i wybiera jedną z długich krawędzi jako swoją 
krawędź. Drugi gracz bronić się będzie z drugiej długiej krawędzi.
2. Atakujący umieszcza dwa Cele po stronie stołu należącej do obrońcy. Obrońca umieszcza 2 Cele po stronie atakującego. Cele muszą się 
znajdować przynajmniej 16"/40cm od linii dzielącej stół na połowy atakującego i obrońcy oraz nie mogą być umieszczone bliżej niż 
8"/20cm od którejkolwiek krawędzi. Cele muszą znajdować się nie więcej niż 48"/120cm od siebie.
3. Obaj gracze, poczynając od atakującego, na zmianę umieszczają po plutonie na swojej połowie stołu. Plutony nie mogą być 
rozmieszczone bliżej niż 12"/30cm od linii dzielącej stół na połowy atakującego i obrońcy.
4. Obaj gracze, poczynając od atakującego, na zmianę umieszczają swoje drużyny samodzielne (Independent teams) swoich strefach
rozstawienia.

Rozpoczęcie bitwy
1. Plutony zwiadowcze przeprowadzają ruch zwiadowczy (Reconnassance Deployment move) ąc od jednostek atakującego.
2. Obaj gracze rzucają kością. Gracz, który pierwszy zakończył rozstawienie dolicza +1 do wyniku jaki uzyskał na kości. Gracz, który 
uzyskał wyższy wynik rozpoczyna grę. W przypadku remisu należy powtórzyć rzut.
3. Ponieważ scenariusz wykorzystuje zasadę specjalną Mobile Battle w turze pierwszego gracza liczymy jakby się ruszyły.

Zakończenie bitwy
Bitwa kończy się kiedy:

• Gracz zaczyna turę dzierżąc któryś z Celów, które umieścił w strefie wystawienia przeciwnika
• Czas przewidziany na grę się skończy

Wyłonienie zwycięzcy
Gracz, który zajął swój Cel zabezpieczył kluczowy element pola bitwy i zepchnął przeciwnika do defensywy.
Wylicz zdobyte Punkty Zwycięstwa (VP) na podstawie Tabeli Punktów Zwycięstwa (s. 195 podręcznika głównego).
Jeśli żadna ze stron nie wygrała to wynik gry wyliczamy zgodnie z zasadą Fair Fight.
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2. Potyczka
Na flankach bitew o znaczeniu strategicznym małe 
jednostki mogą łatwo znaleźć się w opałach. Kiedy 
dojdzie do kontaktu z nieprzyjacielem oddziały te 
wzywają wsparcie i walka nabiera tempa. Scenariusz 
Potyczka wykorzystuje zasady specjalne:
Delayed reserves, Fair fight, Mobile battle i 
Scattered reserves.

Twoje rozkazy
Atakujący
Twoje siły posuwały się do przodu kiedy napotkały 
silny opór. Posłałeś po wsparcie, ale równocześnie 
przeciwnik zrobił to samo, więc musisz nacierać 
póki jest on słaby. Musisz przebić się przez pozycje 
nieprzyjaciela i zająć jeden ze swoich Celów zanim 
przeciwnik zajmie któryś ze swoich.

Obrońca
Ta część linii frontu została poważnie nadwyrężona i to teraz na Twoich barkach spoczywa zadanie ustabilizowania sytuacji w tym rejonie 
oraz wyparcia sił nieprzyjaciela. Wróg jest silniejszy niż przypuszczano więc musisz działać agresywnie zanim nadejdą posiłki. Musisz 
zająć i utrzymać jeden ze swoich Celów zanim przeciwnik zajmie któryś ze swoich.

Przed bitwą
1. Obaj gracze rzucają kością. Ten, który uzyskał wyższy wynik wybiera jedną z długich krawędzi stołu jako krawędź z której będzie 
atakował. Drugi gracz będzie bronił się z przeciwnej krawędzi stołu.
2. Poczynając od atakującego, obaj gracze ustawiają po swojej stronie stołu po jednym Celu.
3. Obaj gracze, postawiwszy Cele po swoich strefach stołu, teraz stawiają po jednym celu po stronie stołu przeciwnika ponownie 
zaczynając od atakującego. Cele muszą znajdować się co najmniej 16"/40cm od linii dzielącej stół na strony   atakującego i obrońcy oraz 
nie mogą znajdować się bliżej niż 8"/20cm od krawędzi bocznych stołu.
4. Następnie, poczynając od atakującego, obaj gracze wyznaczają co najmniej połowę swoich plutonów, które to będą trzymane w 
opóźnionej oraz rozproszonej rezerwie (Delayed and Scattered reserves).
5. Obaj gracze, poczynając od atakującego, teraz na zmianę umieszczają po plutonie po swojej stronie stołu. Jednostki in mogą się 
znajdować bliżej niż 12"/30cm od linii dzielącej stół na strony atakującego i obrońcy.
6. Następnie, ponownie poczynając od atakującego, gracze wystawiają swoje drużyny samodzielne (Independant teams) w swoich 
strefach wystawienia.

