
1 Labirynt — Edycja Polska 2012

2012 Bard Centrum Gier

I N S T R U K C J A
E D Y C J A  2 0 1 2

© 2011 GMT Games, LLC  •  Bard Centrum Gier 2012 •  www.wydawnictwo.bard.pl

1. Wprowadzenie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

2. Warunki Zwycięstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

3. Przygotowanie gry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

4. Zawartość  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

5. Przebieg gry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

6. Zagrywanie kart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

SPIS TREŚCI
7. Operacje USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

8. Operacje ekstremistów  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

9. Gra jednoosobowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

Glosariusz i indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

Scenariusze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16

LABIRYNT
WOJNA Z TERRORYZMEM 2001 - ?



2 Labirynt — Edycja Polska 2012

2012 Bard Centrum Gier

1.0 WPROWADZENIE
LABIRYNT to gra dla 1-2 graczy odwzorowująca na poziomie strategicznym 
zmagania z ekstremizmem islamskim dążącym do narzucenia swoich rządów 
w świecie muzułmańskim. Mechanika gry  opiera się na wykorzystaniu kart 
wydarzeń historycznych do przeprowadzania operacji politycznych, terrory-
stycznych i wojskowych w państwach. 
• W grze 1-osobowej (9.0) gracz odgrywa rolę Stanów Zjednoczo-

nych (USA).
• W grze 2-osobowej drugi gracz wciela się w ekstremistów islam-

skich . 

Celem USA jest poprawa rządów w państwach muzułmańskich, aby 
zmniejszyć wpływ ekstremistów na lokalne władze lub eliminacja 
ekstremistów będących bezpośrednim zagrożeniem. Ekstremiści 
pragną odtworzyć islamski kalifat lub tak zaszkodzić USA, żeby 
wycofały swoje wpływy ze świata muzułmańskiego. 

Gracze, dążąc do osiągnięcia powyższych celów, przeprowadzać 
będą operacje lub powodować wydarzenia, używając kart. Jedno 
rozdanie kart w grze odwzorowuje 1 rok.

Kiedy jakieś specyficzne określenie (znajdujące się w słowniku pojęć 
na stronach 14-15) pojawia się w tej instrukcji po raz pierwszy, to jest 
ono wytłuszczone. Używany tu termin „ekstremista” służy określeniu 
posługującego się przemocą terrorysty islamskiego (zgodnie z tym, 
jak często nazywają ich ludzie kultury zachodniej oraz wojskowi), nie 
jest określeniem na miliony pokojowo nastawionych Muzułmanów.

Zasady zostały podzielone na ponumerowane sekcje. W grze  
2-osobowej stosowane są sekcje 2-8, w grze 1-osobowej należy 
zapoznać się z dodatkowymi zasadami, które można znaleźć  
w sekcji 9, „Działania ekstremistów”. Często w instrukcji, w nawia-
sach, znajdują się odniesienia do poszczególnych sekcji, co ułatwia 
przyswojenie sobie zasad gry.

Uwaga: Na kartach pomocy graczy, na ich zewnętrznej stronie, 
podsumowane są zasady dla 2 graczy, włącznie z operacjami USA  
i ekstremistów (zasady 7 i 8) oraz warunki zwycięstwa (zasada 2). 
Wnętrze karty pomocy gracza brane jest pod uwagę tylko w grze 
1-osobowej.

2.0 WARUNKI ZWYCIĘSTWA
2.1 TRZY DROGI DO ZWYCIĘSTWA
Każda ze stron może zwyciężyć na jeden z trzech sposobów:

2.1.1 Zwycięstwo USA
• USA zwyciężają natychmiast, jeżeli państwa muzułmańskie zapew-

niające łącznie 12 zasobów posiadają dobre rządy (4.2.1) lub
• Przynajmniej 15 (z 18) państw muzułmańskich ma stabilne bądź 

dobre rządy, lub
• Nie ma komórek ekstremistów w żadnym państwie na mapie.

2.1.2 Zwycięstwo islamskich ekstremistów
• Zwyciężają natychmiast w momencie nastania rządów funda-

metalistów w państwach z łącznie 6 zasobami, wśród których są 
przynajmniej dwa sąsiadujące państwa lub

• Prestiż USA wynosi „1” i co najmniej 15 państw muzułmańskich 
ma rządy niestabilne lub fundamentalistów, lub

• W Stanach Zjednoczonych zostanie skutecznie przeprowadzony 
(nie zostanie zablokowany np. poprzez Alarm, 7.5) Zamach WMD 
(z użyciem broni masowego rażenia 8.5.5-6). 

2.2 SKOKI CEN ROPY
Kiedy zagranie wydarzenia Skok cen ropy spowoduje jednoczesne 
zwycięstwo obu stron, wygrywa ta strona konfliktu, która zagrała 
to wydarzenie.

2.3 KOŃCOWE ZWYCIĘSTWO
Gra Labirynt może zostać rozegrana w trzech różnych wariantach, od 
których zależy długość gry. Jeżeli żaden z warunków wymienionych 
w 2.1 nie nastąpi, do momentu przetasowania talii kart zgodnego  
z wybranym czasem gry (pierwszego, drugiego lub trzeciego, zobacz 
3.3, 5.1 i 5.3.1), to zwycięzcę wyłaniamy w następujący sposób: Gracz 
USA zwycięża, jeśli w państwach pod dobrymi rządami jest 2 razy 
więcej zasobów niż w państwach pod rządami fundamentalistów. 
W przeciwnym razie wygrywa gracz kierujący ekstremistami. Na 
potrzeby wyłonienia zwycięzcy według powyższych zasad wszystkie 
państwa z żetonami zmiana reżimu  (zielone żetony, 4.8.2) są liczone 
jako państwa o rządach fundamentalistów.

3.0 PRZYGOTOWANIE GRY
3.1 OGÓLNIE
Wybierz scenariusz z końca instrukcji. Gracze powinni wybrać 
strony oraz usiąść obok siebie, gracz USA po lewej, gracz kierujący 
ekstremistami po prawej. Gracz USA używa karty pomocy Operacje 
USA i brązowej kostki, gracz grający ekstremistami używa karty 
Operacje Ekstremistów i trzech czarnych kostek. 

Uwaga: Przed przystąpieniem do gry warto zapoznać się z rozszerzo-
nymi przykładami rozgrywki.

3.2 ROZSTAWIENIE
Gracze rozmieszczają znaczniki wojsk oraz uśpionych komórek 
ekstremistów zgodnie z wytycznymi scenariusza. Wiele państw 
rozpoczyna grę jako nieokreślone (4.9.4).

• Pozostałe wojska (brązowe znaczniki) oraz komórki (czarne znacz-
niki) należy umieścić na torach: Działania wojenne i Fundusze 
ekstremistów, zapełniając je po pięć na każdym polu (od prawej 
do lewej, 4.7.3-4).

• Trzy żetony zamach WMD należy umieścić na każdym z dwóch 
pól zamach WMD na mapie (4.7.8.1).

• Gracze umieszczają żeton rundy na torze rund na polu 1 karta  
ekstremistów 1 (4.7.5.). Następnie ustawiają obie rezerwy na „0” 
(6.3.3.).

• Ponumerowane i zakryte żetony zamach należy umieścić na polu 
dostępne zamachy na planszy (4.7.8). Żetony zmiana reżimu, 
pomoc/oblężony reżim, kadra, żetony wydarzeń i pierwszego 
zamachu na razie odkładane są na bok.

• Jeżeli scenariusz nie przewiduje pewnych kart wydarzeń, należy 
odłożyć je do pudełka. Pozostałe karty zostają przetasowane  
i tworzą talię.  Należy ją umieścić obok planszy tak, żeby zmieścił 
się obok niej stos kart odrzuconych.

• Gracze dobierają z talii tyle kart, ile jest wskazanych na torach 
Działania wojenne i Fundusze (5.2.8)

• Gra rozpoczyna się od rundy ekstremistów (zobacz przebieg gry 
5.0).

Uwaga: Gracze mogą się umówić na inne początkowe ustawienie 
żetonów rządów i postawy, aby lepiej lub inaczej odwzorwać realia 
geopolityczne danego scenariusza.
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3.3 WYBÓR DŁUGOŚCI GRY
Gracze wybierają jedną z trzech możliwych wariantów długości 
rozgrywki. Wybór zależy wyłącznie od graczy:

• Standard: Żeton talia należy umieścić na torze długości gry na polu 
1 talia. Zakończenie gry (2.3) następuje, gdy ma zostać pociągnięta 
nowa karta, ale talia będzie wyczerpana.

• Gra turniejowa: Żeton talia należy umieścić na polu 2 talie. Gra 
kończy się po drugim przetasowaniu (5.3.1).

• Kampania: Żeton talia należy umieścić na polu 3 talie. Gra kończy 
się po trzecim przetasowaniu.

Żeton talia należy przesunąć o jedno pole w prawo za każdym razem, 
gdy nastąpi przetasowanie (5.3.1).

4.0 ZAWARTOŚĆ
Kompletny zestaw Labirynt: Wojna z Terroryzmem 2001 - ? zawiera:
• 1 planszę (mapę) o wymiarach 56 x 86 cm,
• 1 arkusz żetonów,
• instrukcję do gry,
• podręcznik gracza,
• kartę pomocy grającego USA,
• kartę pomocy grającego ekstremistami,
• 120 kart,
• 15 brązowych znaczników (wojska),
• 15 czarnych znaczników (komórki ekstremistów),
• cztery 6-ścienne kostki (1 brązowa, 3 czarne),

4.1 MAPA
4.1.1 Państwa i połączenia między nimi. Mapa przedstawia więk-
szość muzułmańskiego świata plus kilka innych regionów, gdzie 
mogą operować ekstremiści. Każdy obszar na mapie reprezentuje 
państwo lub blok państw. Obszary różnią się w zależności od  
dominującej tam religii. Państwa sąsiadujące połączone są ze sobą 
liniami. Sąsiedztwo państw ma wpływ na operację podróży komó-
rek ekstremistów (8.3), operację Wojna idei USA (7.2), zwycięstwo 
ekstremistów (2.1) i niektóre inne efekty (zobacz też 4.5). 

4.1.2 Religia. Państwa na mapie podzielone są według dominujące-
go wyznania. Państwa sunnickie i szyicko-mieszane są nazywane  
w grze muzułmańskimi (4.2). Państwa niemuzułmańskie to takie, 
gdzie muzułmanie stanowią mniejszość (4.3). Iran jako państwo 
zdominowane przez Szyitów stanowi wyjątek (w rozumieniu gry 
nie jest ani sunnicki, ani szyicko-mieszany, 4.4). 

 Sunnici Szyicko-mieszany Iran Niemuzułmańskie
 (państwo  (państwo (wyjątek) 
   muzułmańskie) muzułmańskie) 

Uwaga: Państwa szyicko-mieszane obejmują kilka państw rządzonych 
przez Sunnitów lub inne nieszyickie frakcje, ale w których znajduje się 
znaczna lub wystarczająco aktywna populacja Szyitów.

4.2 PAŃSTWA MUZUŁMAŃSKIE
4.2.1 Rządy. Państwa muzułmańskie oznaczane są ze względu 
na jakość ich rządów, która może ulegać zmianie w trakcie gry.  
W rozumieniu gry rządy (ich efektywność i solidność) są przedsta-
wiane poprzez cztery poziomy: dobre (najlepsze), stabilne, niestabilne  
i fundamentalistów (najgorsze). Dobre, stabilne i niestabilne rządy 
oznaczane są także numerami (odpowiednio 1, 2 i 3). Numery te 
wpływają na różne elementy gry, w tym szczególnie na operacje 
wykonywane przez graczy w poszczególnych państwach.

Żetony poziomu rządów

 

4.2.2 Rządy państw należy oznaczać odpowiednim żetonem, obraca-
jąc go lub zastępując innym wraz z polepszeniem lub destabilizacją 
rządów.

Przykład: Jeżeli rządy Arabii Saudyjskiej poprawią się o jeden poziom 
z niestabilnych na stabilne, na torze pod nazwą państwa żeton niesta-
bilne-3 jest zamieniany na stabilne-2. Jeżeli poziom rządów ponownie 
się podniesie, żeton stabilne-2 jest odwracany na stronę dobre-1.

4.2.3 Tor relacji. Wszystkie państwa muzułmańskie posiadają trójpo-
lowy tor znajdujący pod nazwą państwa. Obrazuje on relacje z USA, 
którymi w rozumieniu gry mogą być: sojusznik, neutralny albo wróg. 

Uwaga: Relacje mają zastosowanie wyłącznie dla państw muzuł-
mańskich. W rozumieniu gry państwa niemuzułmańskie nigdy nie są  
w relacji sojusznik. Państwa niemuzułmańskie są, zamiast tego, okre-
ślane przez postawę (4.3.2).

4.2.4 Żeton rządów należy umieścić na odpowiednim polu toru 
relacji. 

Przykład: Arabia Saudyjska na początku jest sojusznikiem USA i ma 
niestabilne rządy (niestabilny/sojusznik).

Uwaga: Po pierwszym określeniu relacji państwa jest ono zazwyczaj 
neutralne (4.9.4)

4.2.5 Zasoby. Każde państwo muzułmańskie 
posiada wartość zasobów naturalnych,  
określanych na potrzeby gry cyfrą (1, 2 lub 3) 
po lewej stronie nazwy . Posiadanie kontroli nad zasobami częściowo 
przyczynia się do zwycięstwa. Zasoby wpływają także na pewne 
wydarzenia.

Religia (4.1.2)

Eksporter ropy 
(4.2.6)

Tor relacji 
(4.2.3)

Zasoby 
(4.2.5)

Pole na 
komórki, 

wojska  
i znaczniki
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4.2.6 Ropa. Niektóre  państwa muzułmańskie obok  
symboli zasobów mają oznaczenie eksporterów ropy. 
Wartości zasobów tych państw są o jeden wyższe za każde 
zagrane wydarzenie Skok cen ropy.

4.3 PAŃSTWA NIEMUZUŁMAŃSKIE
4.3.1 Rządy. Państwa niemuzułmańskie mają stały poziom rządów. 
Są one dobre-1 albo stabilne-2.

Uwaga: Rządy państw niemuzułmańskich nie zmieniają się, ale nadal 
mają wpływ na przebieg gry.

4.3.2 Postawa. Państwa niemuzułmańskie  
(z  wyjątk iem Stanów Zjednoczonych  
i Iranu) są określone za pomocą postawy. 
Reprezentuje ona ich politykę wobec walki  
z ekstremistami i może być agresywna albo łagodna. W scenariuszach 
objaśniony jest sposób, w jaki należy oznaczyć odpowiednimi 
żetonami postawę określonych państw niemuzułmańskich.  
Stany Zjednoczone także są określane przez postawę – oznacza się  
ją na torze postawy  świata (4.7.2). 

4.3.3 Izrael. Postawa Izraela jest zawsze agresywna (pole państwa  
na mapie ma nadrukowaną postawę agresywną).

4.3.4 Rekrutacja. Niektóre z państw niemuzułmańskich po-
siadają poziom rekrutacji, który pozwala ekstremistom na 
skuteczniejsze pozyskiwanie rekrutów dla ich sprawy (8.2.4).  
(Przykład: Filipiny posiadają poziom rekrutacji „rek. 3”.) 

4.4 IRAN
Iran to specjalny przypadek państwa (w rozumieniu zasad gry nie 
jest państwem muzułmańskim ani niemuzułmańskim). Ma określony 
stały poziom rządów tak, jak państwa niemuzułmańskie, ale nie ma 
postawy.

4.5 PAŃSTWA STREfY SChENGEN 
Państwo posiadające symbol Schengen jest traktowane jako sąsiadujące 
ze wszystkimi innymi państwami w tej strefie, a wszystkie państwa 

tej strefy są jednocześnie sąsiadujące ze sobą. Jeżeli 
komórka przemieści się do strefy Schengen, to może zostać 
umieszczona na dowolnym z siedmiu państw tej strefy.

