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INTRODUCERE 
Combat Commander este o serie de board games bazate pe cărți 
de joc ce acoperă luptele tactice de infanterie din timpul celui 
de-Al Doilea Razboi Mondial. În acest prim volum, unul dintre 
jucători preia rolul Axei (Germania) iar cel de-al doilea jucător 
comandă Aliații (America sau Rusia). Acești doi jucători vor 
juca pe rând una sau mai multe cărți DESTIN (FATE) din mână 
cu scopul de a activa propriile unități de pe hartă pentru diferite 
acțiuni militare. 

Jucătorii încearcă să obțină victoria mutându-și UNITĂȚILE 
combatante pe harta de joc pentru a ataca unitățile adversarului 
și a ocupa cât de multe OBIECTIVE este posibil. Gradul în care 
un jucător are success sau dă greș este dat de obiectivele 
specifice ale scenariului, de distrugerea unităților inamice și de 
ieșirea unităților proprii dincolo de marginea hărții dinspre 
partea adversarului. 

Fiecare măsură a TIMPULUI de joc este împărțită într-un număr 
variabil de TURE. În fiecare tură, ordinea de joc este fluidă - 
jucătorul activ dând ORDINE și ambii jucători executând 
ACȚIUNI – în funcție de cărțile din mână. 

La intervale arbitrare de timp vor apare EVENIMENTE, bune 
sau rele, pentru a adăuga puțin haos și nesiguranță la planul 
perfect al fiecărui jucător. 
 

DIMENSIUNEA JOCULUI 
Fiecare hexagon de pe harta jocului Combat Commander 
măsoară aproximativ 30 m. Fiecare tur complet al unui jucător 
reprezintă un segment arbitrar din timpul de joc cu fiecare 
măsură a timpului de joc reprezentând în mod abstract câteva 
minute din timpul real. 

Fiecare unitate din joc aproximează un singur LIDER, o 
ECHIPĂ de 5 oameni sau o GRUPĂ de 10 oameni. 
RADIOURILE și ARMELE individuale (cel puțin cele mai mari 
decât un pistol automat, o pușcă sau un pistol) sunt reprezentate 
prin propriile jetoane. 
 

CONȚINUT 
 
Combat Commander: Europe include: 

• 6 hărți de joc față-verso (12 
hărți în total) de 17” x 22” 

• 352 jetoane mari (5/8”) 
• 280 jetoane mici (1/2”) 
• 220 cărți 
• o broșură de 24 pagini cu 

reguli de joc 
• o broșură de 24 pagini cu 

scenarii 
• 1 Track Display  
• 4 foi față-verso de ajutor  

Literele/Numerele puse între paranteze – cum ar fi [O.16] – îi 
vor indica cititorului o referință importantă către o altă regulă. 
Regulile precedate de un ,,O” sunt pentru Ordine; ,,A” Acțiuni; 
,,E” Evenimente; ,,T” Teren; și ,,F” Fortificații. 
 

GLOSAR 
Acțiune – Abilitatea listată imediat sub imaginea de pe fiecare 
carte Destin (și deasupra, în cazul Ordinului/ Acțiunii “Fire” 
(Foc)). Acțiunile pot fi jucate în timpul turului oricărui jucător. 
[A24[ 

Activare – O unitate sau un jucător în mod normal pot fi activate 
pentru un singur Ordin pe Tur. 

Activ – Jucătorul care execută turul curent. Orice unitate sau 
marcator aparținând acelui jucător. 

Adiacent – Două hexagoane care au în comun o latură sunt 
considerate adiacente. Unitățile și marcatoarele din unul dintre 
aceste hexagoane sunt adiacente cu unitățile și marcatoarele din 
celălalt hexagon. 

Armă (Weapon) – Orice jeton mic (1/2”) cu o ilustrație a unei 
arme cum ar fi mitralieră sau mortar. Spre deosebire de alte 
marcatoare, Armele au întotdeauna și PT (Putere de Tragere) și 
Distanță (Range). [11] 

Aruncarea Zarurilor (Die roll) – ,,Zarurile” cu șase fețe din 
partea de jos a fiecărei cărți Destin. Zarurile nu se aruncă 
niciodată direct din mâna jucătorului, ci doar din vârful teancului 
de cărți Destin a unui jucător (Fate Deck). [1.9] 

Comanda (Command) – Una din cele cinci statistici de bază 
care poate fi întâlnită doar la unitățile Lider. Comanda este o 
măsură a cât de bine poate un Lider să controleze unitățile 
prietene din jurul său. [3.3.1] 

Declanșator ((die) Trigger) – Un efect al jocului asociat cu 
(declanșat de) anumite zaruri. [1.9.1] 

Demoralizat/Defect (Break/Broken) – O unitate, Armă sau 
Radio cu față opusă întoarsă în sus este 
,,demoralizată”/,,defectă”. O Armă/Un Radio nu poate fi 
folosit(ă) cât timp este defect(ă). O unitate demoralizată își poate 
îndeplini toate sarcinile, dar la o capacitate redusă. O 
unitate/armă/radio întreagă (unbroken) care se 
demoralizează/defectează (breaks) devine demoralizată/ defectă 
(broken; întoarsă cu cealaltă față); o unitate demoralizată care se 
demoralizează din nou este eliminată. [3.2] 1 

Distanța (Range) – Una din cele cinci statistici. O măsură a cât 
de departe poate o piesa să tragă-pentru-a-ucide în timp ce este 
în mijlocul luptei. [3.1.2] 

Eveniment (Event) – Întâmplările aleatorii specificate imediat 
sub Acțiune pe fiecare carte Destin. Evenimentele nu pot fi 
executate direct din mâna jucătorului ci doar din vârful teancului 
de extragere (Fate Deck) al jucătorului datorită unui declanșator 
(trigger) Event! [1.9.1.1] 

Inactiv – Jucătorul care nu își execută turul curent. Orice unitate 
sau marcator aparținând acelui jucător. Dacă o situație de joc 
solicită sau permite ambilor jucători să facă ceva simultan, 
jucătorul inactiv întotdeauna începe primul. 

Inamic – O Unitate, Armă sau Radio aflate sub controlul 
oponentului. Un hexagon ocupat de o unitate inamică. Un 
hexagon cu Obiectiv [2.3] aflat sub controlul inamicului și care 
nu conține o unitate prietenă. Fortificațiile nu sunt niciodată 
,,inamice”. 

Hexagon aleatoriu (Random Hex) – Combinația literă/ număr 
din partea din stânga jos a fiecărei cărți Destin utilizată pentru a 
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determina în mod aleatoriu unde vor apare Snipers (lunetiști) sau 
anumite Evenimente. Numărul este folosit și pentru a determina 
dacă o Arma defectă poate fi reparată sau este eliminată. [1.8] 

LO - Linia de Ochire (LOS – Line of sight) - În general, o 
unitate din hexagonul A are LO către hexagonul B dacă un fir, 
întins drept între punctele centrale ale celor două hexagoane, nu 
atinge reprezentarea grafică a unui teren Obstacol dintr-un 
hexagon dintre cele două hexagoane. [10] 

Marcator (Marker) – Orice jeton (de obicei ½”) fără o 
ilustrație a unui soldat. Exemple de marcatoare: Armă, Sârmă 
ghimpată (Wire), Control, Moarte subită (Sudden Death), sau 
Marcator Țintă (Spotting Round). 

MG – Machine Gun (mitralieră) 

Moral – Una din cele cinci statistici. O măsură a cât de multe 
distrugeri (damage) poate suporta o unitate înainte de a fi 
declarată în ,,incapacitate de luptă” [3.1.4] 

Obstacol (Obstacle) – Un tip de teren care blochează LO prin 
el; niciodată în sau din el. [10.2] 

Obstrucționare (Hindrance) – Teren care afectează atacurile 
care trec prin hexagonul său – niciodată în sau din acel hexagon 
(cu excepția Fumului – Smoke). Obstrucționările nu sunt 
cumulative [10.3]. 

Ordin (Order) – Abilitatea listată în partea de sus a fiecărei 
cărți Destin. Ordinele pot fi jucate doar în timpul turului acelui 
jucător. [O14] 

PD – Punct de deplasare (MP – Movement point) 

Piesă (Piece) – O unitate, armă, radio sau fortificație. 

Piesă de Artilerie (Ordnance) – Orice armă cu o dungă albă 
care îi subliniază statisticile. Piesa de Artilerie: trebuie ca mai 
întâi să lovească ținta asupra căreia intenționează să execute Fire 
Attack; nu poate fi parte a unui Fire Group; nu poate participa la 
Op Fire; nu poate avea statisticile îmbunătățite de către un Lider 
prieten din același hexagon. [O20.2] 

Postura – Atack(er) – atac, Defend(er) – apărare, Recon – 
recunoaștere. Postura determină numărul de cărți din mâna 
jucătorului [1.1] și poate fi împerecheată în orice combinație 
(deși Atacker vs Defender este cea mai comună). 

Prieten (Friendly) – O unitate, armă, radio sub controlul tău. 
Un hexagon ocupat de o unitate prietenă.  Un hexagon cu 
Obiectiv [2.3] aflat sub controlul tău și care nu conține o unitate 
inamică. Fortificațiile nu sunt niciodată ,,prietene”. 

Protecție (Cover) – Un număr asociat cu fiecare teren.  Cea mai 
buna Protecție a unui hexagon este adăugată direct la Moralul 
fiecărei unități care ocupă acel hexagon. Protecțiile multiple nu 
sunt cumulative. [T8.3] 

PT - Puterea de Tragere (FP - Firepower) – Una dintre cele 
cinci statistici de bază. PT este o măsură a distrugerilor (damage) 
pe care o piesă le poate provoca unităților inamice. [3.1.1] 

PV – Punct de Victorie (VP – Victory Point) [7]  

SL – Structura de Luptă (OB - Order of Battle) – Forțele 
alocate fiecărui jucător în fiecare scenariu. Fortificațiile se 
găsesc pe spatele broșurii cu scenarii.  Fiecare națiune are un 
card (aid) cu SL de bază pe o parte și SL de suport pe cealaltă. 

SR – Marcator Spotting Round [O18.2.1] 

Tragere Ocazională (Op(portunity) Fire) – Abilitatea de a 
executa Acțiunea Fire cu scopul de a trage în mod repetat în 
unitățile inamice care se deplasează. [A33] 

Tur (Turn) – Un jucător executând unul sau mai multe Ordine 
sau schimbând zero sau mai multe cărți Destin. [5] 

Unitate (Unit) – Orice jeton mare (5/8”) cu o ilustrație a unuia 
sau a mai multor soldați. Aceasta include Grupe, Echipe și 
Lideri. [3] 

IMPORTANT: În Combat Commander motto-ul ,,o regulă 
înseamnă exact ceea ce spune” trebuie să fie ordinul zilei. Cu 
alte cuvinte, pentru a cita un alt joc bun, Totaler Krieg!: “Nu 
deduceți sau nu vă imaginați mai mult decât este scris în regulă. 
Când aveți îndoieli, interpretați în mod strict.” 

Exemplul A: Evenimentul “Walking Wounded” [E76] spune 
,,Repuneți în joc o unitate eliminată…”. Nu spune ,,o unitate 
prietenă eliminată”; așadar dacă doar oponentul are unități 
eliminate atunci când trageți acest eveniment, trebuie să alegeți 
una dintre unitățile lui și să o repuneți în joc. 

Exemplul B: Regula pentru zarul “Jammed!” (blocat, înțepenit) 
[19.1.2] spune să ,,defectați” (break) toate armele care trag. 
Atât. Nu spune ca atacul (fire attack) este anulat, așa că nu este. 

Acestea fiind zise, totuși, aceste reguli nu pot acoperi mulțimea 
imensă de situații care pot apărea în timpul unui joc. În aceste 
ocazii când o situație ciudată apare, o doză sănătoasă de bun-
simț cuplată cu una sau multe reguli este suficientă pentru a ieși 
din impas. 

Pe parcursul acestei broșuri veți vedea numeroase căsuțe 
,,nuanțate” ca aceasta. Aceste căsuțe conțin clarificări, sugestii, 
observații de design și alte sfaturi înțelepte pentru a vă ajuta. 

Pentru a juca primul joc, aveți nevoie doar să citiți secțiunile 
Componentele, Regulile de bază și Ordinele care urmează, 
precum și regula A33 privitoare la Opportunity Fire. Apoi 
instalați Exemplul de Joc (din broșura Playbook) și urmați-l 
până la sfârșit pentru a experimenta fluxul de bază al jocului.  
Următoarele porțiuni ale acestei broșuri (privitoare la Acțiuni, 
Evenimente, Terenuri și Fortificații) pot fi parcurse doar 
superficial și apoi consultate mai în detaliu atunci când apare 
nevoia în timpul unui joc. 
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COMPONENTE 

 
1. Cărțile destin (fate cards) 
,,Un lucru pare aleatoriu doar din cauza înțelegerii noastre 
limitate.”  

 -- Baruch Spinoza 

În acest joc sunt incluse trei seturi de cărți Destin: câte un set 
pentru Germania (gri), America (verde) și Rusia (maro). 
Pachetul de 72 de cărți al unui jucător este inima și sufletul 
jocului.  Odată jocul început nicio acțiune a unui jucător nu se 
poate desfașura pe hartă – fie prin intermediul unui Ordin, fie al 
unei Acțiuni – fără a avea în mâna o carte Destin care să o 
permită. Cât timp o carte Destin este în mâna unui jucător, doar 
Ordinul sau Acțiunea sa pot fi declarate; orice altceva (de la 
Eveniment în jos) este ignorat. 

IMPORTANT: Cartea Inițiativa [9] precum și cele trei cheat 
cards incluse în joc nu sunt cărți Destin și astfel nu vor fi 
niciodată considerate ca făcând parte din mâna unui jucător. 

Mai mult, oricând o regulă se referă la o ,,carte” fără un 
identificator, întotdeauna se referă la o carte Destin – niciodată 
la cartea Inițiativa sau la cele trei cheat cards (care întotdeauna 
vor fi identificate în acest fel). 

1.0  Regula de Aur 
Efectele unor cărți intră în conflict cu una sau mai multe reguli 
din aceasta broșură (de exemplu, Interrogation Event [E61] intră 
în conflict cu regula 1.2 de mai jos). Când se întâmplă aceasta, 
efectul cărții are întotdeauna întâietate. 

1.1  Mărimea Mâinii 
Fiecarui jucător îi este alocată o anumită Mărime a Mâinii 
depinzând de Postura sa: Atac (6 cărți), Recunoaștere (5 cărți) 
sau Apărare (4 cărți). Aceasta determină atât numărul de cărți 
cu care jucătorul va începe jocul, cât și câte cărți va extrage la 
sfârșitul fiecărui Tur al său. 

1.2 Cunoașterea Cărților 
Cărțile din mâna unui jucător sunt păstrate secrete față de 
adversar. Cărțile din teancul jucătorului sunt așezate cu față în 
jos și sunt secrete pentru ambii jucători. Cărțile din teancul de 
cărți decartate sunt publice și pot fi examinate în orice moment 
de către oricare jucător. 

1.3  Descoperirea Cărților 
De fiecare dată când un jucător este anunțat să ,,descopere” o 
carte – în timpul unui declanșator al unui Eveniment, de 
exemplu [1.9.1.1] – cartea din vârful pachetului cu cărți Destin 
al acelui jucător este întoarsă cu față în sus și este plasată în 
vârful teancului său de cărți decartate pentru a o vedea ambii 
jucători. 

1.4  Reamestecarea Cărților 
În timpul fiecărui Avans al Timpului de Joc [6.1.2], unul dintre 
jucători va fi însărcinat să amestece cărțile atât din teancul său 
de joc cât și din teancul său de cărți decartate pentru a forma un 
nou teanc. 

1.5  Ordine 
,,Nu sunt așa de aprigi deocamdată, dar învață și vor fi soldați 
de prima mâna în scurt timp.” 

-- Iosif Stalin 

Acestea sunt listate în partea de sus a fiecarei cărți Destin. Un 
jucător poate juca o carte pentru Ordinul său în cadrul Turului 
său și nu poate anunța niciodată mai multe Ordine decât 
Capacitatea sa (Order Capacity) [5.1]. Dacă o carte este jucată 
pentru Ordinul său, este plasată imediat în teancul de cărți 
decartate – Acțiunea de pe acea carte nu va putea fi jucată până 
data următoare când cartea este extrasă în mâna jucătorului. 

1.6  Acțiuni 
,,Bătăliile se câștigă cunoscând planificarea adversarului și 
folosind o planificare pe care adversarul nu o cunoaște.” 

-- Miyamoto Musashi 

Acțiunile sunt listate imediat sub imaginea de pe fiecare carte 
Destin sau, în cazul (Opportunity) Fire [A33], de-a lungul părții 
de sus a cărții.  Un jucător poate juca o carte pentru Acțiunea sa 
în orice moment în timpul Turului oricărui jucător, atât timp cât 
condițiile sale preliminare sunt satisfăcute. Dacă o carte este 
jucată pentru Acțiunea sa, ea este plasată imediat în teancul de 
cărți decartate a acelui jucător – Ordinul de pe acea carte nu 
poate fi jucat până data următoare când cartea este extrasă în 
mâna jucătorului. 

1.7  Evenimente 
,,Noroc: Atunci când pregătirea și ocazia se intâlnesc.” 

-- Piere Elliott Trudeau 

Evenimentele sunt listate sub Acțiune pe fiecare carte Destin. 
Evenimentele nu sunt jucate niciodată din mână, în mod voluntar 
sau în alt mod – doar din vârful teancului de cărți de extragere și 
doar la intervale aleatorii datorită unor anumite zaruri. [1.9.1.1] 

1.8 Hexagon aleatoriu 
Acesta este hexagonul verde-deschis din partea din 
stânga-jos a fiecărei cărți Destin. Snipers [1.9.1.3] 
sau anumite Evenimente vor necesita determinarea 
unui Hexagon Aleatoriu iar, în acest caz, cartea din 

vârful teancului acelui jucător este întoarsă și ,,hexagonul’’ este 
consultat. Combinația literă/număr din hexagon va corespunde 
unui anumit hexagon de pe hartă, unde Sniper/Eveniment va 
avea loc. 

Un Hexagon Aleatoriu poate avea de asemenea efect asupra 
oricărei Arme defecte (broken) din joc. [11.4] 

1.9  Aruncarea zarurilor 
Perechea de zaruri se află în colțul din dreapta 
jos al fiecărei cărți Destin. În Combat 
Commander nu se folosesc zaruri adevărate: în 
schimb atunci când este necesară o 
,,aruncare”, jucătorul întoarce cartea din vârful 

teancului său și doar cele două zaruri sunt examinate; orice 
altceva de pe carte este ignorat. Când se face o asemenea 
,,aruncare” cele două zaruri sunt adunate împreună pentru a 
obține suma totală (excepție: în timpul unei Targeting Roll 
zarurile sunt înmulțite [O20.2.3]). 
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1.9.1 Die Triggers (Declanșatoare) 
Multe zaruri sunt înconjurate de un chenar roșu cu cuvintele: 
Event! (Eveniment), Jammed! (Blocat), Sniper! (Lunetist) 
sau Time! (Timp) în interiorul lor. Aceste patru decalanșatoare 
întrerup imediat și temporar cursul normal al jocului pentru a 
executa o anumită sarcină. Jocul normal reîncepe după ce 
declanșatorul a fost tratat în întregime. 

IMPORTANT – Orice declanșator altul decât Time! care are 
loc la ultima carte din teancul unui jucător este rezolvat după 
procedura Time Marker Advancement (Avansul Marcatorului 
Timp) [6.1.2] 

IMPORTANT – Orice întoarcere a unei cărți care se face în 
timpul rezolvării unui declanșator (cum ar fi Sudden Death Roll 
în timpul unui declanșator “Time!”; sau Melee Roll în timpul 
unei Încăierari la sfârșitul unui Infiltration Event) nu poate 
produce la randul ei un declanșator. 

Cu alte cuvinte, orice întoarcere (die roll) facută în timpul unui 
declanșator trebuie sa ignore orice declanșator Jammed!, 
Event!, Sniper! sau Time! asociat cu aceasta. 

IMPORTANT – Fiecare din cele patru declanșatoare explicate 
mai jos sunt întotdeauna executate în întregime înainte ca orice 
rezultate ale întoarcerii cărții (die roll) care le-a declanșat să fie 
considerate. Cu alte cuvinte, întoarcerea cărții se blochează într-
un rezultat dar acel rezultat nu este considerat decât după ce 
declanșatorul a fost rezolvat. 

Exemplu: O unitate demoralizată cu Moral 6 are o aruncare 
Rout împotriva ei. Aruncarea este “7-Event”. Acea unitate va 
trebui să se Retragă 1 hexagon dar nu înainte de a rezolva 
Evenimentul. Chiar dacă Evenimentul este “Medic” și aceeași 
unitate a fost recuperată ea trebuie totuși să execute Retragerea 
(dar în starea validă) 

1.9.1.1 Event! Trigger 

,,Motivul pentru care Armata Americană se descurcă atât de 
bine în timp de război este pentru că războiul este haos, iar 
Armata Americană practică haosul în fiecare zi”. 

-- dintr-un interogariu al unui general german la 
sfârșitul războiului 

De fiecare dată când un jucător face o aruncare și zarul este 
înconjurat de un chenar roșu cu cuvântul “Event!” înauntrul său, 
cursul normal al jocului se întrerupe pentru a executa acel 
Eveniment: Jucătorul care a extras “Event!” întoarce cartea din 
vârful teancului său și, ignorând orice altceva, citește cu voce 
tare și execută Evenimentul de pe acea carte [E43-E47]. 

Dacă nu este precizat altceva, orice decizie solicitată de 
Eveniment este executată de jucătorul care citește Evenimentul. 

1.9.2.1 Jammed! Trigger 

Oricând un jucător face o aruncare Fire Attack Roll [O20.3.3] 
(doar atunci; nici o altă aruncare nu va declanșa Jammed!, 
inclusiv Targeting [O20.2]) și zarul este înconjurat de cuvântul 
“Jammed!”, toate Armele care trag se defectează [11.4]. 
Observație: Radiourile [12] și Minele [F103] nu sunt Arme. 

1.9.1.2 Sniper! Trigger 

Oricând un jucător face o aruncare și zarul este înconjurat de un 
chenar roșu cu cuvântul “Sniper!” înăuntrul său, cursul normal 
al jocului este întrerupt pentru a rezolva Sniper (Lunetist): 

Jucătorul care a aruncat Sniper! întoarce cartea din vârful 
teancului sau și, ignorând orice altceva, citește cu voce tare 
Hexagonul Aleatoriu de pe acea carte. Acel jucător poate apoi 
selecta o unitate din acel hexagon sau dintr-unul adiacent și să o 
rănească. 

În Combat Commander, un rezultat Sniper! înseamnă mult mai 
mult decât un om răbdător cu o pușcă cu lunetă: acest mecanism 
este folosit pentru a reprezenta situații de luptă cum ar fi foc 
între camarazi, panică, mușcături de șarpe, obuze, disperare, 
deshidratare, oboseală, praf în ochi, etc. 