Rozpoczęcie bitwy
1. Poczynając od atakującego, obaj gracze wykonują ruch zwiadowczy (Reconnaissance Deployment).
2. W końcu obaj gracze rzucają kością. Ten, który pierwszy skończył rozstawienie swoich jednostek dodaje do uzyskanego przez siebie 
wyniku +1. Gracz z wyższym wynikiem rozpoczyna grę.
3. Pamiętaj, że ten scenariusz wykorzystuje zasadę Moblie battle, a więc wszystkie jednostki w pierwszej turze traktuje się jakby były w 
ruchu.

Zakończenie bitwy
Gra kończy się kiedy:

• Któryś z graczy zaczyna swoją turę będąc w posiadaniu Celu znajdującego się w strefie rozstawienia przeciwnika, lub
• Kończy się czas przewidziany na grę

Wyłonienie zwycięzcy
Grę wygrywa ten gracz, który zajął swój Cel. Przejął on kontrolę nad kluczowym elementem pola bitwy i zmusił przeciwnika do przejścia 
do defensywy co pozwoli w przyszłości na zadanie mu ostatecznego ciosu.
Wyliczcie zdobyte Punkty Zwycięstwa (VP) zgodnie z Tabelą Punktów Zwycięstwa (str. 149 podręcznika głównego).
Jeśli żadna ze stron nie odniosła zwycięstwa wyliczcie Punkty Zwycięstwa (VP) zgodnie z zasadą Fair fight.
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3. Bez odwrotu
Rozkaz Hitlera nakazujący okopanie się i nie oddawanie terenu pozostawia jego 
żołnierzom niewiele sposobów na zatrzymanie zbliżającej się Armii Czerwonej. 
Jednostki na najdalej wysuniętej linii frontu mogą jedynie okopać swoje pozycje, 
postępując zgodnie z rozkazem walczyć tam, gdzie się znajdują i modlić się o 
kontratak sił zmotoryzowanych, który odeprze siły Sowietów. 
Przy rozkazie „bez odwrotu” używa się następujących zasad specjalnych: 
Ambush, Defensive Battle, Prepared Positions oraz Reserves.

Twoje Rozkazy

Atakujący
Wróg został tym razem pokonany, ale jeszcze nie odparty. Wycofał się do 
tymczasowych pozycji obronnych. Musisz ich tutaj pokonać i zmusić do 
odwrotu. Kiedy już zepchniesz ich z pozycji, droga stanie otworem i twoje 
jednostki zmobilizowane będą mogły otoczyć ich i zniszczyć. 

Obrońca
Sprawy nie stoją za dobrze, ale przyszły rozkazy, aby za wszelką cenę utrzymać 
pozycje. Wróg ma nad tobą przewagę liczebną, a twoja obrona jest ledwie 
okopana, ale musisz wytrzymać aż dotrą posiłki. Jeśli uda ci się powstrzymać 
tutaj wroga, będziemy mogli na nowo ustalić linię frontu i przygotować 
kontratak. Nie możesz się wycofać!

Przygotowanie do rozgrywki
1.Zastosuj zasadę specjalną Defensive Battle, żeby zdecydować kto będzie 
Obrońcą, a kto Atakującym.
2.Obrońca decyduje, z której krótkiej strony stołu chce rozstawić wojska.
3. Zaczynając od Obrońcy, obaj gracze ustawiają po jednym celu, każdy po stronie Obrońcy. Cel musi znajdować się co  najmniej 8”/20 
cm od środkowej linii stołu i nie może być wystawiony w odległości 8”/ 20 cm od którejkolwiek krawędzi.
4. Następnie Obrońca wybiera co najmniej połowę swoich plutonów do Rezerwy, zaraz na początku rozgrywki. Potem Obrońca wybiera 
jeden z pozostałych na stole plutonów do Zasadzki. Na końcu wystawia resztę plutonów na swojej połowie stołu.
5. Atakujący rozstawia siły na całej swojej połowie stołu co najmniej 16”/ 40 cm od środkowej linii stołu.
6. Obaj gracze zaczynając od obrońcy wystawiają drużyny niezależne (Independent team)w swojej strefie wystawienia. 