4.6 KOMÓRKI I WOjSKO
4.6.1 Każdy z 15 czarnych znaczników reprezentuje komórkę  
spiskowców lub terrorystów dżihadu. Każda z 15 brązowych znacz-
ników reprezentuje znaczące siły wojsk sprzymierzonych z USA.

 

4.6.2 Każde państwo ma wydzielony obszar pod nazwą lub torem 
relacji, na którym ustawiane są, komórki i wojska. Jeżeli znaczniki 
nie znajdują się w państwach, należy umieścić je na odpowiednich 
torach na planszy. (4.7.3-4). 

4.6.3 Znaczniki w grze są ograniczone i wyznaczają maksymalną 
liczbę możliwych do zagrania komórek i wojsk. 

Przykład: Ekstremiści nie mogą (np. przy pomocy wydarzeń lub  
rekrutacji) wystawić więcej niż 15 komórek w państwach, ponieważ 
nie ma już więcej znaczników na torze fundusze (4.7.4).

4.6.4 Komórki uśpione i aktywne. Komórki mogą być uśpione lub 
aktywne (komórki uśpione umieszcza się półksiężycem do dołu, 
a aktywne półksiężycem do góry). Ich status jest ustalany według 
następujących zasad:

• Komórki wystawiane z toru fundusze (4.7.4) na mapę rozpoczynają 
jako uśpione. 

• Uśpione komórki użyte do Dżihadu (8.4), Zamachu (8.5.1),  
komórki rozbite (7.4) lub znajdujące się w państwie w momencie  
zmiany reżimu (7.3.4) stają się aktywne. 

• Komórki aktywne, które przemieszczają się (pomiędzy państwami 
lub w granicach jednego, 8.3.1), w operacji Podróż stają się uśpio-
ne.

4.7 TORY I POLA NA PLANSZY
Rozgrywka jest regulowana przez kilka torów i pól. Tory ograniczają 
wartości w grze (np. fundusze ekstremistów nigdy nie spadną poniżej 
1 i nie przekroczą 9; postawa świata nigdy nie przekroczy poziomów: 
łagodna 3 lub agresywna 3).

4.7.1 Tor Prestiż USA. Wraz ze zmianą prestiżu 
USA, należy przesuwać żeton prestiż pomiędzy 
wartościami 1 i 12, aby zobrazować odpowiednio 
jego niski, umiarkowany, wysoki lub bardzo 
wysoki poziom, reprezentowany przez odpowiednie pola na torze.  
Prestiż może może ulegać zmianie pod wpływem różnych wydarzeń. 
Wykonując rzut kostką na prestiż (szczegóły na karcie pomocy 
graczy), najpierw należy sprawdzić, czy zostanie on zwiększony, czy 
obniżony. Następnie wykonuje się rzut dwiema kostkami i zmienia 
się prestiż o wartość niższej kostki.

Uwaga: Prestiż reprezentuje estymę USA wśród innych krajów świa-
ta, co z kolei wpływa na operację wojny idei (4.9.2, 7.2.1) i niektóre 
wydarzenia. 

4.7.2 Tor Postawa Świata i USA. Na tym torze odzwierciedlone jest 
nastawienie państw niemuzułmańskich do wojny z terroryzmem 
prowadzonej przez Amerykanów oraz postawę USA. Postawę 
świata podlicza się w następujący sposób: 

• Najpierw należy podliczyć ilość państw z postawą agresywną  
i łagodną. 

• Następnie należy odjąć niższą sumę od wyższej. 
• Powstała różnica oznacza aktualną postawę świata. Zawsze będzie to 

1, 2 lub 3(jeśli różnica jest wyższa niż 3, żeton pozostaje na polu 3). 
• Aby sprawdzić, czy obecna postawa świata będzie łagodna, czy 

agresywna, wystarczy spojrzeć, od której sumy odejmowano (która 
była wyższa). Jeśli wyższa suma państw ma postawę agresywną, 
postawa świata jest po stronie agresywnej, jeśli jest odwrotnie, jest 
po stronie łagodnej.

W momencie, gdy postawa się zmienia, należy przesunąć (i obrócić 
jeśli istnieje taka potrzeba) żeton postawa świata agresywna/łagodna, 
na odpowiednie pole na torze. 

USA nie posiadają pola na żeton postawy. Postawa USA jest oznaczana 
na torze postawy świata. Jest ona zdefiniowana w scenariuszu i może zo-
stać zmieniona poprzez operacje zmiana polityki lub pewne wydarzenia.

Przód Tył

Komórki

Wojsko
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Przykład: Trzy państwa (nie USA) mają postawę łagodną, a pięć ma  
postawę agresywną, co oznacza, że postawa  świata wynosi agresywna 2. 

Uwaga: Ponieważ postawa USA jest oznaczona na torze, pole państwa 
nie ma pola postawy. 

4.7.2.1 Modyfikator za różnice w postawie świata i USA. Jeżeli 
postawa świata i postawa USA są różne (jedna agresywna, druga 
łagodna lub na odwrót), to modyfikator wynosi tyle, ile obecna 
wartość postawy świata (1, 2 lub 3). Jeżeli postawy są takie same 
(agresywne lub łagodne) albo postawa  świata wynosi „0”, to mody-
fikator wynosi „0”.

Uwaga: Postawa  świata reprezentuje zgodę lub różnice zdań między 
rządami państw niemuzułmańskich co do taktyki używanej przez USA 
przeciwko ekstremistom, co wpływa na operacje w ramach wojny idei 
(4.9.2 i 7.2), prestiż (5.2.5) i niektóre wydarzenia. 

4.7.3 Tor Działania Wojenne. Wszystkie nierozmieszczone  
w państwach znaczniki wojsk umieszcza się na tym torze, po pięć 
znaczników w każdym z trzech pól, wypełniając tor od prawej do 
lewej. W każdym przypadku gdy wojsko jest rozmieszczane z toru 
do państw, znaczniki z toru zabierane są od lewej do prawej. Żeton 
działania wojenne należy zawsze umieścić na polu, które zawiera 
mniej niż 5 kostek wojska, leżącym najbardziej po prawej. 

Przykład: Jeżeli 7 spośród 15 znaczników zostało rozmieszczonych  
w różnych państwach, to pozostałe 8 znaczników znajdować się będzie 
na torze Działania wojenne – 5 znaczników na polu Przeciążenie,  
a 3 znaczniki na polu wojna. Żeton działania wojenne będzie znaj-
dował się na polu Wojna, gdzie są 3 znaczniki, co wskazuje, że USA 
znajduje się wstanie wojny, a nie w stanie przeciążenia lub napięcia.

Uwaga: Poziom zaangażowania wojsk wpływa na środki dostępne do 
zmagań z ekstremistami. W grze odwzorowane jest to ilością kart, które 
dobiera gracz USA (5.2.8) i niektórymi wydarzeniami.

4.7.4 Tor Fundusze Ekstremistów. W momencie rekrutacji komórki 
lub jej umieszczenia w państwie  z toru Fundusze zabiera się pierw-
szy znacznik od lewej. W momencie usunięcia komórki z państwa 
należy umieścić ją z powrotem na torze Fundusze, po pięć komórek 
na polu, zapełniając tor od prawej do lewej strony.

4.7.4.1 Żeton fundusze. W trakcie gry należy zmieniać też położenie 
żetonu fundusze pomiędzy 1 a 9. Żeton może się znaleźć w 3 polach  
finansowania: Obniżone, Umiarkowane lub Wzmocnione . 

Uwaga: Fundusze reprezentują stopień finansowania ekstremistów 
przez religijnych darczyńców czy inne źródła. Wpływa to na poziom 
rekrutacji ekstremistów oraz liczbę dobieranych przez nich kart. 

4.7.4.2 Dostępne komórki. Tylko komórki w polach po lewej stronie 
lub poniżej żetonu fundusze są dostępne w operacji rekrutacji (8.2.1).

Przykład: Fundusze są na poziomie 6 i tylko 3 z 15 komórek są 
umieszczone w państwach. Pole wzmocnione zawiera 5 dostępnych do 
rekrutacji komórek, pole umiarkowane zawiera kolejne 5, natomiast 
pole obniżone zawiera 2 pozostałe komórki. 7 komórek z pól obni-
żone i umiarkowane może być użyte w rekrutacji, 5 komórek z pola 
wzmocnione nie jest dostępnych. Pierwsza komórka rekrutowana lub 
umieszczona w państwie będzie pochodziła z pola obniżone.

Fundusze wpływają wyłącznie na umieszczanie komórek w operacji 
rekrutacji. Umieszczanie wynikające z kart wydarzeń następuje  
zawsze, o ile na torze znajduje się wystarczająca ilość komórek. 
Spadek poziomu funduszy nie wpływa również na komórki, które 
zostały już umieszczone w państwach.

4.7.5 Tor Rundy. W momencie zagrania przez gracza karty (5.2.2, 
6.0) należy przesunąć żeton karta na torze rund. Kiedy gracz USA 
zakończy rundę i rozstrzygnięte zostaną zamachy, żeton powraca na 
pozycję ekstremistów karta 1.

4.7.6 Tor Zwycięstwo. Za każdym razem, gdy następuje zmiana 
rządów w państwach muzułmańskich należy odnotować ją, uży-
wając żetonów zasoby rządy dobre, zasoby rządy fundamentalistów, 
rządy dobre/stabilne i rządy niestabilne/fundamentalistów (2.1, 
4.2.1, 4.2.5).

4.7.7 Pole Aktywne wydarzenia. Tutaj należy umieścić żetony za-
granych wydarzeń  trwałych (6.2.7). 

Żetony wydarzeń

Uwaga: Wiele wydarzeń wpływa tylko na pojedyncze państwa i gracze 
dla wygody mogą umieścić ich żetony na polach tych państw zamiast 
na polu aktywnych wydarzeń. Dodatkowo na planszy znajdują się 
specjalne pola do umieszczenia pewnych żetonów, które przypominają 
o efektach wydarzeń (np. pole obok USA dla żetonu Patriot Act)

4.7.7.1 Pole Efekty Krótkotrwałe W momencie gdy zagrane zostanie 
takie wydarzenie (6.2.7), należy umieścić  jego kartę lub żeton na tym 
polu. Jeżeli zachodzą dwa wydarzenia z efektem krótkotrwałym, to 
trzeba umieścić dwie karty lub ich żetony.

4.7.7.2 Pole Pierwszy Zamach. W momencie przeprowadzania 
przez ekstremistów pierwszej operacji zamachu w danej turze 

Przód Tył Przód Tył

Wydarzenie 
zablokowane

Efekt Liczone jako 
dwa znaczniki
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(8.5.3) należy umieścić tu kartę użytą do przeprowadzenia operacji 
(jako przypomnienie, że kolejne wydarzenia USA z kart użytych 
do przeprowadzania operacji zamachu są rozpatrywane zgodnie  
z normalnymi zasadami (6.3.2). 

4.7.7.3 Jeżeli karta wydarzenia z efektem krótkotrwałym lub karta 
użyta do przeprowadzenia pierwszego zamachu zostanie usunięta  
z planszy przed końcem tury (np. Skok cen ropy lub przetasowanie 
w środku tury), kartę należy podmienić odpowiadającym jej wyda-
rzeniu żetonem lub żetonem pierwszego zamachu.

4.7.8 Pole Dostępne zamachy. Na tym polu umieszczane są żetony 
zamachów (4.8.1, 7.5.3, 8.5.2, 8.5.4)  – wybrane żetony z tego pola 
mogą być umieszczane w państwach za pomocą operacji zamachu 
(8.5.2) lub kart wydarzeń. 

4.7.8.1 Pola Zamach WMD. Żetony zamach WMD, które nie są 
jeszcze dostępne (8.5.5) należy umieścić na polach Niekontrolowany 
arsenał, Wzbogacony uran i Skażenie w Kazachstanie oraz Pakistański 
arsenał, po trzy żetony na każdym.

• Wydarzenia Niekontrolowany arsenał, Wzbogacony Uran i Ska-
żenie w Kazachstanie: Kiedy na skutek efektu wydarzenia żeton 
zamach WMD stanie się dostępny, należy przenieść zakryty żeton  
z odpowiedniego pola na pole dostępnych zamachów. 

• Pakistan: W momencie gdy Pakistan po raz pierwszy dostanie się 
pod rządy fundamentalistów (8.4.5), trzy zakryte żetony zama-
chów WMD należy przenieść z pola Pakistański arsenał na pole 
Dostępne zamachy.

Uwaga: Żetony zamachów WMD nigdy nie wracają na pola począt-
kowe lub pola dostępnych zamachów – raz użyte w operacji zamachu 
(8.5) są usuwane z gry.

4.7.9 Tor Rezerwy. W tym miejscu każda ze stron odnotowuje  
swoje operacje rezerw (6.3.3)  Pod koniec każdej tury należy ustawić 
rezerwy na „0”.

4.8 INNE ŻETONY
4.8.1 Żetony zamach. Sześć żetonów zamachów (bez opisu WMD) 
posiada wartości „1”, „2” lub „3”. Należy trzymać je zakryte na 
planszy w polu dostępne zamachy (4.7.8) – tylko ekstremiści mogą 
je oglądać (8.5.4). Żetony mogą zostać użyte wielokrotnie. Żetony 
o wyższej wartości wymagają użycia karty operacji o wyższej ilości 
punktów operacyjnych (PO).

 

4.8.2 Żetony zmiana reżimu. Żetony zmiany reżimu należy umieścić obok 
mapy. W momencie wyboru operacji zmiany reżimu (7.3.4)  żeton zmiana 
reżimu jest umieszczany zieloną stroną do góry powyżej znaczników wojska 
w państwie, oznaczając tym samym, że nie mogą one go opuścić (7.3.1). 
Kiedy zakończy się tura (5.2.8), wszystkie żetony zmiany reżimu są odwra-
cane ze strony zielonej na brązową (5.2.9). Państwo, w którym leży żeton 
zmiany reżimu jest nazywane państwem w trakcie zmiany reżimu (7.3.4.1).

Objaśnienie: Innym sposobem umożliwiającym rozmieszczenie  
z państwa w trakcie zmiany reżimu jest operacja wycofania (7.3.5).

Uwaga: Obecność zielonego żetonu zmiany reżimu przypomina, 
że zwycięstwo ekstremistów (2.3) nie będzie utrudnione w ostatniej 
turze. Jeżeli obecna tura nie jest ostatnią w grze (3.3), a gracze chcą 
uniknąć obracania żetonów (5.2.9), to można je umieszczać stroną 
brązową do góry. 

4.8.3 Żetony pomoc/oblężony reżim. Te żetony trzymać obok mapy. 
Służą do oznaczania  państw, które były celem operacji Wojna idei 
(7.2.2.1) lub  Dżihad (8.4.3.1). Żetony oferują korzyści w tabelach 
rzutów wojny idei (7.2.3) i wielkiego dżihadu (8.4.3.2).

4.8.4 Żetony kadra. Należy je trzymać 
obok mapy. Kiedy ostatnia znajdująca się  
w państwie komórka zostanie usunięta przez 
operację rozbicia (7.4) lub wydarzenie (ale nie 
Dżihad lub Podróż, 8.3-8.4), należy umieścić tam żeton kadra (o ile 
nie posiada już takiego żetonu). Kadra pozwala na operacje rekrutacji 

(8.2.2). Żeton jest usuwany, kiedy z toru Fundusze zosta-
nie w tym państwie umieszczona komórka. Ekstremiści 
mogą też usunąć dowolny taki żeton  w swojej rundzie.

4.9 TABELE
4.9.1 Na karcie pomocy graczy znajduje się kilka tabel służących do 
rzutów kośćmi: Rządy, Postawa, Prestiż i Wojna idei.

4.9.2 Tabela Wojna idei. Kiedy gracz USA przeprowadza operację 
Wojna idei w państwie muzułmańskim (7.2.1), musi wyrzucić na ko-
ści 5 lub więcej. Aby poznać modyfikatory do rzutu, należy odwołać 
się do tej tabeli (jest dostępna na obu kartach pomocy graczy). Dla 
operacji wojny idei w państwie niemuzułmańskim używa się tabeli 
postawy (4.9.3 i 7.2.3).