1.9.1.3 Time! Trigger 

Oricând un jucător face o aruncare și zarul este înconjurat de un 
chenar roșu cu cuvântul “Time!” înăuntrul său, cursul normal al 
jocului se întrerupe pentru a executa Time Marker 
Advancement. [6.1.2] 

2. Hărțile 
,,Sunt soldat; lupt unde mi se spune și câștig unde lupt.” 

-- George S. Patton 

2.1 Câmpul de luptă 
Pe fiecare hartă sunt desenate hexagoane care sunt folosite 
pentru a controla deplasarea și lupta la o scară abstractizată de 
aproximativ 30m per hexagon. Fiecare hexagon conține: 

• un anumit tip de teren [T79-T99] care poate afecta 
deplasarea precum și atacurile înspre sau prin el; 

• un punct alb central folosit pentru a determina Linia de 
Ochire (LO) [10] între două hexagoane; 

• un identificator literă-număr unic – cum ar fi “C7” – 
folosit pentru a determina unde vor avea loc Snipers și 
anumite Evenimente. 

2.2 Marginea hărții 
2.2.1 Marginea superioară a fiecărei hărți conține numărul său 
care este folosit pentru a identifica care hartă este folosită pentru 
un anumit scenariu. 

2.2.2 În partea din stânga jos a fiecărei hărți este o busolă cu 6 
laturi corespunzând orientării hexagoanelor de pe hartă. Busola 
este folosită pentru orientarea inițială a hărții în timpul 
configurării și pentru a determina un hexagon aleatoriu în timpul 
loviturilor de artilerie [O18.2.2], precum și pentru diferite 
Evenimente. 

Pe hartă, 1 indică spre ,,vârful” hărții; 4 spre partea de jos; 2 
și 3 spre partea din dreapta; iar 5 și 6 spre partea din stânga. 

2.2.3 Două colțuri opuse de pe fiecare hartă conțin Artillery 
Boxes (sectoarele artileriei) folosite pentru a ține jetoanele 
Radio ale jucătorilor. [12] 

2.3 Obiective 

 
,,În orice poziție te afli stabilește-ți mai întâi obiectivul.” 

-- Ferdinand Foch 

Fiecare hartă conține cinci ,,Obiective” – cercuri roșii conținând 
un număr alb de la 1 la 5. Fiecare Obiectiv valorează un număr 
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variabil de PV pentru ultimul combatant care a deținut controlul 
unic asupra sa [7.3.1], valoarea fiind determinată de jetoanele 
Obiectiv care sunt în joc [7.3.2]. 

3. Unități 

 
,,Infanteria nu se schimbă. Suntem singura specializare din 
armată în care arma este omul însuși.” 

-- General Maior C. T. Shortis 

Nume/Grad – Numele unei unități este folosit doar în scopul 
identificării. De asemenea, insigna de grad ce se găsește la toți 
Liderii este doar în scopuri estetice. Acestea nu au nici un efect 
asupra jocului propriu-zis. 

Siluete – Toate unitățile au o ilustrație reprezentând una, doua 
sau patru siluete de soldați pentru a denota dimensiunea lor 
relativă: o figură este un ,,Lider” reprezentând un singur om; 
doua figuri o ,,Echipă” de 5 oameni; și patru figuri o ,,Grupă” de 
10 oameni. 

3.1 Statisticile unităților 
,,Moralul este o stare mentală. Este tărie și curaj și speranță. 
Este încredere și zel și loialitate. Este elan, mândrie și 
determinare.” 

-- George C. Marshall 

Unitățile au întotdeauna un număr în colțul din dreapta sus și trei 
numere tipărite de-a lungul marginii de jos, chiar dacă unul sau 
mai multe sunt ,,0”. Unitățile Lider (doar ele) au și un număr 
încadrat într-un hexagon în zona centrală a marginii din dreapta 
a jetonului lor. 

3.1.1 Puterea de Tragere/PT (Firepower/FP) – Acesta 
este primul număr din partea de jos și reprezintă puterea de bază 
a unei unități într-o Încăierare (Melee) sau când trage asupra 
unei unități inamice [O20 & A33]. 

3.1.2 Distanța (Range) – Acesta este al doilea număr din 
partea de jos și este numărul maxim de hexagoane până la care 
unitatea își poate folosi PT pentru a trage în unitățile inamice 
[O20 & A33]. 
3.1.3 Deplasare  (Movement) – Acesta este al treilea număr 
din partea de jos și reprezintă numărul de Puncte de Deplasare 
(PD) pe care o unitate le poate consuma pentru a se deplasa 
(Move) [O21] din hexagon în hexagon de-a lungul hărții. 

3.1.4 Moral (Morale) – Acesta este numărul din colțul din 
dreapta sus și este tăria de bază a unității când se apară de atacul 
inamicului sau când execută Recover [O22] sau Rout [O23], 
printre altele. Moralul unei unități este afectat direct de Protecția 
[T83.3] hexagonului pe care îl ocupă. 

O unitate demoralizată [3.2] este identificată de o bandă roșie 
de-a lungul părții de sus a jetonului și de numărul Moralului 
care este alb în loc de negru. 

3.1.5 Comanda (Command) – Acesta este numărul negru 
înconjurat de un hexagon cu chenar negru din partea din dreapta 
a unui Lider. Comanda Liderului folosește pentru activarea 
unităților adiționale în timpul Ordinelor și a Op Fire [3.3.1.1], 
precum și pentru a se adăuga la statisticile unor anumite unități 
și Arme ce se găsesc în același hexagon cu Liderul. [3.3.1.2 & 
3.3.1.3.]. 

3.1. Statistici în chenar (Boxed Stats) – 
Unele unități au numerele pentru PT/Distanță 
și/sau Deplasare încadrate într-un pătrat. Cu 
excepția PT în chenar care adaugă +1 la putere în 
Încăierare [O16.4], statisticile în chenar nu un 

înțeles intrinsec altul decât că permit anumite Acțiuni să fie 
executate pentru acea unitate [A26, A39 & A40]. 

3.2 Unități Demoralizate 
,,Într-un atac jumătate dintre oameni sunt îngroziți 
iar cealaltă jumătate sunt descurajați.” 

-- J.F.C. Fuller 

3.2.1 Demoralizat/Valid (Broken/Unbroken) 
– O unitate este întotdeauna într-una din cele două stări: 
demoralizată sau validă. O unitate începe în general un scenariu 
cu fața în sus pe partea sa validă, dar Fire Attack și alte efecte 
adverse pot să o ,,demoralizeze” – cauzând întoarcerea ei cu 
partea demoralizată în sus (denotată de numărul Moralului de 
culoare albă și de banda roșie din partea de sus a jetonului). 
3.2.2 Jetoane atașate – Unitățile care trec din demoralizat în 
valid sau invers își păstrează controlul asupra tuturor jetoanelor 
Suppresed, Veteran sau Armă. 

3.3.3. Arme atașate – Unitățile demoralizate nu pot trage cu 
armele. O armă nu se defectează și nu se repară doar pentru că 
unitatea care o controlează o face și viceversa. 
3.2.4 Eliminare – Orice unitate demoralizată care se 
,,demoralizează” din nou este eliminată: adversarul primește 
punctele de victorie (PV) [7.1] după ce unitatea este pusă în 
Indicatorul de Pierderi (Casualty Track) [4.2]. 

3.2.5 Regrupare (Rallying) – Când o unitate demoralizată 
primește comanda să se regrupeze (“Rally”), este întoarsă înapoi 
cu partea validă în sus. Aceasta apare de obicei datorită unei 
aruncări cu succes în timpul unui Recover Order [O22] sau 
datorită unor anumite Evenimente. 

3.3 Lideri 
,,Îmi este mai frică de o armată de 100 de oi conduse de un leu 
decât de o armată de 100 de lei conduse de o oaie.” 

-- Charles Maurice de Talleyrand 

3.3.1 Comanda (Command) 
3.3.1.1 Raza de comandă (Command radius) – În mod 
normal, un Ordin [O14.1] sau o Acțiune Op Fire vor activa o 
singură unitate. Totuși, când un Lider este activat el are 
capacitatea să activeze toate, una sau niciuna dintre unitățile 
non-Lider prietene din ,,Raza” sa de comandă pentru a executa 
același Ordin/Op Fire. Raza de comandă se măsoară în 
hexagoane radiind din hexagonul Liderului spre înafară. 

Un Lider cu Comanda ,,2” poate activa unități prietene până la 
două hexagoane depărtare - chiar și peste terenuri inaccesibile 
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sau peste unități inamice. Un lider cu comanda ,,1” poate activa 
unități prietene din sau adiacente hexagonului său. Un Lider cu 
comanda ,,0” poate activa unități din propriul său hexagon. 

3.3.1.2 Comanda Unităților – Comanda Liderului se adună 
direct la PT, Distanța, Deplasarea și Moralul tuturor Grupelor și 
Echipelor prietene (doar la ele), cât timp acele unități sunt în 
același hexagon cu Liderul – chiar dacă Liderul însuși nu este 
activat. Acest efect este cumulativ dacă doi sau mai mulți Lideri 
ocupă același hexagon. 

Probabil este clar de acum că Liderii nu se pot niciodată 
influența pe ei sau pe alți Lideri. 

3.3.1.3 Comanda Armelor – Comanda Liderului se adună 
direct la PT și Distanța fiecărei Arme prietene fără o banda albă 
care este purtată de o unitate non-Lider cât timp unitatea se află 
în același hexagon cu Liderul – chiar dacă Liderul însuși nu este 
activat. 

Prin urmare un Mortier, de exemplu, nu poate avea statisticile 
afectate de un Lider din același hexagon; iar o mitralieră 
purtată de un Lider nu va avea statisticile îmbunătățite. 

4. Panoul de afișaj (The Track Display) 
Panoul de afișaj (Track Display) este punctul de recepție pentru 
multe dintre funcționalitățile jocului. Secțiunile sale sunt 
detaliate mai jos. 

4.1 Indicatorul de Victorie (Victory Track) 
4.1.1 Jetonul Puncte de Victorie –PV 
(VP marker) – Jetonul PV este plasat pe 
Victory Track la începutul fiecărui scenariu 

și va fi mutat înainte și înapoi de-a lungul pistei – adică înspre și 
dinspre fiecare jucător -  pe măsură ce punctele de victorie sunt 
câștigate și pierdute pe parcursul jocului. Fața opusă a jetonului 
PV este folosită pentru a marca totalul de PV mai mare de 20. 

4.1.2 Jetonul Totalul Atacului 
(Attack Total Marker) – Acest jeton 
este folosit exclusiv ca un dispozitiv de 

memorare pentru jucători pentru a înregistra puterea totală a 
oricărui Fire Attack/Mine Attack/Artilery Impact/Melee Total. 
Aceasta este de ajutor când aruncarea jucătorului atacat (Fire 
Defense Roll) este întreruptă de un eveniment. 

4.2 Indicatorul de Victime (Casualty Track) 
 

,,Cimitirele sunt pline de oameni de neînlocuit.” 

-- Charles de Gaulle 

Fiecare scenariu va da instrucțiuni fiecărui jucător 
în care spațiu al Indicatorului de Victime să-și plaseze Jetonul 
de Capitulare (Surrender Marker). Casualty Track are un 
indicator superior și un indicator inferior, fiecare îndreptat spre 
jucătorul care îl va folosi. 

De fiecare dată când o unitate non-Erou este eliminată, ea (și 
toate Armele pe care le deține) este plasată în Casualty Track. 
Armele sunt plasate în caseta centrală. Unitățile sunt puse câte 
una pe fiecare spațiu numerotat aflat de partea proprietarului față 
de caseta Armelor, ocupând acele spații în ordinea crescătoare a 
numerelor. În acest mod, un jucător va pierde jocul dacă una 
dintre unitățile sale este plasată în spațiul ocupat de Surrender 
Marker. [6.3] 

Nu uitați să marcați punctele de victorie de fiecare dată când o 
unitate inamică este eliminată. [7.1] 

4.3 Diverse 
4.3.1 OB Display – 
(Indicatorul structurii de 
luptă) ocupă partea din stânga 
jos a Panoului de afișaj (Track 

Display). Fiecare naționalitate are un jeton “OB Stats”, care este 
folosit pe Indicatorul OB pentru a marca nivelul ei (Elită, 
Normal, Începator) și numărul de Ordine permise. (1-6) 
4.3.2 Data scenariului – Fiecare scenariu va specifica care 
spațiu de pe Indicatorul Anului va fi ocupat de jetonul Anului. 

4.3.3 Caseta Obiectivelor – Plasați aici jetoanele cu 
Obiective extrase. Fiecare jucător trebuie să-și plaseze 
Obiectivele ,,secrete” în secțiunea cea mai apropiată de el. Toate 
Obiectivele ,,deschise” trebuie plasate în secțiunea centrală. 

4.3.4 Casetele de Date – Cele șapte Casete de Date din partea 
de jos a Panoului de Afișaj permit jucătorilor accesul rapid la 
regulile speciale asociate diferitelor Fortificații sau Arme.  

REGULILE DE BAZĂ 
5. Desfășurarea jocului 
Un joc de Combat Commander începe cu unul dintre jucători 
(după cum este precizat de scenariul care este jucat) executând 
primul ,,Tur”. Când acesta termină – și extrage cărți pentru a-și 
completa mâna [1.1] – jucătorul advers își începe primul său 
Tur. Aceste Tururi alternează până când o aruncare pentru 
Moarte Subită (Sudden Death Roll) sau altă întâmplare [6.3] 
încheie jocul. 

Un turn constă din alegerea unui jucător de a: 

- executa unul sau mai multe Ordine jucând cărțile din 
mâna [O14]; sau 

- renunța la un număr de cărți Destin [O15] 

5.1 Capacitatea de Comandă (Order Capability) 
,,În absența ordinelor, mergi și găsește ceva de ucis”. 

-- Erwin Rommel 
În Combat Commander nici un jucător nu poate da Ordine fără 
a juca o carte din mâna. Numărul maxim de Ordine pe care un 
jucător le poate executa în fiecare Tur va fi precizat ca parte a 
Structurii de Luptă (Order of Battle) ori va fi specificat de 
scenariul jucat. Ordinele nu trebuie indicate din timp – ele sunt 
jucate din mână, apoi executate, câte unul pe rând. Un jucător 
poate să constate rezultatul unui Ordin înainte de a decide dacă 
să joace un alt Ordin. 

Diferitele Ordine pe care un jucător le poate da sunt explicate în 
regulile O15-O23. 

5.2 Capacitatea de Acțiune (Action Capability) 
La fel ca în cazul Ordinelor, niciun jucător nu poate anunța o 
acțiune fără a juca o carte din mână. Jucătorii pot executa 
Acțiunile oricând consideră că este oportun, cu condiția ca orice 
premisă să fie îndeplinită. Nu există o limită a numărului de 
Acțiuni pe care un jucător le poate executa în timpul Turului 
oricărui jucător alta decât numărul maxim de cărți din mâna. 
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Diferitele Acțiuni pe care un jucător le poate executa sunt 
explicate în regulile A25-A41. 

5.3 Capacitatea de Decartare (Discard 
Capability) 
Dacă un jucător alege să nu execute niciun Ordin în Turul său, 
el poate în schimb să decarteze [O15] orice număr de cărți până 
la, dar fără să depășească, capacitatea de decartare a națiunii pe 
care o conduce (după cum este arătat în tabelul ajutător al 
națiunii respective). 

5.4 Completarea Mâinii (Hand Refill) 
La sfârșitul fiecărui Tur, (doar) jucătorul activ trebuie să tragă 
cărți destin din vârful teancului său de cărți până când numărul 
de cărți din mâna sa este egal cu Mărimea Mâinii [1.1]. 
Completarea Mâinii poate fi întreruptă temporar de Avansarea 
Marcatorului de Timp [6.1.2] dacă ultima carte din teancul 
jucătorului este extrasă – în acest caz Completarea Mâinii se reia 
după procedura Avansarea Marcatorului de Timp (și după ce 
teancul de cărți decartate este amestecat din nou pentru a forma 
un nou teanc de extragere). 

6. Durata Jocului 
,,Timpul înseamnă totul; cinci minute reprezintă diferența dintre 
victorie și înfrangere”. 

-- Horatio Nelson 

6.1 Marcatorul de Timp (Time Marker) 
6.1.1 Așezare 
Fiecare scenariu va indica în care spațiu al 
Indicatorului de Timp (aflat pe Panoul de Afișaj) va 

fi plasat Marcatorul de Timp (de obicei ,,0”). 

6.1.2 Avansarea 
Marcatorul de Timp este mutat înainte cu un spațiu de-a lungul 
Indicatorului de Timp: 

• oricând este declanșat un eveniment ,,Timp!”; sau 
• oricând un jucător întoarce/trage ultima carte din 

teancul său de extragere: tratați asemenea situație exact 
ca și cum un eveniment ,,Timp!” a fost declanșat. 

Marcatorul este mutat doar o dată – nu de două ori – dacă 
ultima carte din teancul de extragere al unui jucător este 
întoarsă ca urmare a unui declanșator Timp!. 

Imediat după avansarea Marcatorului de Timp, jocul normal este 
întrerupt pentru a se executa următorii pași. 

Jucătorii trebuie să execute mai întâi următorii doi pași în 
ordinea arătată: 

1) jucătorul care declanșează Avansarea Timpului (doar 
el) își amestecă teancurile de decartare și de extragere 
împreună pentru a forma un nou teanc de extragere.  

2) Jucătorul care declanșează evenimentul face o 
extragere Moarte Subită (Sudden Death Roll) dacă este 
momentul potrivit. 

Apoi, dacă jocul nu s-a încheiat ca urmare a Morții Subite, se 
execută următorii patru pași în ordinea arătată: 

3) (doar) Apărătorul câștigă 1 PV; 

4) (doar) jucătorul declanșator trebuie să elimine un jeton 
de Fum de pe hartă; 

5) dacă sunt una sau mai multe unități în spațiul ocupat 
acum de marcatorul de Timp, jucătorul/jucătorii 
proprietar(i) le aduc(e) în joc ca întăriri plasându-le în 
oricare hexagon/hexagoane de-a lungul marginii 
proprii a hărții (jucătorul inactiv primul). Trebuie 
respectată limita de Stivuire (Staking limit) [8]. Orice 
Radio adus ca întărire este plasat în Caseta (goală) de 
Artilerie a jucătorului. 

6) Ambii jucători pot juca Acțiuni “Dig In” [A32]. 

Odată ce cei șase pași de mai sus au fost executați în întregime, 
jocul normal se reia din punctul în care a fost suspendat. 

6.2 Marcatorul Moarte Subită (Sudden Death 
Marker) 

6.2.1 Așezare 
Fiecare scenariu va indica în care spațiu al 
Indicatorului de Timp trebuie plasat marcatorul 

Moarte Subită. 

6.2.2 Procedura 
De fiecare dată când marcatorul de Timp avansează în sau 
dincolo de spațiul ocupat de marcatorul Moarte Subită, jucătorul 
declanșator trebuie să execute o extragere – aceasta se face după 
ce acel jucător amestecă teancul său de extragere împreună cu 
teancul său de decartare pentru a forma un nou teanc de 
extragere. Dacă rezultatul este mai mic decât numărul din spațiul 
ocupat acum de marcatorul de Timp (nu de marcatorul Moarte 
Subită), jocul se încheie imediat [6.3, mai jos]. Altfel, jocul 
continuă în mod obișnuit. 

6.3 Încheierea jocului 
,,Doar eu și cu trei oameni am mai rămas. Nu poate să mai 
dureze mult. Rămas bun și noroc!” 

-- un ofițer britanic la bătălia de la Sidi Nasir, Tunisia 

Un joc de Combat Commander se va încheia în general în unul 
din următoarele patru moduri: 

1) Un jucător este nevoit să-și plaseze una din unitățile 
sale eliminate în spațiul din Indicatorul de Victime 
ocupat de marcatorul său de Capitulare (Surrender); 

2) Ultima unitate a unui jucător rămasă pe hartă este 
eliminată; 

3) Ultima unitate a unui jucător rămasă pe hartă iese în 
mod voluntar de pe hartă [7.2.1]; 

4) Se execută o extragere Moarte Subită [6.2.2] care are 
un rezultat mai mic decât număr din spațiul ocupat de 
marcatorul de Timp. 

6.3.1 – Dacă apare prima sau a doua situație de mai sus, jucătorul 
pierde jocul imediat și automat indiferent de numărul total de 
puncte de victorie. Dacă ambii jucători pierd simultan în acest 
mod, jucătorul care deține cartea Inițiativa are avantaj și câștigă 
jocul [9.2]. 

6.3.2 – Dacă apare a treia sau a patra situație de mai sus și 
primele doua situații nu se aplică, jucătorii trebuie să dezvăluie 
Obiectivele secrete și să atribuie punctele lor câștigătoare 
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jucătorului care deține controlul lor. Apoi, jucătorul cu cel mai 
mare număr de puncte de victorie – adică marcatorul Puncte de 
Victorie este de partea sa față de spațiul ,,0” – câștigă jocul. Dacă 
marcatorul Puncte de Victorie se află în spațiul ,,0”, jucătorul 
care deține cartea Inițiativa câștigă jocul. 

7. Condițiile de Victorie 
,,Vreau să rup paginile jurnalului meu unde am scris despre 
prăbușirea voinței mele. Dar am să le las acolo ca o lecție de 
viață că este greșit să tragi o concluzie doar pentru că lucrurile 
nu merg atât de bine.” 

-- Nicolai Moskvin, 
după victoria sovieticilor la Stalingrad 

În mod obișnuit un jucător va câștiga jocul având mai multe 
Puncte de Victorie decât oponentul său atunci când jocul se 
încheie [6.3]. Punctele victorie se obțin în unul din următoarele 
trei moduri: 

• Eliminarea unităților inamice; 
• Ieșirea unităților proprii dincolo de marginea hărții 

aflată în partea oponentului; 
• Controlul Obiectivelor de pe hartă. 

7.1 Puncte de Victorie (PV) pentru Eliminare 
Când o unitate este eliminată – din orice motiv: ca urmare a unui 
Ordin, Acțiune sau Eveniment – oponentului i se acordă un 
anumit număr de PV pentru aceasta: 

• O Grupă (Squad) valorează 2 PV; 
• O Echipă (Team) valorează 1 PV; 
• Un Lider (cu excepția Eroului) valorează 1 PV plus 1 

PV pentru fiecare punct de Comandă de pe partea sa 
validă; 

• Un Erou valorează zero PV. 

Aceste valori sunt și pe tabelul de ajutor al jucătorului pentru o 
referință mai ușoară în timpul jocului. 

7.2 Puncte de Victorie pentru Ieșire 
Se consideră că fiecare hartă are o barieră impenetrabilă în 
partea stângă și dreaptă a fiecărui jucător odată ce jocul începe. 
O unitate nu poate ieși de pe hartă prin partea dreaptă sau stângă.  