Rozpoczęcie rozgrywki
1. Obrońca rozpoczyna grę z przygotowanych pozycji, więc jego jednostki są w okopach (Foxholes) i mają status Gone to Ground.
2. zwiadowcze przeprowadzają ruch zwiadowczy (Recnnassance Deployment) zaczynając od jednostek obrońcy.
3. Atakujący rozpoczyna pierwszą rundę.

Zakończenie rozgrywki
Rozgrywka kończy się jeśli:

• Atakujący zdobędzie którykolwiek z celów na początku swojej rundy, lub
• Obrońca zacznie którąkolwiek ze swoich rund, począwszy od rundy szóstej, bez jednostek ofensywnych po stronie 

Atakującego

Wyłonienie zwycięzcy
Atakujący wygrywa, jeśli rozpoczął swoją turę zajmując Cel. Przebił się on przez linie obrońcy i zmusił go do wycofania się. 
W innym przypadku wygrywa obrońca. Natarcie zostało odparte, a obrońca ma czas na przygotowanie kontruderzenia.
Wylicz zdobyte Punkty Zwycięstwa (VP) na podstawie Tabeli Punktów Zwycięstwa (s. 195 podręcznika głównego).
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4. Odwrót
Odwrót pozwala pobitym dowódcom na ocalenie 
części swoich sił i umożliwia im zajęcie pozycji 
lepszych do obrony. Scenariusz Odwrót 
wykorzystuje zasady Ambush, Defensive battle, 
Prepared positions oraz Strategic Withdrawal.

Twoje rozkazy
Atakujący
Aby w pełni wykorzystać odniesione wcześniej 
zwycięstwo musisz zmiażdżyć straż tylnią 
nieprzyjaciela i przekształcić odwrót jego sił w 
paniczną ucieczkę. Przebij się przez siły 
przeciwnika i zajmij jeden z Celów zanim będzie 
za późno.

Obrońca
Musisz osłonić odwrót swoich sił, aby mogły one zając nowe pozycje oraz przegrupować się. Nieprzyjaciel krąży wokół
Twoich flanek, a więc straż tylnia nie może długo pozostać na swoich pozycjach. Broń Celów do czasu kiedy Twoje główne siły będą 
bezpieczne.

Przed bitwą
1. Wyznacz obrońcę i atakującego zgodnie z zasadą Defensive Battle.
2. Obrońca wybiera jedną z długich krawędzi stołu, która będzie jego strefą rozstawienia. Atakujący wystawiać się będzie z przeciwnej 
krawędzi.
3. Obrońca wystawia jeden Cel w swojej strefie rozstawienia tak, aby nie był on bliżej niż 8"/20cm od jakiejkolwiek krawędzi stołu oraz 
od linii dzielącej stół na połowy atakującego i obrońcy.
4. Następnie atakujący wystawia dwa Cele w ten sam sposób jak obrońca. Żaden z dwóch danych Celów nie może być oddalony od siebie 
o więcej niż 48"/120cm.
5. Obrońca wystawia całość swoich sił w przygotowanych pozycjach (Prepared Positions) po swojej stronie stołu. Jeden pluton może 
zostać wyznaczony do robienia zasadzki (Ambush).
6. Atakujący wystawia całość swoich sił po swojej stronie stołu nie bliżej niż 16"/40cm od linii dzielącej stół na połowy.
7. Następnie, poczynając od obrońcy, gracze wystawiają swoje drużyny samodzielne (Independant teams) w swoich strefach wystawienia.

Rozpoczęcie bitwy
1. Siły obrońcy zaczynają grę w przygotowanych pozycjach (Prepared positions), a więc wszystkie plutony zaczynają grę w okopach 
(Foxholes) oraz posiadając status Gone to the Ground.
2. Poczynając od obrońcy, obaj gracze wykonują ruch zwiadowczy (Reconnaissance Deployment).
3. Grę rozpoczyna atakujący.