4.9.3 Tabela Państwa. Odpowiednie tabele przydatne przy rzutach 
na rządy (4.2.1-2) czy postawę (4.3.2) lub prestiż USA (4.7.1) również  
znajdują się na obu kartach pomocy gracza.

Przykład: Tekst wydarzenia Rzut na postawę USA powoduje rzut 
w tabeli Postawa. Wynik rzutu jest modyfikowany o +1 dla rzutu na 
postawę USA.

4.9.4 Określenie rządów lub postawy państw nieokreślonych.  Na 
początku gry pewne państwa nie uczestniczą w wojnie z terrory-
zmem, a ich rządy i postawa nie są określone (państwo „nieokreślo-
ne”). Należy wykonać rzut kością na rodzaj rządów (jeżeli państwo 
jest muzułmańskie) lub na postawę (dla państw niemuzułmańskich), 
za pierwszym razem, gdy dane państwo zostanie przez gracza wy-
brane jako:
• Miejsce lub cel operacji (włączając w to nieudaną operacje podróży, 

8.3.2) lub
• Miejsce umieszczenia komórki lub przeprowadzenia zamachu 

przy pomocy wydarzenia, lub
• Określenie wymagane przez tekst z karty wydarzenia.

Relacje państwa z USA zawsze początkowo ustawiane są na poziomie 
neutralny (W przypadku zmiany reżimu na poziomie sojusznik, 
7.3.4).

Siła zamachu
Operacja alarmu 

wymaga karty  
z 3 PO (7.5.1)

zielonybrązowy

1 sukces

POMOC



7 Labirynt — Edycja Polska 2012

2012 Bard Centrum Gier

Ważne: Polecenie określenia państwa z karty wydarzenia nie ma 
efektu, jeżeli państwo ma już określony poziom rządów lub postawę. 
Należy również zauważyć, że polecenie „rzut na określenie państwa” 
(rzut kością tylko przy nieokreślonych) różni się od polecenia „wybór 
państwa” (dowolny wybór gracza spośród dowolnych określonych lub 
nieokreślonych państw).

4.9.5 Obowiązkowe rozstrzygnięcie. Gracz, który spowodował efekt 
wymagający rzutu kostką, musi zastosować wszystkie wynikające 
z niego konsekwencje. Jeżeli strona USA spróbuje przeprowadzić 
operację Wojna idei w państwie muzułmańskim za pomocą karty  
o niewystarczającej ilości punktów operacji (PO) (7.1, 7.2.1), to 
Wojna idei automatycznie kończy się niepowodzeniem.

Przykład: Ekstremiści próbują przemieścić komórkę za pomocą ope-
racji podróży (8.3) z Iraku do Sudanu (państwo nieokreślone). Rzut na 
określenie Sudanu daje wynik „5”, co oznacza państwo jako stabilny/
neutralny. Ekstremiści muszą uzyskać wynik „2” lub mniej, żeby 
podróż do Sudanu się powiodła. Wynik rzutu „3” lub więcej oznacza 
niepowodzenie i przesunięcie komórki na tor Fundusze.

4.9.6 Aktywności ekstremistów. Żeby ustalić, gdzie i jakie operacje 
wykonują ekstremiści w grze 1-osobowej używany jest oddzielny 
diagram Działania ekstremistów (umieszczony wewnątrz kart po-
mocy obu graczy), (9.4). 

4.10 KARTY WYDARZEŃ
Każda ze 120 kart posiada:

• ilość punktów operacyjnych (PO), 

• symbol, jeżeli jest to wydarzenie skojarzone z jedną ze stron, 

•  nazwę wydarzenia, 

•  tło historyczne karty,

•  efekt w grze (często z warunkami wstępnymi, 6.2.6), 

•  numer wydarzenia. 

Na niektórych kartach wskazano, że mogą być one używane tylko 
w wybranych scenariuszach rozpoczynających się w określonych 
latach (podanych w instrukcji). Część kart ma jedno z 3 oznaczeń:

-Efekt krótkotrwały – należy umieścić tę kartę na polu o tej samej 
nazwie na mapie, jej efekt trwa do końca tury (6.2.7).

-Efekt trwały – żeton odpowiadający wydarzeniu należy umieścić na 
polu aktywnych wydarzeń, efekt wydarzenia utrzymuje się do końca 
gry lub anulowania przez inne wydarzenie (6.2.7).

-Usuń –  po rozpatrzeniu efektów wydarzenia kartę należy usunąć 
z gry (6.2.7). 

Karta Wybory w USA to wydarzenie następujące samoczynnie (6.3.1).

4.10.2 Tło historyczne karty. Ten tekst nie ma wpływu na rozgrywkę 
(umieszcza tylko wydarzenie w kontekście historycznym). 

4.10.3 Numer wydarzenia. Karty są ponumerowane od 1 do 120, 
aby ułatwić układanie kart w kolejności.    

4.10.4 Skojarzenie. Wszystkie karty wydarzeń są skojarzone z USA, 
z ekstremistami lub są nieskojarzone (6.2.5).

5.0 PRZEBIEG GRY
5.1 PODSTAWOWE INfORMACjE
Rozgrywka w Labirynt trwa do momentu, w którym jedna ze stron 
osiągnie warunki zwycięstwa (2.1) lub do momentu, w którym nie 
nastąpi przetasowanie (pierwsze, drugie lub trzecie) zgodne z wy-
braną długością gry (3.3). 

5.2 TURY I RUNDY
5.2.1 Gra toczy się w serii Tur, składających się z naprzemiennych 
Rund. Tura kończy się (jednocześnie zaczyna się nowa) w momencie 
wykorzystania przez strony rozdanych im kart lub gdy ekstremiści 
wykorzystają wszystkie swoje karty i gracz USA wybierze możliwość 
zatrzymania ostatniej karty w swojej rundzie(5.2.4). Każda tura toczy 
się zgodnie z poniższą sekwencją: 

5.2.2 Rundy. W pierwszej rundzie ekstremiści zagrywają z ręki  dwie 
karty pod rząd. Potem gracz USA robi to samo w swojej rundzie, 
następnie ekstremiści, itd.. Zagrane karty umieszcza się na stosie 
kart odrzuconych. (Wyjątek: karty Efekt krótkotrwały lub Pierwszy 
zamach, 4.7.7.1-2; karty Usuń 6.2.9). Strona, która nie ma kart na 
ręce w swojej rundzie, nie wykonuje żadnych akcji (ekstremiści 
mogą usuwać żetony kadra, 4.8.4). Gracz USA może w swojej run-
dzie odrzucić lub zatrzymać ostatnią kartę, którą ma na ręce (5.2.4).
Uwaga: Tekst na karcie „ostatnia runda” podczas rundy USA odnosi 
się do poprzedzającej ją rundy ekstremistów i na odwrót. Nawet jeżeli 
była to runda w poprzedniej turze.
 
5.2.2.1 Każda zagrana karta może zostać użyta jako wydarzenie (6.2) 
lub do przeprowadzenia operacji (6.3).

5.2.2.2 Zagranie karty należy zaznaczyć na torze rundy poprzez 
przesunięcie żetonu karta. 

5.2.3 Ujawnienie zamachów. Pod koniec każdej rundy USA (nie-
zależnie od tego, czy gracz USA zagrał kartę) należy rozstrzygnąć 
wszystkie zamachy w państwach (8.5.6).

5.2.4 Ostatnia karta USA. W każdej rundzie USA, w której gracz 
posiada tylko jedną kartę, może ją zagrać, odrzucić (bez efektu) lub 
zatrzymać do następnej tury. Jeżeli ekstremiści nie posiadają kart,  
a gracz USA postanawia zatrzymać kartę, należy rozstrzygnąć 
wszystkie zamachy i zakończyć turę.

5.2.5 Zakończenie tury - zmiana funduszy i prestiżu. Pod koniec 
każdej tury, po ujawnieniu zamachów, fundusze należy zmniejszyć 

scenariusze, w których karta jest 
używana
skojarzona z ekstremistami (4.10.4)

punkty operacyjne (PO) (6.3)

tło historyczne karty (4.10.2)

(6.2.9)
efekt trwały / usuń

                (6.2.7) 

efekt w grze (6.2.6)

numer wydarzenia (4.10.3)

kojarzona z USA

kojarzona z ekstremistami

niekojarzona
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o jeden (przesunąć żeton fundusze o jedno pole w lewo na torze 
Fundusze ekstremistów). Dodatkowo, jeżeli jakiekolwiek państwo 
jest pod rządami fundamentalistów, należy obniżyć prestiż USA  
o jeden (żeton prestiż jest przesuwany o jedno pole w lewo). W końcu, 
jeżeli postawa świata wynosi „3” i jest taka sama jak postawa USA 
(łagodna lub agresywna), należy dodać +1 do prestiżu (przesunąć 
znacznik o jedno pole w prawo). 

Uwaga:  Żeton na torze nie może nigdy spaść poniżej najniższej war-
tości i wzrosnąć powyżej najwyższej wartości na danym torze. Np. 
jeżeli prestiż USA wynosi 1 i ma spaść o 1, to pozostanie nadal na polu 
1. Prestiż równy 1, który podlega najpierw modyfikacji -1, potem +1,  
w rezultacie znajdzie się na polu 2.

5.2.6 Wydarzenia z efektem krótkotrwałym i pierwszy zamach. Po 
zmianie prestiżu  (5.2.5) należy umieścić wszystkie karty wydarzeń  
z efektem krótkotrwałym oraz kartę pierwszego zamachu (4.7.7.1-2) 
na stosie kart odrzuconych. Żetony wydarzeń z efektem krótkotrwa-
łym należy odłożyć na bok. Wszystkie efekty tych wydarzeń  kończą 
się w tym momencie.

5.2.7 Rezerwy. Należy ustawić oba żetony rezerwy na „0” (6.3.3.1).

5.2.8 Rozdanie kart. Należy rozdać obu graczom karty w ilości 
wskazanej na torach Fundusze i Działania wojenne. Rozpoczyna 
się nowa tura (Graczowi USA trzeba rozdać wskazaną liczbę kart 
niezależnie od tego, czy zatrzymał w poprzedniej turze kartę zgodnie  
z 5.2.4, czy nie. Nie ma limitu maksymalnej ilości kart na ręce).  

5.2.9 Odwrócenie żetonu zmiany reżimu. Na końcu trzeba obrócić 
wszystkie zielone żetony zmiany reżimu na ich brązową stronę (4.2.8).

5.3 TALIA I STOS KART ODRZUCONYCh
5.3.1 Jeżeli w jakimkolwiek momencie gry trzeba dobrać kartę,  
a talia jest wyczerpana, to należy przetasować karty ze stosu kart 
odrzuconych, karty na polu wydarzeń krótkotrwałych oraz kartę z 
pola Pierwszy zamach (4.7.7.1-2) i stworzyć z nich nową talię. Następ-
nie trzeba przesunąć żeton talia o jedno pole w prawo. Jeżeli jest to 
przetasowanie kończące grę (3.3, 5.1), to kończy się ona natychmiast 
i następuje określenie zwycięzcy (2.3). 

5.3.2 Odrzucone i usunięte karty, karty na planszy, w ta-
lii oraz ilość kart na ręce przeciwnika to informacje jawne  
i dostępne dla obu graczy.

6.0 ZAGRYWANIE KART
6.1 PODSTAWOWE INfORMACjE
Karty mogą być zagrywane na dwa sposoby: jako wydarzenia lub 
operacje.

6.2 ZAGRYWANIE KART jAKO WYDARZEŃ
6.2.1 W momencie, gdy karta zostanie zagrana jako wydarzenie, 
jej punkty operacyjne (PO) są ignorowane (o ile samo wydarzenie 
nie stanowi inaczej), a strona, która zagrała wydarzenie, rozpatruje 
natychmiast jego efekty zgodnie z tekstem na karcie. 

6.2.2 Zawsze gdy zasady gry są w konflikcie z tekstem na karcie, 
stosowany jest tekst z karty. Jeżeli wydarzenie ma efekt trwały 
(6.2.7), to zasada ta obowiązuje w całym okresie jego trwania (o ile 
nie zostanie zablokowane).

Przykład: Zagranie wydarzenia Budynek ONZ pozwala na wykony-
wanie rzutów na Wojnę idei w państwach objętych zmianą reżimu, 
nawet jeżeli liczba znaczników wojsk nie przekracza liczby komórek  
o pięć. Tekst na karcie brzmiący „Zagraj, jeżeli w państwie znajduje się 
żeton zmiana reżimu... rzuć na Wojnę idei...” zastępuje  zasadę 7.2.1.

6.2.3 Jeżeli dwa wydarzenia są ze sobą w konflikcie, to wydarzenie 
zagrane jako późniejsze jest nadrzędne przez cały czas trwania jego 
efektu. 

6.2.4 W momencie gdy wydarzenie jest rozpatrywane, należy zasto-
sować wszystkie jego efekty, które są możliwe, włączając w to efekty 
krótkotrwałe (6.2.7) oraz usuń (6.2.9), nawet jeżeli inne elementy 
wydarzenia nie mają miejsca.

Przykład: Wydarzenie z zagranej przez USA karty Ansar al-Islam 
musi zostać rozpatrzone (6.3.2), ale na torze Fundusze ekstremistów 
nie ma komórek. Nie są one zatem umieszczane (4.6.2 i 4.7.4.), a karta 
jest usuwana z gry (6.2.9).

6.2.5 Skojarzone. Karty z wydarzeniami skojarzonymi z USA lub  
z ekstremistami mogą być zagrane jako wydarzenie tylko przez 
stronę, z którą są skojarzone. Jednak każda ze stron może zagrać 
taką kartę jako operację (6.3.1-2) (wydarzenie strony przeciwnej 
musi zostać rozpatrzone). 

6.2.6 „Zagraj pod warunkiem...”. Wiele kart posiada warunki 
wstępne, które muszą zostać spełnione, aby rozpatrzeć wydarzenie 
(szary tekst). Jeżeli warunki nie są spełnione, to karta nie może zostać 
zagrana jako wydarzenie (tylko jako operacja). Podobna sytuacja ma 
miejsce w przypadku wydarzeń zablokowanych (6.2.8). 

6.2.7 Wydarzenia o efektach trwałych i krótkotrwałych.
•	 Efekt	 trwały:	Efekt karty, na której znajduje się to oznaczenie, 

jest trwały. W momencie jej zagrania jako przypomnienie efektu 
wydarzenia należy umieścić odpowiedni żeton na polu aktywnych 
wydarzeń lub we wskazanym  państwie (4.7.7).

•	 Efekt	 krótkotrwały:	Wydarzenie z efektem krótkotrwałym 
obowiązuje tylko do końca tury. W momencie zagrania takiego 
wydarzenia należy umieścić jego kartę na planszy na jednym  
z przeznaczonych do tego pól, jako przypomnienie(4.7.7.1). 

6.2.8 Blokowanie. Niektóre wydarzenia blokują inne wydarzenia.  
Jeżeli zagrane zostanie wydarzenie, które blokuje inne wydarzenie, to 
w dalszej części gry karta z wydarzeniem zablokowanym może zostać 
zagrana wyłącznie jako operacja. Efekt trwały wydarzenia zabloko-
wanego (6.2.7) kończy się (należy obrócić lub usunąć jego żeton).

Uwaga: Żetony wydarzeń trwałych, blokujących inne wydarzenia, mają 
nadrukowaną listę tych wydarzeń w nawiasie (zobacz ilustracja 4.7.7).

6.2.9 Wydarzenia jednorazowe (z oznaczeniem usuń na 
karcie). Tego typu wydarzenia mogą zostać rozpatrzone tylko raz.  
W momencie zagrania karty jako wydarzenie (tylko wtedy – nie  
w momencie użycia karty jako operacji lub jej odrzucenia!) na stałe 
usuwa się kartę z gry.

Uwaga: Wydarzenie jednorazowe skojarzone z jedną stroną konfliktu, 
rozpatrywane w wyniku zagrania jako operacja przeciwnej strony, 
nadal jest usuwane z gry (patrz poniżej).

