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Przykład rozgrywki dla dwóch graczy
W tym poradniku prezentujemy najważniejsze aspekty rozgrywki dla 
dwóch graczy, której zasady można znaleźć w sekcjach 1-8 instrukcji. 
Gorąco zachęcamy nowych graczy do przeczytania tego poradnika!

Pochyłą czcionką zaznaczyliśmy istotne dla mechaniki terminy  
występujące w grze.

Ten poradnik zawiera nie tylko przykłady z rozgrywki, ale sta-
nowi interaktywną metodę nauki gry. Ta część podręcznika ma 
wprowadzić gracza w zasady gry w łatwy i przystępny sposób. Aby  
w pełni skorzystać z poradnika, najlepiej mieć przed sobą rozło-
żoną grę, tak aby można było odwzorować zagrania z podręcznika  
w prawdziwej rozgrywce.

Na początek należy (ostrożnie) wypchnąć żetony z wyprasek. Żetony 
rządy niestabilne/fundamentalistów i rządy stabilne/dobre należy ułożyć 
w jednym miejscu, tak aby były łatwo dostępne. Będą one używane do 
oznaczania poziomu rządów w państwach muzułmańskich. Po jednym 
żetonie niestabilne należy umieścić w Libii i Iraku na polu wróg. Kolejny 
żeton niestabilne należy umieścić na polu sojusznik w Arabii Saudyjskiej. 
Po jednym żetonie stabilne należy umieścić na polu wróg Syrii, polu 
sojusznik Państw Zatoki Perskiej i polu neutralny Pakistanu. Jeden żeton 
rządy fundamentalistów należy umieścić na polu wróg w Afganistanie.

Następnie należy ułożyć w stos obok planszy żetony łagodna/
agresywna polityka. Są to żetony określające postawę państw nie-
muzułmańskich.

Następnie umieszczane jest sześć żetonów zamach WMD. Trzy  
z nich należy umieścić na mapie na polu Pakistański Arsenał, a trzy 
na polu Niekontrolowany Arsenał, Wzbogacony Uran i Skażenie  
w Kazachstanie. Pozostałe sześć żetonów zamachów z numerami  
1, 2 i 3 umieszczane jest na polu Dostępne zamachy.

Żetony pomoc/oblężony reżim należy ułożyć w stos obok planszy, 
podobnie należy postąpić z żetonami kadra i zmiana reżimu. Jeden 
żeton oblężony reżim należy umieścić w Somalii.

Po wykonaniu powyższych kroków można zacząć umieszczanie 
kluczowych żetonów na mapie: 

• Żetony rezerwy obu stron należy umieścić na polu „0” 
odpowiedniego toru rezerw na planszy.

• Niebieski żeton zasoby rządy dobre należy umieścić na polu 
„0”, a zielony zasoby rządy fundamentalistów na polu „1” toru 
zwycięstwa.

• Żeton rządy stabilne/dobre należy umieścić na polu „3”, a żeton 
rządy niestabilne/fundamentalistów państwa na polu „4” toru 
zwycięstwa.

• Żeton działania wojenne należy umieścić na polu napięcie toru 
działań wojennych.

• Żeton fundusze ekstremistów należy umieścić na polu „9” toru 
funduszy na planszy.

• Żeton karta należy umieścić na torze rundy na polu karta 1,  
a żeton talia na polu 1 talia na torze długości gry.

• Żeton prestiż USA należy umieścić na polu „7” toru prestiżu USA.
• Żeton postawa USA należy umieścić na polu agresywna na torze 

postawy świata do wojny z terrorem, stroną agresywna do góry.
• Żeton postawa świata należy umieścić na polu „1” po stronie 

agresywna na torze postawy świata do wojny z terroryzmem.

Wszystkie pozostałe żetony służą do oznaczania efektów wydarzeń, kiedy 
zostaną zagrane podczas gry. Należy je odłożyć na stos obok planszy.

Przyszła kolej na rozstawienie drewnianych znaczników. Czarne 
znaczniki to komórki ekstremistów. Brązowe znaczniki to wojska 
(ONZ i amerykańskie). Pięć znaczników wojsk należy umieścić 
na polu przeciążenie, a kolejne pięć na polu wojna na torze działań 
wojennych. Jeden znacznik należy umieścić na polu napięcie. Dwa 
znaczniki wojska należy umieścić w Arabii Saudyjskiej, a pozo-
stałe dwa w Państwach Zatoki Perskiej. Podobnie należy postąpić  
z komórkami ekstremistów. Po pięć znaczników jest umieszczane na po-
lach wzmocnione i umiarkowane toru funduszy, a jeden na polu obniżone. 
Pozostałe cztery komórki są umieszczane w Afganistanie, półksiężycem 
do dołu. Warto zaznaczyć, że w grze używanych jest jedynie po piętnaście 
znaczników każdej ze stron i ta liczba zawsze znajduje się na planszy. 
Zgubione znaczniki należy zastąpić jakimiś zamiennikami tak, aby ich 
liczba wynosiła po piętnaście na stronę konfliktu.

Na koniec należy przygotować do gry talię kart. W Labiryncie, inaczej 
niż w niektórych grach z mechaniką opartą na kartach, obaj gracze 
dobierają karty z jednej talii.

Na potrzeby tego poradnika należy z talii dobrać następujące karty. 
Początkowa ręka ekstremistów: Mossad i Szin Bet (#22), Szariat (#28), 
Hidżab (#35), Grupa Abu Sajjafa (#57), Opium (#72), Oś zła (#78), 
Przeciek (#85), Wahhabizm (#95) i Hizb at-Tahrir (#100).

Początkowa ręka USA: Rozmowy z Islamskim Frontem Wyzwolenia 
Moro (#4), Etiopska interwencja (#15), Broń masowego rażenia  
w Libii (#39), Pakistańska ofensywa (#42), Operacja Płynny Ołów 
(#63), Wzbogacony Uran (#65), Saddam Husajn (#92), Iran (#104) 
i Armia Mahdiego (#106).

Voila! Scenariusz Naprzód! opisany na końcu instrukcji jest gotowy do gry.

Gra jest przygotowana, warto teraz lepiej przyjrzeć się mapie.

W tym momencie należy przerwać lekturę poradnika i zapoznać się 
z sekcjami 4.1-4.4 instrukcji.

Już? Wspaniale! Z instrukcji gracze dowiedzieli się, że w grze są 
trzy typy państw: muzułmańskie, niemuzułmańskie i Iran, który 
jest państwem o specjalnych zasadach. Łatwo rozpoznać państwa 
muzułmańskie, ponieważ mają one tory relacji, podczas gdy państwa 
niemuzułmańskie mają jedynie miejsce na żeton postawy. 

W trakcie przygotowania gry żeton zasoby rządy fundamentali-
stów został umieszczony na polu „1” toru zwycięstwa. Stało się tak 
dlatego, że Afganistan (z wartością zasobów „1”) znajduje się pod 
rządami fundamentalistów. W tym momencie na mapie są cztery 
państwa o rządach niestabilnych lub fundamentalistów, stąd żeton 
rządy niestabilne/fundamentalistów został umieszczony na polu „4” 
toru zwycięstwa. Analogicznie żeton rządy stabilne/dobre państwa 
został umieszczony na polu „3”. Warto zaznaczyć, że państwa nie-
muzułmańskie mają stałą jakość rządów (dobre lub stabilne) i nie są  
w żaden sposób podliczane na torze zwycięstwa.

W tym momencie tylko jedno państwo niemuzułmańskie ma usta-
loną postawę: jest to Izrael, który zawsze ma postawę agresywną 
(zobacz 4.3.3 w instrukcji). Co za tym idzie, na mapie jest teraz jedno 
państwo o postawie agresywnej i ani jednego państwa o postawie 
łagodnej. Różnica między postawami daje wynik 1 agresywna, stąd 
żeton postawy świata jest na polu 1 agresywna na torze Postawy 
świata wobec wojny z terroryzmem.

W następnej części poradnika zostaną omówione tory działań wojen-
nych i funduszy. Najpierw należy jednak przeczytać sekcję 4.7 instrukcji.

Gracze znają już mechanikę działania poszczególnych pól i torów 
na planszy. Prawdopodobnie najważniejszą mechaniką w grze jest 
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umieszczanie wojska i komórek ekstremistów na mapie i ich powra-
canie na swoje tory. Znaczniki (zarówno komórki, jak i wojska) są 
zabierane z toru od lewej do prawej, a wracają od prawej do lewej, 
przy czym na danym polu toru nie może być nigdy więcej niż pięć 
znaczników. Istotny jest również fakt, że umiejscowienie żetonów 
działania wojenne oraz fundusze determinuje liczbę kart, którą gracze 
dobiera na początku tury. W tym momencie obydwaj gracze dobierają 
po dziewięć kart, ponieważ żeton działań wojennych nadal wskazuje 
napięcie, a żeton fundusze jest na wartości 9, na polu wzmocnione.

Na koniec, przed rozpoczęciem gry, gracze powinni zapoznać się  
z sekcją 5 instrukcji. Bez obaw, nie jest ona długa.