Zakończenie bitwy
Bitwa się kończy kiedy:
• Atakujący zaczyna swoją turę będąc w posiadaniu któregoś z Celów, lub

• Kiedy obrońca rozpoczyna swoją ósmą turę (pamiętaj, aby wykonać test morale kompanii – Company Morale Check - jeśli jest on 
potrzebny zanim przystąpicie do wyłaniania zwycięzcy).

Wyłonienie zwycięzcy
Atakujący wygrywa jeśli zaczął swoją turę będąc w posiadaniu któregoś z Celów. Atakujący zmiażdżył straż tylną obrońcy i zdobył 
Cele.W innym przypadku wygrywa obrońca. Straż tylna dała siłom głównym wystarczająco dużo czasu na bezpieczne wycofanie się i 
obecnie sama przystępuje do odwrotu. Wyliczcie zdobyte Punkty Zwycięstwa (VP) zgodnie z Tabelą Punktów Zwycięstwa (str. 149 
podręcznika głównego).
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5. Przebicie
Linie frontu rozciągające się na dużych obszarach 
ziemi często zmuszają obrońcę do tworzenia 
odosobnionych gniazd oporu zamiast jednej, spójnej 
linii obrony. Scenariusz Przebicie wykorzystuje 
zasady specjalne Defensive battle, Delayed  
reserves,,Mobile reserves oraz Prepared positions.

Twoje rozkazy:
Atakujący
Nieprzyjaciel nie dysponuje wystarczającymi siłami, 
aby zabezpieczyć cały front. Taka sytuacja pozwoliła 
Ci na wysłanie niewielkiego związku, który poprzez 
atak z flanki może pomóc przebić się Twoim siłom 
głównym. Zajmij jeden z Celów bądź przez bezpośredni szturm bądź przez atak flankujący.

Obrońca
Twoje siły są zbyt małe aby utrzymać zwartą linię obrony. Zamiast tego skupiłeś obronę w kluczowych punktach. Rozpoznanie wykazało, 
że na Twojej flance znajduje się duży związek taktyczny nieprzyjaciela, a drugi podobny szykuje się do bezpośredniego ataku na Twoje 
pozycje. Twoim zadaniem jest zabezpieczenie Celów oraz odpędzenie przeciwnika.

Przed bitwą
1. Wyznacz środek stołu tak, aby umiejscowienie poszczególnych ćwiartek było widoczne dla obu graczy.
2. Wyznacz obrońcę i atakującego zgodnie z zasadą Defensive Battle.
3. Obrońca wyznacza dwie przeciwne sobie (po skosie) ćwiartki, które będą jego strefą wystawienia. Atakujący wybiera jedną z 
pozostałych ćwiartek jako swoją strefę wystawienia.
4. Atakujący wstawia dwa Cele. Cele nie mogą znajdować się bliżej niż 8"/20cm od linii dzielących stół na ćwiartki oraz od krawędzi.
5. Obrońca wystawia swoje plutony w swojej strefie rozstawienia zgodnie z zasadą Mobile reserves. Plutony nie wystawione na stole 
liczymy jako będące w Rezerwie.
6. Atakujący musi trzymać przynajmniej jeden pluton i może trzymać do połowy swoich plutonów jako jednostki dokonujące ataku 
flankującego i wystawiające się na stole jako Opóźnione rezerwy (Delayed reserves). Reszta jednostek wystawia się w swojej strefie 
rozstawienia nie bliżej niż 12"/30cm od jednostek obrońcy.
7. Następnie, poczynając od obrońcy, gracze wystawiają swoje drużyny samodzielne (Independant teams) w swoich strefach wystawienia.

Rozpoczęcie bitwy
1. Siły obrońcy zaczynają grę w przygotowanych pozycjach (Prepared positions), a więc wszystkie plutony zaczynają grę w okopach 
(Foxholes) oraz posiadając status Gone to the Ground.
2. Poczynając od obrońcy, obaj gracze wykonują ruch zwiadowczy (Reconnaissance Deployment).
3. Grę rozpoczyna atakujący.