6.3 ZAGRYWANIE KART jAKO OPERACjE
6.3.1 Gracz może zagrać kartę jako operację niezależnie od jej sko-
jarzenia z daną strona konfliktu. Gracz wybiera typ operacji i używa 
PO karty do jego wykonania (7.0 lub 8.0). Strona, która zagrała kartę, 
wybiera, czy najpierw wykonuje operację, czy najpierw zachodzi 
wydarzenie. Wyjątek: Zagranie karty Wybory w USA zawsze musi 
zostać rozpatrzone jako wydarzenie.

W instrukcji i na kartach pojawiają się terminy 1PO, 2PO, 3PO. 
Skróty te oznaczają liczbę punktów operacyjnych na kartach lub 
ilość punktów operacyjnych wymaganych do przeprowadzenia 
danej operacji.



9 Labirynt — Edycja Polska 2012

2012 Bard Centrum Gier

6.3.2 Wydarzenia skojarzone z przeciwnikiem. Zagranie jako 
operacji karty, która posiada wydarzenie strony przeciwnej, zawsze 
wymusza rozpatrzenie wydarzenia. Wyjątek: W każdej turze wyda-
rzenie z pierwszej karty ekstremistów użytej do przeprowadzenia 
operacji zamachu nie musi być rozpatrywane (8.5.3).

6.3.2.1 Strona, która zagrywa kartę wydarzenia, wybiera, czy jako 
pierwsze jest rozpatrywane wydarzenie czy operacja. Wydarzenie 
nie jest rozpatrywane, jeżeli jest blokowane lub nie są spełnione jego 
warunki początkowe (6.2.6). 

6.3.2.2 Wydarzenie rozstrzygane jest tak, jakby zagrała je strona 
skojarzona ze wydarzeniem. Włączając w to podejmowanie decyzji 
dotyczących wydarzenia. Oznaczenia na karcie: Efekt krótkotrwały  
(6.2.7) czy Usuń (6.2.9) są stosowane zgodnie ze standardowymi 
zasadami. 

6.3.2.3 Zagranie jako operacji karty z wydarzeniem strony gracza lub 
wydarzeniem nieskojarzonym nie wymusza rozpatrzenia wydarzenia 
(Wyjątek: Wybory w USA).

6.3.3 Rezerwy. Obie strony mogą zagrywać karty o wartości 1PO 
lub 2PO jako operację rezerw. Operacja rezerwy dodaje PO karty 
do toru rezerw danej strony, do maksimum 2PO. Jeżeli wydarzenie 
karty jest skojarzone ze stroną przeciwną, należy je rozpatrzyć (6.3.2). 

6.3.3.1 Gracz może wykorzystać wszystkie swoje rezerwy (aż do „0”), 
aby dodać ich PO (1 lub 2) do karty zagranej jako operacja później 
w tej turze (wyłącznie, nie wolno użyć rezerw przy rozpatrywaniu 
wydarzeń takich jak na przykład Kanał poboczny). Pułap, do którego 
można podnieść PO karty, to 3PO. 

Wyjątek: Gracz USA nie może używać rezerw do operacji zmiany 
polityki (7.6).

Przykład: Strona USA posiada żeton rezerw na polu 2 i chce wykonać 
operację Alarm, aby powstrzymać zamach. Operacja wymaga karty 
o wartości 3PO (7.5.1). Wykorzystując wszystkie rezerwy, gracz USA 
może zagrać kartę o wartości PO równej 1 lub 2 tak, jakby była to 
karta o wartości 3PO (rezerwy podnoszą PO karty do maksimum 3).

6.3.3.2 Rezerwy, które nie zostaną wykorzystane do końca tury, 
przepadają (5.2.7).

7.0 OPERACjE USA
Każde zagranie karty jako operacji pozwala na przeprowadzenie tylko 
jednej wybranej operacji (Wyjątek: Zmiana polityki, 7.6.2). Karta 
pomocy gracza USA podsumowuje poniższą sekcję.

7.1 PODSTAWOWE INfORMACjE
7.1.1 Wymagane PO karty. Wymagane PO zależne jest od poziomu 
rządów w państwie będącym celem operacji: 

•	 Dobre:	1 lub więcej (czyli dowolna karta o PO 1, 2 lub 3),
•	 Stabilne:	2 lub więcej (czyli karty o PO równych 2 lub 3),
•	 Niestabilne:	wyłącznie karty o PO równych 3,
•	 Fundamentalistów:	Jedyna dozwolona operacja to zmiana reżimu, 

używając karty o PO równych 3 (7.1.3 i 7.3.4).

Wyjątek: Operacja alarmu zawsze wymaga karty o PO równych  
3 (7.5.1).

Przykład: Gracz USA, w celu polepszenia jakości rządów, planuje 
przeprowadzić Wojnę idei w Państwach Zatoki Perskiej. Rząd tego 
państwa jest obecnie stabilny-2, tak więc gracz USA musi zagrać kartę 
o PO równych 2 lub 3.

7.1.2 Operacje USA. Poza rezerwami (6.3.3), gracz USA ma do 
dyspozycji następujące operacje:
• Wojna idei zwiększa relacje państwa z USA, poziom rządów oraz wpływa 

na postawę państw niemuzułmańskich, postawę świata oraz prestiż.
• Rozmieszczenie wojska w państwach, najczęściej w celu zmiany 

reżimu lub powrotu  na tor Działania Wojenne.
• Rozbicie kadry lub komórek ekstremistów (i podniesienie prestiżu).
• Alarm pozwala odkryć i powstrzymać lub zmniejszyć skuteczność 

zamachów terrorystycznych.
• Zmiana polityki  pozwala na zmianę postawy USA.

7.1.3 Operacje USA w państwach o rządach fundamentalistów. 
Jedyną dozwoloną dla USA operacją w tych państwach jest specjalna 
forma Rozmieszczenia nazywana Zmianą reżimu (7.3.4).

7.2 WOjNA IDEI
W przeciwieństwie do innych operacji USA, Wojna idei wymaga 
udanego rzutu kością. Operacja Wojna idei w państwie muzułmańskim 
(7.2.1) wykorzystuje tabelę wojny idei oraz  jej modyfikatory (4.9.2). 
Operacja Wojna idei w państwach niemuzułmańskich (7.2.3) 
wykorzystuje tabelę postawy (4.9.3).

7.2.1 Wojna idei w państwie muzułmańskim.
7.2.1.1 Operacja Wojna idei przeprowadzana w państwie muzuł-
mańskim pozwala graczowi USA na wykonanie jednego rzutu  
w tabeli Wojna idei w celu zmiany relacji państwa posiadającego 
relacje neutralny, nieokreślonego lub poziomu rządów państwa bę-
dącego sojusznikiem USA. Państwo będące celem nie może posiadać 
relacji wróg. Udany rzut zmienia relacje z  neutralny na sojusznik 
(4.2.3) lub zwiększa poziom rządów państwa posiadającego relacje 
sojusznik o jeden poziom – z niestabilnego na stabilny lub ze sta-
bilnego na dobry (4.2.1-2). 

Uwaga: Zmiana rządów na poziom dobry usuwa żetony zmiana 
reżimu, oblężony reżim i pomoc. 

7.2.1.2 Procedura. Gracz wykonuje rzut jedną kostką. Zmodyfiko-
wany wynik „5” lub większy oznacza sukces. Modyfikatory zależne 
są od tego, czy zmiana ma nastąpić z poziomu stabilnego na dobry, 
prestiżu, postawy świata, żetonów pomocy oraz sąsiadujących sojusz-
ników o rządach dobrych (Zobacz 4.9.2 i tabelę Wojna idei na obu 
kartach pomocy graczy. Należy zauważyć, że modyfikatory ujemne 
mogą uczynić sukces operacji niemożliwym). 

7.2.1.3 Zmiana reżimu. Wojna Idei może zostać przeprowadzona  
w państwie z żetonem zmiany reżimu (7.3.4, 7.3.4.1) tylko w przy-
padku, gdy liczba znajdujących się tam wojsk przekracza liczbę 
komórek ekstremistów co najmniej o pięć. 

7.2.2 Żetony pomocy.
Kraje dotknięte przez niesprawiedliwe rządy często otrzymują pomoc 
humanitarną. Dzięki niej Wojna idei może okazać się łatwiejsza.

7.2.2.1 Pierwszy żeton pomocy. Taki żeton należy umieścić po rzucie 
na operację Wojna idei, jeżeli w państwie nie ma żetonów pomocy, 
a rzut nie powiedzie się dokładnie o jeden (np. jeżeli wymagany był 

wynik 5+, a wypadło 4 lub gdy wymaganym wynikiem 
było 7+ a po rzucie było tylko 6). Również niektóre kar-
ty wydarzeń mogą umieścić pierwszy żeton pomocy.

7.2.2.2 Dodatkowe żetony pomocy. W trakcie rozpa-
trywania Wojny idei może zostać umieszczony jeden (pierwszy) żeton 
pomocy – inne żetony mogą być umieszczane wyłącznie za pomocą 
kart wydarzeń. Żetony kumulują się, aż do momentu ich usunięcia.

POMOC



10 Labirynt — Edycja Polska 2012

2012 Bard Centrum Gier

7.2.2.3 Usuwanie żetonów pomocy. Po udanej zmianie na dobre 
rządy lub rządy fundamentalistów, wszystkie żetony pomocy są  
usuwane z państwa. Udana operacja Dżihad lub przeprowadzenie 
udanego zamachu również usuwa jeden żeton pomocy (8.4.1-2, 8.5.6).

7.2.3 Wojna idei w państwie niemuzułmańskim.
Operacja Wojna idei w państwie niemuzułmańskim (innym niż 
USA i Izrael) pozwala graczowi na wykonanie jednego rzutu  
w tabeli postawy. W wyniku rzutu może zostać określona lub może 
zmienić się postawa państwa. (4.3.2, 4.9.3-4). (Wykonuje się tylko 
jeden rzut, niezależnie od tego, czy postawa została już określona 
czy nie). Wynik rzutu w przedziale 1-4 oznacza postawę łagodną, 
wynik 5-6 oznacza postawę agresywną. Jeżeli postawa państwa po 
wykonaniu operacji Wojna idei jest taka sama jak postawa USA, 
gracz zyskuje  +1 do prestiżu.

7.3 ROZMIESZCZENIE
7.3.1 Operacja Rozmieszczenie pozwala USA na przemieszczenie 
dowolnej liczby wojska z jednej lokacji (włączając w to tor Działania 
wojenne) do innej (Zobacz także, wycofanie, 7.3.5). 

Wyjątek: Wojska nie mogą być przemieszczone z terenu państwa, 
gdzie znajduje się żeton zmiana reżimu (7.3.4.1), jeżeli w wyniku 
takiego przemieszczenia przewaga wojska nad komórkami byłaby 
mniejsza od pięciu. 

Uwaga: Wojsko w państwie, gdzie przeprowadzana jest zmiana 
reżimu, uczestniczy w zabezpieczaniu i odbudowie państwa oraz  
w walce z ekstremistami oraz innymi wrogami, takimi jak szabrownicy 
czy powstańcy.

7.3.2 Poziom rządów państwa docelowego określa minimalne  
wymagane do przeprowadzenia operacji PO karty. Do rozmieszcze-
nia wojsk na tor Działania wojenne można użyć karty o dowolnej  
wartości PO (tor Działania wojenne jest traktowany jak rząd dobry = 1). 

7.3.3 Państwo docelowe w momencie rozmieszczenia musi być  
w relacji sojusznik, musi zatem być państwem muzułmańskim  
(Wyjątek: Zmiana reżimu 7.3.4).

7.3.4 Zmiana reżimu. Zmiana reżimu jest specjalnym rodzajem 
operacji Rozmieszczenie. Aby przeprowadzić tę operację, USA muszą 
mieć postawę agresywną i posiadać przynajmniej sześć znaczników 
wojsk zdolnych do rozmieszczenia (na torze działania wojenne/ 
w jednym państwie i nie zaangażowanych w inną zmianę reżimu, 
zgodnie z 7.3.1). Celem USA musi być państwo pod rządami funda-
mentalistów (w przeciwieństwie do operacji Rozmieszczenie zgodnej 
z pkt. 7.3.3 państwo nie musi być sojusznikiem).  Oto kolejne kroki 
które należy podjąć podczas tej operacji:
- Zagranie karty z 3 PO (można wykorzystać rezerwy, 6.3.3.1).

• Rozmieszczenie przynajmniej 6 znaczników wojsk.
• Umieszczenie żetonu zmiana reżimu w państwie, zieloną stroną 

do góry (4.8.2).
• Rzut kostką w tabeli państwa nieoznaczonego na rodzaj rządów. 
• Zmiana relacji na sojusznik.
• Aktywacja wszystkich uśpionych komórek w państwie (4.7.4.1).
• Rzut na prestiż.

Uwaga: Żeton zmiana reżimu przy znacznikach wojska jest przy-
pomnieniem, że część znaczników (lub wszystkie) nie może być 
przedmiotem operacji rozmieszczenia z tego państwa do innego lub 
na tor Działania Wojenne (7.3.1), chyba że USA dokonają operacji 
Wycofanie (7.3.5). 

7.3.4.1 Państwa w trakcie zmiany reżimu. Wszystkie państwa  
z żetonami zmiany reżimu to „państwa 
w trakcie zmiany reżimu”. Tylko państwa  
o rządach niestabilnych lub stabilnych 
mogą mieć status zmiany reżimu. Żeton 

należy natychmiast usunąć z państwa, które zmieniło rząd na dobry 
lub fundamentalistów.

7.3.5 Wycofanie. Wycofanie jest drugim specjalnym typem operacji 
rozmieszczenia. USA muszą mieć łagodną postawę oraz wojsko  
w państwie w trakcie zmiany reżimu (7.3.4.1). Aby przeprowadzić ope-
rację, należy zagrać kartę z 3 PO (można wykorzystać rezerwy, 6.3.3.1)  
i wykonać następujące kroki:
• Rozmieścić dowolną liczbę wojsk z państwa w trakcie zmiany 

reżimu (niezależenie od liczby obecnych tam komórek).
• Usunąć wszystkie żetony pomocy.
• Umieścić tam żeton oblężony reżim (jeżeli już takiego tam nie 

ma).
• Rzucić na prestiż.

Uwaga: Żeton zmiany reżimu pozostaje w państwie.

7.4 ROZBICIE
Operacja Rozbicie pozwala stronie USA na:
• Usunięcie aktywnych komórek.
• Aktywację uśpionych komórek.
• Usunięcie żetonu kadra.

7.4.1 Przeprowadzenie operacji Rozbicie wymaga jako celu państwa 
z przynajmniej jedną komórką lub kadrą oraz:
• Państwo musi być w relacji sojusznik lub
• Muszą w nim stacjonować przynajmniej dwa znaczniki  wojsk, 

lub
• Państwo to jest państwem niemuzułmańskim (nie IRAN).

7.4.2 W państwie z przynajmniej dwoma znacznikami wojska lub 
z agresywną postawą, celem Rozbicia są dwie wybrane przez USA 
komórki. W innym przypadku celem jest jedna wybrana komór-
ka. Rozbicie aktywnej komórki przemieszcza ją na tor Fundusze  
ekstremistów. Rozbicie komórki uśpionej aktywuje ją. Jeżeli nie ma 
w państwie żadnych komórek, Rozbicie usuwa kadrę.

Uwaga: Pojedyncza operacja rozbicia w państwie z dwiema komórka-
mi – jedną aktywną, drugą uśpioną – powoduje, że aktywna jest usu-
wana, a uśpiona staje się aktywna. Pojedyncza operacja rozbicia NIE 
MOŻE najpierw aktywować komórki uśpionej, a potem jej usunąć jako  
aktywnej, jak również nie może usunąć jednocześnie komórek i kadry.

7.4.3 Jeżeli operacja Rozbicie usunie ostatnią komórkę z państwa, 
należy umieścić w nim żeton kadra (4.8.4). 

7.4.4 Jeżeli celem operacji Rozbicie jest państwo z przynajmniej 
dwoma znacznikami wojska, to należy podnieść prestiż o 1 (nawet 
jeżeli w wyniku operacji zostały aktywowane komórki lub usunięte 
tylko kadry.)