Teraz gracze wiedzą już, jak działa sekwencja gry. W przeciwieństwie 
do większości gier z mechaniką opartą na kartach, gracze będą za-
grywać w swojej rundzie po dwie karty. Pozwala to na planowanie  
i zagrywanie ciekawych połączeń kart. A teraz do gry!

Pierwsza runda gry

Pierwsza karta ekstremistów
Każda karta w grze zawiera dwie kluczowe informacje: wydarzenie 
skojarzone z USA, ekstremistami lub nieskojarzone i PO równe od 
1 do 3. Przy każdym zagraniu karty gracz deklaruje, czy używa jej 
jako wydarzenia, czy też jako operacji (karta Wybory w USA jest 
wyjątkiem, ponieważ przy jej zagraniu rozpatrywane jest zarówno 
wydarzenie i operacja). Jeżeli karta została zagrana jako operacja, 
a wydarzenie jest skojarzone z przeciwnikiem, wydarzenie jest roz-
patrywane. Oznacza to, że gracze muszą ostrożnie planować swoje 
posunięcia, tak aby zminimalizować szkody wynikające z zagrania 
wydarzenia przeciwnika. W tym miejscu należy przerwać lekturę  
i zapoznać się z sekcjami 4.10 i 6 z instrukcji.

Pierwszym celem ekstremistów zazwyczaj jest rekrutacja większej 
liczby komórek. Sekcja 8.0 instrukcji zawiera zasady dotyczące 
operacji ekstremistów. W tym momencie gracze powinni zapoznać 
się z sekcjami 8.1 i 8.2 instrukcji.

W porządku! Gracze wiedzą już dokładnie, jak działa operacja Rekru-
tacja! W tym momencie w Afganistanie mamy rządy fundamentali-
stów. Oznacza to, że grający ekstremistami nie musi rzucać kostkami 
na powodzenie rekrutacji komórek z toru funduszy, ponieważ każda 
próba jest automatycznym sukcesem. Grający ekstremistami zagrywa 
Hidżab (#35), wydarzenie skojarzone z USA i deklaruje użycie jej 
PO do rekrutacji w Afganistanie. Wydarzenie jest skojarzone z USA, 

ale jego warunki sprawiają, że nie jest możliwe do zagrania, więc 
nie będzie rozpatrywane. Wszystkie trzy PO karty są używane do 
rekrutacji w Afganistanie, komórki są umieszczane w polu państwa 
jako uśpione (księżycem do dołu). 

Następnie Hidżab jest odrzucany. Gdyby wydarzenie zostało roz-
patrzone, karta zostałaby na stałe usunięta z gry. Żeton karta jest 
przesuwany na torze sekwencji gry do pola karta 2. 

Druga karta ekstremistów: 

Drugim zagraniem ekstremistów będzie przemieszczenie części komó-
rek z Afganistanu za pomocą operacji Podróż. W tym miejscu należy 
przerwać lekturę podręcznika gry i zapoznać się z sekcją 8.3 instrukcji. 
Po lekturze tej sekcji gracze wiedzą już, jak działa operacja Podróż. 

Zawsze kiedy karta jest zagrywana jako operacja, wszystkie jej PO 
muszą zostać wykorzystane do przeprowadzenia jednej operacji. 
Innymi słowy, nie można wykorzystać 1PO z karty do Podróży  
a potem 2PO do Rekrutacji (zobacz sekcję 8.1 instrukcji). Ponadto, 
gracz musi zadeklarować, jaką operację przeprowadza, zanim zacznie 
rozpatrywać jakąkolwiek jej część. 

Ekstremiści zagrywają Wahhabizm jako operację Podróż (3PO). 
Trzy komórki będą podróżować z Afganistanu. Jedna przemieści się 
do Pakistanu, jedna do Rosji i jedna na Filipiny. Ponieważ Pakistan 
sąsiaduje z Afganistanem, komórka, która tam podróżuje, dociera 
bezpiecznie do celu. Gdyby komórka była aktywna, w tym momencie 
stałaby się uśpiona, jednak jest już uśpiona, więc nic ponadto się 
nie dzieje.

Następnie rozpatrywana jest Podróż dwóch pozostałych komórek. 
Najpierw jednak gracze powinni zapoznać się z sekcją 4.9 w in-

Grający ekstremistami używa wszystkich 3 PO do Rekrutacji  
w Afganistanie. Komórki są umieszczane jako uśpione.

Karta o liczbie PO równej 3 została zagrana, aby przemieścić komórki 
z Afganistanu.
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Gracz USA przeprowadza Wojnę idei w Państwach Zatoki Perskiej. 
Wymaganym wynikiem rzutu jest „5”, jednak gracz wyrzuca „4”, ope-
racja się nie powiodła, ale w państwie umieszczany jest żeton pomoc.

strukcji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasadę 4.9.4.

Oba pozostałe cele Podróży – Rosja i Filipiny – to państwa nieokreślo-
ne. Najpierw rozpatrzone zostaną Filipiny. Na karcie pomocy ekstre-
mistów znajduje się tabela państw nieokreślonych. Ponieważ Filipiny 
są państwem niemuzułmańskim, sprawdzana będzie ich postawa 
według tabeli postawy. Jedynym modyfikatorem rzutu dla tej tabeli 
jest +1 przy testowaniu postawy USA. W tym rzucie ten modyfikator 
nie będzie brany pod uwagę. Wynikiem rzutu jest „2”, Filipiny mają 
łagodną postawę. W związku z tym należy odpowiednio przesunąć 
żeton postawa świata. Ponieważ na mapie znajduje się teraz po jednym 
państwie o postawie łagodnej i agresywnej, żeton jest przesuwany na 
pole „0” toru postawy świata wobec wojny z terroryzmem. 

Filipiny nie sąsiadują z Afganistanem. Aby komórka mogła się tam 
bezpiecznie przemieścić, gracz musi wykonać rzut kostką, uzyskując 
w rzucie wynik równy lub niższy od cyfry z żetonu  rządów, Filipiny 
mają stabilne rządy, więc w teście musi wypaść wynik „1” lub „2”, 
aby komórka dostała się na teren państwa. Wynikiem rzutu jest „1”, 
komórka bezpiecznie dociera do celu.

Na koniec rozpatrzona zostanie komórka podróżująca do Rosji. 
Ponieważ Rosja również nie jest określona, należy ustalić jej postawę, 
tak jak to miało miejsce przy Filipinach. Wynikiem rzutu jest „5”, 
Rosja ma agresywną postawę. Żeton postawa świata wraca na pole 
1 agresywna toru postawy świata do wojny z terroryzmem. 

Rosja, tak jak Filipiny, również nie sąsiaduje z Afganistanem, więc 
gracz musi rzucić kostką, aby sprawdzić wynik Podróży. Rządy  
w Rosji również są stabilne, więc wymaganym wynikiem jest „1” lub 
„2”. W rzucie wypada wynik „6”, komórka została wyeliminowana  
i zostaje odstawiona na tor Fundusze. Należy umieścić ją na pierw-
szym polu od prawej strony, które ma mniej niż pięć komórek  
(w tym momencie na torze znajduje się dziewięć komórek). 

Żeton karta jest przemieszczany na torze sekwencji gry do pola USA 
karta 1.

Pierwsza karta USA: 
Chcąc umocnić swoją pozycję w Państwach Zatoki Perskiej przed 
rozprawieniem się z Afganistanem, USA zagrywają Wzbogacony 
Uran jako operację. Ponieważ ani w Rosji, ani w Azji Centralnej nie 
ma komórek, wydarzenie nie jest rozpatrywane. Gracz USA deklaruje 
zagranie karty Wojny idei jako operacji w Państwach Zatoki Perskiej. 
W tym momencie warto zapoznać się z sekcjami 7.1 i 7.2 instrukcji.

Jak łatwo wywnioskować z lektury zasad, USA używają kart jako ope-
racji zupełnie inaczej niż ekstremiści. Aby przeprowadzić operację 
w państwie, gracz USA musi zagrać kartę o liczbie PO równej lub 
wyższej od wartości na żetonie rządów państwa. Ponieważ Państwa 
Zatoki Perskiej mają stabilne rządy, do przeprowadzenia operacji 
wymagana jest karta z minimum 2PO.

Gracz rozpatruje teraz operację Wojna idei. Do tego celu należy użyć 
instrukcji dla Wojny idei z karty pomocy gracza USA. Ponieważ 
państwo jest muzułmańskie, do przeprowadzenia operacji zosta-
nie użyta właściwa dla niego część instrukcji. Gracz rzuca kostką  
i sprawdza skutki w tabeli Wojna idei, biorąc pod uwagę odpowiednie 
modyfikatory. Do sukcesu operacji wymagany jest wynik „5” lub 
więcej. W tym momencie zastosowanie mają dwa modyfikatory:  
+1 za wysoki prestiż USA (jak wskazuje tor prestiż USA na planszy) 
i -1, ponieważ gracz stara się poprawić rządy na dobre (w tym mo-
mencie państwo ma rządy stabilne/relacja sojusznik). Wynikiem 
rzutu jest „4”, modyfikatory się znoszą, więc rezultat końcowy to 
„4”, o jeden od sukcesu. 

Wojna idei nie powiodła się, ale nie wszystko stracone. Ponieważ do 
sukcesu zabrakło jednego oczka, w państwie zostaje umieszczony 
żeton pomoc. Tak długo, jak żeton pozostanie w tym miejscu, kolejne 
Wojny idei tu przeprowadzane będą miały modyfikator +1.

