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Bevezetés a küldetéshez
1944. nyarán az otthoni politikai csoportok 
nyomására és az európai front sürgető 
emberigénye miatt, az Amerikai Hadsereg
visszavonta az I.VH vége óta fennálló irányelvét, 
mely megtiltotta fekete bőrű amerikaiak harcoló 
alakulatokban való részvételét. A régi 92.
gyalogsági hadosztályt, melyet az I.VH vége után 
feloszlattak, újraszervezték és Edward M. Almond
dandártábornok parancsnoksága alatt olaszországi 
hadjáratra vezényelték.

A 92.-ek kitűnően szolgáltak az I.VH alatt, 
felvették a "Bölény katonák, (Buffalo Soldiers)" 
elnevezést, melyet az indiánok használtak a fekete 
katonák beceneveként az 1880-as években. A 
bölény, mint állat nagy tiszteletnek és meg-
becsülésnek örvend az indián kultúrában; úgy 
vélik az indiánok göndör hajuk, sötét tónusú 
bőrszínük és ádáz harci bátorságuk miatt nevezték 
a feketéket Bölényeknek. A Nagy Háborúban az 
eredetileg csak feketékből álló hadosztály a 
bölényt választotta a hadosztály jelképévé és 
később a “Bölény Gyalogsági Hadosztály” néven 
vált ismertté.

A 92. hadosztály első ezrede, mely a II.VH alatt 
harcállományba került a hadsereg új irányelvének 
köszönhetően a 370. harcoló gyalogsági ezred
volt, melyet egy fehér törzstiszt irányított, név 
szerint Raymond G. Sherman ezredes. Az ezred 
1944. augusztus elsején Nápolyban landolt, ahol 
megéljenezték más afrikai-amerikai katonák üd-
vözlő csapatai, akik nem harcoló alakulatokhoz 
voltak beosztva. A 370-esek 23 nappal később, 
1944. augusztus 24.-én már harci cselekményben 
vettek részt. Első hadjáratuk részeként részt vettek 
az Arno folyón való átkelésben, Lucca városának 
bevételében és a Gót vonal áttörésében. Bár az 
ellenség ellenállása az első hetek alatt csak 
"elhanyagolható" volt, hamarosan a hadjárat 

jelentős eseménnyé vált az afrikai-amerikai ka-
tonák nácizmus elleni küzdelmében, immár harci 
eseményekkel is, az addigi mellékes harc-mentes 
cselekmények mellett.

A 370-esek bebizonyították, hogy az afrikai-
amerikai katonák, pont úgy mint fehér társaik, 
képesek harcbaszállni és legyőzni a náci ellenséget.
Valójában, röviddel a lucca-i bevetés után a 92. 
hadosztály többi része is megérkezett 
Olaszországba, hogy részt vehessen a liguriai 
partok és Massa környéki harcokban. A 92-esek 
egészen Németország 1945-ös elestéig folytatták 
Olaszországban a harcot. Rövid aktív szolgálata 
alatt a 92. hadosztály 3,200 embert veszített és
1,891 Bíbor Szívet, 1,166 Bronz Csillag Medált, 
208 Ezüst Csillagot, 1 Kitüntetett Szolgálatért 
Érdemérmet, 2 Kitüntetett Szolgálatért Érdemk-
eresztet és 2 Becsület Érdemrendet kapott.

Bemutatkozó forgatókönyvem a “Keresztutak 
Lucca-nál”, mely egy, az olaszországi Lucca-ban 
és környékén zajlott kisebb összecsapást idéz meg. 
A történelemkönyvek szerint a Szövetségeseknek 
el kellett foglalniuk az itteni keresztutat, mely 
Közép-Olaszországot Pisa-val és az olasz 
partvidékkel kötötte össze, egyben tiszta ösvényt 
biztosított a német védelmi vonalakhoz -- a Gót
Vonalhoz. Ezen fontos útkereszteződés 
elfoglalásának feladata a 92-esek 370. harcoló 
gyalogsági ezredére esett. Az állás gyenge 
védelmét német gépuskás zászlóaljak adták, akik 
azt kapták feladatul, hogy addig tartoztassák fel a 
támadókat míg Kesselring tábornagy megmaradt 
erői visszavonulhatnak a Gót Vonalhoz, mely egy 
roppant és ravasz rendszere volt a lövészárkoknak 
és védelmi állásoknak. A “Keresztutak Lucca-nál”
forgatókönnyvel emlékeztetni szeretném a Tide of 
Iron játékosokat, hogy a háború nem D-napok 
gyűjteménye, sokkal inkább Lucca-hoz hasonló 
vidéki városokért folytatott csaták sorozata.

A forgatókönyv megnyeréséhez a játékosoknak 
követniük kell a Bölény Gyalogsági Hadosztály
mottóját: "Tettek, nem szavak."



Fan Created Scenario.
Tide of Iron is a Trademark of Fantasy Flight Publishing, Inc. All Rights Reserved. All images herein are Copyright 2007 Fantasy Flight Publishing, Inc. Used with permission.

Keresztutak Lucca-nál

készítette Chris Montgomery

1944. szeptember 3.-án a 92-esek 370.
harci ezrede, akiket úgy is ismertek 
“Bölény katonák," megtámadta az 
olaszországi Lucca városát azért, hogy 
elfoglalják az ottani útkereszteződést.

CÉLKITŰZÉS:
Ha az amerikaiak ellenőrzik a 
győzelmi célkitűzés jelzőt bármely 
forduló végén, akkor győznek; ha az 
5. forduló végéig ez nem sikerül
nekik, akkor a németek győznek.

"Az isten verje meg, sose kapjátok meg 
a Bíbor Szívet ha csak egy 
lövészárokban lapítotok! Kövessetek!"
--Henry P. "Jim" Crowe, százados

Fordulók száma: 5               
A Kezdeményezés 
kezdéskor: amerikaiaknál

Körönkénti Akciók száma:
3

Erősítések:
Nincs

TEREP JELLEMZŐK
-1 fegyverállás
-1 fedezék                           
-2 szögesdrót                 
-1 tankcsapda

SPECIÁLIS SZABÁLYOK:
-A folyó hatszög Sekély.

AMERIKAI ÖSSZEÁLLÍTÁS
DIVÍZIÓ 1

- 3 osztag hordozó
- 7 normál gyalogság
- 2 elit gyalogság
- 1 tiszt
- 1 aknavetős raj

x 1

DIVÍZIÓ 2

- 3 osztag hordozó
- 8 normál gyalogság
- 2 elit gyalogság
- 1 géppuskás raj          
- 1 Sherman tank

x 1

Kezdő Stratégiai kártyák: 3
Stratégiai kártyapaklik
- Parancsnok I

Felvonulási zóna
Bármely zöld szegéllyel ellátott 
hatszög.

Speciális szabályok
Nincs.
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NÉMET ÖSSZEÁLLÍTÁS
DIVÍZIÓ 1

- 3 osztag hordozó
- 7 normál gyalogság
- 1 tiszt
- 1 aknavetős raj
- 1 géppuskás raj

x 1

DIVÍZIÓ 2

- 2 osztag hordozó
- 5 normál gyalogság
- 1 tiszt
- 1 géppuskás raj

x 1

Kezdő Stratégiai kártyák: 3
Stratégiai kártyapaklik
- Morál I

Felvonulási zóna
Bármely szürke szegéllyel ellátott hat-
szög.

Speciális szabályok
Vegyük ki az "Elrejtőzni" kártyát a 
Morál I pakliból.
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