7.5 ALARM
7.5.1 Operacja Alarm wymaga zagrania karty z 3 PO  niezależnie od 
poziomu rządów (można użyć rezerw 6.3.3.1).

7.5.2 Operacja Alarm pozwala stronie USA na wybór, odsłonięcie 
i zablokowanie (usunięcie) jednego żetonu zamachu z dowolnego 
państwa (włączając w to państwo posiadające relacje wróg lub IRAN). 

7.5.3 Gracz USA może obejrzeć żeton zamachu tylko po tym, jak 
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go wybierze (8.5.4). Jeżeli będzie to zamach z wykorzystaniem broni 
WMD, to należy usunąć jego żeton z gry (8.5.5); w innym przypadku 
zwrócić żeton na pole dostępne zamachy (w tym polu należy go 
odwrócić wartością do dołu).

Uwaga: Wszystkie niezablokowane zamachy są rozstrzygane pod 
koniec każdej rundy USA (5.2.3), tak więc na operację Alarm jest 
przeznaczone tylko określone okno czasowe.

7.6 ZMIANA POLITYKI
7.6.1 Operacja Zmiana polityki pozwala stronie USA na zmianę 
postawy USA z łagodnej na agresywną lub odwrotnie.

7.6.2 W przeciwieństwie do innych operacji USA, Zmiana polityki 
wymaga zagrania dwóch kart, każdej z 3 PO (bez możliwości uży-
wania rezerw, 6.3.3.1). Ta operacja zużywa całą rundę USA.

7.6.3 Gracz USA decyduje o kolejności rozpatrzenia zmiany postawy 
i wszystkich aktywowanych przez nią wydarzeń ekstremistów (6.3.2). 

Uwaga: Niektóre wydarzenia lub rozstrzygnięcia zamachów także 
mogą zmienić postawę USA (8.5.6).

Objaśnienie: Zmiana postawy musi być zastosowana.

8.0 OPERACjE EKSTREMISTÓW
Karta pomocy ekstremistów podsumowuje wszystkie operacje z tej 
sekcji.

8.1 PODSTAWOWE INfORMACjE
8.1.1 Punkty operacyjne kart (PO). W przeciwieństwie do ope-
racji USA ekstremiści mogą używać dowolnych kart, niezależnie 
od poziomu rządów państwa będącego celem. Za to prawie każda 
operacja ekstremistów wymaga wykonania rzutu kostką. PO karty 
określa liczbę kostek, którymi wykonywany jest rzut (8.1.2). Poziom 
rządów określa szansę powodzenia rzutu:

•	 Dobre:	1 (wynik rzutu 1),
•	 Stabilne:	2 lub mniej (wynik rzutu 1 lub 2),
•	 Niestabilne:	3 lub mniej (wynik rzutu 1, 2 lub 3),
•	 Rządy	fundamentalistów:	Automatycznie (wszystkie rzuty udane).

Wyjątek: Operacje rekrutacji w państwach w trakcie zmiany reżimu 
(8.2.3) i podróże do sąsiadujących państw lub w obrębie państwa (8.3.1) 
są automatycznie udane.

8.1.2 Procedura: Dla każdej zagranej karty należy ustalić i zadekla-
rować cel oraz typ(y) operacji, które mają zostać przeprowadzone 
(można wybrać różne cele). Następnie należy rzucić tyloma kostka-
mi, ile wynosi PO karty i określić, ile z operacji się powiodło (Jeżeli 
więcej niż jedno państwo jest celem, najpierw określić należy, które 
kości będą rzucane dla którego celu. Wszystkie rzuty wynikające  
z użycia jednej karty uznawane są za równoczesne.) 

Przykład: Strona ekstremistów zagrywa kartę z 3 PO i deklaruje 
przeprowadzenie operacji rekrutacji dwukrotnie w Afganistanie oraz 
raz w Azji Centralnej (oba regiony są obecnie pod rządami stabilnymi 
i są sojusznikami USA). Gracz rzuca odpowiednio dwiema i jedną 
kością i umieszcza po jednej komórce za każdą wyrzuconą 1 i 2. Jeżeli 
gracz wyrzuciłby trzy sukcesy, a tylko dwie komórki są na torze fundu-
sze(4.7.4.2 i 8.2.1), to gracz musi wybrać jak umieścić dwie komórki 
w wybranych przy deklarowaniu operacji państwach.

Następnie gracz ekstremistów zagrywa kartę z 3 PO i deklaruje ope-
rację Podróż. Jedna komórka podejmie próbę podróży z Afganistanu 
do USA, a druga z Afganistanu i jedna z Pakistanu podejmą próbę 

podróży do Iraku (niestabilny wróg). Następnie gracz wykonuje trzy 
osobne rzuty, podróż do USA uda się tylko przy wyniku 1, a do Iraku 
przy wyniku od 1 do 3. 

8.1.3 Operacje ekstremistów.
Poza operacją rezerw (dostępną dla obu graczy) (6.3.3), ekstremiści 
mają do dyspozycji następujące operacje:
•	 Rekrutacja pozwala na umieszczanie nowych komórek w pań-

stwach.
•	 Podróż pozwala na przemieszczanie komórek pomiędzy państwa-

mi lub uśpienie komórki (ponowną konspirację).
•	 Dżihad (święta wojna) pozwala na uderzenie w rząd państwa  

i wzniecenie islamskiej rewolucji.
•	 Zamach pozwala na dokonywanie ataków terrorystycznych w celu 

zwiększenia funduszy, zmniejszenia prestiżu USA, sprowokowanie 
reakcji zbrojnych w państwach, co zmniejsza poziom rządów, anulo-
wanie pomocy, zmianę postawy państwa w celu zdezorganizowania 
relacji zachodem lub dokonania zniszczeń na terenie USA.

8.2 REKRUTACjA
8.2.1 W wyniku operacji Rekrutacja za każdy udany rzut kostką 
należy umieścić w państwie jedną dostępną uśpioną komórkę ekstre-
mistów. („Dostępna” oznacza, że komórka musi zostać umieszczona  
z toru Fundusze ekstremistów poniżej lub na lewo od żetonu  
fundusze, 4.7.4.2). Nieudany rzut na Rekrutację nie ma żadnego efektu.

8.2.2 W państwie będącym celem Rekrutacji musi znajdować się już 
komórka lub kadra. Jeżeli obecna jest tam kadra, to jest ona zastę-
powana przez pierwszą umieszczaną komórkę (4.8.4).

8.2.3 Rekrutacja w państwie w trakcie zmiany reżimu. Rzuty na 
Rekrutację w państwach w trakcie zmiany reżimu (7.3.4.1) zawsze 
kończą się automatycznym sukcesem.

8.2.4 Poziomy Rekrutacji. Niektóre państwa niemuzułmańskie mają 
nadrukowane opisy „REK: X” (4.3.4). W tych państwach używa się 
współczynnika „X” do ustalenia poziomu trudności Rekrutacji, 
ignorując faktyczny poziom rządów

Przykład: Operacja Rekrutacji na Filipinach udaje się przy wynikach 
3 lub mniej, nie 2 lub mniej.

8.3 PODRÓŻ
8.3.1 Każdy punkt operacyjny karty pozwala na przemieszczenie 
jednej komórki z państwa do państwa i – jeżeli jest aktywna – na 
przejście w stan uśpienia. Podróż do państwa, które nie sąsiaduje  
z państwem źródłowym wymaga udanego rzutu kością według 
poziomu rządów państwa docelowego. Podróż do państwa sąsiadu-
jącego lub w obrębie tego samego państwa (uśpienie) automatycznie 
kończy się sukcesem. 

8.3.2 Nieudane rzuty na podróż. Nieudane rzuty na Podróż powodu-
ją stratę komórki. Należy umieścić ją na torze Fundusze ekstremistów 
(nie umieszcza się żetonu kadra, 4.8.4). 

8.3.3 Przed wykonaniem rzutu gracz deklaruje wszystkie państwa 
źródłowe i docelowe dla danego zagrania karty. Jedna komórka może 
wykonać Podróż tylko raz w jednej operacji.

Należy zauważyć, że próba Podróży do państwa nieokreślonego powo-
duje sprawdzenie postawy lub rodzaju rządów państwa jeszcze przed 
wykonaniem operacji podróży (4.9.4).
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8.4 DŻIhAD
Dżihad wpływa na rząd i na żetony pomocy. Państwo będące celem 
musi być muzułmańskie (nie IRAN) i nie może być pod rządami 
fundamentalistów. Można rzucić tylko 1 kostką na każdą obecną  
w państwie będącym celem komórkę ekstremistów (maksymalnie  
3 rzuty). Wszystkie komórki uśpione, użyte do operacji stają się 
aktywne. 

8.4.1 Dżihad. Każdy udany rzut destabilizuje rząd wybranego jako 
cel państwa o jeden poziom w kierunku niestabilnego (dobry na 
stabilny, stabilny na niestabilny) i usuwa jeden żeton pomocy. Warto 
zauważyć, że o ile nie są spełnione warunki dla Wielkiego dżihadu 
(8.4.2), to operacja Dżihad nie może zmienić rządu państwa na 
fundamentalistów.

8.4.2 Wielki dżihad. Jeżeli liczba komórek przekracza liczbę wojsk 
w państwie o pięć lub więcej, a strona ekstremistów zdecyduje się na 
zmianę wszystkich uśpionych komórek na aktywne, to dwa udane 
rzuty w ramach użycia jednej karty destabilizują rząd z niestabilnego 
na fundamentalistów (zobacz 8.4.4). Każdy udany rzut usuwa też 
jeden żeton pomocy. Warto zauważyć, że z wyjątkiem oblężone-
go reżimu (8.4.3.2) do wprowadzenia rządów fundamentalistów  
wymagana jest karta o PO równych 2 lub 3 (dwa lub trzy rzuty kostką).

8.4.3 Nieudany Dżihad. Każdy nieudany rzut na Dżihad powoduje 
stratę jednej komórki. Należy przenieść ją na tor fundusze ekstre-
mistów (nie umieszcza się żetonu kadra, 4.8.4). 

8.4.3.1 Nieudany Wielki dżihad. Za każdym razem, gdy ekstremiści 
wykonają rzut trzema kostkami w państwie, które posiada niesta-
bilny rząd, ale nie uda im się zmienić go na fundamentalistów, 
należy umieścić tam żeton oblężonego reżimu (jeżeli już taki tam 
nie leży) i zmienić relacje tego państwa o jeden stopień w kierunku 
sojusznika USA.

8.4.3.2 Oblężony reżim. Państwo z żetonem oblężony reżim wymaga 
tylko jednego pomyślnego rzutu na Wielki dżihad (zamiast dwóch), 
aby zmienić jego rządy z niestabilnych na fundamentalistów. Każde 

państwo może mieć maksymalnie jeden żeton oblężonego 
reżimu. Należy usunąć żeton, jeżeli rząd zmieni się na 
dobry lub fundamentalistów.

8.4.4 Rewolucja islamska. Jeżeli rządy zmienią się na fundamenta-
listów, to trzeba przesunąć żeton rządy fundamentalistów na relację 
wróg (niezależnie od jakichkolwiek nieudanych wyników rzutów) 
oraz usunąć żetony zmiana reżimu, oblężony reżim oraz pomoc. Na-
leży również zwiększyć fundusze o liczbę zasobów państwa. Jeżeli 
znajdują się tam jakieś wojska, prestiż USA należy zmniejszyć do 
„1” (wojska pozostają w państwie).

8.4.5 Pakistański arsenał. W momencie pierwszej zmiany rządu 
Pakistanu na fundamentalistów należy przenieść trzy żetony zama-
chów WMD z pola Pakistański arsenał na pole Dostępne zamachy 
(4.7.8.1). Stają się one dostępne dla późniejszych operacji zamachów.

Przykład dżihadu A: W państwach o rządach dobrych znajdują się 
dwie komórki, wszystkie pozostałe komórki znajdują się w państwach 
niemuzułmańskich lub z rządami fundamentalistów. Ekstremiści na 
potrzeby operacji Dżihad zagrywają kartę z 3 PO, ale mogą użyć tylko 
2 PO, ponieważ posiadają tylko dwie komórki. Obie stają się aktywne. 
Wyniki rzutów to „1” i „4”. Rzut równy „1” to sukces, który destabilizuje 
rządy do poziomu stabilny, natomiast rzut „4” to porażka, co oznacza 
konieczność usunięcia komórki.

Przykład dżihadu B: Ekstremiści maja sześć uśpionych komórek  
w państwie posiadającym relacje neutralny o rządach stabilne-2  
i używają 3PO, żeby przeprowadzić tam Wielki dżihad. Wyniki rzutu 

to „1”, „2” i „6”. Komórki stają się aktywne. Pierwszy sukces („1”) zmie-
nia rząd na niestabilny. Ponieważ został już tylko jeden sukces („2”), nie 
następuje dalsza zmiana rządów z niestabilnych na fundamentalistów 
(8.4.2), nawet pomimo tego, że komórek było o pięć więcej niż wojsk. 
Pojedyncza porażka („6”) usuwa jedną z komórek (8.4.3). Nie umiesz-
cza się żetonu oblężonego reżimu, jak również nie zmienia się relacji 
na sojusznik, ponieważ cel nie był niestabilny w momencie rozpoczęcia 
operacji (8.4.3.1). Należy zauważyć, że jedna karta o PO równych  
3 może być użyta jednocześnie w małym, jak i wielkim dżihadzie, 
jeżeli zagrana zostanie na państwo o rządzie stabilnym i wszystkie 
trzy rzuty będą sukcesami.

Przykład dżihadu C: Strona ekstremistów zagrywa kartę z 3 PO  
i deklaruje Wielki dżihad w Pakistanie (sojusznik/niestabilne), gdzie 
obecnie znajduje się siedem komórek, dwa znaczniki wojska i jeden 
żeton pomocy. Po aktywowaniu wszystkich siedmiu komórek, grający 
ekstremistami rzuca trzema kostkami i uzyskuje wyniki „2”, „3” i „4”. 
„4” – porażka – powoduje usunięcie komórki z Pakistanu, co pozosta-
wia tam sześć komórek, podczas gdy „2” i „3” – sukcesy - niezbędne do 
rewolucji islamskiej – destabilizują rząd Pakistanu z niestabilnego na 
fundamentalistów. Gracz zmienia oznaczenie Pakistanu z sojusznik/
niestabilne na fundamentalistów/wróg, usuwa żeton pomocy, zwiększa 
fundusze o dwa (+2) i przemieszcza trzy żetony zamachów WMD  
z pola Pakistański arsenał na pole dostępne zamachy – do późniejszego 
użytku ekstremistów. Prestiż USA spada na „1”; dwa znaczniki wojsk 
pozostają w Pakistanie.

8.5 ZAMACh
8.5.1 Podstawowe informacje. Celem operacji Zamach może być do-
wolne państwo nie będące pod rządami fundamentalistów (włączając 
w to IRAN). Na każdą kostkę użytą do tej operacji musi przypadać 

1 komórka ekstremistów. Dodatkowo muszą  być one 
obecne w każdym z państw będących celami, a każda 
użyta do przeprowadzenia operacji uśpiona komórka 
staje się aktywna. W celu uniknięcia rozpatrywania 

wydarzenia skojarzonego z USA (8.5.3) musi zostać wykonany 
przynajmniej jeden rzut.

8.5.2 Procedura. Należy rzucić odpowiednią liczbą kości (8.1.1). 
Każdy sukces powoduje umieszczenie w państwie będącym celem 
żetonu z puli dostępnych zamachów. Wartość żetonu musi być równa 
lub mniejsza od PO użytej karty lub może to być żeton zamachu 
WMD  (8.5.4). Nieudany rzut na zamach nie ma żadnego efektu.