Żeton karta jest przesuwany na torze sekwencji gry do pola USA 
karta 2.

Żeton pomoc daje modyfikator +1 przy kolejnych rzutach na Wojnę 
idei.
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Druga karta USA:
Pierwsza próba przeprowadzenia Wojny idei w Państwach Zatoki 
Perskiej się nie powiodła, jednak USA zdobyły żeton pomoc, więc 
gracz decyduje się podjąć drugą próbę. Zagraną kartą jest Etiopska 
Interwencja zagrana jako operacja, a konkretnie jako Wojna idei  
w Państwach Zatoki Perskiej. Jedyną różnicą w stosunku do po-
przedniej próby jest modyfikator +1 do rzutu (+1 za wysoki prestiż 
USA, -1 za próbę zmiany rządów na dobre i +1 za żeton pomoc). 
Wynik rzutu to „6”, więcej niż było potrzebne do sukcesu. Zgodnie 
z instrukcją dla Wojny idei na karcie pomocy gracza USA ta ope-
racja może poprawić rządy, tylko jeżeli państwo jest sojusznikiem. 
Jeżeli państwo jest określone jako neutralny, sukces operacji zmieni 
jego relację na sojusznik. Wojna idei nie może być przeprowadzona  
w państwie o relacji wróg. Ponieważ po przeprowadzeniu operacji 
poziom rządów zmienił się na dobre, wszystkie żetony zmiana reżi-
mu, oblężony reżim i pomoc są usuwane z państwa. W tym przypadku 
usuwany jest żeton pomoc. Na koniec żeton zasoby rządy dobre na 
torze zwycięstwa jest przesuwany na pole „3”, ponieważ Państwa 
Zatoki Perskiej mają wartość zasobów „3”.

Rozstrzygnięcie zamachów: 
Żeton karta na torze sekwencji gry jest przesuwany na pole USA  
Rozstrzygnięcie zamachów. W tej fazie rozstrzygane są zamachy 
umieszczone na mapie w rundzie ekstremistów. W tym momencie nie 
ma takich zamachów, więc żeton karta jest przesuwany z powrotem 
na na pole ekstremistów karta 1.

Kolejna runda

Pierwsza karta ekstremistów
Aby wywrzeć presję na USA, ekstremiści zagrywają kartę Grupa Abu 
Sajjafa jako wydarzenie. Zgodnie z treścią wydarzenia, na Filipinach 
jest umieszczana jedna z dostępnych na torze funduszy komórek 
(co pozostawi na torze jeszcze osiem komórek). Ponieważ Filipiny 
zostały już określone, nie ma potrzeby, aby robić to ponownie. Grupa 
Abu Sajjafa jest wydarzeniem trwałym, więc należy  zaznaczyć to 
odpowiednim żetonem (wydarzenia tego typu mają słowo kluczowe 
trwały na dole karty). Na planszy znajduje się pole aktywne wyda-

rzenia, w którym są umieszczane żetony.  Niektóre wydarzenia są 
związane z konkretnym regionem geograficznym i na mapie znajdują 
się specjalne pola na ich żetony. Żeton Grupa Abu Sajjafa należy 
umieścić w odpowiadającym mu polu nad polem Filipin na mapie.

Ponieważ Grupa Abu Sajjafa została zagrana jako wydarzenie, karta 
jest usuwana z gry – należy ją odłożyć na bok zamiast na stos kart 
odrzuconych, nie będzie jej już można użyć w tej rozgrywce.

Żeton karta jest przesuwany na torze sekwencji gry na pole ekstre-
mistów karta 2.

Druga karta ekstremistów
Drugim zagraniem ekstremistów jest próba zaszkodzenia prestiżowi 
USA poprzez przeprowadzenie zamachu na Filipinach. Przed dalszą 
lekturą poradnika warto zapoznać się z sekcją 8.5 instrukcji.

Gracze wiedzą teraz, jak przeprowadzać operacje Zamach. Zgodnie 
z treścią wydarzenia Grupa Abu Sajjafa, USA tracą 1 punkt prestiżu 
za każdy zamach umieszczony (nie rozstrzygnięty!) na Filipinach, 
chyba że znajduje się tam więcej kostek wojska niż komórek (warto 
zaznaczyć, że to wydarzenie pozwala USA umieszczać wojsko na 
Filipinach, mimo iż nie są one państwem muzułmańskim, więcej 
informacji o rozmieszczaniu wojsk znajduje się poniżej). Ekstremiści 
mają na ręce niebezpieczne wydarzenie skojarzone z USA: Szariat. 
Ponieważ grający ekstremistami nie chce, aby wydarzenie zostało 
rozpatrzone, zagrywa kartę jako 
operację Zamach. Ponieważ jest to 
pierwsza próba przeprowadzenia 
zamachu w tej turze, wydarzenie nie 
będzie rozpatrywane (patrz 8.5.3). 
Jest to dobra metoda na pozbywanie 
się skojarzonych z USA wydarzeń.

Ekstremiści postanawiają użyć 
obu PO karty do przeprowadzenia 
zamachów na Filipinach. Warto 
zauważyć, że na Filipinach można 
w tym momencie wykorzystać tylko 
2PO do zamachów, ponieważ znaj-
dują się tam jedynie dwie komórki. 
Rząd Filipin jest oznaczony cyfrą 2, grający ekstremistami będzie po-
trzebował więc wyniku „1” lub „2”, aby umieścić tam żeton zamachu. 
Gracz wykonuje rzut dwiema kostkami (po jednej dla każdego PO), 
wynik to dwie jedynki! Na Filipinach umieszczane są dwa żetony 
zamachów. Grający ekstremistami wybiera dwa żetony o wartości 
„2” (bez pokazywania graczowi USA) i umieszcza liczbą do dołu 
na polu państwa. Ponieważ zagrana karta miała liczbę PO równą 2, 
gracz mógł wybierać jedynie spośród żetonów o wartości „1” i „2”. 

Następnie zgodnie z treścią wydarzenia Grupa Abu Sajjafa, prestiż USA 
spada o dwa z siedmiu do pięciu. Karta Szariat jest umieszczana na polu 
Pierwszy zamach na planszy jako przypomnienie, że ekstremiści wyko-
rzystali swój pierwszy zamach w turze do pozbycia się wydarzenia USA. 

Żeton karta jest przesuwany na torze sekwencji gry na pole USA karta 1.

Wydarzenie Grupa Abu Sajjafa umieszcza jedną komórkę na Filipinach 
i żeton wydarzenia w polu nad Filipinami.
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Pierwsza karta USA 
Jako kontrę na zagraną przez ekstremistów Grupę Abu Sajjafa, gracz 
USA zagrywa Rozmowy z Islamskim Frontem Wyzwolenia Moro jako 
wydarzenie. Zgodnie z tekstem na karcie ekstremiści tracą jeden 
punkt funduszy, a Grupa Abu Sajjafa jest zablokowana (patrz 6.2.8). 
Żeton fundusze ekstremistów jest przesuwany z pola „9” na pole „8” 
na torze funduszy. Aby zaznaczyć zagranie wydarzenia, żeton Grupa 
Abu Sajjafa jest odwracany na stronę Rozmowy z Islamskim Frontem 
Wyzwolenia Moro. Karta wydarzenia Rozmowy z Islamskim Frontem 
Wyzwolenia Moro jest usuwana z gry.

Żeton karta jest przesuwany na torze sekwencji gry na pole USA karta 2.

Druga karta USA 
Gracz USA stoi teraz przed trudną decyzją: może zagrać drugą kartę 
jako operację Alarm, aby powstrzymać jeden z zamachów. Niestety 
niezależnie od zagrania, jeden z zamachów zostanie przeprowadzony 
w najbliższej fazie Rozstrzygnięcie zamachów, a co za tym idzie, nie-
zależnie od wszystkiego, fundusze ekstremistów powrócą na pole „9”. 
Trudna decyzja, ale o to chodzi w tej grze. Kalkulując wszystkie za  
i przeciw, gracz USA decyduje się zignorować zamachy na Filipinach, 
a zamiast tego przeprowadzić operację Zmiana reżimu w Afganista-
nie. Tym samym rozpoczyna się wojna w Afganistanie! Przed dalszą 
lekturą warto zapoznać się z sekcją 7.3 instrukcji dotyczącą operacji 
Rozmieszczenie, której specjalnym rodzajem jest Zmiana reżimu.

Już? Do dzieła!

