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TÁMADÁS A BRECOURT MAJOR ELLEN

1944. június 6. Parancsaikat 
követve, az 2/506 ejtőernyősök E
százada, Richard Winters hadnagy 
vezénylete alatt megközelített 4 db 
105mm-es német ágyút (eredetileg
88mm-es ütegeknek hitték őket),
melyek a Utah partszakaszt lőtték.

CÉLKITŰZÉS:

Az amerikaiaknak meg kell sem-
misíteniük 4 db105mm-es ágyút,
melyeket a 2 pontos célkitűzés jelzők 
jelképeznek a fedezékekben a 
lövészárkok között. Az amerikaiak
győznek, ha mind a 4 ágyút

megsemmisítik; a németek pedig 
akkor, ha legalább 1 ágyút és az 5 
pontos célkitűzés jelzőt megvédik.

Fordulók száma 8
A Kezdeményezés 
kezdéskor: 
amerikaiaknál

Körönkénti Akciók száma:
3

Erősítések:
Az amerikaiak 4 normál gyalogságot,
1 elit gyalogságot és 1 tisztet kapnak
4. forduló elején a 8A térképtábla 
megfelelő hatszögeire helyezve. A
németek 10 normál gyalogságot, 2 
tisztet és 4 géppuskás rajt kapnak 4. 
forduló elején, egyenlően elosztva az
5A és 12A térképtábla megfelelő hat-
szögei között.

SPECIÁLIS SZABÁLYOK
Minden durva és hegyi terep a német
lövészárkokat jelképezi. Bármely 
osztag, mely lövészárokban van +2
fedezékpont bónuszt kap, ha a 
lövészárkon kívülről éri támadás. 
Nincsenek bónuszok ha az osztagot 
területre ható támadás éri vagy olyan 
osztag támadja, ami maga is 
lövészárokban van, feltéve, hogy a 
látómező tiszta és nem szakítja meg 
tiszta terep a tűzvezetés vonalát. A 
lövészárkokon belül található 
fedezékek mindenképp adnak 
bónuszt az esetleges támadás 
helyétől függetlenül. A lövészárokba 
bemozogni 1 mozgáspontban kerül;
és a fedezékbe bemozogni a szoká-

sos 2 mozgáspontba kerül.
Ahhoz, hogy az amerikaiak 
megsemmisítsenek egy 105mm 
ágyút, egy aktív egységnek egy 
akciót kell elköltenie az ágyú 
hatástalanítására. Az ágyú 
hatástalanítása után az adott egység 
kimerül. A németek 5 pontos
célkitűzés jelzője jelképezi a német 
parancsnoki és kommunikációs 
állást, mely a francia partok mentén 
elhelyezett német lőállások és 
erődítmények térképét tartalmazza.

AMERIKAI ÖSSZEÁLLÍTÁS
DIVÍZIÓ 1

- 4 osztag hordozó
- 4 normál gyalogság
- 4 elit gyalogság
- 2 tiszt
- 2 géppuskás raj

x 2 x 4

DIVÍZIÓ 2

- 0 osztag hordozó
Kezdő Stratégiai kártyák: 2          
Stratégiai kártyapaklik
- Parancsnok I
- Morál I

Műveleti kártyák
- Könyörtelen roham
- Elrejtőzés
- Futólépés!
- Inspiráló vezető

Felvonulási zóna
Bármely erdő hatszög az 9B térképtáblán.

Speciális szabályok
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Az amerikaiak 5 osztag hordozót kaphat-
nak 4 helyett, ha a történelmi hűséget 
fontosnak érezzük. Továbbá, vegyük ki a

Szedd le a szörnyeteget kártyát a Morál 
I pakliból.

NÉMET ÖSSZEÁLLÍTÁS
DIVÍZIÓ 1

- 7 osztag hordozó
- 24 normál gyalogság
- 2 tiszt
- 1 géppuskás raj

x 2

DIVÍZIÓ 2

- 0 osztag hordozó
Kezdő Stratégiai kártyák: 2
Stratégiai kártyapaklik
- Földi támogatás I
- Utánpótlás I

Műveleti kártyák
- Hatalmas zűrzavar
- Ragadd meg a Kezdeményezést
- Megrendült védők
- Reményvesztett védők

Felvonulási zóna
Fedezékenként egy osztag jelképezi a

105mm ágyúk személyzetét. A géppuskás 
rajt abba a fedezékbe kell rakni, mely a 
12A és 7B térképrészek között futó 
lövészárok mellett van. A fennmaradó 
osztagokat a lövészárkokon belül bárhova 
rakhatjuk.

Speciális szabályok
Vegyük ki a Jármű alkatrészek kártyát
az Utánpótlás pakliból és a Légvédelmi 
Támogatás kártyát a Földi Támogatás 
pakliból.



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.