Uwaga: Żetony zamachów używane w grze ograniczają liczbę i typy 
zamachów, które można umieszczać jednocześnie (4.8.1). „Dostępne 
zamachy” to te żetony, które znajdują się w polu dostępne zamachy 
na planszy (4.7.8 i 8.5.5). 

8.5.3 Pierwszy zamach. Pierwsze użycie (w danej turze) karty na 
potrzeby operacji Zamach ignoruje wydarzenie związane z USA, 
nie trzeba go rozpatrywać (6.3.2). Kartę należy umieścić na polu na 
planszy pierwszego zamachu jako przypomnienie. (4.7.7.2).

Porada: Pierwszą kartę użytą w turze do operacji zamachów należy 
umieścić na polu pierwszego zamachu na planszy jako przypo-
mnienie.

Uwaga: Ta zasada pozwala ekstremistom na ignorowanie w każdej turze 
jednego wydarzenia USA ze swojej ręki. Nie musi to być pierwsza zagrana 
przez gracza karta, ale pierwsza kartą zagrana jako operacja zamachu. 
Należy zauważyć również, że ekstremiści nie mogą uniknąć wydarzenia 
skojarzonego z USA z zasady pierwszego zamachu, jeżeli komórki umiesz-
czone są wyłącznie w państwach o rządach fundamentalistów (8.5.1).

1 sukces
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8.5.4 Utajone zamachy. Żetony zamachów umieszczane są zakryte 
(stroną Zamach Alarm 3 ku górze, 4.8.1) – tylko ekstremiści mogą je 
podglądać. Wartość żetonów (lub zamachów WMD) można ujawnić   
stronie USA tylko w momencie, gdy zostaną zablokowane przez 
operacje Alarm lub gdy zostaną rozstrzygnięte. 

8.5.5 Zamach WMD. Żetony zamachów z symbolem WMD znajdują 
się na polu dostępnych zamachów po zagraniu pewnych wydarzeń 
lub po uzyskaniu przez ekstremistów dostępu do Pakistańskiego 
Arsenału. Gracz może używać ich podobnie jak innych żetonów 
zamachów. Dodatkowo jeżeli żeton zamach WMD jest zablokowany 
(7.5.2-3) lub rozstrzygnięty, należy usunąć go z gry.

8.5.6 Udany zamach. Pod koniec każdej rundy USA, grający ekstre-
mistami musi ujawnić i rozstrzygnąć wszystkie zamachy umieszczone 
w państwach. Wybiera on również kolejność ich rozstrzygania. 
Możliwe rozstrzygnięcia to:

ZWYCIĘSTWO
•	 Jeżeli Zamach WMD zostanie przeprowadzony w USA,  ekstre-

miści natychmiast wygrywają grę.

FUNDUSZE
• Za każdy udany Zamach w państwie muzułmańskim lub Iranie 

należy dodać +1 do funduszy, jeżeli rządy są gorsze niż dobre lub 
+2 jeżeli są dobre.

• Za każdy udany Zamach, nie WMD, w państwach niemuzułmań-
skich poza USA, należy zwiększyć fundusze o wartość zamachu 
lub jeżeli rządy w tym państwie są dobre, o podwojoną wartość 
zamachu.

• Za udany Zamach WMD w państwach niemuzułmańskich lub 
jakikolwiek Zamach w USA, należy ustawić fundusze na wartość 9.

POSTAWA
• Jeżeli Zamach przeprowadzony zostanie w państwie niemuzuł-

mańskim (włączając w to USA), należy rzucić na postawę państwa. 
Jeżeli był to Zamach WMD, to ekstremiści mogą raz przerzucić 
wynik (tylko w grze 2-osobowej).

• Jeżeli Zamach dokonany zostanie w państwie strefy Schengen, to 
ekstremiści wybierają dwa inne państwa strefy Schengen i wyko-
nują rzuty na ich postawę.

PRESTIŻ
• Jeżeli w państwie będącym celem znajdują się znaczniki  wojska, 

należy obniżyć prestiż o jeden (-1) lub ustawić prestiż na „1”, jeżeli 
był to Zamach WMD.

• Jeżeli Zamach zostanie przeprowadzony w USA, należy dodatkowo 
wykonać rzut na postawę USA. 

RZĄDY I POMOC
• Jeżeli Zamach zostanie przeprowadzony w państwie muzułmań-

skim, należy rzucić tyloma kośćmi, ile wynosi wartość Zamachu  
(3 jeżeli Zamach WMD), tak jakby podejmowana była próba ope-
racji ekstremistów w tym państwie (8.1). Każdy sukces likwiduje 
jeden żeton pomocy i destabilizuje rządy o jeden poziom, ale nie 
na rządy fundamentalistów. Porażka nie ma efektu. 

ŻETON
• Żeton zamach jest odkładany na pole Dostępne zamachy na planszy 

(lub usuwany z gry, jeżeli jest to zamach WMD).

Uwaga: Karty pomocy obu graczy zawierają informacje o rozstrzyga-
niu niezablokowanych  zamachów.

STOP!! 
Przeczytałeś pełne zasady dla 2 osób. 

Pozostałe zasady dotyczą wyłącznie gry jednoosobowej.

9.0 DZIAŁANIA EKSTREMISTÓW
(GRA JEDNOOSOBOWA)
Ta sekcja zawiera zasady gry jednoosobowej i modyfikuje poprzednie 
zasady. Jeżeli zasady są sprzeczne, to poniższa sekcja zastępuje 
poprzednie zasady. Gracz w grze jednoosobowej gra stroną USA. 
Wszystkie komponenty gry są rozkładane, a rozgrywka toczy się 
tak jak w normalnej partii 2-osobowej, grając na przemian USA  
i ekstremistami. Decyzje ekstremistów są rozpatrywane za pomocą 
diagramów wewnątrz kart pomocy graczy.

9.1 WARUNKI ZWYCIĘSTWA
• Eliminacja ostatniej komórki nie zapewnia zwycięstwa USA (gra 

toczy się dalej).
• Jeżeli na mapie znajdą się państwa o rządach fundamentalistów  

z sześcioma lub więcej zasobami, ekstremiści zwyciężają, nieza-
leżnie od tego czy państwa te są sąsiadujące (modyfikacja 2.1).

• Jeżeli gra zakończy się przez przetasowanie  (3.3), to USA przegry-
wają grę:

• na jedną talię: jeżeli posiadają łącznie mniej niż 6 zasobów 
w państwach o rządach dobrych,

• na dwie talie: jeżeli posiadają łącznie mniej niż 9 zasobów 
w państwach o rządach dobrych,

• na trzy talie: jeżeli posiadają mniej niż 12 zasobów w pań-
stwach o rządach dobrych (modyfikuje 2.3; inne warunki 
nadal obowiązują).

9.2 PRZEBIEG GRY 
Należy rozdać ekstremistom karty (5.2.8), tworząc zakryty stos. Jest 
to ręka ekstremistów. Gracz USA zagrywa, dodaje i dociąga wszystkie 
karty za ekstremistów, zawsze z lub na górę tego stosu. Można je 
podejrzeć (5.3.2) tylko w efekcie wydarzeń Wspólnota Wywiadów 
lub FSB. Po rozpatrzeniu FSB stos należy przetasować. 

Przykład: Instrukcja wydarzenia nakazująca wybranie „losowej” karty 
dotyczy górnej karty ekstremistów.

OPCjONALNE  
Aby zmniejszyć zmiany poziomu trudności, można podzielić  
i przygotowywać talię po każdym przetasowaniu jako trzy  
„mini-talie”:
• wydarzeń nieskojarzonych, 
• wydarzeń skojarzonych z ekstremistami, 
• wydarzeń skojarzonych z USA.  
Należy rozdać i przetasować całą rękę ekstremistów, potem roz-
dać również rękę USA. Dla każdego rozdania lub dobrania karty  
w wyniku wydarzenia, należy pociągnąć jedną kartę z każdej  
z talii w wyżej wymienionej kolejności, powracając do pobierania 
z talii wydarzeń nieskojarzonych po dociągnięciu z talii wydarzeń 
skojarzonych z USA. Wyczerpanie wszystkich trzech mini-talii 
skutkuje przetasowaniem (5.3.1).
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9.3 OPERACjE
9.3.1 Wybór komórek. Wybierając komórkę, która ma dokonać 
operacji lub jest celem wydarzenia, należy się kierować następująca 
zasadą: Zawsze należy wybierać komórkę aktywną w państwie przed 
komórką uśpioną. 

Wyjątek: Muktada al-Sadr jest wybierany na końcu.

9.3.2 Umieszczanie zamachów. Po sukcesie operacji Zamach lub 
wydarzeniu powodującym umieszczenie żetonów zamachów, zawsze 
umieszczany jest losowy żeton z pola Dostępne zamachy (modyfikuje 
8.5.2 – należy zauważyć, że PO karty nie ogranicza wartości na żeto-
nie zamachów; Duńskie komiksy oraz Abu Musab al-Zarkawi nadal 
powodują umieszczenie zamachu o odpowiedniej wartości, jak to 
jest wskazane na karcie).

9.3.3 Pozyskanie WMD. Każdy żeton zamach WMD dodany na pole 
zamachów zamienia żeton zamachu o najniższym numerze (Należy 
umieścić podmieniony żeton zamachu obok planszy, tak aby na polu 
dostępnych zamachów było ich zawsze 6). W momencie użycia że-
tonu zamach WMD należy wstawić na pole dostępnych zamachów 
żeton o najwyższym numerze  spośród tych zastąpionych wcześniej 
przez zamach WMD (modyfikuje 4.7.8.1).

9.4 ZAGRYWANIE KART EKSTREMISTÓW 
Każde zagranie karty ekstremistów (6.0) należy rozgrywać tak, jak 
opisano poniżej. 

Uwaga: Tabela aktywności ekstremistów na karcie pomocy gracza 
podsumowuje poniższe akcje.

9.4.1 Wydarzenie czy operacja? 
Najpierw należy sprawdzić diagram Wydarzenie czy operacja?  
w celu, określenia, w jaki sposób zostanie zagrana  karta:

• Jeżeli karta jest możliwym do zagrania (6.2.6) wydarzeniem nie-
skojarzonym lub skojarzonym z ekstremistami, to zagrać należy 
wydarzenie (nawet jeżeli nie ma efektu lub jest korzystne dla USA). 
Wyjątek: Jeżeli na torze Fundusze nie ma komórek, to wydarzenie 
powodujące rekrutację lub umieszczenie komórek powoduje 
radykalizację (9.4.3).

• Jeżeli dobrana karta jest możliwym do zagrania wydarzeniem USA 
należy wykonać operację Zamach; wydarzenie nie zachodzi.

• Jeżeli ekstremiści zagrali wcześniej wydarzenie nieskojarzone lub 
wydarzenie nie jest możliwe do zagrania, należy wykonać operację 
Wielki Dżihad (takiego, który może doprowadzić do wprowadzenia 
rządów fundamentalistów, 8.4.2) w państwie, w którym jest to 
możliwe. 

• Jeżeli nie ma szans na sukces Wielkiego dżihadu, to należy wykonać 
operację Dżihad w państwie z dobrym lub stabilnym rządem.

• Jeżeli nie jest możliwy Dżihad według powyższej zasady, to jeżeli są 
dostępne (4.7.4.2) komórki, należy wykonać operację Rekrutacja, 
o ile nie jest w działaniu wydarzenie Guantanamo.

• Jeżeli nie ma dostępnych komórek na torze Fundusze lub w dzia-
łaniu jest Guantanamo, należy wykonać operację Podróż.

Jeśli zostaną punkty operacyjne, których nie uda się  spożytkować 
(np. są niemożliwe do wydania), należy przejść do sekcji radykali-
zacja (9.4.3).

Należy zauważyć, że zagranie karty ekstremistów nigdy nie powoduje 
rozpatrzenia wydarzeń USA (6.3.2; należy zignorować zasadę pierw-
szego, 4.7.7.2). Ekstremiści nie korzystają z operacji rezerw (6.3.3). 
Wydarzenie nieskojarzone jest nadrzędne w stosunku do zagrania 
operacji.

9.4.2 Gdzie? 
Kiedy ustalone zostanie, czy karta będzie wydarzeniem czy opera-
cją, drugim krokiem jest wybór celu. Aby określić cel operacji lub 
wydarzenia ekstremistów, należy użyć odpowiedniego diagramu 
Gdzie? lub tabeli Losowe państwo (9.5). Aby wybrać państwo, należy 
zastosować priorytety z białych pól dla każdego kolejnego kroku  
w diagramie. Zanim rozpatrzone zostanie następne państwo, należy 
przeprowadzić operacje/wydarzenia ekstremistów w danym państwie 
w maksymalnym stopniu, na który pozwala liczba obecnych tam 
komórek, chyba że zaznaczono inaczej (jak np. Podróż, 9.4.2.6-6.1; 
Radykalizacja, 9.4.3).

9.4.2.1 Państwa, gdzie rozpatrywane będą wydarzenia zagrane przez 
ekstremistów, określane są zgodnie z poniższą instrukcją:

• Jeśli wydarzenie wymaga umieszczenia żetonów zamachu,  cel jest 
określany za pomocą diagramu Zamach. Jeżeli rezultatem okaże 
się  radykalizacja, należy użyć PO karty dla Radykalizacji (9.4.3)  
i zignorować wydarzenie (Dla wydarzenia Abu Musab al-Zarkawi 
do umieszczenia zamachów i komórek należy użyć zasad umiesz-
czania komórek poniżej).

• Jeśli wydarzenie wymaga umieszczenia komórek, należy wybrać 
losowe państwo spośród tych, które potencjalnie się kwalifikują 
(9.5). Dla karty Wojna w Libanie należy wykonać rzut w tabeli 
Państwa szyciko-mieszane. Dla rekrutacji związanej z kartami  
Nagrania Ekstremistów oraz Medresy  (włączając w to kolejne 
karty), należy wykonać rzucić w tabeli losowych państw Globalnie 
(9.5) i odnaleźć najbliższe kwalifikujące się państwo.

• Jeśli wydarzenie powoduje zmianę rządu lub relacji, cel określany 
jest za pomocą diagramu Dżihad. Dla wydarzenia Iran i Armia 
Mahdiego należy rzucić kostką w tabeli Państwa szyciko-mieszane 
(9.5), określić wylosowane państwo (jeśli jest ono nieokreślone 
należy rzucić kością na określenie w normalny sposób), a następnie 
odnaleźć najbliższe państwo o dobrych lub stabilnych rządach, 
które się kwalifikuje jako cel wydarzenia.

• W przypadku wydarzenia Wizy Schengen należy zacząć we wska-
zanym strzałką miejscu diagramu Podróż do. Jeżeli istnieje więcej 
niż jedna możliwość, należy wykonać rzut w tabeli Schengen.  
W przypadku wydarzenia Zakonspirowani agenci celem 2 komórek 
są Stany Zjednoczone. Dla obu wydarzeń trzeba użyć diagramu 
Podróż z, dla określenia państwa, z którego komórki podróżują.

Należy zauważyć, że kilka wydarzeń posiada specjalne zasady używane 
w grze jednoosobowej (9.6).

9.4.2.2 Diagram Zamach pokazuje, gdzie należy wykonywać operacje 
zamachów. Należy skorzystać z poniższej kolejności (od góry do dołu): 
 
- Priorytetem jest jak największa liczba zamachów w Stanach Zjed-
noczonych, następnie:

• Filipiny. Są wybierane, jeśli na torze prestiżu znacznik jest na polu 
niski, działa wydarzenie Grupa Abu Sajjafa oraz jeżeli na Filipinach 
jest przynajmniej tyle komórek ile znaczników wojsk. W dalszej 
kolejności zamachy umieszczane są w państwach ze znacznikami 
wojsk.

• W dalszej kolejności wybierane są państwa z taką samą postawą 
jak USA, jeżeli modyfikator za postawę świata wynosi 0 (4.7.2.1).

• Potem wybierane są państwa z żetonami pomoc,
• Następnie jeżeli żeton Fundusze jest na polu mniejszym niż 9, 

wybierane jest dowolne państwo niemuzułmańskie, jeżeli nie jest 
to możliwe, to muzułmańskie lub Iran.