Totuși, unitățile aflate în joc pot ieși prin marginile hărții cele 
mai apropiate de fiecare jucător (ca și cum marginea gri inchis 
ar fi un alt hexagon). În general, ieșirea voluntară a unităților 
proprii prin latura opusă a hărții (aflată de partea adversarului) 
în timpul unui Ordin Deplasare [O21] sau Avansare [O16] îți 
aduce PV, în timp ce ieșirea unităților proprii prin latura proprie 
a hărții via Retragere forțată în timpul unui ordin Rout 
(Retragere în Dezordine) [O23] îți va cauza pierderea PV. 
7.2.1 Ieșirea Voluntară 
O unitate care Avanseză [O16] sau se Deplasează [O21] poate 
ieși de pe hartă – cu un cost de deplasare (PD) de ,,1” – prin 
latura hărții aflată în partea oponentului. Jucătorul care deține 
unitatea primește imediat PV pentru unitatea care iese [7.1]. 
Acea unitate este apoi plasată în oricare spațiu de pe Indicatorul 
de Timp pe care îl dorește jucătorul. O unitate este întotdeauna 
plasată pe Indicatorul de Timp validă, chiar dacă a fost 
demoralizată în momentul când a ieșit de pe hartă. Unitatea își 
păstrează posesia oricărei Arme pe care o poartă – și aceasta 

devine reparată dacă a fost defectă atunci când a ieșit – dar își 
pierde orice marcator Veteran sau Suprimat (Suppresed) pe care 
îl avea atașat. 

O astfel de unitate se consideră că este acum o unitate de 
,,întărire” complet diferită. 

7.2.2 Ieșirea Involuntară 
O unitate care se Retrage [O23.3] poate fi forțată să iasă de pe 
hartă prin latura proprie, fiind eliminată în acest fel. Această 
unitate este apoi plasată în următorul spațiu liber al Indicatorului 
de Victime după ce se acordă adversarului PV pentru Eliminarea 
acesteia. Unitatea eliminată nu-și păstrează posesia armei – care 
este plasată reparată în secțiunea ,,Arme” a Indicatorului de 
Victime – și nici nu-și păstrează indicatorul Veteran sau 
Suppresed pe care îl avea atașat. 

7.3 Puncte de Victorie pentru Obiective 
Fiecare din cele cinci Obiective de pe fiecare hartă poate valora 
unul sau mai multe PV, în funcție de ce jetoane de Obiectiv sunt 
în joc. Altfel obiectivele valorează zero puncte în mod implicit. 

7.3.1 Controlul Obiectivelor 

 
Marcatoarele de Control cu două fețe sunt folosite pentru a 
indica partea care controlează la un moment dat fiecare dintre 
Obiectivele de pe hartă [2.3]. 

În timpul configurării inițiale, scenariul va specifica care 
Obiective încep sub controlul cărui jucător. În unele cazuri 
Obiectivele pot începe jocul fără a fi controlate de niciuna dintre 
părți: acestea nu trebuie să conțină niciun marcator de control. 
Altfel, odată ce jocul începe, ultimul jucător care a ocupat în 
exclusivitate un Obiectiv trebuie să plaseze/întoarcă marcatorul 
de control în acel Obiectiv pentru a corespunde naționalității pe 
care el o conduce. 

7.3.1.1 Clădirile Obiectiv 

Un Obiectiv amplasat într-un hexagon al unei clădiri se 
consideră că este întreaga clădire dacă aceasta se întinde pe mai 
multe hexagoane. În acest caz fiecare hexagon al clădirii trebuie 
să fie liber de unități inamice pentru ca un jucător sa preia 
controlul asupra ei. 

7.3.2 Jetoanele Obiectiv 

Sunt 22 marcatoare de Obiectiv – sau ,,jetoane” – incluse în joc. 
Jetoanele Obiectiv sunt în mod obișnuit extrase la întâmplare și 
sunt folosite pentru a determina anumite condiții adiționale de 
victorie pentru fiecare scenariu, de obicei sub forma atribuirii 
unei valori de PV unuia sau mai multor Obiective de pe hartă 
[2.3] 

Fiecare jeton Obiectiv extras va arăta o condiție de victorie pe 
partea sa ,,deschisă” (open). Majoritatea vor fi de forma: 

Acesta arată că Obiectivul X valorează Y 
PV pentru cel ce-l controlează. Aceste 
valori se cumulează cu alte jetoane 

Obiectiv. 

Dacă toate cele 3 jetoane pentru Obiectivul #3 ar fi în joc (C, G 
și K), Obiectivul 3 ar valora 6 PV (1 + 2 + 3). 
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Unele jetoane Obiectiv arată așa: 

Aceasta înseamnă că cele cinci Obiective 
de pe hartă valorează Y PV fiecare. 
Aceste valori se cumulează cu alte 
jetoane Obiectiv. 

Cele trei jetoane Obiectiv specializate etichetate 

 
indică, respectiv, faptul că: 

• imediat înainte de o tragere Moarte Subită (Sudden 
Death) [6.2.2], dacă un jucător controlează toate cele 
cinci obiective acel jucător câștigă automat jocul 
indiferent de numărul total de puncte pe care le deține; 

• PV pentru ieșirea voluntară a unităților [7.2.1] se 
dublează pentru ambii jucători; 

• PV pentru eliminarea unităților [7.1] se dublează pentru 
ambii jucători. 

Unele Obiective pot să nu valoreze nimic la sfârșitul jocului. 
Jucătorii trebuie să încerce totuși să preia controlul tuturor 
Obiectivelor de pe hartă în caz că Obiectivul secret al 
adversarului include unul sau mai multe din cele valoroase. 

7.3.3 Obiective deschise și secrete 
Jetoanele Obiectiv deschise – precum și cele secrete care au fost 
dezvăluite în timpul jocului E[67] – trebuie plasate cu fața lor 
,,deschisă” în centrul Casetei de Obiective. 

Obiectivele secrete trebuie păstrate cu față în jos în Caseta de 
Obiective – doar acel jucător se poate uita la față ,,deschisă” a 
jetonului. 

Să observăm că sunt câteva jetoane Obiectiv care nu au o parte 
,,secretă” – dacă un jucător trage unul dintre acestea ca 
Obiectivul său secret, ghinion: trebuie dezvăluit ca un Obiectiv 
deschis. 

Punctele de Victorie pentru Obiectivele deschise sunt acordate 
imediat în timpul jocului, în timp ce pentru Obiectivele secrete, 
de obicei, se acordă punctele la sfârșitul jocului (sau oricând sunt 
dezvăluite). 

Oricând un Obiectiv deschis își schimbă proprietarul pe hartă, 
țineți minte ca mai întâi să scădeți valorarea sa de la deținătorul 
anterior înainte de a adăuga valoarea la punctele de victorie ale 
noului deținător – în acest mod, un Obiectiv care valorează 4 
PV va produce o basculare de opt puncte atunci când trece de 
la un deținător la altul. 

8. Stivuire 
Plasarea a mai mult de o unitate sau marcator în același hexagon 
se numește ,,stivuire”. 

Hexagoanele supradimensionate din Combat Commander 
permit jetoanelor să stea unul lângă altul într-un hexagon. Chiar 
dacă aceste piese nu sunt fizic ,,stivuite” una peste cealaltă, ele 
se consideră a fi ,,stivuite împreună” în ceea ce privește 
scopurile jocului. 

 

 

8.1 Stivuirea marcatoarelor 
Limitele stivuirii sunt impuse pentru toate marcatoarele imediat 
după plasare. Nu există o limită asupra numărului de marcatoare 
care pot ocupă o singură locație cu următoarele excepții: 

8.1.1 Marcatoarele Unităților – Fiecare unitate în joc poate 
avea un număr maxim din fiecare din următoarele marcatoare 
stivuite peste ea: 

• Suppresed 
• Veteran 
• Armă (orice unitate poate purta orice Armă) 

8.1.2 Radiouri – Un singur Radio poate ocupa fiecare din cele 
doua Casete de Artilerie: unul pentru fiecare jucător. Primul 
dintre aceste Radiouri are întâietate. 

8.1.3 Fortificații – Doar un singur marcator Fortificație poate 
ocupa la un moment dat un hexagon. Prima astfel de Fortificație 
are întâietate. 

Așadar dacă Evenimentul Gaură de Obuz (Shellholes) vă indică 
să plasați un marcator Foxholes (Vizuini de vulpe) într-un 
hexagon care conține deja Wire (Sârmă Ghimpată), acele 
Foxholes nu pot fi plasate. 

8.1.4 Fum – Doar un marcator Fum (Smoke) poate ocupa un 
hexagon. Cel cu cea mai mare Obstrucționare are întâietate. 

8.1.5 Flăcări – Doar un marcator Flăcări (Blaze) poate ocupa 
la un moment dat un hexagon. În timp ce un marcator Flăcări 
este într-un hexagon, nici un marcator listat mai sus și nici o 
unitate nu poate exista acolo. 

8.2 Stivuirea Unităților 
Numărul de unități prietene care pot fi stivuite în mod legal într-
un hexagon se bazează pe numărul de siluete de soldați de pe 
acele jetoane: un număr de unități prietene având un total de 
până la opt siluete pot fi stivuite în același hexagon fără 
penalizare. Orice hexagon conținând unități prietene cu un total 
de opt sau mai multe siluete de soldați încalcă limitele stivuirii 
și se consideră a fi ,,supraîncărcat”. 

Limitele stivuirii unităților sunt impuse la sfârșitul fiecărui Tur. 
În acel moment, jucătorul care deține unitățile trebuie să elimine 
suficiente unități pentru ca orice hexagon care este supraîncărcat 
să fie conform cu limitele. În fiecare hexagon supraîncărcat un 
jucător poate alege să execute gratis cel mult un Eveniment 
Deployment (Desfașurarea Trupelor) [E52] imediat înainte de a 
elimina unitățile în acest fel. 

Exemplu: Din cauza unei Retrageri, jucător Axei vede că are 
două Grupe Germane demoralizate într-un singur hexagon la 
sfârșitul Turului jucătorului Aliat. Mai întâi optează să 
Desfașoare una dintre ele în două Echipe (demoralizate). Apoi 
elimină una dintre acele Echipe. Nu mai trebuie eliminate alte 
echipe deoarece acum sunt doar șase siluete de soldați în 
hexagon, respectându-se astfel limitele stivuirii. 

În general sunteți liberi să încalcați limitele stivuirii în timpul 
unui Tur – de exemplu pentru a Avansa mai multe unități într-o 
situație de Încăierare (Melee) – dar trebuie să găsiți un mod de 
a remedia situația la sfârșitul turului. 
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9. Inițiativa 
Când se joacă un scenariu pre-generat, acel scenariu va indica 
care parte începe jocul cu cartea Inițiativa. În timpul Generării 
Scenariului Aleatoriu, numărul de Inițiativă al unui jucător este 
listat împreună cu Structura sa de Luptă: în acest caz jucătorul 
cu numărul de Inițiativă mai mare va începe jocul având cartea 
Inițiativa. 

IMPORTANT: Cartea Inițiativa nu face niciodată parte din 
mâna jucătorului și prin urmare nu este considerată când este 
calculată limita dimensiunii mainii. 

9.1 Re-Roll (Rejucare) 
În orice moment în timpul jocului, jucătorul care deține controlul 
cărții Inițiativa poate alege să anuleze toate efectele ultimei 
,,aruncări a zarurilor” care a fost facută – incluzând orice 
declanșator asociat cu aceasta – făcând ca aceasta să fie rejucată. 
Această decizie trebuie luată înainte ca orice declanșator/rezultat 
al acelei aruncări să fie pus în practică. 

Când un jucător cere o rejucare în acest fel, el trebuie să dea 
cartea Inițiativa oponentului său, care va deține controlul 
acesteia până când va cere și el o rejucare, transmițând-o în acest 
fel înapoi primului jucător. Aceasta transmitere a Inițiativei 
poate interveni de un număr nelimitat de ori în timpul unui joc: 
chiar și în timpul aceleiași serii de aruncări (extrageri). 

9.2 Meci egal 
Când un scenariu se termină la egalitate – ,,0” PV după Moarte 
Subită sau ambii jucători Capitulează simultan, de exemplu – 
jucătorul care deține cartea Inițiativa câștigă jocul. 

Cartea Inițiativa funcționează astfel ca un fel de mecanism de 
echilibrare pentru a tempera acele șiruri de aruncări norocoase 
inerente în orice joc de cărți sau zaruri. Inițiativa va trece în 
general înainte și înapoi între cei doi jucători după cum se 
desfașoară soarta războiului, deși aceasta nu este obligatorie – 
este posibil, deși improbabil, ca un jucător să se abțină să o 
folosească pe parcursul întregului joc. 

10. Linia de ochire/LO (Line of Sight) 
10.1 Verificarea LO 
În general o unitate dintr-un hexagon trebuie să poată ,,vedea” o 
unitate din alt hexagon pentru a putea trage în ea. O ,,verificare” 
a LO se face prin întinderea unui fir drept între punctul din 
centrul hexagonului ,,ochitor” și punctul din centrul hexagonului 
,,țintă”. Dacă firul atinge imaginea fizică a unui Obstacol sau a 
unei Obstrucționări de teren într-un hexagon aflat în cale, acea 
LO este blocată [10.2] sau, respectiv, obstrucționată [10.3]. O 
asemenea verificare a LO poate fi făcută în orice moment de 
către orice jucător. 

Orice Obstacol sau Obstrucționare care este într-unul dintre 
hexagoanele ochitor sau țintă – sau parte a unuia dintre ele 
(precum un Gard sau un Zid [T84, T97]) – nu va afecta LO. 

Așadar o latură facută dintr-un Zid a unui hexago,n care nu este 
una cele șase laturi a hexagonului ochitor sau a hexagonului 
țintă, blochează LO dintre ele, chiar dacă LO trece exact de-a 
lungul Zidului. 

LO este întotdeauna reciprocă: dacă unitatea A poate vedea 
unitatea B, atunci unitatea B poate de asemenea vedea unitatea 
A. 

10.1.1 Unitățile și LO 
Unitățile – prietene sau inamice – dintr-un hexagon intermediar 
nu blochează sau obstrucționează LO în niciun fel. 

10.2 Obstacolele și LO 
Orice teren [T79 – T99] cu simbolul “ Æ “ în coloana LO a sa 
din Diagrama Terenurilor este denumit un ,,Obstacol”. 

O unitate dintr-un hexagon nu poate vedea o unitate din alt 
hexagon dacă LO este blocată de un Obstacol. 

10.2.1 Obstacole Flăcări (Blaze) 
Un marcator Blaze [T79] se consideră că umple în totalitate 
hexagonul pe care îl ocupă. Cu alte cuvinte, o LO trasată prin 
orice porțiune a hexagonului Blaze – inclusiv direct de-a lungul 
laturii sale – este blocată de acel marcator.  

10.3  Obstrucționările & LO 
Unele terenuri sunt prea rare sau prea joase pentru a fi 
considerate un obstacol complet pentru LO și prin urmare sunt 
denumite ,,Obstrucționări” pentru ca obturează focul tras prin 
ele înspre un alt hexagon în loc sa blocheze lovitura cu totul. 

10.3.1 Țintirea (Targeting) & LO 
Orice LO de tip Acuratețe (Accuracy) [O18.2.2] sau Țintire 
(Targeting) [O20.2], trasată printr-o Obstrucționare aflată în 
cale, va avea valoarea zarurilor redusă cu o cantitate egală cu 
numărul listat în coloana LO a terenului respectiv din Diagrama 
Terenurilor (Terrain Chart). Dacă Radioul/Arma lovește, orice 
Artillery Impact/Fire Attack Roll care urmează nu va fi afectată 
de Obstrucționare. 

Obstrucționarea a fost deja luată în calcul prin reducerea 
șanselor de a lovi ținta dorită din capul locului. 

10.3.2 Fire Attacks & Obstrucționările 
Orice Fire Attack care nu e de Artilerie [O20.3], trasat printr-o 
Obstrucționare aflată în cale, va avea Puterea de Tragere redusă 
cu o cantitate egală cu numărul listat în coloana LO  a terenului 
respectiv din Terrain Chart. 

10.3.1.2 Puterea de Tragere minimă (Minimum Firepower) 
– Un Fire Attack care ar fi redus la o Putere de Tragere ,,0” sau 
mai puțin din cauza unei Obstrucționări nu poate fi executat: este 
necesară o PT de cel puțin ,,1” pentru a se executa Fire Attack 
Roll. Se pot folosi acțiuni care măresc puterea Fire Attack pentru 
a crește Puterea de Tragere a loviturii la 1 sau mai mult. 

10.3.3 Modificatoarele Obstrucționărilor 
Obstrucționările nu sunt cumulative: se folosește cel mai mare 
modificator și acest modificator nu devine mai mare dacă 
numărul de Obstrucționări dintre hexagoanele ochitor și țintă 
este mai mare decât unu. 

O Grupă trage asupra unei Echipe aflate la distanță  de trei 
hexagoane. Ambele hexagoane dintre ele conțin Tufișuri 
(Brush). Puterea de Tragere totală a Grupei este redusă cu -3 
pentru o Obstrucționare Brush, nu cu -6 pentru amandouă. 
Dacă unul din cele două hexagoane aflate în cale conține de 
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asemenea și un marcator Smoke (Fum) de “4”, PT ar fi în 
schimb redusă cu -4 pentru Smoke. Dacă ambele hexagoane ar 
conține marcatoare Smoke de “4”, atunci modificatorul ar fi tot 
doar -4. 

10.3.4 Obstrucționările Smoke (Fum) 
Un marcator Smoke [T94] se consideră că umple în totalitate 
hexagonul pe care îl ocupă. Cu alte cuvinte, o LO trasată prin 
orice porțiune a hexagonului Smoke – inclusiv direct de-a lungul 
laturii sale – este obstrucționată de acel marcator. 

Locația fizică a unui marcator Smoke/Blaze într-un hexagon nu 
este importantă: acestea sunt terenuri ,,inerente” (inevitabile) 
și se consideră că afectează întreg hexagonul – inclusiv toate 
cele șase laturi – cât timp rămân pe hartă. 

Mai mult, marcatorul Smoke obstrucționeaza orice LO trasată 
într-însul sau dintr-însul, nu doar prin el așa cum se întâmplă cu 
Obstrucționările tipărite pe hartă. 

Continuând exemplul din [10.3.3], dacă hexagonul Grupei 
conține un marcator Smoke “5”, PT ar fi redusă cu -5. 

11. Arme 
11.1 Efecte 
Ca și unitățile, Armele au atât PT (Putere 
de Tragere) cât și Range (Distanță de 

Tragere) – uneori în chenar – și posibil un modificator 
defavorabil (cu roșu îngroșat, ca în exemplul de mai sus) pentru 
Deplasarea unității care le poartă. De fiecare data când o unitate 
este activată [O14.1], orice Armă pe care o poartă este activată 
împreună cu ea. Doar o unitate care nu este demoralizată și nu 
este suprimată poate trage cu Arma sa și poate face aceasta fie 
separat fie ca parte a unui Grup de Tragere (Fire Group) 
[O20.3.1]. 

11.2 Transport 
Fiecare unitate poate ,,căra” o Armă alocată, lucru care este 
indicat prin plasarea fizică a Armei peste acea unitate. Orice 
Armă obținută prin Tabelul de Suport al națiunii (Support Table) 
trebuie dată unității listate cu acea Arma. 

11.3 Eliminare și Transfer 
O armă poate fi transferată altei unități prin folosirea a 1 PD (un 
punct de deplasare) în timpul unui Ordin de Deplasare (Move 
Order) [O21.1.1]. 

O armă poate fi eliminată în mod voluntar de către deținătorul ei 
în orice moment. 

Dacă o unitate cu o Armă este eliminată sau iese de pe hartă, 
Arma iese odată cu ea. O Armă care este purtată de o Grupă care 
se Desfașoară (Deploys) [E52] este data uneia dintre cele doua 
Echipe înlocuitoare. 

11.4 Arme Defecte 
Când o Armă se defectează, este întoarsă cu partea ,,Defectă” 
(Broken) în sus. O Armă defectă care se defectează din nou este 
eliminată. 

De fiecare dată când un jucător verifică un Hexagon Aleatoriu 
[1.8] – via Sniper! sau din cauza unor anumite Evenimente – 
numărul hexagonului este comparat cu cel al fiecărei arme 
defecte aflate în joc. Aceasta se întâmplă înainte ca rezultatul 
Evenimentului/Sniper în sine să fie implementat. 

• Dacă numărul cade în intervalul “Fix” al acelei Arme, 
aceasta este întoarsă înapoi pe partea sa validă și este 
disponibilă imediat pentru folosire. 

 

 

 

Exemple de Linie de Ochire (LO) 

A – Herzog din J9 nu-l poate vedea pe Borke din K6 dincolo de Pădurea din cale aflată la aceași 
înălțime. 

B – Herzog nu-l poate vedea mai jos pe Bolter în L6 dincolo de Dealul din cale care este la aceeași 
înălțime cu Herzog [T88.3.2]; în schimb, dacă Herzog era pe o Creastă de Deal de Nivel 2, LO ar 
fi deschisă, deoarece el s-ar afla la o înălțime mai mare decât Dealul aflat în cale. 

C – Herzog îl poate vedea pe Grein din N6 peste Pădurea (obstacol) aflată la o înălțime mai mică 
[T88.4]. 

D, E – Guttman din J7 nu-l poate vedea mai jos pe Schmidt din M9 din cauza Pădurii care creează 
un hexagon orb (blind hex) [T88.4.1]. Totuși, el îl poate vedea pe Pfeiffer aflat un hexagon mai 
departe în N9. 

F – Schmidt îl poate vedea pe Benzing din M4 deoarece LO merge direct de-a lungul reprezentării 
drumului care trece prin Pădurea (obstacol) din M5 [10.2 și T93] 

G – Schmidt îl poate vedea pe Grein; totuși, orice Atac executat între cele doua hexagoane ar suferi 
o penalizare de -2 din cauza obstrucționării Livadă (Orchard) aflată în cale în hexagonul N5 [10.3.1 
& 10.3.2]. 

H – Schmidt îl poate vedea pe Wehling în N7, dar cu o Obstrucționare -7 datorată Fumului [10.3.4]; 
în shimb, dacă ar exista un Zid (Wall) de-a lungul laturii M8/N8, atunci LO ar fi blocată [10.1 caseta 
gri] 

J – Pfeiffer îl poate vedea pe Wehling. Orice Fire Attack executat între cele doua hexagoane ar 
suferi o Obstrucționare -7 din cauza Fumului; nu -9 pentru Smoke și Livada [10.3.3]. 
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• Dacă numărul cade în intervalul “Elim” al acelei Arme, 
aceasta este eliminată și plasată în spațiul ,,Arme” al 
Indicatorului de Pierderi (Casualty Track) 

• Altfel, Arma rămâne defectă. 

11.5 Piese de Artilerie 
Unele arme – cele cu o bandă albă deasupra statisticilor, precum 
cele două reprezentate mai jos – sunt denumite ,,Piese de 
Artilerie”. Piesele de Artilerie: 

• trebuie mai întâi să-și asigure o lovitură prin 
intermediul unei Țintiri (Targeting) înainte de a face 
Fire Attack Roll [O20.2]; 

• nu pot participa într-un Grup de Tragere [O20.3.1]; 
• și nu pot fi folosite în timpul Opportunity Fire (Tragere 

Ocazională) [A33]. 

11.6 Arme specializate 
Un Aruncator de Flăcări (Flamethrower) sau un 
Cocteil Molotov (Molotov Cocktail) setează 
automat la valoarea ,,0” Protecția țintei sale [T78.3], 
fără a fi posibile modificări. 

Un Pachet cu Dinamită (Satchel Charge) sau un 
Cocteil Molotov (Molotov Cocktail) este o Arma cu 
o singură folosire și prin urmare trebuie eliminată 
imediat după ce face un Fire Attack Roll [O20.3]. 

