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Bevezetés a gépesített egységek használatába

készítette Scott Roberts

Német erők járőrőznek a 3A és 10A 
térképtáblákon futó úton, védve az 
utánpótlási vonalaikat. Egy kisméretű
amerikai erő parancsot kapott a néme-
tek eliminálására.

CÉLKITŰZÉS:
Mindkét fél egy GYP-t kap minden
elpusztított ellenséges osztag után és 
2 GYP-t minden megsemmisített 
ellenséges járműv után. Pontegyen-
lőség esetén a németek győznek.

"A bátorság olyan tulajdonság ami 
miatt a katona megfelelően teljesít, 
még akkor is ha félholt a 
félelemtől." - Omar Bradley

Fordulók száma: 4                
A Kezdeményezés kezdéskor:
amerikaiaknál

Körönkénti Akciók száma:
2

Erősítések:
Nincsenek erősítések.

Speciális szabályok
Nincsenek speciális szabályok. 

A forgatókönyv célja a járművek 
használatának elsajátítása. Íme néhány 
dolog amit a játékosok hajlamosak 
elfelejteni:

> Az egységek különböző lőtávval és 
tűzerővel rendelkeznek, attól függően, 
hogy célpontjuk osztag vagy jármű.
> A tankok +3 tűzerőt és +3 lőtávot 
kapnak, ha épületben levő osztagot 
támadnak.
> A tankok képesek lerohanni és 
ezzel földhöz szegezni a gyalogságot.

> A teherkocsik és a fél-lánctalpasok 
kimerülnek, ha könnyű sérülést     
szereznek LT támadás miatt, de a 
tankokra ez nem vonatkozik.

AMERIKAI ÖSSZEÁLLÍTÁS
DIVÍZIÓ 1

- 1 osztag hordozó
- 4 normál gyalogság
- 1 Sherman tank
- 1 M3A1 fél-lánctalpas

DIVÍZIÓ 2

- 1 osztag hordozó
- 3 elit gyalogság
- 1 tiszt
- 1 Sherman tank

Kezdő Stratégiai kártyák: 2
Statégiai kártyapaklik:
- Morál I

Műveleti kártyák:
- Elit harckocsizó személyzet

Felvonulási zóna

Bármely kék szegéllyel ellátott hat-szög a
3A vagy 11B térképtáblán.

Speciális szabályok
Ellenőrizd, hogy a szabálykönyv 47. 
oldalán található hibajavítás az 
“Elrejtőzés” kártyával kapcsolatban ki 
van-e javítva a te játékverziódban.
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NÉMET ÖSSZEÁLLÍTÁS
DIVÍZIÓ 1

- 1 osztag hordozó
- 4 normál gyalogság
- 1 Panzer IV tank
- 1 SdKfz 251 fél-lánctalpas

DIVÍZIÓ 2

- 1 osztag hordozó
- 3 normál gyalogság
- 1 tiszt
- 1 Panzer IV tank

Kezdő Stratégiai kártyák: 2
Statégiai kártyapaklik
- Parancsnok I

Felvonulási zóna
A németek a 10A térképtábla bármely út 
hatszögén kezdhetnek.

Speciális szabályok
Vegyük ki az “Általános támadás” kár-
tyát a Parancsnok I pakliból.
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