Zmiana reżimu w Afganistanie jest możliwa, ponieważ: (a) Afganistan ma 
rządy fundamentalistów, (b) USA mają agresywną postawę i (c) na torze 
działań wojennych jest wystarczająca ilość znaczników. Aby przeprowadzić 
tę operację, gracz USA musi zagrać kartę o liczbie PO równej 3. Zagraną 
kartą jest Broń masowego rażenia w Libii jako operacja zmiany reżimu  
w Afganistanie. W państwie zostaje umieszczone sześć znaczników z toru 
działań wojennych. Następnie żeton działań wojennych jest przesuwany 
na pole najbardziej po prawej, w którym jest mniej niż pięć znaczników,  
w tym wypadku jest to pole wojna. Warto zaznaczyć, że przy umieszczaniu 
wszystkie znaczniki muszą pochodzić z tego samego źródła, czy to z jednego 
wybranego państwa, czy z toru działań wojennych (który de facto symboli-
zuje USA). Warto również zauważyć, iż umieszczonych mogło być więcej 
wojsk, jednak spowodowałoby to przesunięcie żetonu działania wojenne na 
pole przeciążenie. Należy pamiętać, że położenie żetonu działania wojennne 
determinuje liczbę kart dobieranych na końcu tury. Doprowadzenie do 
przeciążenia jest ryzykowną decyzją, więc gracz umieszcza wymagane 
minimum dla Zmiany reżimu, 
czyli sześć znaczników wojska.

Następnie wszystkie komórki  
w Afganistanie stają się aktyw-
ne, znaczniki należy odwrócić 
księżycem do góry. W polu 
państwa jest umieszczany że-
ton zmiana reżimu zieloną 
stroną ku górze. Jeżeli gracze są 
przekonani, że gra nie dobiega 
końca, można pominąć krok  
z końca tury i od razu umieścić żeton brązową stroną ku górze (zobacz 
4.8.2). W tym przypadku, dla wiernego odwzorowania zasad, żeton 
został umieszczony zieloną stroną ku górze. 

Relacja Afganistanu zostaje zmieniona na sojusznik, a gracz USA 
rzuca kostką, aby ustalić, jaki będzie nowy poziom rządów. Zgodnie 
z tabelą poziomu rządów z karty pomocy gracza USA należy rzucić 
jedną kostką. Gracz ma szczęście i rzuca „5”, Afganistan zostaje 

sojusznikiem ze stabilnymi rządami. Żeton rządy stabilne/dobre jest 
przesuwany na pole „4” na torze zwycięstwa (ponieważ na mapie 
są teraz cztery takie państwa), natomiast żeton rządy niestabilne/ 
fundamentalistów zostaje cofnięty na pole „3”, czyli żetony zamieniły 
się miejscami.

Na pierwszy rzut oka Zmiana reżimu jest niesamowicie skuteczną 
bronią. Tak! Ale jest to miecz obosieczny: 

• Operacje Rekrutacja ekstremistów w państwach w trakcie Zmiany 
reżimu są automatycznym sukcesem.

• Gracz USA nie może przemieścić wojsk z państwa w trakcie Zmiany 
reżimu, jeżeli nie ma w nim co najmniej o pięć znaczników wojska 
więcej niż komórek – co za tym idzie, wojska są unieruchomione, 
co ma negatywny wpływ na liczbę dobieranych kart.

• Gracz USA nie może przeprowadzać w państwie w trakcie zmiany 
reżimu Wojny idei, jeżeli nie ma w nim o pięć wojsk więcej niż 
znajduje się tam komórek, a ponieważ państwo jest oznaczone 
żetonem zmiana reżimu do momentu, kiedy poziom rządów 
zmieni się na dobre. Zakończenie Zmiany reżimu może być 
czasochłonne.

• Gracz musi również przeprowadzić rzut kością na prestiż po 
rozpoczęciu operacji Zmiana reżimu, co z dużym prawdopodo-
bieństwem doprowadzi do jego spadku. Będzie to następny krok 
opisany w poradniku.

Zgodnie z instrukcją tabeli prestiżu z karty pomocy gracza USA 
wykonywany jest rzut jedną kostką. Wynik to szczęśliwe „6”! Prestiż 
USA się zwiększa. Drugi rzut tym razem dwiema kostkami określi, 
o ile punktów nastąpi zmiana. Niższy wynik określa wysokość zmiany. 
Gracz USA rzuca „4” i „1”. Prestiż USA zmienia się o jeden w górę. 

Żeton prestiż jest przesuwany z pola 
„5” na pole „6” na torze prestiżu.

Rozstrzygnięcie zamachów: 
Żeton karta jest przesuwany na torze sekwencji gry na pole USA 
Rozstrzygnięcie zamachów. W tym momencie na mapie są dwa za-
machy, oba na Filipinach. Grający ekstremistami po kolei odwraca 
żetony, oba mają wartość „2”. Odwracany i rozpatrywany jest pierw-
szy z zamachów zgodnie z tabelą niezablokowanych zamachów na 
karcie pomocy ekstremistów. Używana jest część tabeli dla państw 
niemuzułmańskich innych niż USA. Na początku wartość zamachu 
jest dodawana do funduszy ekstremistów, fundusze wzrosłyby o dwa, 
jednak ponieważ maksymalną wartością jest „9”, pozostała część uzy-
skanych funduszy jest ignorowana. Żeton funduszy jest przesuwany 
na pole „9” na torze funduszy. Następnie wykonywany jest rzut na 
postawę Filipin. Wynikiem jest „2”, Filipiny pozostają łagodne. Żeton 
zamach jest umieszczany z powrotem na polu Dostępne zamachy.

Drugi zamach jest rozpatrywany w ten sam sposób. Fundusze się 
nie zmieniają (już są na poziomie „9”). Gracz wykonuje kolejny rzut 
na postawę. Tym razem wynik to „6”, postawa Filipin zmienia się na 
agresywną. Na mapie są teraz trzy państwa o agresywnej postawie  
i żadnego o postawie łagodnej, więc żeton postawa świata jest przesu-
wany na pole 3 agresywna. Zamach odbił się również na ekstremistach.
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Żeton karta jest przesuwany na torze sekwencji gry z powrotem na 
pole ekstremistów karta 1.

Kolejna runda

Pierwsza karta ekstremistów
Ekstremistom pali się grunt pod nogami. Mają cztery aktywne 
 komórki w Afganistanie, który ma stabilne rządy. To czyni aktywne 
komórki podatne na rozbicie. Uznając, że komórki i tak prawdopo-
dobnie zostaną rozbite, grający ekstremistami postanawia przepro-
wadzić Dżihad. W grze są dwa rodzaje tej operacji: Dżihad i Wielki 
dżihad. W tym momencie warto zapoznać się z sekcją 8.4 instrukcji.

Gracze wiedzą już, jakie są zasady przeprowadzania Dżihadu. Ta opera-
cja w dużym stopniu jest odpowiednikiem operacji Wojna idei USA. Jest 
to główne narzędzie ekstremistów do destabilizacji rządów w państwie. 

Grający ekstremistami zagrywa Oś zła jako operację i deklaruje uży-
cie dwóch PO do przeprowadzenia Dżihadu w Afganistanie i jednego 
do przeprowadzenia Dżihadu w Pakistanie. W przypadku Dżihadu 
w Afganistanie wykonywany jest rzut dwiema kostkami. Wynik 
musi być niższy lub równy cyfrze odpowiadającej rządom państwa: 
wyniki to „6” i „2”. „6” oznacza porażkę, jedna z komórek została 
wyeliminowana i zostaje przesunięta z powrotem na tor funduszy. 
„2” to sukces! Komórka staje się aktywna (w tym przypadku wszyst-
kie komórki w Afganistanie są już aktywne, więc nic się nie dzieje). 
Zgodnie z tabelą dżihadu na karcie pomocy ekstremistów sukces de-
stabilizuje rządy państwa o jeden, ale nie poniżej poziomu niestabilne 
(zmiana na rządy fundamentalistów  wymaga Wielkiego Dżihadu). 
Poziom rządów w Afganistanie zmniejsza się na niestabilne. Warto 
zaznaczyć, że Dżihad nie zmienia relacji, a jedynie poziom rządów. 
Żetony rządy dobre/stabilne i rządy niestabilne/ fundamentalistów 
znowu zamieniają się miejscami na torze zwycięstwa. 

Następnie przeprowadzany jest Dżihad w Pakistanie. Wynik rzutu 
wynosi „1”. Poziom rządów destabilizuje się na niestabilne, a komórka 
przeprowadzająca operację staje się aktywna. Żeton rządy niestabilne/ 
fundamentalistów jest przesuwany na pole „5”, a żeton rządy dobre/
stabilne na pole „2” na torze zwycięstwa.

Żeton karta jest przesuwany na torze sekwencji gry na pole ekstre-
mistów karta 2. 

Druga karta ekstremistów: 
Drugim zagraniem ekstremistów jest karta Opium jako wydarze-
nie. Zgodnie z tekstem karty trzy uśpione komórki są umieszczane  
w Afganistanie z toru funduszy. 

Żeton karta jest przesuwany na torze sekwencji gry na pole USA karta 1.

Pierwsza karta USA: 
Gracz USA nie może przeprowadzić Wojny idei w Afganistanie, do-
póki nie wyeliminuje części znajdujących się tam komórek. Należy 
pamiętać, że w państwie w trakcie Zmiany reżimu USA muszą mieć 
o pięć więcej wojsk, niż znajduje się tam komórek. Co za tym idzie, 
najodpowiedniejszym ruchem wydaje się operacja rozbicia. W tym 
miejscu warto zapoznać się z sekcją 7.4 instrukcji.