• W dalszej kolejności  należy użyć wszystkich pozostałych PO do 
Radykalizacji (9.4.3).
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W powyższej kolejności (jeżeli rozpatrywane są operacje zamachów) 
należy wybierać w pierwszej kolejności państwa o stabilnych rządach, 
następnie dobrych rządach, a na końcu niestabilnych (Jeżeli zamachy 
umieszczane są w wyniku wydarzeń, to kolejność jest inna dobre-
-stabilne-niestabilne.)

9.4.2.3 Jeżeli operacja Wielki dżihad jest możliwa w kilku państwach, 
to należy wybrać najpierw Pakistan, a następnie państwo o najwyższej 
liczbie zasobów.

9.4.2.4 Diagram Dżihad (oraz zmiana rządu lub relacji), pokazuje że 
operacje te należy przeprowadzić najpierw w państwach o rządach 
dobrych, następnie stabilnych. Potem, jeżeli zmieniane są relacje, 
należy przeprowadzić operacje w państwach o rządach niestabilnych. 
Jeżeli do wyboru jest więcej celów, najpierw za cel obrać należy 
Pakistan, potem państwa z żetonami pomocy, następnie państwa  
z żetonami oblężony reżim, na końcu zaś państwa z największymi za-
sobami. Pozostałe punkty operacji zużywa się do radykalizacji (9.4.3).

9.4.2.5 Rekrutacja przeprowadzana jest  zgodnie z diagramem 
rekrutacja. Cele należy wybierać spośród możliwych, w następującej 
kolejności:

• Państwa w trakcie zmiany reżimu, gdzie liczba znaczników wojsk 
przewyższa o pięć lub więcej liczbę komórek, 

• Państwa pod rządami fundamentalistów z liczbą komórek mniej-
szą niż podwojona liczba PO karty, 

• Państwa o rządach innych niż fundamentalistów,  państwa, gdzie 
nie była przeprowadzona zmiana reżimu oraz tam gdzie wyma-
gany jest najwyższy wynik do powodzenia operacji (obojętnie czy  
z powodu jakości rządów, 8.1.1, czy poziomu rekrutacji). 

W przypadku kiedy do wyboru jest więcej niż jeden cel, należy  
w pierwszej kolejności zacząć od państw z oblężonym reżimem 
(jeżeli takie są), potem państw z największą sumą znaczników wojsk  
i komórek, następnie (jeżeli wybór będzie tylko pomiędzy państwa-
mi muzułmańskimi) państwa o najwyższej liczbie zasobów. Rzucać 
należy na jedną operację rekrutacji na raz. Jeżeli nie ma pasujących 
państw lub jeżeli nie ma dostępnych komórek na torze fundusze,  
a pozostały niewykorzystane PO, należy przeprowadzić radykalizację 
(9.4.3). 

Uwaga: Do umieszczenia komórek w wyniku wydarzeń Nagrania 
ekstremistów oraz Medresy zamiast sekwencji (9.4.2.0) użyć należy 
9.5 i wybrać cel losowo.

9.4.2.6 Podczas operacji podróży należy wybierać dla kolejnych 
komórek cele, w porządku zgodnym z diagramem lub listą poniżej. 
Przy wyznaczaniu celów podróży nie wolno przejść do kolejnego pola 
diagramu/poniższej listy przed wyczerpaniem wszystkich możliwych 
państw z obecnego pola: 

• Państwo o rządach innych niż fundamentalistów, z żetonem 
zmiana reżimu, oblężony reżim lub pomoc.

• Państwo o rządzie niestabilnym, jeśli dodając tam dwie (lub mniej) 
komórki, będzie możliwość przeprowadzenia Wielkiego dżihadu.

• Państwo muzułmańskie z dobrymi lub stabilnym rządami,  
z przynajmniej jedną komórką, w sąsiadującym państwie.

• Nieokreślone państwo niemuzułmańskie, jeżeli postawa USA jest 
agresywna lub państwo niemuzułmańskie o postawie łagodnej, 
jeżeli postawa USA też jest łagodna. 

Jeżeli pozostaną punkty operacji, to należy wybrać cel operacji po-
dróży oraz liczbę komórek losowo (9.5). W ramach wymienionych 
powyżej kategorii wybierać należy najpierw Pakistan, następnie (je-
żeli wszystkie możliwości to państwa muzułmańskie) wybrać należy 

te z najwyższymi zasobami. Jeżeli wydarzenie Biometryka jest w grze 
i z wybranym państwem nie sąsiadują inne państwa z komórkami, 
należy użyć PO karty do radykalizacji (9.4.3). 

9.4.2.6.1 Następny krok to wybór z listy państw, z których komórki 
będą podróżować, w kolejności od góry do dołu:
• Państwo o rządach fundamentalistów z liczbą komórek większą 

niż PO karty.
• Państwo w trakcie zmiany reżimu z liczbą komórek większą niż 

liczba wojsk.
• Państwo sąsiadujące.
• Losowo spomiędzy państw z komórkami, włączając w to samo 

państwo będące celem (co w rezultacie spowoduje uśpienie 
wszystkich aktywnych komórek, 4.6.4).

W ramach wymienionych powyżej kategorii państw wybierać należy 
najpierw państwa z przynajmniej jedną aktywną komórką, która nie 
jest jeszcze przydzielona do operacji podróży. Jeżeli jest to możliwe, 
zagrywając kartę z większą ilością PO, należy starać się unikać wy-
bierania jako celu państwa, z którego w tym momencie podróżują 
komórki. Jeżeli ostatnia komórka w państwie z rządem fundamentali-
stów lub w trakcie zmiany reżimu podróżuje, to podróżuje wewnątrz 
państwa (staje się uśpiona, 4.6.4) zgodnie z 9.4.2.6.

9.4.2.6.2 Na koniec należy przeprowadzić (wykonać rzut kostką) 
wszystkie operacje Podróż (jedna próba na komórkę).

9.4.3 Radykalizacja
W momencie gdy z diagramu wynika, że ekstremiści nie mogą 
wykorzystać żadnych PO z karty, to zamiast tego (w kolejności  
w góry do dołu):
• Jeżeli na torze Fundusze ekstremistów jest komórka, to pierwszy 

pozostały PO zużywany jest na umieszczenie komórki w losowym 
państwie.

• Następny PO powoduje operację Podróż jednej komórki (cel i pań-
stwo źródłowe są określane za pomocą diagramu 9.4.2.6, poczynając 
od drugiego obszaru Podróż do); Podróż automatycznie kończy się 
powodzeniem (wydarzenie Biometryka jest ignorowanie). 

• Jeżeli wartość funduszy jest mniejsza niż 9, następny PO auto-
matycznie powoduje umieszczenie zamachu (9.3.2) w losowym 
państwie o rządach innych niż fundamentalistów, z komórką.

• Każdy z pozostałych PO automatycznie destabilizuje o jeden 
poziom rządy losowo wybranego państwa muzułmańskiego  
z dobrym lub stabilnym rządem.

Przykład: Karta ekstremistów z 3PO to możliwe do zagrania wydarze-
nie USA, ale na mapie jest tylko jedna komórka. Należy przeprowadzić 
operację Zamach tą komórką (9.4.1), potem umieścić jedną komórkę 
z toru (niezależnie od funduszy) w losowo wybranym państwie (9.5), 
następnie przeprowadzić automatycznie Podróż jedną komórką.

9.5 LOSOWE PAŃSTWO
Jeżeli wynik użycia diagramu Gdzie? (9.4.2) lub inne polecenie daje 
kilka równoważnych możliwości wyboru państwa lub polecenie 
wymaga wyboru losowego, należy wybrać państwo zgodnie z po-
niższą listą:

• Jeżeli istnieje 6 lub mniej opcji wyboru i nie wybrano państwa ze 
strefy Schengen lub państw szyicko-mieszanych, to należy przy-
dzielić każdemu z możliwych państw liczbę (lub równy zakres 
liczb) i rzucić kością.

• Jeżeli jest więcej niż 6 państw, rzucić trzeba jedną brązową i jedną 
czarną kością w tabeli „globalna”. Jeżeli wybrano niemuzułmańskie 
lub muzułmańskie państwo, to rzucać trzeba kostką brązową tak 
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długo, aż w rezultacie wypadnie właściwa kolumna (odpowiednio 
niebieska lub zielona, przerzucić wynik Iran, jeżeli to konieczne). 

• Jeżeli wybrano Schengen (jak w przypadku dodatkowego rzutu na 
postawę po operacji Zamach w obszarze Schengen, 8.5.6), to należy 
rzuć jedną kostką w tabeli Schengen (należy zauważyć, że w tabeli 
nie ma państw Europy Wschodniej, pomimo ich przynależności 
do Schengen).

• Jeżeli wybrano państwa szyicko-mieszane, należy zsumować wynik 
rzutu trzema kośćmi w tabeli państw szyicko-mieszanych.

9.5.1 Najbliższe państwo
Jeżeli wynik rzutu w tabeli Losowe państwo daje państwo, które nie 
może być celem, to należy znaleźć najbliższe wynikowemu prawidło-
we państwo (począwszy od państw sąsiadujących) i wybrać spośród 
nich przy pomocy rzutu kostką (zgodnie z 9.5, pierwszy podpunkt).

Przykład: Ekstremiści mają użyć dwóch punktów operacji do wyko-
nania zamachów. W Stanach Zjednoczonych nie ma komórek oraz  
w grze jest karta Grupa Abu Sajjafa. Żeton prestiżu jest na polu wysoki, 
w Afganistanie i Państwach Zatoki Perskiej są po dwa znaczniki wojsk 
oraz po dwie komórki. Oba te państwa mogą być celem. Ponieważ 
karta działań ekstremistów w sekcji Gdzie? daje obu państwom ten 
sam priorytet jako celom zamachu, gracz decyduje się na to, że przy 
wyniku 1-3 państwem będzie Afganistan, przy wyniku 4-6 będą to 
Państwa Zatoki Perskiej.

9.6 INSTRUKCjE ODNOŚNIE POjEDYNCZYCh KART 
• Agenci dawnego KGB: Jeżeli miałoby to zmienić położenie żetonu 

postawa świata, to za cel obrać należy Kaukaz (4.7.2), w innym 
przypadku celem jest Centralna Azja.

• Przecieki: Należy losowo wybrać spomiędzy żetonów specjalne 
środki, ekstradycje, podsłuchy z pola aktywnych wydarzeń.

• Skok cen Ropy: Spomiędzy kart wydarzeń o najwyższej wartości 
PO skojarzonych z ekstremistami, leżących na stosie kart odrzu-
conych należy losowo wybrać  jedną. Jeżeli żadna taka karta nie 
jest dostępna, Skok Cen Ropy jest używany wyłącznie do operacji.

Uwaga: Trzymanie odrzuconych kart skojarzonych z ekstremistami  
o 3PO na osobnym stosie ułatwia wdrożenie efektu karty Skok cen ropy.

9.7 IDEOLOGIA EKSTREMISTÓW
Poniższe dodatkowe opcje pozwalają na rozegranie gry na odpo-
wiednio wyższym poziomie strategii. Jeżeli gracze poznają zasady gry  
w doskonałym stopniu lub poszukują większego poziomu trudności,  
można utrudnić rozgrywkę USA. Przedstawiamy tutaj dodatkowe 
opcje gry. Określają one też otwartość Muzułmanów na ideologię 
ekstremistów: 

•	 Interesująca: Każdy sukces w operacji zamachu pozwala umieścić 
dwa dostępne żetony zamachów (zmienia 8.5.2).

•	 Atrakcyjna:	 	Powyższe plus każdy sukces podczas Rekrutacji 
umieszcza dwie dostępne komórki (modyfikuje 8.2.1).

•	 Fascynująca:	Powyższe plus do przeprowadzenia Wielkiego dżiha-
du wystarczą tylko trzy komórki więcej, niż wynosi liczba kostek 
wojska (modyfikuje 8.4.2).

•	 Mocna:	Powyższe plus USA musi zagrywać wszystkie swoje karty 
(modyfikuje 5.2.4).

•	 Zaraźliwa:	Powyższe plus nieudany rzut na Dżihad nie usuwa 
komórek (modyfikuje 8.4.3).

GLOSARIUSZ I INDEKS
Aktywna: Ujawniona (obrócona półksiężycem do góry) komórka 
ekstremistów (4.6.4).

Alarm: Operacja USA przygotowująca służby bezpieczeństwa 
państwa do powstrzymania lub uniknięcia planowanego zama-
chu (7.5). 

Blok (zablokowane): Zakończenie, anulowanie bądź zablo-
kowanie efektów wydarzenia poprzez inne wydarzenie lub 
udaremnienie Zamachu poprzez Alarm (6.2.8, 7.5.2).

Dostępne: Komórka, na której rekrutację pozwala w danym 
momencie tor Fundusze ekstremistów, lub żeton zamach (w tym 
zamach WMD) na polu dostępnych zamachów, który może być 
umieszczony w państwie po udanym rzucie na Zamach (4.7.4.2, 
4.7.8).

Dżihad: Walka lub wojna w imię Allaha. W grze symboli-
zuje ataki partyzanckie i infiltrację mające na celu destabilizację 
rządów państwa (Dżihad) lub próbę przeprowadzenia zbrojnego 
puczu w celu wprowadzenia rządów fundamentalistów (Wielki 
dżihad) (8.4).

Efekt	Krótkotrwały: Wydarzenie, którego efekt trwa do końca 
tury (6.2.7).

Efekt	Trwały: Wydarzenie, którego efekt pozostaje w grze do jej 
końca lub anulowania przez inne wydarzenie (6.2.7).

Fundusze: Sumaryczna wartość finansów uzyskiwanych przez 
ekstremistów od zamożnych zwolenników, radykalnych imamów, 
z prowadzonych przez terrorystów firm, itp. (47.4.1).

Ideologia: System przekonań etyczno-społecznych przyjęty przez 
ekstremistów, a także ocena atrakcyjności i relacji tych przekonań 
w oczach Muzułmanów. W grze dodatkowe scenariusze dla 
zaawansowanych graczy (9.7).

Iran: W grze stanowi osobny typ państwa, rządzony przez Szyitów 
(w odróżnieniu od państw szyicko-mieszanych) (4.4).

Kadra: Jednostka szkoleniowa ekstremistów, pozwalająca na 
rozpoczęcie procesu rekrutacji (4.8.4).

Komórka: Typowa jednostka operacyjna ekstremistów. Jest to 
mała grupa działających w konspiracji agentów. W grze komórki 
symbolizują również oddziały partyzanckie (4.6).

Możliwe do zagrania: Wydarzenie, którego warunki wstępne 
zostały spełnione i które nie jest zablokowane (6.2.6).

Muzułmańskie: Państwa zamieszkane w większości przez 
społeczność muzułmańską: Sunnitów lub większość szyicko-
mieszaną (w grze wyjątek stanowi Iran) (4.1.2, 4.2).

Napięcie: Poziom zaangażowania militarnego polegający na 
rozmieszczeniu małej ilości wojsk amerykańskich i państw 
sojuszniczych w obszarze wojny z terrorem. Napięcie w krajach 
muzułmańskich pozwala przeznaczyć więcej środków na inne 
działania przeciwko ekstremistom (w grze pozwala dobrać więcej 
kart) (4.7.3).

Neutralny :  Państwo muzułmańskie  niewspierające  
i niezwalczające działań Stanów Zjednoczonych w wojnie z ter-
roryzmem (4.2.3).
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Niemuzułmańskie: Państwo, w którym Muzułmanie stanowią 
mniejszość (4.1.2, 4.3).

Nieokreślone: W grze jest to państwo, którego rodzaj rządów lub 
postawa nie zostały jeszcze  określone w walce z ekstremizmem 
(4.9.4).

Nieskojarzone: Wydarzenie niepowiązane bezpośrednio z USA 
lub ekstremistami (4.10.4).

Oblężony reżim: Państwo pod wpływem operacji Dżihad (4.8.3, 
8.4.3.2).

Określenie państwa: Procedura mająca na celu ustalenie rządów 
lub postawy nieokreślonego państwa wobec wojny z terrorem 
(4.9.4).