12. Radio 
Radiourile sunt marcatoare care 
reprezintă baterii de artilerie aflate în 
afara hărții. Fiecare are o PT între 8 și 
13. Dacă un jucător obține un Radio, 

acesta este plasat în Caseta Artileriei (Artilery Box) cea mai 
apropiată de el (în unul din cele doua colțuri ale hărții). Fiecare 
jucător poate avea doar un singur Radio în joc la un moment dat. 
Un Radio nu este o Armă. Vezi O17 și O18 pentru regulile 
privind folosirea Radioului. 

13. Suprimare (Suppression) 
Un marcator Suprimat poate fi plasat pe o unitate 
prin intermediul Evenimentelor Lașitate (Cower) 
[E51], Interdicție (Interdiction) [E60] sau Foc de 
Suprimare (Supressing Fire) [E75], sau datorită 

unui rezultat de ,,egalitate” în timpul ordinelor Fire Defense 
[O20.3.4], Rally [O22.3] sau Rout [O23.2]. 

13.2 Efecte 
O unitate cu un marcator Suprimat pe ea are -1 PT, -1 Distanța, 
-1 Deplasare și -1 Moral.  

Statistica Comandă nu este afectată de marcatorul Supressed. 
Armele în sine nu pot deveni Suppressed, dar o unitate 
Suppresed nu poate trage cu nicio Armă pe care o deține. 

Însemnul “Æ Wpn” din colțul din stânga sus al unui marcator 
Suppresed este acolo pentru a aminti acest lucru. 

13.3 Eliminare 
Un marcator Suppressed poate fi eliminat de pe o unitate la 
începutul unui Ordin Recover (Recuperare) sau dacă unitatea 
este eliminată sau iese de pe hartă. O Grupă Supressed care se 

Desfășoară (Deploys) [E52] își transferă starea Suppressed la 
una dintre cele doua Echipe înlocuitoare. 
 

ORDINE 
,,Fă sau nu fă. Nu există încercare.” 

--Yoda 

 
O14. Reguli Generale 
O14.1 Activare – Pentru a executa – sau ,,a da” – un ordin, 
(doar) jucătorul activ trebuie să arate o carte din mâna și să 
anunțe că execută Ordinul tipărit în partea de sus. Cartea este 
după aceea plasată în teancul de cărți decartate al jucătorului. 
Apoi, dacă acel Ordin este unul care ,,activează” ceva, el 
(jucătorul) activează un jucător sau o unitate prietenă (potrivit 
Ordinului) care nu a fost încă activat(ă) în acel Tur pentru a 
executa Ordinul. Dacă un Lider este activat în acest mod, el 
poate activa la rândul lui toate, unele sau niciuna dintre unitățile 
prietene non-Lider din Raza sa de Comanda (Command Radius) 
[3.3.1.1] pentru a executa același Ordin – niciuna dintre ele 
nefiind activată anterior în acel Tur. Toate unitățile care sunt 
activate pentru un Ordin trebuie identificate înainte ca Ordinul 
să fie executat. 

IMPORTANT – Nici un Ordin nu poate fi dat fără a juca o carte 
Destin (Fate card) din mâna care are acel Ordin listat în partea 
de sus. 

O14.2 – Un Ordin anunțat trebuie executat în întregime înainte 
ca următorul Ordin să fie dat sau înainte ca jucătorul să anunțe 
încheierea Turului său. Aceasta include orice Acțiuni care 
necesită ca acel Ordin să-și facă efectul. 

 Nu puteți activa două unități să de Deplaseze, să deplasați una, 
să jucați un Rout Order asupra oponentului pentru a îndepărta 
o unitate inamică din calea voastră și apoi să reveniți pentru a 
deplasa cealaltă unitate.  

O14.3 – Pot fi anunțate orice număr de Acțiuni de către fiecare 
jucător în timpul unui Ordin cât timp condițiile preliminare 
pentru acele Acțiuni sunt indeplinite. De asemenea orice număr 
de Evenimente pot apărea aleatoriu în timpul unui Ordin. 

Dacă ați activat un Lider sau o Grupă pentru Deplasare, Grupa 
se poate deplasa prima și să joace una sau mai multe Acțiuni 
Smoke Grenades (Grenade Fumigene) înainte ca deplasarea 
Liderului sa înceapă. 

O14.4 – Odată ce un Ordin este dat, cel puțin una dintre 
unitățile activate pentru acel Ordin trebuie să îl execute fizic. 

Dacă este dat un Ordin Deplasare, cel puțin una dintre unitățile 
activate trebuie să traverseze fizic latura unui hexagon trecând 
în alt hexagon – nu puteți da un Ordin Deplasare pentru 
singurul scop de a juca o Acțiune Assault Fire (Foc de Asalt), 
de exemplu. 

O15. Pass/Discard (Decartare) 
Dacă un jucător alege să nu dea nici un Ordin în timpul Turului 
său, el poate alege în schimb să decarteze orice număr de cărți, 
până la Limita de Decartare (Discard Limit) a naționalității sale 
(după cum este arătat în tabelul ajutător). 
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Diferitele Ordine sunt descrise în detaliu mai jos și sunt listate 
în ordine alfabetică pentru o referință mai ușoară. 

O16. Advance (Avansare) 
,,Centrul meu cedează, flancul drept se retrage; situația este 
excelentă. Voi ataca.” 

--Ferdinand Foch 

O16.1 Procedura 
O unitate care este activată să Avanseze poate intră într-unul 
dintre hexagoanele adiacente celui pe care îl ocupă în prezent, 
unde trebuie să se oprească. Aceasta se poate face chiar dacă 
hexagonul este ocupat de inamic. 

Acesta este cel mai bun mod de a intra într-o Încăierare (Melee) 
cu unitățile inamice. 

Punctele de Deplasare (Movement Points) și Costurile 
Deplasării (Move Costs) pe teren sunt ignorate în timpul 
Avansării. Pe lângă aceasta, jucătorul inactiv nu poate folosi Op 
Fire (Tragere Ocazională) [A33] împotriva unităților care 
avansează. 

Vă deplasați doar un hexagon dar sunteți imuni la Fire Attacks 
când faceți aceasta. 

O16.2 Abilități 
O unitate care avansează poate: 

• intra într-un hexagon ocupat de inamic; 
• ieși dincolo de marginea inamică a hărții; 
• traversa o latură de hexagon Stâncă (Cliff) [T83] dacă 

nu poartă o Armă. 

O16.3 Restricții 
O unitate care avansează nu poate: 

• intra într-un hexagon de netrecut [T79; T98]; 
• intra pe sau ieși de pe un hexagon Pod Major [T80.1] 

peste orice altceva decât laturile sale cu Drum/Cale; 
• ieși prin laturile din stânga, dreapta sau proprie a hărții. 

O16.4 Încăierare (Melee) 
,,Esența războiului este violența. Moderația în război este 
imbecilitate.” 

--John Arbuthnot Fisher 

La sfârșitul oricărui Ordin sau declanșator care face ca un 
hexagon să conțină unități aparținând ambelor părți, rezultă o 
Încăierare în acel hexagon. Dacă mai multe hexagoane conțin o 
Încăierare, jucătorul activ selectează ordinea în care acestea vor 
fi rezolvate, câte una pe rând. 

O16.4.1 Tăria Încăierării (Melee Strength) 
Dupa ce ambii jucători au jucat și rezolvat orice Acțiuni 
Ambuscadă (Ambush) [A25], fiecare adună PT curentă a 
fiecăreia dintre unitățile sale rămase – nu și a Armelor – din 
hexagonul Încăierării, apoi adună +1 pentru fiecare dintre 
unitățile cu PT în chenar pentru a obține ,,PT a Încăierării” 
(Melee FP). 

Dacă, din cauza Acțiunilor Ambush, una sau ambele părți nu mai 
au unități rămase în hexagon, Încăierarea se încheie fără alte 
efecte. 

O16.4.2 Melee Roll 
Jucătorul inactiv întoarce o carte (die roll) și adună rezultatul la 
PT a Încăierării a sa pentru a obține ,,Totalul Încăierării” (Melee 
Total). Apoi jucătorul activ întoarce o carte (die roll) și adună 
rezultatul la PT a Încăierării a sa pentru a obține Totalul 
Încăierării al sau.  

Aruncările/întoarcerile cărților – deși sunt evident simultane – 
sunt eșalonate pentru a facilita declanșatoarele și posibila 
folosire a cărții Inițiativa după fiecare dintre ele. 

Dacă, din cauza unui declanșator în timpul unei Melee Roll, una 
sau ambele părți nu mai au unități rămase în hexagon, 
Încăierarea se încheie fără alte efecte. 

O16.4.3 Rezultatul Încăierării (Melee Result) 
Partea cu Totalul Încăierării mai mic are toate unitățile sale 
participante eliminate. În caz de egalitate ambele părți sunt 
eliminate cu excepția cazului când un jucător a început 
Încăierarea într-un Buncăr (Bunker) [F10] sau Cazemată 
(Pillbox) [F104], și atunci doar cealaltă parte este eliminată. 

Uneori poate fi avantajos să supraîncarcați când avansați într-
o situație de Încăierare pentru a avea șanse mai mari de a o 
câștiga (sau pentru Asigurare în caz de Ambuscadă/Ambush 
Insurance) deși probabil veți pierde una sau mai multe dintre 
acele unități din cauza supraîncărcării la sfârșitul Turului. 

O17. Artillery Denied (Respingerea 
Artileriei) 
,,Beagle cheamă Doghouse, răspunde Doghouse. Beagle 
cheamă Doghouse, răspunde Doghouse. Doghouse, aici Beagle, 
ma auzi? Raspunde, te rog!” 

--Locotenentul Foley 

Atunci când este dat un ordin Artillery Denied, acel jucător pur 
și simplu provoacă defectarea Radioului [12] oponentului. Dacă 
Radioul era deja defect, atunci este eliminat. Un Radio eliminat 
este întotdeauna plasat înapoi în cutia cu marcatoare în loc de 
Casualty Track. 

În timpul unui Ordin Artillery Denied nu se activează nimic, dar 
trebuie să existe un Radio inamic în joc pentru ca Ordinul să 
poată fi anunțat. 

Țineți minte de asemenea că radioul în sine nu se defectează – 
un radio eliminat sau defect reprezintă refuzul comandantului 
bateriei aflate la depărtare în spatele liniei de a sprijini bătălia 
voastră în acest moment particular din timp: alte sectoare ale 
frontului (aflate în afara hărții) poate au nevoi mai presante și 
astfel misiunile lor de tragere sunt rezolvate mai întâi. 

O18. Artillery Request (Solicitarea 
Artileriei) 
,,Artileriștii cred că lumea se împarte în două tipuri de oameni: 
alți artileriști și ținte.” 

--necunoscut 

Când se dă un ordin Solicitarea Artileriei, jucătorul poate alege 
să execute fie “Battery Access” (Obținerea Bateriei) fie “Fire for 
Effect” (Foc în plin). Battery Access poate fi ales dacă are un 
Radio defect [12] în joc. Fire for Effect poate fi ales doar dacă 
are atât un Radio valid în joc cât și un Lider în joc care nu a fost 



	 15	

încă activat în acest Tur. Dacă oricare dintre aceste condiții nu 
este îndeplinită, Ordinul nu poate fi dat. 

O18.1 Obținerea Bateriei (Battery Access) 
Dacă se alege Battery Access, jucătorul activ pur și simplu 
,,repară” Radioul său defect întorcându-l cu partea validă în sus, 
gata imediat pentru a fi folosit. 

La fel ca în cazul Artilery Denied, nu se activează nimic când 
este aleasă această opțiune – jucătorul activ trebuie doar să 
aibă un Radio defect în joc. Aceasta înseamnă că dacă jucătorul 
activ are încă o carte Artillery Request în mâna, ar putea să o 
folosească ca următorul sau Ordin și să aleagă Fire for Effect. 

O18.2 Foc în Plin (Fire for Effect) 
Dacă este ales Fire for Effect, jucătorul activ activează unul 
dintre Liderii săi valizi (doar). Liderul va acționa ca 
,,Observator” (Spotter) pentru bombardamentul următor. 

Jucătorul activ execută următorii pași exact în ordinea 
următoare: 

1) Observare; 
2) Acuratețe (Precizie); 
3) Impact. 

Fiecare pas este explicat în detaliu mai jos. 

Un ordin Artilery Request reprezintă un Lider care solicită 
“Fire for Effect” pentru a distruge câteva hexagoane ce merită 
a fi bombardate. Un operator Radio se consideră că consumă 
timp între ordinele Artillery Request solicitând, observând și 
corectând țintele. 

O18.2.1 Observare (Spotting) 
Mai întâi plasați Ținta (Spotting Round – SR) în 
orice hexagon aflat pe LO a Observatorului: 
aceasta va indica faptul că hexagonul este centrul 
dorit al bombardamentului de artilerie. Acest 
hexagon poate fi și de netrecut, cum ar fi Blaze 

(Flăcări) sau Water Barrier (Bariera de Apa). 

O18.2.1.1 Salve de Fum (Smoke Rounds) – Majoritatea 
Radiourilor pot plasa Fum (Smoke) în hexagoanele țintite în loc 
de a executa Impact Rolls împotriva lor. Această abilitate o au 
toate Radiourile care au cuvântul “Smoke” în dreapta ilustrației. 
Dacă jucătorul activ dorește să plaseze Fum, el trebuie să-și 
anunțe decizia cu voce tare acum, înainte de a face tragerea de 
Acuratețe (Accuracy). 

O18.2.2 Acuratețe/Precizie (Accuracy) 

Odată ce un SR a fost plasat, faceți o Targeting Roll normală 
[O20.2.3] folosind intervalul dintre Spotter și hexagonul curent 
al țintei (SR). Lovitura este modificată de orice Obstrucționare 
aflată în cale, în modul obișnuit [10.3.1]. 

O18.2.2.1 Lovitura – Dacă Targeting Roll asigură o ,,lovitură” 
(vezi [O20.2.3]), Artileria are precizie. Întoarceți cartea aflată în 
vârful teancului de extragere și ignorați orice altceva în afară de 
cele două zaruri (aceasta nu este o aruncare, prin urmare nu sunt 
și declanșatoare de evenimente). Folosind busola de pe hartă, 
fiecare zar vă dă direcția în care Ținta (SR) va devia: SR se 
deplasează un hexagon în direcția zarului alb, apoi se deplasează 
un hexagon în direcția zarului colorat. 

Da, aceasta ar putea aduce Ținta înapoi în același hexagon – 
lovitură bună! 

O18.2.2.2 Ratare -  Dacă Targeting Roll a fost o ,,ratare”, 
Artileria este imprecisă. Întoarceți cartea aflată în vârful 
teancului de extragere și ignorați orice altceva în afară de cele 
două zaruri (aceasta nu este o aruncare, prin urmare nu sunt și 
declanșatoare de evenimente). Folosind busola de pe hartă, 
primul zar (alb) dă direcția în care SR va devia. Al doilea zar 
(colorat) este distanța în hexagoane pe care SR o va parcurge în 
acea direcție. 

Da, aceasta ar putea aduce SR chiar deasupra trupelor proprii 
– lovitură rea! 

O18.2.2.3 Off-Map (În afara hărții) – Orice SR care deviază 
în afara hărții  - chiar și temporar – este eliminat fără alte efecte 
și Ordinul se încheie. Și, datorită zonei de explozie de 7 
hexagoane a artileriei (vezi mai jos), un SR poate ocupa un 
hexagon care este alfel de netrecut (cum ar fi Blaze sau Water 
Barrier). 

O18.2.3 Impact 
Hexagonul în care ajunge în final Ținta (SR) devine hexagonul 
central al zonei de impact al artileriei Radioului activat; cu alte 
cuvinte, hexagonul Țintei și fiecare hexagon adiacent vor fi 
afectate. 

Jucătorul activ determină ordinea în care fiecare dintre aceste 
șapte hexagoane este atacat, dar fiecare dintre acestea poate avea 
maxim o Impact Roll executată împotriva sa. 

O18.2.3.1 Baraj de Fum (Smoke Baraj) – Dacă, în timpul 
pasului de Ochire, jucătorul activ anunță ,,Smoke” în locul unui 
baraj de artilerie normal, el plasează pur și simplu șapte 
marcatori Smoke pe hartă – unul în hexagonul ocupat de SR și 
câte unul în fiecare hexagon adiacent. Aceasta încheie Ordinul: 
eliminați SR de pe hartă. 

O18.2.3.2 Baraj de Artilerie – Dacă acesta nu a fost un baraj 
de fum, atunci asupra fiecărui hexagon din zona de impact care 
conține cel puțin o unitate sau o Fortificație trebuie executată o 
Artillery Impact Roll separată.  

Hexagoanele din zona de explozie care nu conțin 
unități/Fortificații nu sunt atacate. 

O Artilery Impact Roll urmează aceleași reguli și restricții ca și 
o Fire Attack Roll [O20.3.3 și O20.3.4] dar, din cauză că 
Radiourile nu sunt Arme, un declanșator “Jammed!” nu va 
defecta Radioul. 

O18.2.3.3 Împotriva Fortificațiilor – Caseta Artillery de pe 
Panoul de Afișaj (Track Display) listează un număr 
“Fortification Vulnerability” pentru fiecare PT a Radioului.  

Dacă o Artillery Impact Roll este strict egală cu numărul 
Fortification Vulnerability asociat cu PT a Radioului, atunci 
orice Fortificație din hexagonul țintit este distrusă înainte ca 
orice unități aflate acolo să execute Fire Defense Rolls. 

Sa observăm de asemenea ca majoritatea Fortificațiilor 
(Foxholes de exemplu) au un modificator +1 pentru Cover când 
sunt atacate de artilerie. 
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O19. Command Confusion (Probleme de 
Comandă) 
,,Nu întrerupe niciodată inamicul atunci când face o greșală”. 

--Napoleon Bonaparte 

Aceasta carte nu poate fi jucată ca un Ordin. 

Aceasta acționează ca o ,,murătură” în mâna voastră – să 
sperăm că aveți o Acțiune decentă pe această carte. 

O20. Fire (Foc) 
O20.1 Ținte potențiale (Suspected Targets) 
Pentru a anunța un ordin Foc/Tragere (Fire), cel puțin una dintre 
unitățile activate (sau una dintre Arme) trebuie să aibă o unitate 
inamică atât în LO cât și în Distanța de Tragere (Range). 

Puteți activa Liderul A pentru Fire, care apoi activează Grupa 
B. Acest lucru este legal dacă Grupa B este singura dintre cele 
doua unități care are atât LO cât și Distanța de Tragere către o 
unitate inamică. Ați putea de asemenea activa o Echipa cu 
Distanța 2 sa tragă chiar dacă cea mai apropiată unitate 
inamică este la distanță de trei sau mai multe hexagoane dacă 
acea unitate ar căra o Armă capabilă să tragă în acea unitate 
inamică. 

O20.2 Piesele de Artilerie și Țintirea (Ordnance 
& Targeting) 

Toate Piesele de Artilerie (Ordnance Weapons) 
[11.5] trebuie să-și asigure mai întâi o lovitură 
împotriva hexagonului țintit înainte de a executa Fire 
Attack Roll împotriva acestuia. 

Toate celelalte Arme – și toate unitățile – nu trebuie să execute 
Targeting Roll și trec direct la pasul următor [O20.3] atunci 
când trag. 

În general, se determină distanța dintre Piesa de Artilerie și 
hexagonul țintit, apoi se execută Targeting Roll pentru a vedea 
dacă Arma lovește și, în caz că se întâmplă acest lucru, se 
execută Fire Attack Roll [O20.3.3] folosind PT a acelei Arme. 

Și țineți minte că statisticile de pe o bandă albă nu sunt niciodată 
modificate de numărul de Comandă al unui Lider prieten 
[3.3.1.3]. 

O20.2.1 Salve de Fum (Smoke Rounds) 
Unele Arme pot plasa un marcator Smoke în hexagonul țintit 
(așa cum indică cuvântul “Smoke” din dreapta ilustrației Armei) 
în loc de a executa Fire Attack Roll în mod obișnuit. O Piesa de 
Artilerie are voie sa țintească orice hexagon din Raza sa de 
Tragere (Range) – chiar dacă nu conține nicio unitate inamică – 
dacă va plasa Fum în acest mod. Jucătorul activ trebuie să-și 
anunțe decizia cu voce tare când selectează hexagonul țintă, 
înainte de a executa Targeting Roll. 

Dacă plasarea fumului este anunțată în aceasta manieră, atunci 
o Targeting Roll reușită pur și simplu va plasa în hexagonul țintit 
un marcator Smoke aleatoriu în loc de a folosi PT a Armei pentru 
a executa Fire Attack Roll împotriva acestuia. 

 

 

O20.2.2 Distanța de Țintire (Targeting Range) 
Determinați distanța numarând hexagoanele de la unitatea care 
trage până la hexagonul țintă – incluzând hexagonul țintă dar 
excluzând hexagonul unității care trage. Dacă distanța este mai 
mare decât Distanța tipărită pe Arma care trage, lovitura nu 
poate fi încercată din capul locului. 

Să notăm ca Mortierele (Mortars) au de asemenea și o distanța 
minimă la care pot trage. De exemplu Russian Light Mortar are 
o Distanță de “2-14”, așa încât nu poate trage la într-un 
hexagon adiacent. 

O20.2.3 Targeting Roll 
,,Nimic în viață nu este mai extraordinar decât să se tragă 
asupra ta și să nu fii atins.” 

--Winston Churchill 

Odată ce distanța a fost determinată, jucătorul activ trebuie să 
întoarcă o carte – dar sa înmulțească cele două zaruri în loc sa le 
adune ca în mod obișnuit – al cărei rezultat să fie mai mare decât 
distanța pentru a lovi hexagonul țintit. Orice alt rezultat este o 
ratare și atacul este anulat fără alte rezultate. 

Așadar o Targeting Roll 1-6 (totalizând ,,6”) ratează la o 
distanța de 6 sau mai mult și va lovi la o distanță de 5 sau mai 
puțin. O Targeting Roll 6-6 este ,,36” și va lovi orice, în timp ce 
una 1-1 este ,,1” și va rata orice. 

Țintirea și Obstrucționările – Targeting Rolls sunt întotdeauna 
modificate de orice Obstrucționare relevantă aflată în cale 
[10.3.1]. 

Piesele de Artilerie care trag într-o țintă aflată la 5 hexagoane 
depărtare cu unul sau mai multe hexagoane Brush (Tufiș) între 
ele (Obstrucționare de -3) vor avea nevoie de un rezultat de 9 
sau mai mult pentru a lovi, în loc de 6+. 

O20.3 Fire Attack 
,,Este mai bine să acționezi rapid și să greșești decât să eziți 
până când timpul acțiunii a trecut.” 

--Karl von Clausewitz 

Fiecare piesă care este activată pentru Fire poate trage o singură 
dată în orice hexagon aflat în LO și la Distanța sa de Tragere, 
fie singură sau fie ca parte a unui Grup de Tragere (Fire Group) 
[O20.3.1]. Și, doar dacă nu trage cu Fum [O20.2.1], trebuie să 
existe cel puțin o unitate inamică în hexagonul țintit pentru ca 
lovitura să se execute. 