Czas rozprawić się z bojownikami Al-Kaidy. Aby przeprowadzić 
jakąkolwiek operację w Afganistanie w tym momencie, gracz USA 
musi zagrać kartę z 3PO, ponieważ państwo ma niestabilne rządy 
(aby przeprowadzić operację, gracz USA musi zagrać kartę o PO 
równych lub większych od wartości na żetonie rządów państwa). 
Gracz zagrywa kartę Saddam Husajn (3PO) jako operację. Jest to 

możliwe do zagrania wydarzenie skojarzone z ekstremistami, więc 
jest rozpatrywane. Gracz może wybrać, czy najpierw rozpatrzone 
będą PO, czy wydarzenie. W tym wypadku najpierw rozpatrywane 
jest wydarzenie, jednak jego efekt jest bez znaczenia, ponieważ 
fundusze ekstremistów już są na poziomie „9”. 

Operacja rozbicia jest przeprowadzana zgodnie z jej instrukcją na 
karcie pomocy gracza USA. Ponieważ operacja jest przeprowadzana 
w państwie z dwoma lub więcej znacznikami wojsk, wydarzą się dwie 
rzeczy: najpierw operacji rozbicia zostaną poddane dwie komórki,  
a następnie prestiż USA wzrośnie o jeden. Dla każdej rozpatrywanej 
komórki gracz USA może uaktywnić jedną z uśpionych komórek 
lub unicestwić jedną z już aktywnych komórek. Wraca ona na tor 
funduszy. Gracz wybiera tę drugą opcję i odsyła dwie komórki na 
tor funduszy. Żeton prestiż jest przesuwany z pola „6” na pole „7” 
toru prestiżu, zmieniając prestiż USA ponownie na pole wysoki. 
Wzrost prestiżu jest związany z przeprowadzeniem operacji Rozbicie  
w państwie z przynajmniej dwoma znacznikami wojsk – jeżeli cho-
ciaż jedna komórka lub kadra zostanie aktywowana/wyeliminowana, 
prestiż rośnie o jeden.

Żeton karta jest przesuwany na torze sekwencji gry na pole USA karta 2.

Druga karta USA:
Starając się zapobiec ustanowieniu rządów fundamentalistów  
w Pakistanie, co dałoby ekstremistom dostęp do pakistańskiego arse-
nału broni masowego rażenia (zobacz 8.4.5), gracz USA zagrywa Iran 
jako wydarzenie. Ponieważ Pakistan jest państwem szyicko-miesza-
nym (symbol zielonego koła z białą gwiazdą i księżycem) wydarzenie 
może być tu użyte. Komórka w Pakistanie zostaje wyeliminowana  
i przesunięta na tor funduszy. Ponieważ w wyniku wydarzenia została 
wyeliminowana ostatnia komórka, w Pakistanie jest umieszczany 
żeton kadra – takie żetony są również umieszczane, jeżeli ostatnia 
komórka zostanie wyeliminowana w wyniku Rozbicia (zobacz 4.8.4). 

Nie ma żadnych zamachów do rozstrzygnięcia, więc żeton karta jest 
przesuwany z powrotem na pole ekstremistów karta 1.

Kolejna runda

Pierwsza karta ekstremistów
Chcąc zapobiec odcięciu przez USA, grający ekstremistami posta-
nawia podjąć próbę podróży komórki do Somalii. Zagrywa Hizb 
at-Tahrir jako 1PO i deklaruje operację podróży aktywnej komórki 
z Afganistanu do Somalii.

Ponieważ Somalia jest państwem nieokreślonym, należy wyko-
nać rzut według tabeli państw nieokreślonych. Wykonywany 
jest jeden rzut kostką według tabeli na karcie pomocy ekstre-
mistów. Wynik rzutu „3” określa rządy Somalii jako niestabilne  
z relacją neutralny. Żeton rządy niestabilne/fundamentalistów 
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jest przesuwany na pole „6” na 
torze zwycięstwa.

Następnie, ponieważ Somalia nie 
sąsiaduje z Afganistanem, gracz 
musi wykonać rzut o wyniku usta-
lonym przez wartość na żetonie 
rządów państwa. Wynik rzutu „2” 
oznacza, że komórka bezpiecznie 
przedostała się do Somalii, jej 
znacznik jest umieszczany na polu 
państwa księżycem do dołu (komórka ponownie jest uśpiona). Gra-
jący ekstremistami mógł użyć 1PO również do Podróży w obrębie 
Afganistanu i po prostu odwrócić znacznik księżycem do dołu.

Żeton karta jest przesuwany na pole ekstremistów karta 2.

Druga karta ekstremistów
Ponieważ w Somalii jest już żeton 
oblężony reżim, jest ona idealnym 
celem dla Wielkiego dżihadu. Biorąc 
to pod uwagę, grający ekstremistami 
zagrywa swoją kolejną kartę, aby 
rekrutować w Somalii. Zagraną kartą 
jest Mossad i Szin Bet jako 2PO. Wa-
runki wydarzenia nie są spełnione 
(nie ma komórek w Izraelu, Jordanii 
lub Libanie), więc nie jest ono rozpatrywane. Obie rekrutacje zostaną 
przeprowadzone w Somalii: wyniki rzutów to „2” i „3”, szczęście sprzyja 
ekstremistom! Dwie komórki są umieszczane w państwie. Obecność 
trzech komórek w Somalii oznacza morze zmartwień dla USA!

Żeton karta jest przesuwany na pole USA karta 1.

Pierwsza karta USA
Gracz USA postanawia skupić się na Afganistanie i zagrywa kartę 
Armia Mahdiego jako wydarzenie. Szyicka mniejszość w Afganistanie 
zdecydowała się pomóc Amerykanom! Afganistan jest państwem 
szyicko-mieszanym, posiada również zarówno komórki terrorystów, 
jak i wojsko, więc zdarzenie jest możliwe do zagrania. Dwie komórki są 
przesuwane z powrotem na tor funduszy. W przypadku tego wydarze-
nia nie jest brane pod uwagę to, czy komórki są aktywne czy uśpione. 

Żeton karta jest przesuwany na pole USA karta 2.

Druga karta USA
Chcąc podtrzymać presję na bojowników w Afganistanie, gracz USA zagry-
wa Pakistańską ofensywę jako operację i deklaruje Wojnę idei w Afganistanie. 
Jest to możliwe, ponieważ w państwie znajduje się sześć znaczników wojsk  
i tylko jedna komórka, więc warunek posiadania pięciu kostek wojska więcej 
niż komórek w państwie w trakcie zmiany reżimu jest spełniony.

Jedynym stosowanym w tym przypadku modyfikatorem rzutu jest +1 
za wysoki prestiż USA (żeton prestiżu jest na polu „7” toru prestiżu). 
Wynik rzutu „4” z modyfikatorem +1 daje wymagane „5”. Poziom rzą-
dów w Afganistanie zmienia się na stabilne. Żeton rządy dobre/stabilne 
przesuwa się na pole „3”, a żeton rządy niestabilne/fundamentalistów 
na pole „5” toru zwycięstwa.

Nie ma żadnych zamachów do rozstrzygnięcia, więc żeton karta jest 
przesuwany z powrotem na pole ekstremistów karta 1.

Kolejna runda

Pierwsza karta ekstremistów
Grający ekstremistami ma już 
tylko jedną kartę na ręce: Wyciek. 
Postanawia zagrać ją jako operację 
rekrutacji. Warto zauważyć, że 
ekstremiści nie mogą pozostawić 
żadnej karty na ręce do następnej 
tury, a gracz USA zazwyczaj będzie 
miał ostatni ruch w turze. Biorąc 
to pod uwagę, ekstremiści postanawiają rekrutować jedną komórkę  
w Afganistanie i dwie w Somalii. Rekrutacja w Afganistanie jest au-
tomatycznym sukcesem, ponieważ jest to państwo w trakcie zmiany 
reżimu. Jedna komórka jest umieszczana w Afganistanie.

W Somalii gracz musi rzucić mniej lub równo wartości na żetonie rzą-
dów, aby określić powodzenie Rekrutacji. Ponieważ zadeklarowane zo-
stały dwie Rekrutacje, gracz rzuca dwiema kostkami. Wynik to dwie „3”, 
dwie komórki są przesuwane z toru funduszy do Somalii jako uśpione.

Ponieważ grający ekstremistami nie ma już kart, żeton karta jest 
przesuwany na pole USA karta 1.

Pierwsza karta USA:
Ostatnią kartą USA jest Operacja Płynny Ołów. Zgodnie z zasadą 
6.3.2.3, odrzucenie karty nie powoduje rozpatrzenia wydarzenia. Jak 
zostało to opisane w sekcji 5, a dokładnie 5.2.4 instrukcji, gracz USA ma 
następujące możliwości kiedy na ręce pozostanie mu tylko jedna karta: 

• Gracz może zatrzymać kartę. Zatrzymanie karty nie uniemożliwia 
graczowi zagrania karty później w tej turze. Lub...

• Gracz może zagrać kartę. Lub...
• Gracz może odrzucić kartę.