Operacje: Użycie wartości operacji karty do przeprowadzenia 
jednej z dostępnych dla strony operacji (6.3, 7.0, 8.0).

Podróż: Operacja ekstremistów mająca na celu przemieszcze-
nie komórki do innego państwa lub ukrycie aktywnej komórki 
wewnątrz państwa (8.3).

Pomoc: Pomoc materialna i polityczna, ułatwiająca ustabi-
lizowanie władzy w państwie (4.8.3, 7.2.2).

Postawa: Stosunek państwa niemuzułmańskiego do agresywnej 
lub łagodnej polityki prowadzonej przez USA wobec ekstremistów 
(4.3.2).

Postawa agresywna: Postawa państwa niemuzułmańskiego 
popierającego agresywną politykę w stosunku do terrorystów, jak 
na przykład działania zbrojne (4.3.2).

Postawa łagodna: Państwo niemuzułmańskie popierające łagodną 
politykę wobec ekstremistów. Przykładem takiej polityki są 
działania dyplomatyczne (4.3.2).

Postawa świata: Stosunek państw na całym świecie wobec wojny 
z terrorem prowadzonej przez Stany Zjednoczone.

Poziom rekrutacji: Cyfra nadrukowana w niektórych państwach, 
która zastępuje wskaźnik rządów przy rzucie na Rekrutację (4.3.4, 
8.2.4).

Prestiż: Sumaryczna ocena polityki Stanów Zjednoczonych  
w oczach świata, również społeczeństwa i liderów muzułmańskich 
(4.7.1).

Przeciążenie: Poziom zaangażowania militarnego polegający na 
rozmieszczeniu przez Stany Zjednoczone i ich sojuszników zbyt 
dużej, z politycznego punktu widzenia, ilości wojsk, osłabiając tym 
samym inne działania przeciwko ekstremistom (4.7.3).

Sąsiadujące: Państwa zbliżone geograficznie, kulturowo lub 
politycznie, w sposób pozwalający na łatwe przemieszczanie się 
między nimi (4.1.1, 4.5).

Radykalizacja: W rozgrywce dla 1 gracza jest to specjalna operacja 
ekstremistów przeprowadzana przy użyciu niewykorzystanych 
punktów operacji. Ta operacja symbolizuje niezadowolenie niek-
tórych Muzułmanów, skłaniające ich do popierania terroryzmu 
(9.4.3).

Rekrutacja: Operacja ekstremistów mająca na celu umieszczenie 
w państwie komórek z toru Fundusze ekstremistów (8.2).

Relacje: Uogólniona ocena skłonności władz państwa do 
współpracy ze Stanami Zjednoczonymi (4.2.3).

Rezerwy: Operacja mająca na celu zgromadzenie środków dla 
planowanej w najbliższej przyszłości operacji (6.3.3).

Rozbicie: Operacja USA, która umożliwia odkrycie, rozproszenie, 
zatrzymanie lub zabicie ekstremistów (7.4).

Rozmieszczenie: Operacja Stanów Zjednoczonych pozwalająca 
umieścić lub przenieść znaczniki wojsk (7.3).

Rundy: Segment gry rozgrywany naprzemiennie, w którym każda 
ze stron zagrywa (zazwyczaj) dwie karty (5.2.2).

Rządy: Sumaryczna ocena rządu państwa pod względem siły, 
stabilności i wsparcia dla wojny z terrorem. Od dobrego, przez 
stabilny, niestabilny, aż do rządów fundamentalistów (4.2.1).

Rządy fundamentalistów: Państwo rządzone zgodnie z doktryną 
ekstremistów. Historycznym przykładem takiego państwa jest 
Afganistan pod władzą Talibów (4.2.1).

Schengen: Grupa państw objętych traktatem z Schengen. Granice 
między tymi państwami są otwarte, co za tym idzie na potrzeby gry 
wszystkie je traktuje się jako sąsiadujące. Ponadto udany zamach 
w jednym z państw może wpłynąć na postawę innych (niektóre  
z państw w grze, dołączyły do strefy Schengen po 2001 roku) (4.5).

Sojusznik: Państwo muzułmańskie aktywnie współpracujące ze 
Stanami Zjednoczonymi  (4.2.3).

Sunnickie: Państwo muzułmańskie rządzone przez Sunnitów 
(sunnicka Syria rządzona przez szyicką sektę Alawitów jest 
wyjątkiem, na potrzeby gry jest traktowana jako państwo sun-
nickie) (4.1.2).

Szyicko-mieszane: Państwo muzułmańskie rządzone przez Szy-
itów, ale z liczną społecznością sunnicką (na potrzeby gry Iran jest 
osobnym typem państwa) (4.1.2).

Tura: Segment gry, w którym obie strony zagrywają dobrane karty, 
aż do wyczerpania ręki (wyjątkiem są Stany Zjednoczone, które 
mogą zatrzymać ostatnią kartę) (5.2).

Uśpiona komórka: Komórka nie prowadząca żadnych działań, 
pozostająca w ukryciu (4.6.4).

Wojna: Rozmieszczenie dużej ilości wojsk USA i sił sojuszniczych 
w wojnie z terroryzmem (4.7.3).

Wojna idei: Operacja USA mająca na celu poprzez dyplomację, 
kampanie społeczne, pomoc, doradztwo itp. wpłynięcie na poziom 
rządów, postawę, relacje lub prestiż. (7.2).

Wojna z terrorem: Termin używany przez władze amerykańskie 
w odniesieniu do działań przeciwko ekstremistom (4.7.2).

Wojsko: Wojska amerykańskie i sił sojuszniczych (4.6).

Wróg: Państwo muzułmańskie posiadające wrogie relacje ze  
Stanami Zjednoczonymi (4.2.3).

Wycofanie: Specjalny rodzaj operacji rozmieszczenia mający na 
celu wycofanie wojsk amerykańskich z państwa w trakcie zmiany 
reżimu (7.3.5).

Wydarzenie: Zagranie karty jako wydarzenia na niej opisanego 
zamiast jednej z operacji lub aktywacja wydarzenia podczas za-
grania operacji za pomocą karty przeciwnika. (6.2).
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Zamach: Operacja ekstremistów polegająca na przeprowadzeniu 
ataku terrorystycznego w celu osiągnięcia zwycięstwa, pozyskania 
funduszy, obniżenia prestiżu Stanów Zjednoczonych, zatrzymania 
organizacji międzynarodowych dostarczających pomoc do państw 
muzułmańskich, sprowokowania rządu do gwałtownej reakcji lub 
zmiany postawy (4.8.1, 8.5).

Zamach WMD: Zamach z użyciem broni masowego rażenia  
(w grze: broni nuklearnej lub biologicznej), zdolnej do zabicia 
tysięcy ofiar w jednym ataku terrorystycznym (4.7.8.1, 8.5.5).

Zasoby: Sumaryczna ocena zasobów ludzkich, materialnych, 
wojskowych i kulturalnych państw muzułmańskich (4.2.5).

Zmiana polityki: Operacja Stanów Zjednoczonych mająca na 
celu zmianę nastawienia społeczeństwa amerykańskiego do wojny  
z terrorem (7.6).

Zmiana reżimu: Specjalna operacja rozmieszczenia, która za 
pomocą interwencji zbrojnej zmienia relacje państwa i (zazwyczaj) 
rządy.  Państwo w trakcie zmiany reżimu, oznacza się odpowied-
nim żetonem do momentu, kiedy jego rządy osiągną poziom dobre 
lub rządy fundamentalistów (7.3.4).
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Pieczenie chleba
Na koniec kilka słów na temat strategii. Wielcy przywódcy mają 
wspólną cechę: potrafią z każdej mąki upiec chleb – innymi słowy 
znajdować możliwości w przeciwnościach. Dobrzy gracze muszą 
mieć tę samą cechę.

Na przykład kluczowa mechanika gry: Zmiana reżimu jest mie-
czem obosiecznym. Z jednej strony jest potężną zdolnością USA 
do odwrócenia zwycięstw ekstremistów, z drugiej strony wymaga 
olbrzymich wydatków. Ekstremiści mogą wykorzystać okupację 
niewiernych do rekrutacji i zatrzymać amerykański postęp, zmu-
szając ich do zajęcia się zobowiązaniami w państwie w trakcie 
zmiany reżimu.

Jednak aby tego dokonać i zablokować poprawę rządów, która 
pozwoliłaby USA na kolejne zmiany reżimów, ekstremiści muszą 
zaangażować własne surowce, które normalnie wykorzystaliby 
gdzie indziej. Tak jak w trakcie wojny w Iraku, nawet rozstrzelone 
po całym państwie i mające trudności wojska USA mogą przycią-
gnąć i wyeliminować wielu ekstremistów. Ponadto podtrzymywana 
i skuteczna walka przeciwko ekstremistom pokazuje siłę Zachodu, 
która wprawdzie nie zaskarbia sympatii, ale stanowi kartę przetar-
gową w rozmowach z przywódcami muzułmańskimi. Ci ostatni, 
dla własnej korzyści, chcąc być po wygranej stronie, mogą poprzeć 
Amerykanów. Ideologia Islamska zakazuje przecież dżihadu jeżeli 
muzułmanie są zbyt słabi by wygrać. 

Podobnie pojawienie się w grze wydarzenia przeciwnika nie zawsze 
jest całkowicie złe: czas zagrania i wymagane warunki wydarzenia 
maja kluczowe znaczenie. W grze jest wiele kombinacji kart, które 
pozwalają obrócić wydarzenie przeciwnika na swoją korzyść – mi-
sją graczy jest zagrać w Wojnę z terrorem i je odnaleźć!
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GMT Games, LLC
 P.O. Box 1308, Hanford, CA 93232-1308

www.GMTGames.com

NAPRZÓD!
(po 11.09.2001-?)
Jest 12 września 2001. Al-Kaida przeprowadzi-
ła przerażający zamach samobójczy w Stanach 
Zjednoczonych. Organizacja liczy, iż sukces 
zamachu rozpali ognie rewolucji muzułmań-
skiej. Wzięte z zaskoczenia Stany Zjednoczone 
szykują się do odpowiedzi...

Żetony 
• Prestiż: 7
• Postawa: Stany Zjednoczone – agresywna; 

świat – agresywna 1
• Żeton działania wojenne: napięcie
• Tor Fundusze: 9
• Tor zwycięstwa Zasoby rządy Dobre: 0
• Tor zwycięstwa Zasoby rządy fundamenta-

listów: 1
• Tor zwycięstwa Rządy stabilne/dobre: 3
• Tor zwycięstwa Rządy niestabilne/funda-

mentalistów:  4

Państwa
• Libia: niestabilne/wróg
• Syria: stabilne/wróg
• Irak: niestabilne/wróg
• Arabia Saudyjska: niestabilne/sojusznik, 2 

znaczniki wojsk
• Państwa Zatoki Perskiej: stabilne/sojusznik, 

2 znaczniki wojsk
• Pakistan: stabilne/neutralny
• Afganistan: rządy fundamentalistów/wróg, 

4 komórki
• Somalia: oblężony reżim

MÓW MI SI
(alternatywna historia)
2001: po miesiącach ponownego zliczania 
głosów z wyborów prezydenckich Demokra-
ci zwyciężyli i pozostają w Białym Domu. 
Machina dyplomatyczna USA skupia się na 
globalnym ruchu ochrony środowiska i działal-
ności humanitarnej państwa. Jest 12 września 
,a wieże upadły...

Przygotowanie do gry jak w scenariuszu 
„Naprzód”, z wyjątkiem:
Żetony
Postawa: Stany Zjednoczone – łagodna.
Karty
Usuń kartę: Oś zła

ANAKONDA
(Po operacji „Enduring Freedom”: 
2002 - ?)
Jest początek 2002 roku. Stany Zjednoczone 
przeprowadziły operację mającą na celu 
obalenie talibańskiego reżimu w Afganistanie 
i rozbicie Al Kaidy. Ekstremiści ponieśli duże 
straty, ale ich dowództwo zdołało uciec…

Żetony
• Prestiż: 8
• Postawa: Stany Zjednoczone – agresywna; 

świat – ??
• Żeton działania wojenne: wojna
• Tor fundusze: 6
• Tor zwycięstwa Zasoby rządy dobre: 0
• Tor zwycięstwa Zasoby rządy fundamenta-

listów: 1
• Tor zwycięstwa Rządy stabilne/dobre: 2
• Tor zwycięstwa Rządy niestabilne/funda-

mentalistów:  6

Państwa
• Libia: niestabilne/wróg
• Syria: stabilne/wróg
• Irak: niestabilne/wróg
• Arabia Saudyjska: niestabilne/sojusznik, 2 

wojska
• Państwa zatoki perskiej: stabilne/sojusznik, 

2 wojska
• Pakistan: niestabilne/sojusznik, 1 komórka, 

Terytoria Plemienne Administrowane Fede-
ralnie FATA

• Afganistan: niestabilne/sojusznik, 6 wojsk, 
1 komórka, zmiana reżimu (brązowa)

• Somalia: oblężony reżim
• Azja Centralna: niestabilne/sojusznik
• Stany Zjednoczone: Patriot Act
• Ekstremiści: umieść komórkę w trzech 

państwach (nie w USA), następnie wykonaj 
rzut w tabeli państw nieokreślonych.

Karty
Usuń karty: Patriot Act, Tora Bora.

MISJA ZAKOŃCZONA?
(po operacji w Iraku: 2003-?)
Jest połowa 2003 roku. Stany Zjednoczone 
zaryzykowały prewencyjną wojnę w Iraku  
w nadziei na stworzenie demokratycznej władzy 
w sercu świata muzułmańskiego. Jednak konflikt 
w Iraku uległ przeciążeniu, Europa wątpi, a irac-
ki opór daje ekstremistom pole do manewru…

Żetony 
• Prestiż: 3
• Postawa: Stany Zjednoczone – agresywna; świat – ??
• Żeton działania wojenne: przeciążenie 
• Tor fundusze: 5
• Tor zwycięstwa Zasoby rządy dobre: 0
• Tor zwycięstwa Zasoby rządy fundamenta-

listów: 0
• Tor zwycięstwa Rządy stabilne/dobre: 5
• Tor zwycięstwa Rządy niestabilne/funda-

mentalistów:  4
• Pole aktywnych wydarzeń:  Specjalne Środ-

ki, Ekstradycje, Podsłuchy
Państwa
• Libia: niestabilne/wróg
• Syria: stabilne/wróg, 1 komórka
• Irak: niestabilne/sojusznik,  6 wojsk,  

3 komórki, zmiana reżimu (brązowa)
• Iran: 1 komórka
• Arabia Saudyjska: niestabilne/sojusznik,  

1 komórka
• Państwa zatoki perskiej: stabilne/sojusznik, 

2 znaczniki wojska
• Pakistan: stabilne/sojusznik, 1 komórka, 

Terytoria Plemienne Administrowane Fe-
deralnie FATA

• Afganistan: niestabilne/sojusznik, 5 wojsk, 
1 komórka , zmiana reżimu (brązowa)

• Somalia: oblężony reżim
• Azja Centralna: stabilne/neutralny
• Indonezja/Malezja: stabilne/neutralny,  

1 komórka
• Filipiny: łagodna, 2 wojska, 1 komórka, 

Grupa Abu Sajjafa
• Wielka Brytania: agresywna
• United States: Patriot Act, NEST
• Ekstremiści: rzuć na postawę każdego  

z państw Schengen, następnie w rozgrywce 
dla 2 graczy, przerzuć 1 wynik rzutu.

Usuń karty: Patriot Act, Tora Bora, NEST, 
Grupa Abu Sajjafa, Chaled Szejk Mohammed, 
Broń Masowego Rażenia w Iraku.

Uwaga: Ten scenariusz może być trudniejszy 
dla strony amerykańskiej. Przy rozgrywce dla 
dwóch graczy najlepszy wariant długości gry to 
Gra Turniejowa lub Kampania.

SCENARIUSZE
Uwaga: wszystkie komórki rozpoczynają grę uśpione.
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