IMPORTANT: Unitățile (prietene sau inamice) dintr-un 
hexagon aflat în cale nu sunt afectate de un Fire Attack care trece 
prin hexagonul lor. 

În general, PT a unei unități – modificată atât de Comandă cât și 
de orice Obstrucționări aflate între ea și țintă – se adună la “Fire 
Attack Roll” pentru a obține ,,Totalul Atacului”. Apoi fiecare 
unitate din hexagonul afectat adună Moralul – modificat de 
Command/Cover – la o “Fire Defense Roll” pentru a obține 
,,Totalul Apărării”. Dacă Totalul Atacului este mai mare decât 
Totalul Apărării, atunci unitatea este demoralizată [3.2]. Dacă 
Totalurile sunt egale, atunci o țintă aflată în Deplasare este 
demoralizată, în timp ce o țintă Statică devine Suprimată 
(Suppressed). Orice alt rezultat nu va avea niciun efect. 
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În felul acesta facem deplasarea puțin mai periculoasă decât 
rămânerea pe loc: dacă asupra unităților care se Deplasează 
ale jucătorului activ se trage via Opportunity Fire [A33], ele vor 
fi demoralizate în caz de egalitate în loc să fie doar Suprimate.  

O20.3.1 Grupuri de Tragere (Fire Groups) 
Două sau mai multe Unități/Arme (,,piese”) activate pot trage 
împreună prin combinarea lor într-un Fire Group. Fiecare piesă 
dintr-un Grup de Tragere trebuie să aibă atât LO 
neobstrucționată înspre hexagonul țintă cât și să fie la maximum 
Distanța de Tragere a acelui hexagon pentru a putea executa Fire 
Attack Roll. Mai mult, dacă unitățile dintr-un Grup de Tragere 
ocupă mai mult de un hexagon, fiecare hexagon trebuie să fie 
adiacent cu cel puțin un alt hexagon (astfel încât să se formeze 
un ,,lanț” de unități trăgătoare adiacente). 

O20.3.1.1 Piese de Artilerie (Ordnance) – Armele cu o banda 
albă trebuie sa tragă întotdeauna singure și prin urmare nu pot 
face parte dintr-un Fire Group. 

Grupurile de Tragere nu sunt niciodată obligatorii – piesele 
care ar putea forma un Fire Group pot alege să tragă separat 
sau să formeze Grupuri de Tragere mai mici, după cum dorește 
jucătorul deținător. O unitate și Armele sale pot chiar trage 
separat și o pot face asupra aceluiași hexagon sau asupra unor 
hexagoane diferite. 

O20.3.1.2 PT a Grupului (Group FP) – Puterea de Tragere 
totală a unui Grup de Tragere este X+Y, unde X este PT a unei 
piese trăgătoare, iar Y este numărul de alte piese trăgătoare (vezi 
“C” în exemplul de pe pagina următoare). 

O20.3.3. Obstrucționările Atacului (Attack 
Hindrances) 
Dacă LO a oricărei piese trăgătoare (care nu e de artilerie) și 
hexagonul țintă sunt obstrucționate [10.3] atunci PT este redusă 
cu valoarea celei mai mari Obstrucționări. Dacă aceasta ar 
modifica Puterea de Tragere a atacului la zero sau mai puțin, 
tragerea nici nu poate fi încercată; totuși piesa/piesele trăgătoare 
ar putea încerca o lovitură diferită cu o Obstrucționare mai mică 
(sau nici o Obstrucționare). 

Țineți minte că unele Acțiuni ca Crossfire (Foc încrucișat) 
[A30] sau Marksmanship [A37] pot crește puterea Fire Attack 
peste 0 permițând executarea unei trageri obstrucționate. 

O20.3.3 Fire Attack Roll 

Odată ce PT finală este determinată, jucătorul trăgător 
întoarce o carte și adună rezultatul ei la PT finală pentru a 
obține ,,Totalul Atacului”. 

O20.3.3.1 Jammed! Trigger – Dacă o Fire Attack Roll 
are ca rezultat un declanșator Jammed!, toate Armele 
trăgătoare se defectează. Aceasta nu anulează atacul și nici 
nu-i reduce eficacitatea în vreun fel (altul decât faptul ca 
declanșatoarele Jammed! se găsesc pe cărți cu zaruri 
foarte mici…). 

O20.3.4 Fire Defense Roll 
Un jucător trebuie să facă o Fire Defense Roll (sa întoarcă o 
carte) – câte una pe rând în ordinea pe care o dorește – pentru 
fiecare unitate care era în hexagon în momentul în care o Fire 
Attack Roll a fost executată împotriva ei. 

Toate Fire Defense Rolls pentru un atac trebuie executate înainte 
ca următorul atac să fie anunțat, chiar dacă același hexagon va fi 
țintit din nou. 

Deoarece un Lider demoralizat are Comanda 0, în general veți 
dori sa faceți Defense Roll pentru un Lider ultima (în caz ca 
devine demoralizat) pentru ca celelalte unități din hexagon să 
beneficieze de creșterea de Moral dată de Comanda sa. 

Moralul unei unități – modificat de Cover [T78.3] și de 
Command [3.3.1.2] – se adună la valoarea zarurilor de pe cartea 
întoarsă pentru a obține ,,Totalul Apărării”. 

• Dacă Totalul Apărării este mai mic decât Totalul 
Atacului, unitatea devine demoralizată [3.2]. 

• Dacă Totalul Apărării este egal cu Totalul Atacului, 
unitatea devine Suppressed [13] dacă este statică sau 
devine demoralizată dacă acum este activată pentru 
Deplasare [O21]. 

• Dacă Totalul Apărării este mai mare decât Totalul 
Atacului, unitatea nu este afectată. 

O21. Move (Deplasare) 
,,Fuehrer, suntem în marș. Trupele italiene victorioase au trecut 
granița Greco-Albaneză în zorii zilei.” 

--Benito Mussolini 

Unitățile care au fost activate petru Deplasare se pot mișca din 
hexagon în hexagon de-a lungul hărții, cheltuind PD (Puncte de 
Deplasare) în fiecare hexagon în care intră. O unitate are un 
număr de PD de cheltuit în timpul unui Ordin Move egal cu 
valoarea Deplasare a sa, care poate fi modificat de Command 
[3.3.1.2] sau de intrarea pe un hexagon cu Drum (Road) [T93], 
printre altele. 

O21.1 Costurile Deplasării (Movement Costs) 
Fiecare teren are un Cost de Deplasare (Move Cost). Pentru a 
intra într-un hexagon adiacent în timpul unui ordin Move, o 
unitate activată trebuie sa cheltuiască un număr de PD egal cu 
Costul de Deplasare al terenului din acel hexagon. Se pot adauga 
costuri suplimentare dacă unitatea traversează anumite laturi ale 
hexagoanelor (un Zid, de exemplu) sau se deplasează la o 
înălțime mai mare.  

IMPORTANT: O unitate nu poate intra într-un hexagon dacă 
nu i-au ramas cel puțin atâtea PD cât este costul total de intrare 
în acel hexagon. 

Unitățile fără suficiente PD pentru a se deplasa măcar un 
hexagon – poate sunt demoralizate sau poartă o Armă grea – 
trebuie să aștepte un Ordin Advance (sau Rout!) pentru a se 
mișca. 

O21.1.1 Transferul Armelor – în orice moment din timpul 
unui ordin Move, o unitate activată poate transfera Arma pe care 
o poartă unei unități prietene stivuite împreună cu ea, prin 
cheltuirea unui PD disponibil. Unitatea care primește arma nu 
trebuie să fie activată pentru Deplasare, dar nu poate să dețină 
deja o Armă. 

O21.2 Deplasarea împreună 
Deplasarea unei unități trebuie încheiată în întregime înainte ca 
o altă unitate activată să înceapă să se deplaseze. Singura 
excepție este că unitățile activate care încep un ordin Move în 
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același hexagon se pot deplasa împreună cu condiția ca acele 
unități sa rămână împreună pe toată durata acelui ordin Move. 

Prin urmare acele unități își vor încheia deplasarea în același 
hexagon, iar unitatea cu cel mai mic număr Deplasare modificat 
va determina cât de departe poate călători grupul ca întreg. 

Dacă una dintre aceste unități este demoralizată, de obicei va 
opri tot grupul în loc. 

 

 

 
Exemplu de Fire Attack: 

A – Jucătorul German anunță on ordin Fire activându-l pe Sgt. Grein din 
hexagonul K8. Grein activează apoi Echipa și patru Grupe din Raza sa de 
Comandă. Armele sunt ,,activate” împreună cu unitățile care le controlează 
[11.1]. Grein nu-l poate activa pe Lt. Bolter [3.3.1.1]. 

B – Light MG din K8 nu poate trage, deoarece este manipulată de către o 
unitate demoralizată [11.1]. Totuși, Grupa demoralizată poate trage până 
la 3 hexagoane distanță, datorită Comenzii lui Grein [3.3.1.2]. 

C – Se formează un Fire Group [O20.3.1] care țintește M6 conținând o 
Grupă US. Jucătorul German decide să folosească Grupa Rifle din L8 ca 
baza (PT 6 datorită Comenzii lui Bolter). La aceasta se adaugă +1 pentru 
fiecare Grupă din K8, J7 și J6, și LMG din  J6 [O20.3.1.2]. Grein nu are 
Distanța suficientă pentru a atinge ținta iar Mortierul, fiind Piesă de 
Artilerie, nu poate participa într-un Fire Group. În final, se adaugă +1 
pentru că cel puțin o unitate trage la vale [T88.2] obținând un total de PT 
11. Acest număr se adună la o Fire Attack Roll [O20.3.3] de 4-1 pentru un 
Attack Total de 16 (plasați marcatorul Attack Total în oricare spațiu 
etichetat cu ,,16” de pe Victory Track). 

D – Grupa US din hexagonul țintit trebuie să facă acum Fire Defense Roll 
[O20.3.4] împotriva acestui Attack Total de 16. Moralul său este 5 (baza 
6; -1 Cover pentru teren deschis (Open Ground) conținând un drum (Road) 
[T93]). Acest număr se adună la un zar de 6-4 obținând un Defense Total 
de 15; o aruncare bună dar nu suficient de bună pentru a învinge totalul 
jucătorului German și Grupa Americană este demoralizată [O20.3.4, prima 
bulină]. 

E – Jucătorul German alege ca Heavy MG să facă următoarea tragere 
singură, trăgând în același hexagon care conține Grupa US (acum 
demoralizată). MG are PT 9 (8; +1 datorită  

Comenzii lui Bolter). Jucătorul German alege să joace o Acțiune 
Sustained Fire (Foc Susținut) cu +2 PT,  apoi încă una [A24.1] 
pentru încă +2 PT. La acesta se adaugă o Fire Attack Roll de 6-1 – 
Event! pentru un Attack Total de 20, care este marcat prin plasarea 
marcatorului Attack Total în oricare dintre spațiile etichetate cu 
,,20” de pe Victory Track. 

F – Jocul ia o pauză acum pentru a rezolva Evenimentul [1.9.1.1]: 
jucătorul German întoarce următoarea Fate Card și obține 
Evenimentul Interdiction [E60], permițându-i să plaseze un 
marcator Suppressed pe Grupa demoralizată asupra căreia trage! 

G – Jocul se reia. Moralul Grupei țintite este acum 6 (8; -1 Drum; -
1 Suppressed) la care jucătorul Aliat adaugă o Fire Defense Roll de 
1-2 obținând un Defense Total de doar 9, eliminând Grupa [3.2.4]. 
Acesta este plasat în Casualty Track [4.2] și jucătorul German 
câștigă 2 PV [7.1]. 

H – Mortierul trage acum în Echipa US din N6. Fiind Piesă de 
Artilerie [O20.2], trebuie mai întâi să-și asigure o lovitură înainte de 
a face Fire Attack Roll. Distanța până la țintă este de 3 hexagoane, 
dar valoarea zarului va fi modificată cu -3 din cauza Fumului [10.3.1 
și 10.3.4] din hexagoanele intermediare. Targeting Roll este 6-1 
(“6” [O20.2.3], din care se scade 3, astfel încât lovitura ratează de 
puțin și nu este permisă o Fire Attack Roll. Această tragere ar fi lovit 
ținta dacă nu ar fi fost Fum (sau un Fum de doar ,,1” sau ,,2”) în 
cale. 

J – În final, singurul hexagon ocupat de inamic aflat în LO și la 
Distanța de Tragere a Echipei Germane este hexagonul N7 dar, 
deoarece Fumul reduce PT 2 cu -1 PT [10.3.2], atacul nu poate fi 
făcut [10.3.2.1] fără ajutorul Acțiunilor. 
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O21.3 Tragerea Ocazională și Deplasarea 
(Opportunity Fire & Movement) 
Jucătorul inactiv poate folosi Op Fire [A33] împotriva unităților 
în mișcare ale jucătorului activ de fiecare dată când ele intră într-
un nou hexagon.  

Vezi exemplul de Op Fire de la pagina 30. 

O21.4 Restricțiile Deplasării 
O unitate nu poate niciodată: 

• să intre într-un hexagon ocupat de inamic; 
• să intre într-un hexagon de netrecut [T79; T98]; 
• să traverseze un hexagon Stâncă (Cliff) [T83]; 
• să intre sau să iasă de pe un Pod Mare (Major Bridge) 

peste orice altceva decât laturile cu Drum/Cale Ferată 
[T80.1; 

• să iasă de pe hartă prin latura de stânga, din dreapta sau 
cea dinspre jucătorul deținător. 

În schimb ieșirea unei unități dincolo de latura inamică a tablei 
de joc va aduce puncte de victorie [7.2.1]. 

O21.5 Comportamentul în timpul Deplasării 
(Movement Etiquette) 
De fiecare data când jucătorul activ deplasează o unitate sau un 
grup de unități într-un hexagon nou, el trebuie să anunțe cu voce 
tare numărul cumulat de PD consumate până în acel punct, apoi 
să facă pauză o secundă sau două. Aceasta îi permite jucătorului 
inactiv o periodă scurtă de timp în care să se decidă dacă anunță 
Tragere Ocazională (Op Fire) înspre acel hexagon (sau, dacă 
este Apărător, să joace Acțiuni Mines [A35.2] sau Wire (Sârmă 
ghimpată) [A35.5]). 

Mai mult, este datoria jucătorului inactiv să fie atent și să spună 
,,Stop!” oricând are de jucat o Acțiune sau de executat Fire 
Attack ca răspuns la deplasarea jucătorului activ. 

Jucătorii care se deplasează ar putea lua obiceiul să întrebe 
,,Acțiuni?” după fiecare hexagon în care intră; sau pot doar să 
facă o pauză pentru a lua contact vizual cu adversarul. 

O21.6 Sincronizare și Deplasare 
Dupa cheltuirea fiecărui PD, jucătorul inactiv trebuie să joace 
toate Acțiunile pe care le dorește înainte ca jucătorul activ să 
poată juca prima sa acțiune. 

Așadar dacă jucătorul care se deplasează dorește să joace 
Acțiunile “Smoke Grenades” sau “Assault Fire” după ce intră 
într-un nou hexagon, jucătorul inactiv are întotdeauna voie să 
joace mai întâi o Acțiune “Mines” sau “Wire” și/sau să execute 
Op Fire înspre acel hexagon. 

O22. Recover (Recuperare) 
,,Nu măsor succesul unui om după cât de sus se cațără, ci după 
cât de sus se ridică după ce a ajuns la pământ.” 

--George S. Patton 

O22.1 Activare 
Când este anunțat un ordin Recuperare, acel jucător se selectează 
pe el însuși pentru a fi ,,activat” cu condiția ca el să aibă cel 

puțin o unitate demoralizată și/sau Supressed în joc și el nu a fost 
activat pentru un ordin Recover sau Rout (Retragere în 
Dezordine) [O23] anterior în același Tur. 

IMPORTANT – Unitățile demoralizate/suprimate în sine nu 
sunt activate în timpul unui ordin Recover: doar jucătorul însuși 
este. 

Astfel nu mai mult de o Recuperare poate fi jucată pe Tur, 
deoarece jucătorul ar fi deja activat. De asemenea, o unitate 
afectată de un ordin Recuperare ar putea fi activată pentru 
următorul ordin al jucătorului sau viceversa. 

O22.2 Procedura de Recuperare 
Mai întâi jucătorul care execută ordinul Recover îndepărtează 
toți marcatorii Suppressed de pe unitățile prietene. 

Apoi el face o Rally Roll (întoarce o carte) pentru fiecare unitate 
prietenă care era demoralizată la momentul în care Ordinul a 
fost anunțat. 

Unitățile care devin demoralizate din cauza Evenimentelor din 
timpul unui ordin Recover nu vor face o Rally Roll. 

Dacă jucătorul activ are mai multe unități demoralizate, el alege 
ordinea în care aceste unități vor fi afectate. 

O22.3 Rally Roll (Extragerea de Regrupare) 
O Rally Roll poate avea unul din următoarele trei efecte asupra 
unei unități: 

• dacă rezultatul este mai mic decât Moralul unității, 
unitatea se regrupează. 

• dacă rezultatul este egal cu Moralul ei actual, unitatea 
devine Suppressed [13] și rămâne demoralizată; 

• dacă rezultatul este mai mare decât Moralul ei actual, 
nu este niciun efect și unitatea pur și simplu rămâne 
demoralizată. 

Așadar pentru o unitate cu un Moral actual de 7 – având deja 
luate în calcul orice modificatoare Command și/sau Cover – o 
Rally Roll de 5 i-ar produce Recuperarea; o Rally Roll de 7 ar 
face-o Suppressed; iar o Rally Roll de 9 nu ar avea niciun efect. 

De obicei veți dori sa faceți Rally Roll mai întâi pentru Liderii 
demoralizați – dacă ei se Recuperează, Comanda lor sporită ar 
face Recuperarea mai probabila pentru alte unități demorali-
zate din același hexagon. 

O23. Rout (Retragere în Dezordine) 
,,Ne-au înconjurat din nou, bieții ticaloși.” 

--Creighton W. Abrams 

Când este anunțat un ordin Rout, acel jucător selectează un 
jucător pentru a fi ,,activat” (fie el însuși fie adversarul) cu 
condiția ca jucătorul ales să aibă cel puțin o unitate demoralizată 
în joc [3.2] și acel jucător nu a fost activat pentru un ordin 
Recover [O22] sau Rout anterior în același Tur. 

IMPORTANT – Unitățile demoralizate în sine nu sunt activate 
în timpul unui ordin Rout: doar jucătorul însuși este activat. 

Astfel nu mai mult de două ordine Retragere în Dezordine ar 
putea fi jucate pe Tur – câte unul pentru fiecare jucător. De 
asemenea, o unitate prietenă care tocmai a avut o Rout Roll ar 
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putea fi activată pentru următorul Ordin al jucătorului și 
viceversa. 

O23.3 Rout Roll (Extragerea de Retragere) 
Jucătorul activ – adică cel care a anunțat Ordinul – întoarce o 
carte pentru fiecare unitate aparținând jucătorului ales care era 
demoralizată în momentul în care Ordinul a fost anunțat. 

Unitățile care au devenit demoralizate din cauza Evenimentelor 
din timpul unui ordin Rout nu pot avea o Rout Roll executată 
împotriva lor. 

Dacă jucătorul ales are mai mult de o unitate demoralizată, 
jucătorul activ alege ordinea în care acele unități vor fi afectate. 

O Rout Roll poate avea unul din următorele trei efecte asupra 
unei unități demoralizate: 

• dacă rezultatul este mai mic decât Moralul său, atunci 
nu este niciun efect și unitatea rămâne unde este; 

• dacă rezultatul este egal cu Moralul său actual, unitatea 
devine Suppressed [13] dacă nu este deja așa; 

• dacă rezultatul este mai mare decât Moralul său actual, 
unitatea trebuie să se ,,Retragă” un număr de 
hexagoane egal cu diferența. 

O23.3 Retragerea 
Când rezultatul Rout Roll este mai mare decât Moralul unității 
demoralizate, aceasta trebuie să se Retragă un număr de 
hexagoane egal cu diferența. Un jucător Retrage întotdeauna 
propriile unități chiar dacă adversarul a dat ordinul Retragere în 
Dezordine. Fiecare hexagon în care se Retrage trebuie să fie mai 
apropiat de latura jucătorului care controlează unitatea decât 
hexagonul pe care tocmai l-a părăsit (cu alte cuvinte, trebuie să 
fie mai puține hexagoane între unitate și latura proprie a tablei 
în hexagonul în care se Retrage decât sunt pentru hexagonul din 
care se Retrage). Dacă unitatea este deja adiacentă cu latura 
proprie a tablei, unitatea este eliminată (retrăgându-se efectiv de 
pe hartă). 

O23.3.1 Teren – PD nu sunt numărate în timpul unei 
Retrageri, așadar toate Costurile de Deplasare sunt ignorate. 

O23.3.2 Tragere Ocazională (Opportunity Fire) – Op 
Fire nu este permis împotriva unităților care se retrag.  

O23.3.3 Sârmă ghimpată (Wire) – O Retragere este 
permisă într-un și dintr-un hexagon cu Sârmă ghimpată fără ca 
unitatea să fie obligată să se oprească. 

O23.3.4 Mine (Mines) – Minele ataca unitățile în Retragere în 
mod obișnuit, atunci când intră și/sau ies dintr-un hexagon 
conținând un marcator Mines. 

O23.3.5 Eliminare – O unitate care se Retrage este eliminată 
imediat dacă este forțată să se Retragă: 

• dincolo de latura proprie a deținătorului; 
• într-un hexagon ocupat de inamic (se predă acestuia); 
• într-un hexagon de netrecut [T79; T98]; 
• peste o latură a unui hexagon cu Stâncă (Cliff) [T83]. 

 

 

ACȚIUNI 
,,Nu există reguli absolute de comportament, nici în timp de 
pace nici în război. Totul depinde de circumstanțe.” 

--Leon Trotsky 

 

A24. Reguli generale 
A24.1 – Acțiunile pot fi anunțate de către oricare jucător în 
orice moment prin intermediul unei cărți Destin jucate din mână 
cât timp condițiile sau premisele acelei Acțiuni sunt îndeplinite. 
Pot fi executate Acțiuni multiple ca raspuns la aceeași situație 
de joc. Toate efectele Acțiunilor jucate consecutiv sunt 
cumulative. 

A24.2 Sincronizare – Dacă ambii jucători doresc să 
execute una sau mai multe Acțiuni (inclusiv Op Fire) în același 
timp, jucătorul inactiv trebuie să execute toate Acțiunile sale 
înainte ca jucătorul activ să poată executa prima sa acțiune. 

A24.3 Activare – Cu excepția doar a Op Fire [A33], 
Acțiunile care afectează unitățile nu activează acele unități așa 
cum ar face-o un Ordin. Invers, o unitate care a fost deja activată 
printr-un Ordin sau Acțiune Op Fire poate fi ținta oricărui număr 
de Acțiuni (care nu sunt Op Fire). 

Cu excepția regulii A33 Opportunity Fire, următoarele reguli 
pentru Acțiunile individuale [A25-A41] nu trebuie citite și 
memorate prima dată când parcurgeți regulile: majoritatea 
Acțiunilor sunt explicate clar direct pe cărțile de joc. Așadar 
această secțiune poate fi ignorată fără probleme până când 
apare nevoia unei clarificări în timpul unui joc efectiv. Acțiunile 
sunt listate în ordine alfabetică pentru o referință mai ușoară. 

