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BECSÜLETREND ÉRDEMÉREM

készítette Kyle Hawes

1944. június 11. Kicsivel északra 
Carentan-tól, Robert G. Cole alezredes 
egységével egy kulcsfontosságú 
farmházhoz igyekezett a 4-es számú 
hídtól. Miután órákra a földhöz 
szegezték őket a németek lövései, Cole
úgy döntött, hogy bajonett-rohammal 
veszi be a farmot. Füstgránátokat do-
batott az előttük fekvő üres területre, 
majd elindította a rohamot. A németek
a környező épületekben és a 
gyümölcsösben kialakított lövészárkok- 

ban ásták be magukat. A sikeres 
roham után Cole alezredest az 
amerikai hadsereg Becsületrend 
érdemérmével tüntették ki.

CÉLKITŰZÉS:

Az amerikaiak azonnal győznek, ha
bármely forduló végén legalább egy 
egységük elfoglalja a Győzelmi 
Célkitűzés jelzővel ellátott épületet.

A német játékos nyer, ha az amerikai 
fél nem képes véghezvinni célkitűzését 
a 8. forduló végéig.

"Az alázatoság része kell hogy legyen 
minden embernek aki olyan elismerést 
kap, melyet beosztottjai véráldozata és 
barátai áldozatai tettek lehetővé.”

Dwight D. Eisenhower, tábornok

Fordulók száma: 8              
A Kezdeményezés 
kezdéskor: amerikaiaknál

Körönkénti Akciók száma:
2

Erősítések:
Nincs

TEREP JELLEMZŐK
- 2 fedezék

- 2 szögesdrót

Speciális szabályok
Az összeállítás során rakjunk egy füst 
jelzőt minden sárga szegélyű hatszö-
gre. A füst jelzők a 4. forduló végéig a 
táblán maradnak. A 4. forduló végén 
távolítsuk el az összes füst jelzőt.

Vegyük ki mindkét "Szedd le a 
szörnyeteget" kártyát a Morál I pak-
liból.

A német játékos nem rakhat rejtett 
osztag jelzőt azon osztagaira, 
melyek a Győzelmi Célkitűzés 
jelző hatszögében állnak.

AMERIKAI ÖSSZEÁLLÍTÁS
DIVÍZIÓ 1

- 5 osztag hordozó
- 16 normál gyalogság
- 3 elit gyalogság
- 1 tiszt

x 1

DIVÍZIÓ 2

- 5 osztag hordozó
- 16 normál gyalogság
- 4 elit gyalogság

x 1

Kezdő Stratégiai kártyák: 1
Stratégiai kártyapaklik
- Parancsnok I

Műveleti kártyák
- Hatalmas zűrzavar
- Könyörtelen roham

Felvonulási zóna
Bármely zöld szegéllyel jelölt 
hatszög.
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NÉMET ÖSSZEÁLLÍTÁS
DIVÍZIÓ 1

- 3 osztag hordozó
- 9 normál gyalogság
- 1 tiszt
- 1 géppuskás raj

DIVÍZIÓ 2

- 3 osztag hordozó
- 9 normál gyalogság
- 1 tiszt
- 1 aknavetős raj

Kezdő Stratégiai kártyák: 1
Stratégiai kártyapaklik
- Morál I

Műveleti kártyák
- Nem adjuk meg magunkat!
- Megrendült védők

Felvonulási zóna
A 11A és 7A térképtáblák bármely hat-
szöge.
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