Zakończenie bitwy
Gra kończy się w turze szóstej lub późniejszej kiedy:

• Atakujący zaczyna swoją turę będąc w posiadaniu któregoś z Celów, lub
• Obrońca zaczyna swoją turę, a w promieniu 16"/40cm od Celów nie ma jednostek przeciwnika

Wyłonienie zwycięzcy
Atakujący wygrywa jeśli zaczyna swoją turę trzymając którykolwiek z Celów. Jego siły przebiły się przez linie obrony i teraz są na 
głębokich tyłach nieprzyjaciela. W innym przypadku wygrywa obrońca. Natarcie zostało zatrzymane, a linia frontu jest cała. Wyliczcie 
zdobyte Punkty Zwycięstwa (VP) zgodnie z Tabelą Punktów Zwycięstwa (str. 149 podręcznika głównego).
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6. Kocioł
Kiedy zapada zmrok siły tradycyjne zaprzestają walki 
w myśl niepisanej zasady i wzmacniają swoje siły. 
Jednostki otrzymują dostawy zaopatrzenia i 
paliwa,ranni są odtransportowywani na tyły, a żołnierze 
otrzymują bezcenną chwilę na zjedzenie czegoś 
ciepłego oraz zaznanie luksusu jakim jest sen. Ostatnia 
noc nie była jednak typowa. Pod osłoną nawały 
artyleryjskiej siły obrońcy przebiły się przez linie 
atakującego i zajęły pozycje obronne wokół obiektów o 
kluczowym znaczeniu strategicznym. Scenariusz 
Kocioł wykorzystuje zasady specjalne Defensive Battle,  
Delayed Reserves, Immediate Ambush,Prepared  
Positions, Reserves oraz Random Deployment.

Twoje rozkazy
Atakujący
Nieprzyjacielska ofensywa przebiła się nocą przez naszą linię frontu, a jednostki wroga zajęły pozycję w pobliżu Twojej kompanii. 
Musisz natychmiast uderzyć i zająć jeden z Celów, aby ustabilizować sytuację.

Obrońca
Twoje siły nocą spenetrowały linie nieprzyjaciela i zajęły pozycje obronne wokół kluczowych obiektów strategicznych. Teraz, kiedy 
zbliża się świt, musisz sformować silne ugrupowanie obronne przed spodziewanym kontratakiem wroga. Musisz powstrzymać 
przeciwnika przed dotarciem do któregoś z Celów.

Przed bitwą
1. Wyznacz środek stołu tak, aby był on widoczny dla obu graczy.
2. Wyznacz obrońcę i atakującego zgodnie z zasadą Defesive Battle
3. Atakujący wybiera jedną z długich krawędzi, z której będą wychodzić jego rezerwy. Rezerwy obrońcy będą wychodzić z krawędzi 
przeciwnej.
4. Obrońca umieszcza 3 Cele w odległości nie większej niż 12”/30cm od środka stołu i przynajmniej 12”/30cm od siebie nawzajem. 
Następnie atakujący usuwa jeden z Celów ze stołu.
5. Obrońca wyznacza przynajmniej połowę swoich sił do wystawienia w opóźnionej rezerwie (Delayed Reserve). Pozostałe plutony z 
wyjątkiem jednego obrońca wystawia do 16”/40cm od środka stołu. Pluton, który pozostał wystawiony zostanie w natychmiastowej 
zasadzce (Immediate Ambush).
6. Atakujący wyznacza przynajmniej połowę swoich sił do wystawienia w rezerwie. Reszta plutonów zostaje wystawiona na stole zgodnie 
z zasadę Random Deployment
7. Następnie gracze, poczynając od obrońcy, wystawiają swoje drużyny samodzielne (Independent teams) w swoich strefach wystawienia.

Rozpoczęcie bitwy
1. Siły obu graczy zaczynają w przygotowanych pozycjach, a więc ich jednostki mają status Conceled Gone to the Ground.
2. Plutony zwiadowcze przeprowadzają ruch zwiadowczy (Reconnassance Deployment move) zaczynając od jednostek atakującego.
3. Grę rozpoczyna obrońca.
4. Obrońca wystawia swój pluton trzymany w natychmiastowej zasadzce (Immediate Ambush).

Zakończenie bitwy
Bitwa kończy się w turze szóstej lub późniejszej kiedy:

• Na początku swojej tury atakujący jest w posiadaniu któregoś z Celów
• Obrońca zaczyna swoją turę i w promieniu 16”/40cm od Celu nie ma jednostek przeciwnika

Wyłonienie zwycięzcy
Atakujący wygrywa, jeśli zaczął swoja turę zajmując Cel. Penetracja linii obronnych została zlikwidowana, a front  ustabilizowany. W 
innym przypadku wygrywa obrońca. Wszystkie kontrataki na Twoje siły zostały zatrzymane. Wylicz zdobyte Punkty Zwycięstwa (VP) na 
podstawie Tabeli Punktów Zwycięstwa (s. 195 podręcznika głównego).
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7. Zasadzka
Przygotowanie zasadzki na wrogi konwój 
rozciągnięty w marszu na drodze to znana taktyka 
wykorzystująca
w maksymalnym stopniu element zaskoczenia dla 
zadania przeciwnikowi maksymalnych strat. 
Scenariusz Blokada wykorzystuje zasady specjalne: 
Ambuscade, Defensive Battle, Racing to the Rescue  
oraz Reserves.