A25. Ambush (Ambuscadă) 
,,Întotdeauna înșelați, induceți în eroare și surprindeți 
adversarul dacă este posibil.” 

--Thomas J. Jackson 

Ambush poate fi jucată doar înainte ca ,,zarurile să fie aruncate” 
în timpul unei Încăierări (Melee). Jucătorul Inactiv trebuie să 
joace toate Ambuscadele pe care le dorește înainte ca jucătorul 
Activ să o joace pe prima. 

Effect – Adversarul trebuie să selecteze una din unitățile sale 
care participă la Melee și să o demoralizeze [3.2]. 

IMPORTANT – Toate efectele Ambuscadei trebuie rezolvate 
înainte ca PT a Încăierării să fie calculată. 

Să observăm ca ambii jucători pot anunța Acțiuni Ambush. Să 
notam de asemenea că este posibil ca ambele părți să fie 
eliminate în întregime din cauza Ambuscadelor înainte ca Melee 
Rolls să fie executate. 
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A26. Assault Fire 
,,Într-o confruntare unu-la-unu, învingător este cel ce are un 
cartuș în plus în încarcator.” 

--Erwin Rommel 

Assault Fire poate fi jucată dacă cel puțin o unitate activată în 
mod curent pentru Deplasare (sau Arma sa) are atât: 

• PT în chenar, cât și 
• o unitate inamică aflată la Distanța de Tragere și în LO 

în care sa tragă. 

Efect – Fiecare Acțiune Assault Fire permite executarea unui 
singur Fire Attack. Acest atac poate forma un Grup de Tragere 
folosind oricare sau toate unitățile aflate în deplasare și/sau 
Armele lor care au PT în chenar. În rest atacul respectă toate 
regulile și restricțiile corespunzătoare unui Fire Attack obișnuit 
ca și cum ar fi executat în timpul unui Ordin Fire [O20]. 

Să observăm că puteți anunța o Acțiune Assault Fire înainte, în 
timpul sau după ce orice deplasare efectivă a fost executată – 
piesele trăgătoare trebuie doar să fie activate pentru Deplasare 
pentru a utiliza Acțiunea. 

A27. Bore sighting (Reglare ochire) 
Bore sighting poate fi jucată doar de către Apărător – niciodată 
de către jucătorul Atacator sau Recon – și doar imediat înainte 
de executarea unei Fire Attack Roll care implică o Arma care 
trage cu o PT tipărită de cel puțin ,,5” (înainte de orice 
modificari). 

Efect – Crește PT a unui Fire Attack cu +2. 

A28. Command Confusion 
Această carte nu poate fi jucată ca o Acțiune. 

Să sperăm că aveți un Ordin decent pe această carte. 

A29. Concealment (Ascunzătoare) 
Concealment poate fi jucată doar imediat înainte ca jucătorul să 
facă o Defense Roll. 

Efect – Determinați Protecția (Cover) hexagonului țintit și 
reduceți Fire Attack Total cu acea valoare. Dacă jucătorul 
trăgător folosește Spray Fire [A40], poate fi folosită Protecția 
oricărui hexagon țintit. Toate modificatoarele de Protecție – cum 
ar fi pentru Drumuri (Roads) [T93] sau un Mortier atacând 
unități în Foxholes [F102]  - sunt luate în considerare înainte de 
reducere. 

Da, Concealment este folosită după ce jucătorul atacat cunoaște 
totalul atacului. Poate că trăgătorul doar a crezut că a vazut 
luminițe printre copaci… 

A30. Crossfire (Foc încrucișat) 
Crossfire poate fi jucată doar imediat înainte ca jucătorul să facă 
o Fire Attack Roll și doar când trage în una sau mai multe unități 
în mișcare [O21]. 

Efect – Crește FP unui Fire Attack cu +2. 

A31. Demolitions (Demolări) 
Demolitions poate fi jucată doar când adversarul decartează una 
sau mai multe cărți pentru că zice ,,pass” [O15].  

Decartările involuntare din cauza unui Eveniment [E57 și E61] 
nu sunt considerate. 

Efect – Eliminați o Fortificație din oricare hexagon care conține 
o unitate prietenă. 

A32. Dig in (Tranșee) 
Dig in poate fi jucată doar la sfârșitul procedurii Game Time 
Advancement [6.1.2] (Avansarea Timpului de Joc). 

Efect – Plasați un marcator Foxholes [F102] într-un hexagon ce 
conține o unitate prietenă. Hexagonul nu poate fi Water Terrain 
și nu poate conține deja un marcator Blaze sau altă Fortificație 
de orice tip. 

A33. Fire (Opportunity Fire) 
,,Niciun plan de luptă nu supraviețuiește contactului cu 
inamicul.” 

--Heinz Guderian 

 
A33.1 Precondiție (Premisă) 
O Acțiune Fire poate fi jucată doar în timpul unui Ordin Move 
al adversarului și doar imediat după consumarea a unul sau mai 
multe PD când o unitate care se deplasează intră într-un nou 
hexagon. 

Să observăm ca Acțiunile Fire sunt listate în partea de sus a 
oricărei cărți Destin care are una, în aceeași poziție ca un Ordin 
Fire. Pentru a aminti capacitatea sa duală, cuvântul “Fire” va 
fi, atunci când apare listat în partea de sus a unei cărți Destin, 
întotdeauna precedat de cuvintele “Order/Action”. 

A33.2 Procedura Op Fire 
În general, când jucătorul activ execută un Ordin Move, el ar 
trebui să numere cu voce tare costul PD acumulat al unității în 
fiecare hexagon în care intră. De fiecare dată când se face 
aceasta, jucătorul inactiv are opțiunea de a spune cu voce tare 
,,Așteaptă!” și să întrerupă temporar deplasarea. Dacă face 
aceasta, el poate alege să facă unul sau ambele lucruri 
următoare: 

• să joace o Acțiune Fire din mâna și să activeze una sau 
mai multe unități pentru a trage către acel hexagon 
(exact în felul în care ar activa unitățile pentru un Fire 
Order [O14.1 & O20.1]); și/sau 

• să facă un Fire Attack împotriva acelui hexagon cu 
oricare dintre unitățile care au fost activate pentru Op 
Fire în orice moment din timpul aceluiași Ordin de 
Deplasare. 

După ce un asemenea Fire Attack este executat – sau ocazia de 
face acest lucru este declinată/respinsă (,,Nu contează; continuă 
deplasarea) – jucătorul activ poate continua să execute ordinul 
său de Deplasare. 
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A33.3 Excepțiile Tragerii Ocazionale (Op Fire 
Exceptions) 
Unitățile (și Armele lor) care sunt activate pentru Op Fire 
urmează toate regulile pentru Fire Order [O20], cu trei excepții 
importante: 

1) Piesa de Artilerie [11.5] nu poate folosi Opportunity Fire 
(dar unitatea care o deține poate trage în modul obișnuit). 

2) Nu sunt limitate la o singură tragere și astfel rămân activate 
și disponibile pentru a trage în țintele în mișcare pe toată 
durata acelui Move Order (doar). 

Să observăm că unitățile sunt activate pentru Op Fire, așadar 
ele nu pot fi activate pentru Op Fire din nou în același Tur dacă 
jucătorul activ anunță alt Move Order. 

3) Nu poate fi executat mai mult de un Fire Attack de către 
jucătorul inactiv pentru fiecare consumare de PD de către 
jucătorul activ. 

O unitate care intră într-un Curs de Apă (Stream) cheltuie 3 PD 
pentru a face aceasta, dar aceasta este doar o singură 
consumare (deși una mare). Așadar deplasarea într-un hexagon 
– oricât de costisitoare – este întotdeauna o singură consumare 
a X PD și poate conduce la un singur atac Op Fire împotriva 
sa. Dacă alta unitate se deplasează mai târziu în același 
hexagon Stream în același Move Order, ea ar putea fi ținta altui 
atac Op Fire  - poate chiar din partea aceleiași/ acelorași unități 
ca la primul atac 

A34. Hand Grenades (Grenade de mâna) 
,,Mr. Hand Grenade este prietenul vostru.” 

--Lt. Dave Farrow, 82nd Airborne 

Hand Grenades poate fi jucată doar imediat înainte ca jucătorul 
să execute Fire Attack Roll și doar dacă cel puțin o piesă trage 
într-un  hexagon adiacent. 

În cazul unui Grup de Tragere format în mai multe hexagoane, 
doar unul dintre acele hexagoane trebuie să fie adiacent cu 
hexagonul țintit. 

Efect – Crește PT a Fire Attack cu +2. 

A35. Hidden (name) (Obiect Ascuns) 
,,Războiul scoate la iveală situații ciudate, uneori ridicole.” 

--Dwight D. Eisenhower 

IMPORTANT – Următoarele cinci Acțiuni ,,Ascuns(ă)” pot fi 
jucate doar de Apărătorul scenariului – niciodată de un jucător 
Attack sau Recon. 

A35.1 Hidden Entrenchments (Tranșee Ascunse) 
Hidden Entrenchments poate fi jucată doar imediat înainte ca 
Apărătorul scenariului să execute Defense Roll. Hexagonul 
afectat de atac nu poate fi un hexagon Clădire (Building) sau 
Apă (Water) și trebuie să nu conțină deja o Fortificație de oricare 
tip. 

Efect – Plasați un marcator Foxholes [F102] în acel hexagon. 

 
 

A35.2 Hidden Mines (Mine Ascunse) 
Hidden Mines poate fi jucată doar de Apărătorul scenariului 
imediat după ce una sau mai multe unități se Deplasează sau 
Avansează (nu se Retrag) într-un hexagon. Acel hexagon nu 
poate fi Water Terrain și nici nu poate conține o Fortificație de 
orice tip. 

Efect – Plasați un marcator Mines [F103] în acel hexagon. Apoi 
Apărătorul execută un Mine Attack [F103.2] împotriva fiecăreia 
dintre acele unități care se deplasează/avansează. 

Orice unitate care era deja în hexagon este imună la acest atac 
inițial al câmpului de mine. 

A35.3 Hidden Pillbox (Cazemată Ascunsă) 
Hidden Pillbox poate fi jucată doar înainte ca Apărătorul 
scenariului să facă o Defense Roll pentru un hexagon Obiectiv 
și doar dacă Cazemata nu este deja în joc. Hexagonul țintit nu 
poate fi Water Terrain și nu poate conține deja altă Fortificație 
de orice tip. 

A35.4 Hidden Unit (Unitate Ascunsă) 
Hidden Unit poate fi jucată doar când adversarul decartează una 
sau mai multe cărți din cauză că face ,,pass” [O15]. 

Decartările involuntare datorate unui Eveniment [E57 și E61] 
nu sunt considerate. 

Efect – Apărătorul scenariului execută următorii pași în ordinea 
arătată: 

1) Face o ,,aruncare” pe care o verifică în Tabelul de Suport 
(Support Table) al națiunii sale; 

2) Din coloana care corespunde rezultatului, selectează un 
articol non-Radio – fără niciun cost – care este disponibil 
pentru anul acelui scenariu; 

3) Plasează unitatea selectată (împreună cu Arma sa, dacă are 
una) în orice hexagon care este: în zona de configurare 
inițială; și nu conține nicio unitate a oricăreia dintre părți; și 
are o Protecție (Cover) de cel puțin 1. 

A36. Light wounds (Răni ușoare) 
,,Medic!” 

Light wounds poate fi jucată în momentul în care o Grupă 
prietenă – demoralizată sau validă – devine demoralizată [3.2]. 

Light wounds poate fi folosită doar pentru o Grupă care se 
demoralizează, nu una care este eliminată pe loc – cum ar fi 
datorită unui Eveniment KIA (Killed In Action) sau ca rezultat 
al unei Încăierări (Melee) pierdute. 

Efect -  Pierdeți 1 PV. Apoi, în loc ca acea Grupă să fie 
demoralizată (sau în loc ca acea Grupă să fie eliminată din cauză 
că era deja demoralizată), plasați-o înapoi în cutie, extragând o 
Echipă din cutie – având aceeași calitate ca în Structura de Luptă 
a jucătorului: Green, Line sau Elite – și plasați-o în același 
hexagon din care a fost luată Grupa. 

Dacă Grupa era demoralizată când a fost scoasă de pe tablă, 
Echipa înlocuitoare intră în joc demoralizată. Dacă Grupa avea 
marcatoare Weapon, Suppressed sau Veteran, atunci Echipa 
păstrează marcatoarele. În sfârșit, starea de activare a noii 
Echipe pentru acel Tur este aceeași cu a Grupei pe care o 
înlocuiește. 
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Exemplu de Deplasare / Opportunity Fire 
A – Jucătorul German anunță un Ordin Move activând Grupa Rifle Germană din hexagonul L8. 
O mută pe acesta în K8 și anunța ,,doi” (1MP pentru Teren Deschis; +1 pentru deplasare la deal 
[T88.1]). 

B – Jucătorul Aliat are o Ordin/o Acțiune Fire în mâna dar presupune (în mod corect) că LO către 
K8 este blocată de Linia de Creastă (Crest Line) din K7 [T88.3.2] astfel încât declină Op Fire 
[A33]. ,,Mergi mai departe”. 

C – Jucătorul German joacă Acțiunea Smoke Greanades (Grenade fumigene) [A39] și anunță 
că o va juca în hexagonul K7. El extrage la întâmplare un marcator Smoke ,,2” și îl plasează acolo. 

D – Jucătorul German anunța ,,trei” (1MP pentru Open Ground; +2 deja consumat) pe când 
continuă deplasarea Grupei Rifle în K7. 

E – Jucătorul Aliat spune ,,Așteaptă” și joacă Acțiunea Fire [A33.1] din mâna, activând Grupa 
Americană din L5. Din păcate, Puterea de Tragere (PT) a sa înspre K7 este doar 1 (6; -1 la deal; 
-4 Smoke). Această PT este adunată, totuși, la un zar de 6-5, pentru un Fire Attack total de 12. 
Lovitura afectează ambele unități din hexatonul țintă [O20.3.4], nu doar unitatea care se 
deplasează. Jucătorul German face o Fire Defense Roll pentru Grupa sa cu Moral 8 (7; +1 pentru 
Comanda lui Biermann) – cu un rezultat de 6-2 – apoi pentru Liderul sau cu Moral 8 – cu un 
rezultat de 1-5; ambele unități nu sunt afectate și nu sunt declanșatoare de evenimente. 

F- Grupa Rifle are acum 5 PD datorită Comenzii lui Biermann [3.3.1.2], așa încât jucătorul 
German anunță ,,cinci” pentru a intra în K6 (2MP pentru Pădure; +3 deja consumate). 

G – Jucătorul Aliat spune ,,Așteaptă!” și declară imediat o lovitură cu Grupa Line [A33.3] înspre 
K6; adaugând două Acțiuni Grenade [A34] din mâna. Aceasta îi dă PT (6; + 4 Grenade; -1 la 
deal). El întoarce 1-3, ceea ce îi dă un Attack Total de 13. Grupa Rifle adaugă Moralul său de 9 
(7; +2 Pădure) la un zar de 6-3 și trece cu ușurință.  

H – Fiindcă a părăsit hexagonul lui Biermann, PD al Grupei Rifle devine din nou 4 și, deoarece a 
consumat deja 5 PD, își încheie Turul exceptând Acțiunile viitoare. 

Observație – Dacă un al doilea Move Order ar fi fost anuțat de către jucătorul German activând 
Sergentul Biermann, Grupa US din L5 nu ar fi putut trage în el în timp ce se deplasa [vezi A33.2, 
a doua bulină și prima casetă gri de la A33.3]. 

A37. Marksmanship (Ochire fără greș) 
,,Curajul neinstruit este zadarnic în față gloanțelor educate.” 

--George S. Patton 

Marksmanship poate fi jucată doar imediat înainte ca jucătorul 
să execute Fire Roll Attack. Atacul trebuie să includă o Grupă 
sau o Echipa de naționalitatea indicată. 

Efect – Crește PT a Fire Attack cu +2. 

A38. No Quarter (Fără prizonieri) 
No Quarter poate fi jucată doar la încheierea unei Încăierări 
(Melee) de către jucătorul German dacă adversarul este Rus sau 
de către jucătorul Rus indiferent de naționalitatea adversarului. 
No Quarter poate fi jucată doar dacă jucătorul are cel puțin o 
unitate supraviețuitoare în Melee. 

Efect -  Jucătorul câștigă 2 PV. 

A39. Smoke Grenades (Grenade 
Fumigene) 
Smoke Grenades poate fi folosită doar de o unitate cu statistica 
Deplasare în chenar și poate fi jucată cât timp unitatea este 
activată pentru Deplasare (Move). 

Efect – Selectați un marcator Smoke aleatoriu și puneți-l în 
hexagonul unității sau într-un hexagon adiacent cu condiția că 
acel hexagon nu este Water Terrain și nici nu conține deja un 
marcator Blaze. 

Și țineți minte că două sau mai multe marcatoare Smoke nu pot 
fi stivuite împreună; așadar după ce un marcator Smoke este 
plasat lângă un alt Smoke, doar marcatorul cu Obstrucționarea 
cea mai mare rămâne. 

A40. Spray Fire (Foc Împrăștiat) 
Spray Fire poate fi jucată doar imediat înainte ca jucătorul să 
execute Fire Attack Roll. Toate piesele care trag trebuie să aibă 
statistica Distanța în chenar. Cele două hexagoane țintite trebuie 
fiecare: 

• Să fie la cel mult Distanța de Tragere a tuturor pieselor 
trăgătoare; 

• Să fie adiacente unul celuilalt; 
• Să conțină unități inamice. 

Pentru deteminarea Obstacolelor sau Obstrucționărilor posibile 
din hexagoanele aflate în cale, LO trebuie verificată pornind de 
la toate piesele care trag către amandouă hexagoanele. 

Să observăm că Spray Fire nu este cumulativă. Scrie ,,2 
hexagone” nu ,,un hexagon adițional”. 
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A40. Spray Fire (Foc Împrăștiat) 
Spray Fire poate fi jucată doar imediat înainte ca jucătorul să 
execute Fire Attack Roll. Toate piesele care trag trebuie să aibă 
statistica Distanța în chenar. Cele două hexagoane țintite trebuie 
fiecare: 

• Să fie la cel mult Distanța de Tragere a tuturor pieselor 
trăgătoare; 

• Să fie adiacente unul celuilalt; 
• Să conțină unități inamice. 

Pentru deteminarea Obstacolelor sau Obstrucționărilor posibile 
din hexagoanele aflate în cale, LO trebuie verificată pornind de 
la toate piesele care trag către amandouă hexagoanele. 

Să observăm că Spray Fire nu este cumulativă. Scrie ,,2 
hexagone” nu ,,un hexagon adițional”. 

Efect – Fire Attack va afecta ambele ținte simultan. O singură 
Fire Attack Roll va fi executată, dar toate unitățile din ambele 
hexagoane trebuie să facă Fire Defense Rolls pentru acel unic 
Attack Total. 

Vă puteți gândi la cele doua hexagoane adiacente ca fiind un 
singur hexagon mare care are două puncte pentru LO și posibil 
Protecții (Cover) diferite care protejează unități diferite. 

 

EVENIMENTE 
,,Încă o dată, a fost o situație tactică care era mai presus de 
capacitatea mea de prevedere, dar care trebuia să fie acceptată 
deoarece era acolo – împreună cu toate celelalte situații 
neprevăzute și aparent imposibile cu care ne-am confruntat de-
a lungul campaniei și pe care le-am tratat sau le-am evitat într-
un impuls de moment.” 

--Major Robert Crisp, Blazen Chariots 

 

E42. Reguli Generale 
Evenimentele nu sunt jucate niciodată din mână: ele apar doar 
în urma unor anumite zaruri, după care desfășurarea normală a 
jocului se întrerupe imediat pentru ca jucătorul sa întoarcă cartea 
din vârful teancului de extragere, să citeasca cu voce tare și să 
execute Evenimentul specificat. 

IMPORTANT: 

• Ignorați orice parte a unui Eveniment care nu poate fi 
îndeplinită din cauza condițiilor curente ale jocului și 
executați toate părțile care sunt posibile, dacă există 
vreuna. 

• Când un Eveniment specifică mai multe activități ce 
trebuie executate, ele sunt executate în ordinea 
precizată de Evenimentul în sine. 

• Declanșatoarele sunt întotdeauna ignorate în timpul 
oricărei extrageri care apare în timpul unui Eveniment. 

Următoarele reguli pentru Eenimentele individuale [E43-E77] 
nu trebuie citite prima dată când parcurgeți regulile. 

Majoritatea Evenimentelor sunt explicate direct pe cărțile 
Destin, așa încât această secțiune poate fi ignorată până când 
apare nevoia unei clarificări în timpul unui joc efectiv. 

Diferitele Evenimente sunt descrise în detaliu, mai jos, și sunt 
listate în ordine alfabetică pentru o referință mai ușoară. 

E43. Air Support (Suport Aerian) 
,,Avioanele sunt jucarii interesante, dar nu au nicio valoare 
militară.” 

--Ferdinand Foch 

Când apare acest Eveniment, jucătorul care îl primește trebuie 
să stabilească un Hexagon Aleatoriu [1.8]: Dacă acest hexagon 
conține una sau mai multe unități, el poate decide să 
demoralizeze toate acele unități. Dacă hexagonul aleatoriu nu 
conține unități, atunci este afectat cel mai apropiat hexagon care 
conține unități (prietene sau inamice): el poate alege să 
demoralizeze toate unitățile din acel hexagon. În caz de egalitate 
pentru cel mai apropiat hexagon ce conține unități, jucătorul care 
extrage Evenimentul alege care va fi afectat. 

E44. Battle Harden (Lupta Călește) 
,,Americanilor le place să se lupte. Toți Americanii adevărați 
iubesc durerea luptei.” 

--George S. Patton 

Când apare acest Eveniment, jucătorul care îl primește 
selectează una dintre unitățile sale fără un marcator Veteran și 
plasează un marcator Veteran pe ea. 

E44.1 Marcator Veteran 
Efecte – O unitate cu un marcator Veteran pe ea are 
+1 PT,  +1 Distanța, +1 Deplasare și +1 Moral. 
Comanda nu este afectată de starea Veteran. 

Îndepărtare (Removal) – Un marcator Veteran 
rămâne pe o unitate până când când unitatea este eliminată sau 
iese de pe hartă. O Grupă Veterană care se Desfășoară [E52] 
transferă starea sa de Veteran doar uneia dintre Echipele 
înlocuitoare. 

E45. Battlefield Integrity (Integritatea 
Câmpului de Luptă) 
Când apare acest Eveniment, jucătorul care îl primește 
calculeaza numărul total de unități inamice din Casualty Track 
și apoi câștigă același număr de PV. 

E46. Blaze (Flăcări) 
Când apare acest Eveniment, jucătorul care îl primește 
trebuie să determine un Hexagon Aleatoriu [1.8]. Dacă 
acel hexagon nu este Water Terrain și nu conține deja un 
marcator Blaze, plasați un marcator Blaze aleatoriu 
[10.2.1] pe el. Eliminați orice marcator Smoke sau 
Fortification din hexagon. Fiecare unitate din hexagon 
trebuie îndepărtată de către proprietar și plasată într-un 
hexagon adiacent care nu conține un teren de netrecut 
(jucătorul inactiv primul). În caz contrar sunt eliminate. 
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E47. Booby Traps (Capcane) 
,,Nu atingeți nimic dacă nu e necesar. Aveți grijă la fetele 
frumoase din sălile de dans și din parcuri care pot fi spioni, 
precum și la biciclete, revolvere, uniforme, arme, cai morți și 
oameni întinși pe stradă – nu  sunt acolo din întâmplare.” 