Gdyby grający ekstremistami nadal miał karty na ręce, gracz USA 
powinien zachować kartę, na wypadek gdyby zagranie przeciwnika 
wymagało odpowiedzi USA. Jednak w tym wypadku ekstremiści 
zagrali już wszystkie swoje karty, gracz USA musi zdecydować, czy 
chce zagrać kartę, zatrzymać ją do kolejnej tury, czy też odrzucić ją 
na stos kart odrzuconych. Wydarzenie jest skojarzone z ekstremistami 
i ma dosyć nieprzyjemne skutki: dodaje +1 do funduszy i zmusza 
gracza USA do odrzucenia karty (żaden z tych dwóch efektów nie jest 
problemem w tym momencie), ale karta obniża również prestiż USA 
o jeden, co jest poważniejszym problemem, ponieważ pozbawiłoby 
gracza USA przydatnego modyfikatora rzutu +1 dla Wojny idei. Gracz 
USA postanawia odrzucić kartę. Jest to główny sposób na pozbywanie 
się niewygodnych kart ekstremistów przez USA bez rozpatrywania 
wydarzenia.

Ponieważ gracze nie mają już kart i nie ma żadnych zamachów do 
rozstrzygnięcia, tura dobiega końca. W tym momencie zostaną 
rozpatrzone kolejno kroki z tabeli końca tury na planszy:

1. Fundusze ekstremistów spadają o jeden na pole „8”. Ponieważ żeton 
nadal jest w prawym polu toru, grający ekstremistami nadal będzie 
dysponował ręką dziewięciu kart w następnej turze.

2.  Jeżeli na planszy są państwa o rządach fundamentalistów, USA 
tracą jeden punkt prestiżu, jednak w tym momencie nie ma takich 
państw na mapie. Warto jednak zauważyć, że efekt takiego spadku 
miałby duże znaczenie dla dalszej rozgrywki. Nowi gracze często 
ignorują państwa o niskich zasobach takie jak Somalia, jednak bio-
rąc pod uwagę efekt, jaki miałby miejsce na koniec tury, gdyby były 
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tam rządy fundamentalistów (-1 do prestiżu co turę), może być to 
zabójcze dla gracza USA, jeżeli szybko czegoś z tym nie zrobi.

3. USA otrzymują jeden punkt prestiżu, jeżeli postawa świata wobec 
wojny terroryzmem wynosi 3 lub więcej i jest taka sama jak postawa 
USA. Tak jest w tym przypadku, USA otrzymują jeden punkt presti-
żu, a żeton prestiżu jest przesuwany na pole „8” toru prestiżu. Gracz 
USA jest o krok bliżej do potężnego modyfikatora rzutu dla Wojny 
idei wynikającego z pola bardzo wysoki prestiż USA.

4. Wszystkie karty wydarzeń z pola efekt do końca tury i pola pierw-
szego zamachu są odkładane na stos kart odrzuconych. Niektóre 
wydarzenia jak Guantanamo czy Skok cen ropy działają tylko przez 
jedną turę. W tej turze nie było takich wydarzeń, ale jedna karta 
została zagrana na pole pierwszy zamach. Szariat jest odrzucany.

5. Żetony rezerw są przesuwane na pola „0” obu stron. W tej turze 
rezerwy nie były używane. Służą one do zwiększenia liczby PO karty. 
Gracz może na przykład zagrać kartę z 1PO i umieścić ten punkt  
w rezerwach, w efekcie odkładając ten punkt na później. W kolejnym 
zagraniu gracz może zagrać kolejną kartę jako operację i dodać po-
siadane rezerwy do jej PO (maksymalnie można wykorzystać 3PO 
na operację), aby przeprowadzić operację. Więcej informacji na ten 
temat można znaleźć w sekcji 6.3.3 instrukcji.

6. Gracze dobierają karty na ręce. Żeton działania wojenne jest  
na polu wojna, więc gracz USA dobiera osiem kart. Żeton fundusze 
jest w prawym polu toru funduszy, więc ekstremiści dobierają dzie-
więć kart. Warto zaznaczyć, że pozycja żetonu działania wojenne 
determinuje liczbę dobieranych kart, a nie maksymalną wielkość 
ręki. Gdyby gracz USA zatrzymał ostatnią kartę, a żeton działa-
nia wojenne znajdowałby się w polu napięcie, rozpoczynałby turę  
z dziesięcioma kartami na ręce. 

7. Na koniec żeton zmiana reżimu jest odwracany na brązową stronę. 

W tym momencie tura została zakończona. Żeton karta jest przesu-
wany na pole ekstremistów karta 1 gotowy do następnej tury.

W grze nie ma typowego toru, gdzie oznaczane są tury graczy. Roz-
grywka toczy się do momentu, kiedy w talii nie ma wystarczającej 
liczby kart, aby uzupełnić ręce graczy. W tym momencie żeton talia 
jest przesuwany o jedno pole w kierunku pola koniec, a talia jest 
przetasowywana. Gdyby żeton trafił na pole koniec w momencie, 
kiedy gracze dobierają karty (patrz: punkt szósty powyżej), gra 
natychmiast kończy się, a zwycięstwo jest rozpatrzone zgodnie  
z sekcją 2.3 instrukcji (przed odwróceniem żetonu zmiana reżimu 
na brązową stronę).

W poradniku została opisana jedna tura rozgrywki dla dwóch graczy, 
jednak nie została opisana jedna znacząca operacja, więc wyobraźmy 
sobie, że zostanie zagrana jeszcze jedna karta.

Pierwsza karta ekstremistów:
Hipotetycznie ekstremiści dobrali co najmniej jedną kartę o liczbie 
PO równej 3 pod koniec poprzedniej tury: Guantanamo (#114). 
Jest to pierwsza karta zagrana przez grającego ekstremistami jako 
operacja Wielki dżihad w Somalii. Zgodnie z instrukcją, na karcie 
pomocy ekstremistów Wielki dżihad ma jeden ważny warunek:  
w państwie musi się znajdować o pięć więcej komórek niż jest tam 
wojsk. Ponieważ w Somalii jest pięć komórek i zero wojsk warunek 
jest spełniony. 

Wszystkie komórki w państwie stają się aktywne, a gracz rzuca 
liczbą kostek odpowiadającą PO karty (tak jak przy Dżihadzie).  
W tym wypadku karta miała 3PO, więc gracz rzuca trzema kostkami. 

Każdy wynik równy lub niższy cyfrze odpowiadającej aktualnemu rzą-
dowi państwa oznacza sukces. Somalia ma niestabilne rządy, więc rzuty 
1-3 są sukcesami, a rzuty 4-6 to porażki. Wyniki rzutów to „4”, „6” i „2”. 
Zazwyczaj, aby Wielki dżihad zmienił rządy na rządy fundamentalistów 
(jest to jedyny sposób zmiany na rządy fundamentalistów) wymagane 
są dwa sukcesy w jednej operacji (patrz 8.4.2). Za każdą porażkę, tak jak  
w przypadku Dżihadu, jedna komórka jest przesuwana na tor funduszy.  
Jeżeli w państwie o niestabilnych rządach gracz wykona rzut trzema kost-
kami, a operacja nie zmieni na rządy fundamentalistów, jest to porażka  
Wielkiego dżihadu, co skutkuje zmianą relacji państwa o jeden w stronę 
sojusznik. Porażka Wielkiego dżihadu nie jest jednak całkowitą klęską,  
ponieważ ekstremiści umieszczają w państwie żeton oblężony reżim, jeżeli 
już się tam taki nie znajduje.

W tym przypadku gracz wykonał rzut trzema kostkami i uzyskał dwie 
porażki i sukces. Dwie komórki są przesuwane na tor funduszy. Tylko 
rzut „2” był sukcesem, zazwyczaj oznaczałoby to porażkę Wielkiego 
dżihadu, jednak Somalia rozpoczęła grę z żetonem oblężony reżim, 
więc tylko jeden sukces był wymagany, aby zmienić poziom rządów 
na rządy fundamentalistów (zobacz 8.4.3.2). Operacja się powiodła!

Somalia zostaje oznaczona żetonem rządy fundamentalistów, a jej 
relacje zmieniają się na wróg. Żeton oblężony reżim jest usuwany. 
Żeton zasoby rządy fundamentalistów jest przesuwany na pole „1” na 
torze zwycięstwa. Na koniec fundusze ekstremistów są zwiększane  
o wartość zasobów państwa, w tym przypadku na „9”.

Jest to koniec przykładu rozgrywki dla dwóch graczy. W poradniku 
zostały opisane niemalże wszystkie zasady gry, jednak kilku nie 
udało się w nim zawrzeć. Następujące sekcje instrukcji nie zostały 
opisane w tym rozdziale, a gracze powinni się z nimi zapoznać przed 
kontynuowaniem gry: 1, 2, 3 i 4.5, 4.6 oraz 4.8.

Gracze mogą kontynuować przykładową rozgrywkę od tego mo-
mentu:
• Kartę Guantanamo należy odszukać w talii i odrzucić, ponieważ została 

wykorzystana do przeprowadzenia Wielkiego dżihadu w Somalii.

• Gracze powinni dobrać po osiem kart na rękę.
• Gracze mogą kontynuować rozgrywkę, wykorzystując wiedzę 

zdobytą po lekturze poradnika.
• Przede wszystkim: dobrej zabawy!
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W tym rozdziale opisana została pierwsza runda rozgrywki dla jednego 
gracza, której zasady można znaleźć w sekcji 9 instrukcji. Opis zakłada 
pewną znajomość gry przez czytelnika (na przykład po przeczytaniu 
przykładu rozgrywki dla dwóch graczy). Przed przystąpieniem do lektury 
warto zapoznać się z sekcjami od 1 do 8 instrukcji. Na stronie 12 pod-
ręcznika gracza w ramce można znaleźć osobny przykład radykalizacji.