Twoje rozkazy:
Atakujący
Po przełamaniu wrogich linii Twoje siły zmierzają 
w głąb terytorium wroga, kiedy zostają 
zaatakowane z zasadzki. Musisz złamać opór 
nieprzyjaciela, aby ponownie otworzyć przejazd dla 
nacierających jednostek. Zabezpiecz oba cele, aby 
ponownie otworzyć drogę.

Obrońca
Zadaniem Twojej kompanii jest ustanowienie blokady na drodze. Zajmij którykolwiek z celów, aby ustanowić blokadę na drodze.

Przygotowanie do bitwy:
1. Wykorzystaj zasadę Defensive Battle, aby zdecydować kto będzie obrońcą, a kto atakującym.
2. Atakujący umieszcza na stole drogę przebiegającą od jednej krótkiej krawędzi do drugiej. Droga musi znajdować się po jednej stronie 
stołu i nie przebiegać bliżej niż 8"/20cm od krawędzi wyznaczającej połowę stołu oraz od długiej krawędzi stołu. Krótkie krawędzi stołu 
po stronie atakującego traktowane są jako krawędzie atakującego.
3. Obrońca umieszcza dwa cele na drodze. Każdy na innej połowie stołu. Cele muszą znajdować się pomiędzy 20"/50cm, a 28"/70cm od 
końca drogi.
4. Obrońca wybiera jeden z plutonów atakującego jako cel swojej zasadzki. Atakujący wybiera jeden pluton (lub dwa, jeśli jego armia 
liczy co najmniej 7 plutonów) do osłony atakowanego plutonu. Na początku bitwy atakujący wystawia tylko dwa (lub trzy) plutony na 
stole. Droga podzielona jest na dwie (lub trzy) równie części, z których każda zajmowana jest przez jeden pluton. Powyższe plutony 
muszą być skierowane w stronę końca drogi. Jeśli jednostka posiada własny pojazd transportowy to na początku gry musi ona zaczynać 
grę jako pasażer tego pojazdu. Reszta plutonów atakującego zaczyna grę poza stołem i wchodzą one do gry zgodnie z zasadą Racing to 
the Rescue.
5. Obrońca wybiera przynajmniej połowę swoich plutonów, które będą rozpoczynać grę w rezerwie. Jednym z pozostałych plutonów 
następnie deklaruje, że będziesz wykonywał zasadzkę zgodnie z zasadą Ambuscade. Reszta sił zaczyna grę nie bliżej niż 16"/40cm od linii 
środkowej stołu.
6. Obrońca wystawia swoje drużyny samodzielne (Independent teams) bliżej niż 16"/40cm od linii środkowej stołu.

Rozpoczęcie bitwy:
1. Obrońca wystawia jeden pluton robiący zasadzkę zgodnie z zasadą Ambuscade swojej stronie drogi i przeprowadza atak związany z 
zasadą Ambuscade.
2. Plutony zwiadowcze przeprowadzają ruch zwiadowczy (Reconnassance Deployment move) ąc od jednostek atakującego.
3. Grę rozpoczyna atakujący. W tej turze, żadne jednostki nie mają statusu Gone to the Ground, a piechota nie ma statusu Conceled  
otwartym terenie.