--Manualul Infanteriei Sovietice, jumătatea anilor 1930 

Când apare acest Eveniment, jucătorul care îl primește trebuie 
să detemine un Hexagon Aleatoriu [1.8]. Dacă acel hexagon nu 
este Water Terrain și nu conține deja un marcator Blaze sau o 
Fortificație de orice fel, plasați un marcator Mines în el [F103]. 

Unitățile aflate deja în hexagon nu vor fi afectate de Mines până 
când se Deplasează/Avansează/Retrag dintr-însul. 

E48. Breeze (Vânt) 
Când apare acest Eveniment eliminați toate marcatoarele Smoke 
de pe hartă. Apoi plasați un marcator Blaze aleatoriu [10.2.1] în 
fiecare hexagon non-Water care este adiacent și este ,,pe direcția 
vântului” față de un marcator Blaze existent. Direcția vântului 
este precizată în Eveniment ca un număr între 1 și 6, care 
corespunde busolei de pe fiecare hartă. Orice unitate dintr-un 
hexagon în care se răspândesc Flăcările trebuie îndepărtată de 
către proprietar și plasată într-un hexagon adiacent care nu 
conține un teren de netrecut. În caz contrar sunt eliminate. 

E49. Command & Control 
,,Curajul este frica reținută un minut mai mult.” 

--George S. Patton 

Când apare acest eveniment, jucătorul care îl primește 
calculează numărul de Obiective [2.3] pe care le controlează și 
câștigă atâtea PV. 
E50. Commissar 
,,E nevoie de un bărbat foarte curajos pentru a nu deveni un 
Erou al Uniuni Sovietice.”  

--Iosif Stalin 

Când apare acest eveniment, jucătorul Rus trebuie să aleagă una 
dintre unitățile sale demoralizate [3.2] și să facă o extragere 
pentru ea: 

• Dacă rezultatul este mai mare decât Moralul său, 
unitatea este eliminată. 

• Dacă rezultatul este mai mic sau egal cu Moralul său, 
unitatea se Recuperează [3.2.5]. 

E51. Cower (Lașitate) 
,,În luptă neobișnuitul este întâlnit în mod obișnuit și anormalul 
devine normal. Soldații pot acționa ca niște lei și apoi ca niște 
iepuri speriați în decursul a câteva minute.” 

--S.L.A. Marshall 

Când apare acest Eveniment, jucătorul care îl primește trebuie 
să plaseze un marcator Suppressed [13] pe fiecare dintre Grupele 
sale care nu au unul și care sunt acum în afara Razei de Comanda 
(Command Radius) [3.31.1] a unui Lider prieten. 

 

E52. Deploy (Desfășurare) 
,,Ascultați! Am nevoie de cinci voluntari.” 

 
E52.1 – Când apare acest Eveniment, jucătorul activ poate 
selecta una din Grupele sale de pe hartă. Dacă face aceasta, 
Grupa este eliminată din hexagonul său, plasată la loc în cutie și 
înlocuită de doua Echipe de aceeași calitate (Green, Line sau 
Elite) ca în Structura de Lupta (SL) a jucătorului. 

E52.2 – Aceste Echipe intră în joc demoralizate dacă Grupa era 
demoralizată [3.2]. Dacă Grupa avea un marcator Weapon, 
Suppressed și/sau Veteran doar una dintre unități păstrează 
marcatorul. În sfârșit, aceste Echipe sunt tratate ca fiind aceeași 
unitate din care au fost create – așadar dacă Grupa fusese 
activată pentru un Ordin anterior în acel Tur, ele se consideră că 
sunt activate de asemenea; și orice rezultat suspendat împotriva 
acelei Grupe (cum ar fi să devină suprimată, demoralizată sau 
eliminată) va afecta imediat ambele Echipe în mod egal. 

Transformarea unei Grupe în două Echipe vă dă un pic 
mai multă flexibilitate în deplasare, stivuire și ocuparea 
Obiectivelor – și poate de asemenea crește Puterea de 
Tragere (PT) netă când sunt parte a unui Fire Group mai 
mare. Dezavantajul este că acestea au de obicei statistici 
mai slabe, nu au statistici în chenar și – deoarece sunt 
două acolo unde înainte era una – sunt mai greu de 
controlat fără un Lider prieten în apropiere. 

E53. Dust (Praf) 
,,Nu-mi puteam vedea mâna în față ochilor. Din fericire nici 
inamicul nu-mi putea vedea mâna în fața ochilor.” 

--Soldat Adamson 

Când apare acest Eveniment, jucătorul care îl primește trebuie 
sa determine un Hexagon Aleatoriu [1.8]. Dacă acesta nu este 
Water Terrain și nu conține deja un marcator Blaze, el selectează 
aleatoriu un marcator Smoke și îl plasează acolo. 

E54. Élan (Avânt/Entuziasm) 
,,Fie voi gasi o cale, fie voi crea una”. 

--Philip Sydney 

Când apare acest Eveniment, jucătorul care îl primește își mută 
marcatorul Surrender în următorul spațiu (mai mare) din 
Casualty Track. 

E55. Entrench (Fortificare cu Tranșee) 
Când apare acest eveniment, jucătorul care îl primește poate 
plasa un marcator Foxholes în oricare hexagon non-Water 
ocupat de o unitate prietenă și care nu conține deja o Fortificație. 
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E56. Field Promotion (Promovare în Grad 
pe Câmpul de Lupta) 

,,Ofițerii din Armata Italiană nu sunt calificați 
pentru slujba aceasta.” 

--Contele Galeazzo Ciano 

Când apare acest Eveniment, dacă nu se află deja 
pe hartă, jucătorul care îl primește poate plasa ,,Soldatul” 
națiunii sale (cel cu Moral ,,6” și Commad ,,2”) într-un hexagon 
ocupat de una dintre unitățile sale demoralizate [3.2]. 

E57. Fog of War (Incertitudine) 
,,Lupta este o orgie a dezordinii.” 

--George S. Patton 

Când apare acest Eveniment, fiecare jucător selectează la 
întâmplare una dintre cărțile din mâna jucătorului adversar. 
Aceste cărți sunt plasate în teancurile de decartare ale 
proprietarilor respectivi. 

E58. Hero (Erou) 
,,Un cavaler adevărat este mai curajos în timpul pericolului, 
decât la începutul acestuia.” 

--Philip Sydney 

Când apare acest Eveniment, dacă Eroul jucătorului [E58.1] nu 
este deja pe hartă, el trebuie să-l plaseze în orice hexagon 
prieten. Dacă face aceasta, el poate Recupera [3.2.5] o unitate 
demoralizată din hexagonul în care îl plasează. 

E58.1 Heroes (Eroi) 

 
Eroii sunt Lideri [3.3] în toate privințele, cu două excepții: 

• Un Erou nu câștigă niciodată PV pentru ieșire și nici 
adversarul nu câștigă vreodată PV pentru eliminarea 
lui. Un Erou care este eliminat/iese este pus 
întotdeauna în cutie, niciodată în Casualty Track. 

• Un Erou poate fi activat mai mult de o dată pe Tur, 
permițându-i astfel să execute mai mult de un Ordin pe 
Tur. 

Eroilor le place să alerge cu viteză maximă pe un drum deschis 
către un hexagon Obiectiv. De asemenea adoră să atace 
cuiburile de mitralieră pentru a le elimina în luptă directă. 
Jucătorii cunoscători ai filmelor de război de la Hollywood vor 
găsi cu siguranță alte sarcini utile pentru Eroi. 

E59. Infiltration (Infiltrare) 
,,Când am început să semnalizez, primul om pe care l-am 
întâlnit în întuneric am crezut că era German până când a 
semnalizat și el. Ne-am aruncat unul în brațele celuilalt și din 
acel moment am știut că am câștigat războiul.” 

--Maxwell D. Taylor 

Când apare acest Eveniment, jucătorul care îl primește execută 
următorii pași: 

1) Face o extragere pe care o verifică în Tabelul de Suport al 
națiunii sale; 

2) Din coloana corespunzătoare rezultatului extragerii, 
selectează un articol non-Radio – fără niciun cost – care este 
disponibil pentru anul acelui scenariu; 

3) Determină un Hexagon Aleatoriu [1.8]; 
4) Plasează unitatea respectivă (împreună cu Arma sa, dacă are 

una) în acel hexagon sau într-unul adiacent. Limitele 
stivuirii [8] trebuie respectate și unitatea nu poate fi plasată 
într-un teren de netrecut (cum ar fi Blaze sau Water Barrier). 

E60. Interdiction (Interdicție) 
,,Mussolini este destul de umilit deoarece trupele noastre nu au 
înaintat niciun pas. Chiar și azi nu au reușit să avanseze și s-au 
oprit în față primei fortificații Franceze care a opus rezistență.” 

--Contele Galeazzo Ciano 

Când apare acest eveniment, jucătorul care îl primește trebuie să 
selecteze una din unitățile care nu sunt suprimate (inamică sau 
prietenă; demoralizată sau validă) care ocupă un hexagon cu o 
Protecție (Cover) mai mică decât 1 și să pună un marcator 
Suppressed [13] pe ea. 

E61. Interrogation (Interogatoriu) 
,,’Contra-spionajul’ înseamnă să speri că ești mai inteligent 
decât adversarul dar nu vei ști cu certitudine decât când unul 
dintre voi moare.” 

Când apare acest Eveniment, jucătorul advers trebuie să-i arate 
jucătorului care primește evenimentul toate cărțile din mâna sa. 
Jucătorul care primește evenimentul poate alege una dintre acele 
cărți. Dacă face aceasta, cartea este plasată în teancul de 
decartare al adversarului. 

E62. KIA (Ucis în Acțiune) 
Când apare acest Eveniment, jucătorul care îl primește trebuie 
să selecteze una dintre unitățile demoralizate (inamică sau 
prietenă) și să o elimine. 

E63. Malfunction (Defecțiune) 

 
,,Fiecare regiment a pierdut deja 500 de oameni din cauza 
degerăturilor…  mitralierele nu mai puteau trage.” 

--Heinz Guderian 

Când apare acest Eveniment, jucătorul care îl primește trebuie 
să determine un Hexagon Aleatoriu [1.8]. Arma validă (inamică 
sau prietenă) care este cea mai apropiată de acel hexagon se 
defectează. În caz de egalitate, jucătorul care trage Evenimentul 
alege care arma va fi afectată. 

E64. Medic! 
,,Fără curaj, fără glorie.” 

Când apare acest eveniment, jucătorul care îl primește selectează 
una dintre unitățile demoralizate (inamică sau prietenă) și o 
Recuperează [3.2.5]. 
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E65. Mission Objective (Obiectivul 
Misiunii) 
,,Nu intra într-o luptă dacă nu obții nimic câștigând-o.” 

--Erwin Rommel 

Când apare acest eveniment, jucătorul care îl primește extrage 
un Obiectiv (secret) la întâmplare. 

Acest nou jeton Obiectiv nu înlocuiește niciunul dintre jetoanele 
Obiectiv existente – este folosit împreună cu acestea – și poate 
fi ținut secret față de adversar doar dacă nu este unul care nu 
are o față ,,secretă”. 

E66. Prisoners of War (Prizonieri de 
Război) 
,,Vom arăta milă, dar nu o vom cere.” 

--Winston Churchill 

Când apare acest Eveniment, jucătorul care îl primește trebuie 
să selecteze una din unitățile sale demoralizate [3.2] care este 
adiacentă sau din același hexagon cu o unitate inamică și sa o 
elimine. 

Dacă în vreun fel nu a fost o idee bună până acum, încercați să 
țineți unitățile demoralizate departe de unitățile inamice. 

E67. Reconnaissaince (Recunoaștere) 
,,Multe rapoarte de spionaj din război sunt contradictorii; și mai 
multe sunt false, iar majoritatea sunt nesigure.” 

--Karl von Clausewitz 

Când apare acest Eveniment, jucătorul adversar trebuie să 
selecteze și să arate unul dintre jetoanele Obiectiv secrete 
nedescoperite ale sale, dacă există vreunul. Jetonul descoperit 
devine un Obiectiv deschis până la sfârșitul jocului. 

Nu uitați să acordați imediat Punctele de Victorie (PV) 
corespunzatoare Obiectivului/Obiectivelor de pe hartă pentru 
acel jeton. 

E68. Reinforcements (Întăriri) 
,,Dacă Generalul insistă să contraatac imediat atunci eu trebuie 
să insist să primesc blindate și artilerie mai devreme decât 
imediat.” 

--Colonelul Melvin Hale 

Când apare acest Eveniment, jucătorul care îl primește execută 
următorii pași: 

1) Face o extragere pe care o compară cu Tabelul de Suport al 
națiunii sale; 

2) Din coloana corespunzatoare rezultatului extragerii, 
selectează un articol – fără niciun cost – care este disponibil 
pentru anul acelui scenariu; 

3) Dacă este selectat un Radio, el îl plasează în Caseta 
Artileriei (goală) a sa. Dacă este selectată o unitate, el o 
plasează (împreună cu Arma sa, dacă are una) într-un 
hexagon de-a lungul laturii proprii a tablei de joc. Limitele 
stivuirii [8] trebuie respectate, iar unitatea nu poate fi 
plasată într-un hexagon de netrecut (cum ar fi Blaze sau 
Water Barrier). 

E69. Rubble (Moloz) 
Când apare acest eveniment, jucătorul care îl primește poate 
îndepărta un marcator Mines sau un marcator Wire de pe hartă. 

E70. Scrounge (Șterpelire) 
Când apare acest Eveniment, jucătorul care îl primește poate 
selecta o Armă eliminată (inamică sau prietenă) din Casualty 
Track și să pună acea Armă din nou în joc sub controlul uneia 
dintre unitățile sale care nu au o Armă. 

E72. Shell Shock (Psihoză Traumatică) 
Când apare acest Eveniment, jucătorul care îl primește trebuie 
să determine un Hexagon Aleatoriu [1.8]. Unitatea (inamică sau 
prietenă) cea mai apropiată de acel hexagon este demoralizată 
[3.2]. În caz de egalitate pentru cea mai apropiată unitate, 
jucătorul care trage Evenimentul alege care unitate va fi afectată. 

E73. Shellholes (Găuri de Obuz) 
Când apare acest Eveniment, jucătorul care îl primește trebuie 
sa determine un Hexagon Aleatoriu [1.8]. Dacă acel hexagon nu 
este Water Terrain și nu conține deja un marcator Blaze sau o 
Fortificație de orice fel, plasează un marcator Foxholes pe el 
[F102]. 

E74. Strategic Objective (Obiectiv 
Strategic) 
Când apare acest Eveniment, se extrage în mod aleatoriu un 
jeton Obiectiv care este plasat cu față în sus (,,deschisă”) în 
secțiunea centrală a casetei de Obiective pentru ca ambii jucători 
să-l vadă. 

Acest nou jeton Obiectiv nu înlocuiește un jeton Obiectiv 
existent – este folosit împreună cu acestea. Iar dacă acest nou 
jeton se referă la unul sau la mai multe Obiective de pe tabla de 
joc, nu uitați să acordați imediat acele puncte de victorie 
deținătorului curent al Obiectivului(elor). 

E75. Suppressing Fire (Foc de Suprimare) 
Când apare acest Eveniment, jucătorul care 
îl primește poate plasa un marcator 
Suppressed [13] pe una dintre unitățile 
inamice care nu are unul. Unitatea aleasă 
trebuie să fie atât la distanță mai mică decât 

Distanța de Tragere (Range) cât și în LO a uneia dintre 
mitralierele jucătorului care primește evenimentul, aflată în 
posesia unei unități prietene, care nu este demoralizată sau 
suprimată. 

E76. Walking Wounded (Răniți pe 
Picioare) 
,,Cu uimire și dezamăgire, la sfârșitul lui Octombrie și începutul 
lui Noiembrie am descoperit ca Rușii învinși păreau sa nu fie 
conștienți că aproape încetaseră să existe ca forță militară.” 

--Generalul Blumentritt 

Când apare acest Eveniment, jucătorul care îl primește trebuie 
să execute următorii pași: 

1) Selectează o unitate eliminată (inamică sau prietenă) din 
Casualty Track; 
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2) Determină un Hexagon Aleatoriu; 
3) Plasează unitatea selectată în acel hexagon sau într-unul 

adiacent, demoralizată [3.2]. Limitele stivuirii [8] trebuie 
respectate, iar unitatea nu poate fi plasată într-un hexagon 
de netrecut (cum ar fi Blaze sau Water Barrier). 

E77. White Phosphorous (Fosfor alb) 
Când apare acest Eveniment, jucătorul care îl primește poate 
extrage un marcator Smoke aleatoriu și să-l plaseze într-un 
hexagon adiacent uneia dintre Grupele sale demoralizate (doar). 
Hexagonul selectat nu poate fi Water Terrain și nici nu poate 
conține un marcator Blaze. Dacă face aceasta, fiecare jucător 
care controlează o unitate din acel hexagon trebuie să aleagă una 
dintre aceste unități prietene și să o demoralizeze [3.2] 

TERENURI 
,,Drumurile care erau frumoase și roșii și mari pe hartă s-au 
dovedit a fi niște cărări.” 

--Gerd von Runstedt 

T78. Reguli Generale 
Când parcurgeți prima dată regulile, nu trebuie să citiți 
următoarele patru secțiuni pentru Tipuri, Deplasare, Protecție și 
LO. Numeroasele reguli pentru Dealuri, precum și cele pentru 
alte tipuri individuale de teren [T79-T99] pot fi apoi referențiate 
când este necesar în funcție de harta care este utilizată pentru un 
anumit scenariu. 

T78.1 Tipuri și Însușiri 
Fiecare hexagon de pe fiecare hartă din Combat Commander 
este definit de ,,tipul de teren” pe care îl conține. Tipul de teren 
al unui hexagon este cel care este predominant în el, fie Pădure, 
o Clădire sau Tufișuri, de exemplu. Unele laturi ale 
hexagoanelor conțin de asemenea teren care afectează tragerea 
sau deplasarea, cum ar fi Cliff (Stâncă), Fence (Gard), Wall 
(Zid) sau Hedge (Gard viu). Roads (Drumuri), Railroads (Cai 
Ferate) și Trails (Cărări) pot de asemenea ocupa un hexagon, 
modificând de obicei deplasarea unei unități aflate în acesta. 
Marcatoarele Smoke și Blaze funcționează de asemenea ca teren 
într-un anumit grad. 

,,Tipurile” de teren sunt prezentate în Diagrama Terenurilor 
(Terrain Chart) cu un fond verde. ,,Însușirile” terenurilor sunt 
prezentate cu un fond maro galbui și vor modifică în general 
doar tipul de teren cu care împart un hexagon. 

Diagrama Terenurilor specifică tipurile diferite de teren în 
ordine ierarhică – adică, dacă un hexagon conține două tipuri de 
teren diferite, cel aflat cel mai aproape de partea de sus a 
diagramei are prioritate. 

,,Așadar, de exemplu, un Pod Major (Major Bridge) peste un 
Curs de Apă (Stream) este un “Major Bridge hex” în toate 
privințele, nu un “Stream hex” (și asfel nu este un Water hex, de 
asemenea). Aceasta înseamnă și că un hexagon este un 
,,Hexagon cu Teren Deschis” (“Open Ground Hex”) doar dacă 
nu conține niciunul din tipurile de teren care apar deasupra sa 
(cele cu textul pe un fond verde) – ar putea conține oricare 
dintre însușirile terenurilor prezentate mai jos de acesta (cele 
cu un fond maro galbui) și să fie totuși un “Open Ground Hex”, 
deși cu unele modificari. 

 

T78.2 Costurile Deplasării 
Fiecare teren specifică un Cost al Deplasarii (Move Cost) care 
este cantitatea de PD (Puncte de Deplasare) pe care o unitate 
trebuie să o consume pentru a se Deplasa [O21] în acel hexagon 
sau peste acea latură a hexagonului. 

T78.3 Protecție (Cover) 
Fiecare teren specifica o ,,Protecție” sub forma unui număr 
întreg, care poate fi negativ. Întotdeauna și din toate punctele de 
vedere,  Protecția modifică în mod direct Moralul fiecărei unități 
din acel hexagon. Totuși, Protecția nu este niciodată cumulativă, 
așa încât jucătorul trebuie să aleagă doar o singură Protecție pe 
care s-o aplice dacă sunt prezente mai mult de una. 

O Echipa are specificat un Moral de 7. Dacă ar ocupa un 
hexagon Brush (Tufiș), Moralul sau ar fi 8 (7; +1 Protecția 
pentru Tufiș). Dacă o Grupă inamică trage înspre Echipă peste 
o latură de hexagon cu un Zid, Echipa poate alege sa folosească 
în schimb Protecția (alternativă) 2 a Zidului, dându-i astfel un 
Moral de 9 în față acelui atac. Dacă acea Echipă era stivuită cu 
un marcator Foxholes, jucătorul deținător putea alege să ignore 
atât Protecția 1 a Tufișului cât și Protecția 2 a Zidului și să 
adune în schimb Protecția 3 a Foxholes, dându-i un Moral de 
10. 

T78.4 LO 
Fiecare teren specifică dacă este un Obstacol, Obstrucționare sau 
Liber. 

• Obstacolele blochează LO la același nivel. Obstacolele 
creează de obicei un Hexagon Orb (Blind Hex) 
[T88.4.1] pentru un observator aflat la un nivel mai 
inalt. 

• Obstrucționările reduc PT a atacurilor de la același 
nivel care sunt trasate prin ele. 

• Terenul liber nu are niciun efect asupra LO. 

Vezi regulile pentru LO [10] pentru mai multe detalii. 

Diferitele tipuri de terenuri sunt descrise în detaliu, mai jos; ele 
sunt listate în ordine alfabetică pentru o referință mai ușoară. 
Informațiile care urmează sunt prezentate de asemenea în mod 
grafic în Diagrama Terenurilor (Terrain Chart) localizată pe o 
față a foii de ajutor a jucătorului (player aid sheet). 

T79. Blaze (Flăcări) 
COSTUL DEPLASĂRII: De netrecut 

PROTECȚIE: De netrecut 

LO: Obstacol (la toate nivelurile) 

T80. Bridge (Pod) 
COSTUL DEPLASĂRII: (vezi mai jos) 

PROTECȚIE: 2; dar să observăm că un Drum (Road) [T93] va 
scădea Protecția la 1 

LO: Obstrucționare 

 



	 29	

T80.1 Major Bridge (Pod Major) 
Un Pod Major este definit ca un pod care 
cuprinde în întregime unul sau mai multe 
hexagoane, cu o mică parte a sa extinzându-
se peste laturile sale cele mai îndepărtate în 
hexagoanele (non-Bridge) opuse. 

COSTUL DEPLASĂRII: De netrecut; sau 1 dacă se face 
direct de-a lungul Drumului/Căii Ferate. De asemenea, unitățile 
pot părăsi un hexagon de pe un Pod Major doar peste una din 
laturile cu Drum/Cale Ferată. 