Przygotowanie gry
Gracz wybrał scenariusz Naprzód! (2001 - ?) i długość gry kampania 
(trzy talie). Pod ręką warto mieć karty pomocy dla obu stron, a jedną 
otworzyć na diagramach działań ekstremistów. Gracz zdecydował się 
rozegrać opcję ideologia ekstremistów – fascynująca, aby podnieść 
poziom trudności gry (9.7) i nie korzystać z opcji podziału talii. 
Gracz rozgrywa grę jako USA, rozdaje obu stronom po 9 kart, „rękę” 
ekstremistów umieszcza rewersami do góry obok planszy, tak aby 
była łatwo dostępna (9.2). 

USA mają na ręce: Nest, Sankcje, Uniwersystet Al-Azhar, Wspólnotę 
wywiadów, Specjalne środki, Patriot Act, Ekstradycje, Grupę Abu Sajjafa 
i Agentów dawnego KGB. Gracz nie może oglądać kart ekstremistów 
(na potrzeby tego przykładu ekstremiści mają na ręce następujące karty 
od góry do dołu stosu: Kanał poboczny, Wahhabizm, Wąglik, Tora 
Bora, Jest bezpieczniej, Oś zła, Guantanamo, Generał Pervez Musharaff 
i Terytoria Plemienne Administrowane Federalnie (FATA).

Pierwsza runda ekstremistów
Karta 1: Gracz odkrywa górną kartę 
„ręki” ekstremistów, jest to Kanał 
poboczny [3PO USA]. Następnie 
analizuje kolejne kroki diagramu  
„Wydarzenie czy operacja?” (9.4.1). 
Wydarzenie nie jest możliwym do za-
grania wydarzeniem nieskojarzonym 
z USA lub możliwym do zagrania 
wydarzeniem skojarzonym z USA 
(jest to amerykańskie wydarzenie  
z warunkiem „łagodna postawa USA”, 
który nie jest spełniony). Kolejne 
pole diagramu każe sprawdzić, czy 
możliwy jest Wielki dżihad: nie jest – w Afganistanie są cztery komór-
ki, ale państwo jest już pod rządami fundamentalistów. W następnym 
polu gracz sprawdza, czy możliwe jest przeprowadzenie Dżihadu  
w państwie o dobrych lub stabilnych rządach: nie jest – nie ma komórek  
w żadnym państwie o takich rządach. Kolejne pole nakazuje sprawdzić, 
czy istnieje możliwość wystawienia komórek: istnieje – na torze znaj-
duje się 11 komórek, a żeton fundusze 
jest w prawym polu. Wydarzenie 
Guantanamo nie jest aktywne, więc 
przeprowadzoną operacją będzie 
Rekrutacja. Gracz sprawdza diagram 
rekrutacji „gdzie?”: nie ma na mapie 
państw w trakcie zmiany reżimu, ale 
jest państwo o rządach fundamen-
talistów z mniejszą ilością komórek 
niż podwojona wartość operacyjna 
karty – Afganistan (4<6). Ponieważ 
wybrano opcję - ideologia ekstremi-
stów: fascynująca (oprócz obniżania 
wymagań Wielkiego dżihadu), każdy 

PO karty umieszcza nie jedną, ale dwie dostępne komórki. W rezultacie 
w Afganistanie rozstawionych zostaje sześć uśpionych komórek, łącznie 
znajduje się tam teraz dziesięć komórek.

Karta 2: Gracz odkrywa kolejną kartę ekstremistów, jest to Wahhabizm 
[3PO Ekstremiści]. Karta jest możliwym do zagrania nie skojarzonym 
z USA wydarzeniem, nie ma również specjalnych warunków, a wyda-
rzenie nie jest zablokowane. Zgodnie z diagramem: wydarzenie nie 
rekrutuje lub nie przemieszcza komórek, więc jest zagrywane. Nie jest 
to nieskojarzone wydarzenie (jest skojarzone z ekstremistami), więc nic 
innego się nie wydarza. Ponieważ żeton fundusze jest na najwyższym 
9 polu, Wahhabizm nie powoduje żadnego efektu.

Komentarz: Ekstremiści wykorzystali 
tereny rządzonego jeszcze przez Talibów 
Afganistanu do rekrutacji komórek, ale 
dostali saudyjską dotację w momen-
cie, kiedy już mieli maksymalną ilość 
środków finansowych po niedawnym 
spektakularnym ataku na terenie USA.

Pierwsza runda USA
Karta 1: Gracz zagrywa Wspólnotę 
wywiadów [2PO USA] jako wyda-
rzenie. Może teraz przejrzeć rękę 
ekstremistów, nie zmieniając ko-
lejności kart (9.2). Gracz wie teraz, 
jakie i w jakiej kolejności pojawią się 
wydarzenia. 1PO z wydarzenia gracz 
przekazuje do rezerw i postanawia 
nie zagrywać dodatkowej karty.

Karta 2: Gracz wybiera Grupę Abu 
Sajjafa [2PO ekstremiści] i dodaje 
do niej 1PO z rezerw, aby przepro-
wadzić operację Zmiana reżimu  
i rozmieścić sześć znaczników wojska 
w Afganistanie.

• Wynik rzutu na rządy „2” oznacza 
rządy niestabilne w Afganistanie. 

• Wynik rzutu na prestiż „5”, a na-
stępnie „4” i „2” podnosi prestiż 
USA z siedmiu na dziewięć. 

Rozpatrywane jest wydarzenie z karty, określając po raz pierwszy 
postawę Filipin: jest ona ustawiana na łagodną. Gracz umieszcza 
komórkę i żeton wydarzenia Grupa Abu Sajjafa, a karta jest usu-
wana z gry. 

Komentarz: Amerykanie natychmiast zamknęli talibański plac zabaw, 
świadomi iż Wahhabizm nie pomoże ekstremistom, ponieważ mają 
już maksymalną ilość funduszy po ataku na terenie USA. Gracz ma 
mocną rękę, ale używa dwóch słabszych kart do wolniejszego wejścia 
do Afganistanu, licząc na poznanie planów ekstremistów i czystą kartę 
w nowej wojnie w Afganistanie. 

Druga runda ekstremistów
Karta 1: Gracz odkrywa kolejną kartę ekstremistów, jest nią Wąglik 
[2PO ekstremiści]. Jest to wydarzenie skojarzone z ekstremista-

PRzyKłAD RozgRywKI DlA jEDnEgo gRACzA
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mi, które jest rozpatrywane: gracz 
odrzuca kartę z ręki USA, w tym 
wypadku są to Specjalne środki.

Karta 2: Kolejną kartą ekstremistów 
jest Tora Bora [2PO nieskojarzona]. 
Zgodnie z diagramem „Wydarzenie 
czy operacja?” gracz sprawdza, czy 
wydarzenie jest możliwe do za-
grania nieskojarzone z USA – jest. 
Wydarzenie nie powoduje rekrutacji 
i nie umieszcza się komórki, więc 
zachodzi niezależnie od komórek bę-
dących na torze funduszy. Ponieważ 
jest to nieskojarzone wydarzenie, 
używane są również jego PO (9.4.1).

Gracz najpierw rozpatruje wydarze-
nie, przesuwa dwie komórki z Afga-
nistanu na tor funduszy (zmniejszając 
ich liczbę w państwie do ośmiu), 
następnie rzuca na prestiż: wyniki 
„3”, „1” i „5” skutkują spadkiem pre-
stiżu USA o jeden na osiem. Gracz 
następnie dobiera kartę, którą bez 
oglądania umieszcza na szczycie ręki 
ekstremistów (jest to Ansar al-Islam, 
oczywiście gracz o tym nie wie).

Następnie gracz sprawdza kolejne 
pole diagramu „Wydarzenie czy operacja?”, aby użyć 2PO niesko-
jarzonej karty. Wielki dżihad jest niemalże możliwy w Afganistanie 
(osiem komórek – sześć wojsk = 2; przy ideologi: potencjał potrzeb-
ny jest wynik 3+). Nie jest również możliwy Dżihad, w żadnym  
z państw o dobrych lub stabilnych rządach (ponieważ Filipiny są 
niemuzułmańskie). Na torze są dostępne komórki, więc operacją 
będzie Rekrutacja. 

Pierwsze pole diagramu jest po-
mijane, ponieważ w Afganistanie 
nie ma o pięć wojsk więcej niż 
komórek, a jest to jedyne państwo 
w trakcie zmiany reżimu. Warunki 
pola drugiego też nie są spełnione, 
ponieważ nie ma państwa o rządach 
fundamentalistów. Warunki pola 
trzeciego są spełnione przez Filipiny 
(i tylko przez nie), ponieważ mają już 
komórkę, więc można tam rekru-
tować, nie są również pod rządami 
fundamentalistów i nie maja żetonu 
zmiana reżimu. Gracz rzuca dwiema 
kostkami: rekrutacja uda się przy 
rzutach „3” lub mniej. Rzuty „3”  
i „6” skutkują umieszczeniem dwóch 
komórek na Filipinach (9.7).