Zakończenie bitwy:
Bitwa się kończy w turze szóstej lub późniejszej kiedy:

• Obrońca ma w posiadaniu którykolwiek z Celów, albo
• Atakujący zaczyna turę, a przeciwnika nie ma w promieniu 16"/40cm od któregokolwiek Celu

Wyłonienie zwycięzcy:
Obrońca wygrywa, jeśli zajął któryś z Celów. Droga jest zablokowana, a nieprzyjacielskie posiłki nie mogą kontynuować natarcia. W 
innym przypadku wygrywa atakujący. Napastnik został odparty, a droga znów jest przejezdna. Wylicz zdobyte Punkty Zwycięstwa (VP) 
na podstawie Tabeli Punktów Zwycięstwa (s. 195 podręcznika głównego).
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8. Przełamanie
Podczas gdy niemieckie jednostki zostały otoczone 
przez aliancką straż przednią, niemieckie rezerwy 
dokonały kontrataku by ponownie otworzyć drogą 
do Seine. Przerwanie okrążenia wokół pierwszej 
linii pozwoliłoby zabezpieczyć się niemieckim 
oddziałom przed zniszczeniem. Przerwanie tego 
okrążenia stało się głównym celem okrążonych. 
Scenariusz Przełamanie używa następujących zasad 
specjalnych Mobile Reserves, Prepared Positions,  
Reserves.

Twoje rozkazy:
Obrońca:
Atakowany musi ponownie otworzyć drogę między 
tyłami, a swoimi jednostkami pierwszej linii, zanim 
atakujący będzie w stanie otoczyć ich i zwyciężyć. 
Utrzymanie otwartej drogi zaopatrzenia i ucieczki 
odciąża zmaltretowane oddziały pierwszej linii 
jednocześnie zatrzymując ofensywę atakującego.

Atakujący:
Utrzymanie Twojej ofensywy z równoczesnym okrążeniem i zniszczeniem jednostek pierwszej linii obrońcy otworzy Ci drogę do 
jednostek na tyłach wroga. Miej na uwadze mobilne rezerwy przeciwnika ponieważ mogą one zrujnować twoje najstaranniej 
przygotowane plany.

Przygotowanie do bitwy:
1. Zaznacz punkt centralny na stole aby podział na ćwiartki był oczywisty dla obydwu graczy.
2. Gracz grający Niemcami wybiera dwie położone po przekątnej ćwiartki. Następnie wybiera jedną z nich do wystawienia jednostek.
3. Gracz grający amerykanami będzie wystawiał jednostki na pozostałych dwóch ćwiartkach
4. Zaczynając od gracza grającego Amerykanami, każdy z graczy wystawia po jednym celu w odległości do 8''/ 20cm od środka stołu.
5. Gracz grający stroną niemiecką wystawia dowolny lub wszystkie swoje plutony w ćwiartce którą wybrał przynajmniej 8"/20cm od 
środka stołu używając zasad specjalnych Mobile Reserves. pozostałe jednostki zostają poza stołem jako rezerwy.
6. Rezerwy gracza grającego Niemcami przybywają ze skraju stołu, w przeciwnej ćwiartce niż ta którą wybrał do wystawienia jednostek 
głównych w odległości do 12''/30cm od rogu stołu.
7. Gracz grający Amerykanami wystawia przynajmniej połowę swoich plutonów jako rezerwę. Wszystkie pozostałe jednostki zostają 
wystawione w dwóch pozostałych ćwiartkach stołu w odległości przynajmniej 12''/30 od linii środkowych.
8. Wsparcie gracza strony amerykańskiej przybywa ze skraju stołu w strefie wystawiania atakującego w odległości do 16''/40cm od rogu 
stołu.
9. Obaj gracze wystawiają teraz swoje plutony w swoich strefach wystawiania zaczynając od broniącego się gracza.

Rozpoczęcie bitwy:
1.Niemcy rozpoczynają grę w przygotowanych pozycjach (Prepared Positions).
2.Wszystkie jednostki zwiadu wykonują swój ruch zaczynając od gracza grającego stroną niemiecką.
3.Gracz grający Amerykanami ma pierwszą turę.

Zakończenie gry:
Gra kończy się na lub po turze szóstej jeżeli nastąpi jedno z poniższych:

• Gracz strony amerykańskiej dokona okrążenia Niemców i zacznie swoją turę w osiadaniu wszystkich celi.
• .Gracz strony niemieckiej utrzymał otwartą drogę ucieczki i zaczął swoją turę nie mając żadnych wrogów w odległości 

przynajmniej 16''/40cmod swoich celi.

Ustalanie zwycięzcy:
Gracz strony amerykańskiej wygrywa jeśli zaczęli jedną ze swoich tur posiadając wszystkie cele. Amerykanie powstrzymali przeciwnika 
przed otwarciem drogi zaopatrzenia oraz otoczyli niemieckie oddziały pierwszej linii.
W innym wypadku wygrywa gracz niemiecki. Niemcy przerwali okrążenie oraz odciążyli swoje odziały pierwszej linii.
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