T80.2 Minor Bridge (Pod Minor) 
Un Pod Minor este definit ca un pod care se 
găsește în întregime în interiorul unui singur 
hexagon. 

COSTUL DEPLASĂRII: 1 dacă 
traversează un hexagon cu Drum/Cale Ferată; în caz contrar se 
folosește costul celuilalt teren din hexagon. 

T81. Brush (Tufișuri) 
COSTUL DEPLASĂRII: 1 

PROTECȚIE: 1 

LO: 3 Obstrucționare 

T82. Building (Clădire) 
COSTUL DEPLASĂRII: 2 

PROTECȚIE: 3 

LO: Obstacol; creează un Hexagon Orb (Blind Hex) 
T[88.4.1] 

Obiectivele Clădiri: Dacă un Obiectiv de pe hartă [2.3] 
ocupă un hexagon cu clădire și acea clădire se întinde pe două 
sau mai multe hexagoane, ,,Obiectivul” se consideră a fi 
întreaga clădire (adică toate hexagoanele pe care le ocupă), 
nu doar hexagonul conținând numărul Obiectivului. 

T83. Cliff (Stâncă) 
COSTUL DEPLASĂRII: De netrecut 

CATARARE: o unitate fără o Armă poate Avansa [O16] peste 
latura unui hexagon Cliff. 

PROTECȚIE: niciuna 

LO: Liberă 

T84. Fence (Gard) 
COSTUL DEPLASĂRII: +1 când este traversat 

PROTECȚIE: niciuna 

LO: 1 Obstrucționare; sau Liberă dacă gardul este una dintre 
cele șase laturi ale hexagonului de ochire sau ale hexagonului 
țintă. 

T85. Field (Câmp) 
COSTUL DEPLASĂRII: 1 

PROTECȚIE: 0 

LO: 1 Obstrucționare 

T86. Gully (Șanț/Tranșee) 
COSTUL DEPLASĂRII: 2 

PROTECȚIE: 1; totuși o unitate dintr-un Șant/Tranșee nu 
poate fi vazută decât dintr-un hexagon adiacent sau dintr-un 
hexagon aflat la o înălțime mai mare [T88] și viceversa. 

LO: Liberă 

T87. Hedge (Gard viu) 
COSTUL DEPLASĂRII: +1 când este traversat. 

PROTECȚIE: niciuna; sau 1 dacă un Fire attack a traversat 
Gardul viu când a intrat în hexagonul țintă (nu se aplică la 
apărarea împotriva Mortierelor sau a Artileriei). 

LO: Obstacol; sau Liberă dacă Gardul viu este una din cele 
șase laturi ale hexagonului trăgător sau la celui țintă. 

T88. Hills (Dealuri) 
Din cauza complexitații relative a Dealurilor, jucătorii noi 
probabil vor dori să joace primele lor câteva scenarii pe acele 
hărți fără Dealuri. 

Hexagonul standard de culoare bej ce reprezintă Open Ground 
(Teren Deschis) din Combat Commander se spune că este la 
nivelul ,,0” sau ,,nivelul solului”. Dealurile pot fi privite ca fiind 
la nivelurile 1 (maro galbui), 2 (maro deschis), 3 (maro normal) 
și 4 (maro închis). Prin urmare, o unitate de pe un Deal este mai 
sus decât orice teren care ocupă fie un hexagon la nivelul solului 
fie un hexagon cu Deal de un nivel mai scăzut. Un hexagon cu 
Deal funcționează exact ca orice alt hexagon aflat la nivelul 
solului cu excepția modificărilor de mai jos. 

T88.1 Deplasarea la Deal 
O unitate care se deplasează trebuie să consume +1 PD pentru a 
putea intra într-un hexagon aflat la o înălțime mai mare decât 
cea pe care o părăsește. 

O unitate care se deplasează dintr-un hexagon Deal de nivel 1 
care conține Pădure către un hexagon Deal de nivel 2 care 
conține Pădure trebuie să consume 3PD (2 pentru Pădure plus 
1 pentru schimbarea de înălțime). Deplasarea inversă ,,la vale” 
ar costa doar 2 PD. 

T88.2 Avantajul Înălțimii 
Un Fire Attack suferă o scadere de -1 PT dacă hexagonul țintă 
se afla la o înălțime mai mare decât una sau multe piese care 
trag. Invers, un Fire Attack câștigă +1 PT dacă hexagonul țintă 
se afla la o înălțime mai mică decât una sau mai multe piese care 
trag. 

T88.3 Dealurile și LO 
T88.3.1 Liniile de Creastă (Military Crest Lines) 
Un hexagon care prezintă mai mult de un nivel este denumit un 
hexagon ,,Creastă” (Crest). Nivelul la care se află punctul din 
centrul hexagonului Creastă este nivelul său real. În oricare 
hexagon Creastă, marginea fizică a Dealului de nivel mai înalt 
este denumită ,,Linie de Creastă” (Crest Line). 
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T88.3.2 LO Verticala 
O unitate poate trasa o LO doar către primul hexagon de Creastă 
de la fiecare înălțime de deasupra sa. De asemenea, o unitate de 
pe un Deal poate trasa o LO către un hexagon aflat la o înălțime 
mai mică doar dacă LO nu trece printr-o Linie de Creastă de 
înălțime egală sau mai mare dintr-un hexagon aflat în cale. 

Așadar unitatea A de pe un Deal poate vedea unitatea B aflată 
la o înălțime mai mică doar dacă LO de la unitatea A 
îndeplinește ambele condiții: traversează o Linie de Creastă 
înainte de a traversa marginea hexagonului; și nu mai 
traversează din nou o Linie de Creastă la aceeași altitudine sau 
la o altitudine mai mare. 

T88.3.3 Dealurile ca ,,Obstacole” 
Un Deal în sine blochează LO trasată între orice două hexagoane 
aflate la înălțime mai mică. 

O unitate de pe un Deal de nivel 2 poate vedea peste un Deal de 
nivel 2 aflat în cale doar spre alt Deal de înălțime 2, 3 sau 4. 
Dacă Dealul de nivel 3 aflat în cale ar fi în schimb de nivel 3, 
atunci hexagonul țintă ar trebui să fie de nivel 4 pentru a fi văzut 
(și chiar și atunci ar trebui să fie o Creastă de nivel 4). 

T88.4 Dealurile și Obstacolele 
LO spre sau dinspre un hexagon Deal este blocată doar dacă 
atinge în mod clar orice parte a reprezentării fizice a unui 
Obstacol aflat la o înălțime egală sau mai mare decât acel 
hexagon Deal. Cu alte cuvinte LO spre sau dinspre un Deal nu 
este blocată de Obstacolele aflate la o înălțime mai mică 
(excepție: vezi Hexagoanele Oarbe (Blind Hexes) mai jos). 

O unitate de pe un Deal de nivel 1 poate vedea peste (dincolo 
de) o clădire aflată în cale la nivelul 0 către o unitate aflată pe 
un Deal de nivel 1 la distanță. Însă dacă clădirea ar fi de 
asemenea pe un Deal, acea LO ar fi blocată. 

Un marcator Blaze, însă, blochează întotdeauna LO prin 
hexagonul său, indiferent de înălțimea ochitorului sau a țintei. 

Obstacolul pe care îl creează marcatorul Blaze este considerat 
a fi la o înălțime suficient de mare pentru a afecta orice LO 
posibilă care poate fi reprezentată în joc. 

T88.4.1 Hexagoanele Oarbe (Blind Hexes) 
O unitate de pe un Deal poate vedea într-un hexagon Pădure sau 
Clădire, în mod normal, dar nu poate vedea în următorul 
hexagon dacă acesta este la aceeași înălțime sau mai jos decât 
înălțimea hexagonului Pădurii/Clădirii. Cu alte cuvinte, o 
Pădure sau Clădire aflată la un nivel mai jos creează o zona 
oarbă de un hexagon în spatele ei pentru un observator aflat la o 
înălțime mai mare – toate hexagoane aflate după această zona 
oarbă sunt vizibile de pe Deal (cu excepția cazului când sunt alte 
Păduri/Clădiri pe parcurs). 

O unitate de pe un Deal de nivel 1 poate vedea peste o clădire 
de nivel 0 cu excepția hexagonului de nivel 0 aflat imediat în 
spatele ei. Invers, o unitate aflată pe un Deal de nivel 1 ar putea 
privi peste o clădire de nivel 1 aflată în cale către o unitate la 
nivelul 2 sau mai sus doar dacă acea clădire nu este în primul 
hexagon aflat în cale de-a lungul acelei LO. 

 
 

T88.5 Dealurile și Obstrucționările 
Orice teren care reprezintă o Obstrucționare pe hartă și care se 
afla la un nivel mai jos nu obstrucționează LO spre sau dinspre 
un hexagon Deal. O Obstrucționare de pe un Deal 
obstrucționează LO între alte doua hexagoane Dealuri aflate la 
aceeași înălțime ca Obstrucționarea. Un marcator Smoke, însă, 
obstrucționeaza întotdeauna LO prin hexagonul său indiferent 
care care este înălțimea ochitorului sau a țintei. 

Obstrucționarea pe care o creează un marcator Smoke se 
consideră a fi la o înălțime suficient de mare pentru a afecta 
orice LO posibilă care poate fi reprezentată în joc. 

Sa observăm că toate regulile de mai sus referitoare la Dealuri 
se bazează pe premiza că în Combat Commander înălțimea 
fiecărui Deal este mai mare decât orice Obstacol de pe hartă, 
iar fiecare Obstacol de pe hartă este mai înalt decât orice 
Obstrucționare de pe hartă. 

T89. Marsh (Mlaștină) 
COSTUL DEPLASĂRII: 3 

PROTECȚIE: 0 

LO: 1 Obstrucționare 

TEREN DE APĂ (WATER TERRAIN): Nicio Armă de orice 
fel nu poate trage dintr-un hexagon Mlaștină. Niciun marcator 
Blaze, Smoke sau Fortification de orice tip nu poate ocupa 
vreodată un hexagon Mlaștină. 

T90. Open Ground (Teren Deschis) 
COSTUL DEPLASĂRII: 1 

PROTECȚIE: 0 

LO: Liberă 

T91. Orchard (Livadă) 
COSTUL DEPLASĂRII: 1 

PROTECȚIE: 1 

LO: 2 Obstrucționare 

T92. Railway (Cale Ferată) 
COSTUL DEPLASĂRII: 1 dacă deplasarea se face de-a lungul 
reprezentarii Căii Ferate (adică, dacă unitatea care se deplasează 
a traversat o latura cu Cale Ferată a unui hexagon când a intrat 
în hexagon); în caz contrar depinde de alt teren care este în 
hexagon. 

PROTECȚIE: Depinde de alt teren din hexagon 

LO: 1 Obstrucționare; sau Libera dacă LO trece direct de-a 
lungul reprezentării Caii Ferate. 

T93. Road (Drum) 
COSTUL DEPLASĂRII: 1 dacă deplasarea se face de-a lungul 
reprezentării Drumului (adică, dacă unitatea care se deplasează 
a traversat o latură cu Drum a unui hexagon când a intrat în 
hexagon); în caz contrar depinde de alt teren care este în 
hexagon. 
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O unitate câștigă +1 la numărul Deplasare cîtă vreme a intrat 
într-un hexagon conținând un Drum în orice moment în timpul 
Ordinului Move. Acest bonus încetează la încheierea acelui 
Move Order. 

Unitatea nu trebuie să intre în hexagonul Drum trecând peste o 
latură cu drum a unui hexagon pentru a obține bonusul – aici 
putem presupune că traversarea unui drum este de asemenea 
rapidă și ușor de făcut. 

PROTECȚIE: niciuna; însă Protecția oricărei alte Fortificații 
sau Teren dintr-un hexagon ce conține un Drum este diminuată 
cu 1. 

Așadar un hexagon Clădire cu un Drum care trece prin el are o 
Protecție de 2 (3 pentru Clădire; modificat cu -1 pentru Drum). 

O Grupă Germană cu un Moral tipărit de 7 dintr-un hexagon 
Teren Deschis conținând un Drum va fi la o Protecție ,,-1” și 
prin urmare va avea un Moral de 6 în toate scopurile. Dacă mai 
târziu ar fi plasate Foxholes [F102] în acel hexagon, ar avea un 
Moral de 9 (7; +3 Foxholes; -1 Drum). 

LO: Liberă dacă LO trece direct de-a lungul reprezentării 
Drumului; în caz contrar depinde de alt teren din hexagon. 

T94. Smoke (Fum) 
OBSERVAȚIE: Înainte de a începe jocul, toate marcatoarele 
Smoke trebuie puse într-o cană opacă astfel încât să fie extrase 
la întâmplare când este necesar acest lucru în timpul jocului. 

COSTUL DEPLASĂRII: Depinde de alt teren din hexagon. 

PROTECȚIE: Depinde de alt teren din hexagon. 

LO: 1-10 Obstrucționare înspre sau dinspre acest hexagon 
[10.3.4]. 

Valoarea reală a Obstrucționării pentru Smoke este tipărită pe 
marcatoarele individuale. 

T95. Stream (Curs de Apă) 
COSTUL DEPLASĂRII: 3 

PROTECȚIE: -1 

LO: Libera 

TEREN DE APĂ (WATER TERRAIN): Nicio Armă de orice 
fel nu poate trage dintr-un hexagon Stream. Niciun marcator 
Blaze, Smoke sau Fortification de orice fel nu poate ocupa un 
hexagon Stream. 

T96. Trail (Cărare) 
COSTUL DEPLASĂRII: 1 dacă deplasarea se face direct de-
a lungul reprezentării Cărării (adică dacă unitatea care se 
deplasează a traversat o latura Cărare a unui hexagon înainte de 
a intra în hexagon); în caz contrar depinde de alt teren din 
hexagon. 

PROTECȚIE: Depinde de alt teren din hexagon. 

LO: Depinde de alt teren din hexagon. 

T97. Wall (Zid) 
COSTUL DEPLASĂRII: +1 când este traversat 

PROTECȚIE: niciuna; sau 2 dacă un Fire Attack a traversat 
Zidul când a intrat în hexagonul țintă (nu se aplică la atacurile 
de Mortiere și Artilerie). 

LO: Obstacol; sau Libera dacă Zidul este una dintre cele șase 
laturi ale hexagonului ochitor sau țintă. 

T98.Water Barrier (Barieră de Apă) 
COSTUL DEPLASĂRII: De netrecut 

PROTECȚIE: De netrecut 

LO: Liberă 

TEREN DE APĂ DE NETRECUT (IMPASSABLE 
WATER TERRAIN): Nicio unitate sau marcator Blaze, 
Smoke sau Fortification de orice fel nu poate ocupa vreodată un 
hexagon Water Barrier. 

T99. Woods (Pădure) 
COSTUL DEPLASĂRII: 2 

PROTECȚIE: 2 

LO: Obstacol; creează un Hexagon Orb (Blind Hex) [T88.4.1] 

EXPLOZII (AIRBURSTS): Fire Attack Total al oricărui atac 
cu Mortiere sau Artilerie împotriva unui hexagon Pădure este 
mărit întotdeauna cu 2. 

Așadar un Mortier cu PT 6 care trage într-un hexagon Pădure 
și face o Fire Attack Roll de 7 are un Fire Attack Total de 15 în 
loc de 13. 

Obuzele trase la înălțime mare – cum sunt cele trase de mortiere 
și bateriile de artilerie aflate la distanță – au tendința de a 
exploda când ating vârfurile copacilor. Când se întâmplă 
aceasta, trupele aflate dedesubt sunt lovite de schije și ramuri 
de copaci pe lângă explozia obuzului care nu a fost înăbușită de 
contactul cu pământul. 

FORTIFICAȚII 
,,Cel ce apără totul nu apără nimic.” 

--Frederick II 

F100. Reguli generale 
Următoarele secțiuni [F101-F10] nu trebuie citite și memorate 
când parcurgeți prima dată regulile: ele pot fi ignorate fără 
probleme până când o Fortificație intră efectiv în joc – jucătorii 
pot căuta atunci regulile pentru acel marcator particular. 

F100.1 Achiziție – Sunt șase ,,Fortificații” în joc: Foxholes 
(Vizuini de Vulpe), Trenches (Tranșee), Mines (Mine), Wire 
(Sârmă Ghimpată), Bunkers (Buncăre) și Pillbox (Cazemată). 
Fortificațiile intră în joc în mod normal la începutul unui 
scenariu, dar totuși unele pot intra în joc în timpul desfășurarii 
datorită unor Acțiuni sau Evenimente. 

F100.2 Eliminare – Fortificațiile pot fi eliminate în mod 
normal în timpul jocului prin intermediul unor Evenimente, a 
Acțiunii “Demolitions” [A31] sau al unei Artilery Impact Roll 
[O18.2.3.3]. 

F100.3 Stivuire – Un singur hexagon nu poate fi niciodată 
ocupat de mai mult de un marcator Fortificație de orice tip. 
Prima Fortificație care este plasată în hexagon are prioritate. 
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Fortificațiile nu pot ocupa niciodată un hexagon Water (adică 
Mlaștină (Marsh), Curs de Apă (Stream) sau Barieră de Apă 
(Water Barier) fără niciun pod). 

Diferitele Fortificații sunt descrise în detaliu mai jos și sunt 
listate în ordine alfabetică pentru o referință mai ușoară. O 
versiune mai condensată a următoarelor informații poate fi 
gasită și pe Panoul de Afișaj pentru o referință ușoară în timpul 
jocului. 

F101. Bunker (Buncăr) 
Un Buncăr îi conferă hexagonului care îl ocupă o 
Protecție alternativa de ,,6” (sau ,,7” împotriva 
Mortierelor și Artileriei). Ca de obicei, aceasta nu 
este cumulativă cu alte Protecții din hexagon. 

În timpul unei Încăierări (Melee) partea care a 
fost ultima ocupantă unică al unui hexagon Bunker câștigă dacă 
rezultatul Încăierării este de egalitate. 

F102. Foxholes (Vizuini de Vulpe) 
Un marcator Foxholes îi conferă hexagonului pe 
care îl ocupă o protecție alternativă de ,,3” (sau 
,,4” împotriva Mortierelor și Artileriei). Ca de 
obicei, aceasta nu este cumulativă cu alte 
Protecții din hexagon. 

F103. Mines (Mine) 
F103.1 Reguli Generale 

Un marcator Mines care ocupă un hexagon va 
ataca orice unitate (inamică sau prietenă) care se 
Deplasează, Avansează sau se Retrage în sau din 
acel hexagon.  

Unitățile care se deplasează împreună sunt 
atacate cu o singură carte; în caz contrar trebuie făcut un Mine 
Attack separat împotriva fiecărei unități care intră într-un sau 
este pe cale să iasă dintr-un hexagon conținând Mine. 

Unitățile care erau deja într-un hexagon Mines în momentul în 
care altă unitate se Deplasează/Avansează/ Retrage în sau din 
acesta sunt imune la acel Mine Attack. 

F103.2 Mine Attack 
Un Mine Attack are o Putere de Tragere (PT) implicită de 6, cu 
excepția cazului când Aparatorului scenariului îi este atribuită în 
mod explicit (sau căpătată) o capacitate de 7 sau 8 PT a câmpului 
de mine. 

Protecția la un Mine Attack este automat stabilită la ,,0” și nu 
poate fi modificată prin niciun mijloc. 

Un Mine Attack Roll urmează aceleași reguli generale ca și un 
Fire Attack Roll [O20.3.3 și O20.3.4] cu excepția că doar 
unitățile care se deplasează/avansează/retrag în hexagon trebuie 
să facă Fire Defense Roll. Jucătorul care controlează o astfel de 
unitate face Defense Roll în timp ce oponentul său face Attack 
Roll. 

IMPORTANT: O unitate validă care este demoralizată [3.2] în 
timp ce părăsește un hexagon Mines este totuși plasată în 
hexagonul în care intră. 

A reușit dar probabil are o pierdere cu care se confruntă. 

F104. Pillbox (Cazemată) 
O Cazemată îi conferă hexagonului pe care îl 
ocupă o Protecție alternativa de ,,5” (sau ,,6” 
împotriva Mortierelor și Artileriei). Ca de obicei, 
aceasta nu este cumulativă cu alte Protecții din 
hexagon. 

În timpul Încăierării (Melee), partea care a fost ultima ocupantă 
unică a unui hexagon Pillbox câștigă dacă rezultatul Încăierării 
este de egalitate. 

F105. Trenches (Tranșee) 
F105.1 Reguli Generale 

Un marcator Trench îi conferă hexagonului pe 
care îl ocupă o Protecție alternativă de ,,4” (sau 
,,5” împotriva Mortierelor și Artileriei). Ca de 
obicei, aceasta nu este cumulativă cu alte 
Protecții din hexagon. 

F105.2 Tranșeele și Deplasarea 
O unitate care se Deplasează dintr-un hexagon care conține o 
Tranșee într-un hexagon adiacent care conține Tranșee, Buncăr 
sau Cazemată (sau viceversa) consumă doar 1 PD pentru 
aceasta, indiferent de terenul din cele două hexagoane. 
(EXCEPȚIE: laturile Stâncă [T83], care nu pot fi traversate în 
timpul unui Ordin Move). Aceasta se aplică chiar și dacă 
unitatea se deplasează la deal sau traversează o latură care în 
mod normal ar crește costul deplasării. Mai mult, această unitate 
nu poate fi ținta unui Op Fire [A33] în hexagonul în care s-a 
deplasat. 

F106. Wire (Sârmă ghimpată) 
F106.1 Reguli Generale 

Un marcator Wire care împarte un hexagon cu 
una sau mai multe unități afectează acele unități 
reducându-le PT, Distanța de Tragere (Range) 
și Moralul cu -1 fiecare. Comanda nu este 
afectată de Wire. 

F106.2 Sârma Ghimpată și Deplasarea 
O unitate care se deplasează își pierde toate PD rămase imediat 
după ce intră într-un sau iese dintr-un hexagon ce conține Sârmă 
Ghimpată. 

Așadar dacă o unitate își începe Deplasarea într-un hexagon 
Wire trebuie să se oprească în primul hexagon în care intră – 
chiar dacă hexagonul conține un Drum sau un Lider. Dacă se 
deplasează într-un hexagon Wire, deplasarea sa se va încheia 
de asemenea acolo. 

Unitățile pot Avansa sau se pot Retrage într-un sau dintr-un 
hexagon Wire în mod normal, deoarece în timpul acelor 
activități nu sunt consumate PD. 

F106.3 Sârma Ghimpată și Fire Attacks 
Unitățile dintr-un hexagon ce conține Wire nu pot forma un Fire 
Group [O20.3.1] cu piese din alte hexagoane. 

Nicio Armă nu poate trage dintr-un hexagon Wire. 
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1. (Nota tr.: termenul original “broken”, pentru denumirea unei unități 
care a încasat o lovitură, nu are corespondent direct în limba română. 
Traducerea în limba franceză folosește termenul ,,demoralizată”, în 
timp ce traducerea spaniolă folosește termenul ,,dezorganizată”. Am 
preluat traducerea franceză cu mențiunea că o unitate ,,demoralizată” 
este o unitate afectată de o lovitură, acoperind toate situațiile de 
demoralizare, dezorganizare, rănire, etc.) 
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