Tora Bora jest usuwana z gry.

Druga runda USA
Karty 1 i 2: Gracz może użyć te-
raz karty Ekstradycje, aby odrzucić 
nowodobraną kartę ekstremistów 
(9.2), jednak decyduje się poczekać  

i skorzystać z wiedzy zdobytej wcześniej przy pomocy Wspólnoty wy-
wiadów, aby przygotować się na jedno 
z mocnych wydarzeń ekstremistów. 
Gracz zagrywa podwójne uderzenie 
w fundusze ekstremistów: Patriot Act 
[3PO USA] i Sankcje [1PO USA],  
z zamiarem zagrania Al-Azhar w ko-
lejnej rundzie. Patriot Act jest usuwany  
z gry, a fundusze spadają na siedem.

Komentarz: Powstanie muzułmańskie 
na Filipinach rośnie w siłę, ale Amery-
kanie nadal są zajęci w Afganistanie.

Trzecia runda ekstremistów
Karta 1: Gracz odkrywa kolejną kar-
tę, w tym przypadku Ansar Al-Islam 
[1PO ekstremiści] - wydarzenie, które 
umieszcza komórkę. Jest ono możliwe 
do zagrania i nieskojarzone z USA. 
Ponieważ na torze funduszy nadal są 
komórki, rozpatrywane jest wydarze-
nie,  a nie radykalizacja. Wybór państwa 
docelowego (między Iranem i Irakiem) 
jest losowy (9.4.2.1) i rozstrzygany 
przez rzut kostką z wynikami pół na 
pół. Po rzucie komórka trafiła do Iraku. 
Ansar Al-Islam jest usuwany z gry.

Karta 2: Kolejną odkrytą kartą jest Jest 
bezpieczniej [3PO USA]. Zgodnie z diagramem „Wydarzenie czy opera-
cja?” wydarzenie nie jest nieskojarzonym z USA możliwym do zagrania 
wydarzeniem, ale skojarzonym z USA możliwym do zagrania wydarze-
niem, co za tym idzie, PO zostaną wykorzystane do przeprowadzenia 
zamachu, a wydarzenie zignorowane. Ponieważ zagranie ekstremistów 
nigdy nie rozpatruje wydarzenia USA 
(9.4.1), karta może zostać normalnie 
odrzucona, a nie umieszczona na polu 
pierwszy zamach na planszy.

Tym razem gracz sprawdza diagram 
dla zamachów: nie jest możliwy za-
mach w USA, prestiż nie jest niski,  
w grze jest aktywny efekt karty Grupa 
Abu Sajjafa, a na Filipinach jest przy-
najmniej tyle komórek co wojsk, więc 
są one celem pierwszego zamachu. 
Ponieważ znajduje się tam wystarcza-
jąco dużo komórek, aby wykorzystać 
wszystkie PO karty, diagram nie jest 
już rozpatrywany. Trzy komórki na  
Filipinach stają się aktywne z wynikami 
rzutów „3”, „3” i „4”. Gracz odetchnął  
z ulgą, wszyscy ci ekstremiści Moro 
nie dali rady przeprowadzić zamachu!

Trzecia runda USA
Karta 1: Przyszedł czas na zagranie Eks-
tradycji [3PO USA], aby powstrzymać 
ekstremistów przed wykorzystaniem 
karty Oś zła i potencjalnym obniżeniem 
prestiżu USA. Gracz używa wydarzenia 
skojarzonego z USA, aby rozbić dwie ak-
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tywne komórki w Afganistanie, przesuwając je na tor funduszy i zwiększając 
prestiż na dziewięć. Następnie gracz od-
rzuca Oś zła ze szczytu ręki ekstremistów 
(9.2). Żeton ekstradycje jest umieszczany 
w polu aktywnych wydarzeń.

Karta 2: Drugą kartą, którą zagrywa 
gracz, jest Al-Azhar [2PO USA] jako 
wydarzenie. Egipt jest nieokreślony  
i po rzucie kostką okazuje się pań-
stwem o niestabilnych rządach i relacji 
neutralny. Fundusze spadają z siedmiu 
na trzy, czyli aż do lewego pola.

Komentarz: Kombinacja słabych za-
machowców w Południowo-Wschod-
niej Azji, działania Departamentu 
Finansów USA i potępienie ataków z 9/11 przez znaczących muzuł-
mańskich uczonych mocno uderzyły w stan finansów ekstremistów.

Czwarta runda ekstremistów
Karta 1: Kolejną kartą ekstremistów jest Guantanamo [3PO nie-
skojarzone], możliwe do zagrania wydarzenie nieskojarzone z USA. 
Wydarzenie zachodzi, powodując rzut na prestiż: „1”, „4” i „6” obniża 
prestiż USA na pięć – średni .

Guantanamo jest nieskojarzonym wydarzeniem, więc gracz korzysta  
z diagramu „Wydarzenie czy operacja?”, aby sprawdzić możliwość 
przeprowadzenia Wielkiego dżihadu lub Dżihadu w państwach o do-
brych lub stabilnych rządach – żadna z opcji nie jest możliwa. Nie da 
się również wystawić kolejnych komórek ze względu na zbyt obniżone 
fundusze (a nawet gdyby były wyższe, w grze jest Guantanamo, 9.4.1), 
więc wszystkie trzy PO karty zostaną wykorzystane do Podróży.

Aby przeprowadzić tę operację, gracz zaczyna od diagramu „Podróż 
do:”, aby określić cel każdej z komórek przed przeprowadzeniem 
jakichkolwiek testów (9.4.2.6). 

Dla pierwszej komórki pierwsze pole diagramu wskazuje państwo 
bez rządów fundamentalistów z  żetonem oblężony reżim, następnie 
w państwie w trakcie zmiany reżimu i w końcu państwie z żetonem 
pomoc. Somalia posiada żeton oblężony reżim, więc kwalifikuje się 
jako cel podróży pierwszej komórki.

Dla drugiej komórki drugie pole wskazuje państwo o niestabilnych rzą-
dach, gdzie po dodaniu dwóch komórek możliwy byłby Wielki dżihad. 
Ponieważ obowiązuje wariant ideologia: fascynująca (9.7), wymagane 
są tylko o trzy komórki więcej w państwie, niż znajduje się tam wojsk, 
więc Irak (z jedną komórką i bez wojsk) ledwie się kwalifikuje, a Afga-
nistan (z sześcioma komórkami i sześcioma wojskami) minimalnie się 
nie kwalifikuje. Druga komórka będzie starała się przedostać do Iraku.

Dla trzeciej komórki kolejne pole diagramu wskazuje państwo muzułmań-
skie z dobrymi lub stabilnymi rządami z komórką w sąsiadującym państwie. 
Kandydatami są: Syria, Państwa Zatoki Perskiej i Pakistan, wszystkie mają 
stabilne rządy Syria i Państwa Zatoki Perskiej mają komórkę w sąsiadującym 
Iraku, Pakistanie i Afganistanie. Po sprawdzeniu przez gracza białego pola 
z priorytetami, komórka będzie podróżowała do Pakistanu.

Po wyznaczeniu państw docelowych (Somalia, Irak i Pakistan), gracz 
sprawdza diagram „Podróż z:”, aby określić, z których państw będą 
przemieszczać się komórki (9.4.2.6.1). Nie ma na mapie państw  
z rządami fundamentalistów lub państw w trakcie zmiany reżimu  
z pięcioma lub więcej komórkami, więc pierwszym polem, które jest 
stosowane, jest „sąsiadujące państwo”, a kolejnym „losowe, włączając cel”. 

Somalia nie ma komórki w żadnym z sąsiadujących państw, więc komórka 
będzie podróżowała z losowo wybranego państwa. Są trzy możliwe źródła: 
Irak, Afganistan i Filipiny. Po sprawdzeniu pola „priorytety dla podróż z:” naj-
wyższym priorytetem jest „ma aktywne komórki” - prawdziwe dla Afganistanu  
i Filipin, ale nie dla Iraku (drugi priorytet „nie jest celem innej komórki” również 
dyskwalifikuje Irak). Kolejny rzut pół na pół między Afganistanem i Filipinami 
determinuje Afganistan jako źródło dla komórki podróżującej do Somalii.

Drugi cel – Irak – również nie ma komórek w państwach sąsiadujących. Rzut 
między Afganistanem i Filipinami znów determinuje Afganistan jako źródło.

Jest pierwsza runda rozgrywanego solo scenariusza Naprzód!, bez 
wyboru specjalnego wariantu gry (ideologii). Pierwszą odkrytą kartą 
ekstremistów jest Broń masowego rażenia w Iraku [3PO USA]. Jest to 
możliwe do zagrania wydarzenie skojarzone z USA, więc z diagramu 
„Wydarzenie czy operacja?” wydarzenie jest ignorowane, a PO zostają 
użyte do przeprowadzenia zamachów. Jednak po sprawdzeniu wszyst-
kich kolejnych pól diagramu zamachu „gdzie?” okazuje się, że nie 
ma państwa, które spełnia wymagania (ponieważ wszystkie komórki 
znajdują się w państwie o rządach fundamentalistów). Gracz dociera 
więc do pola, które nakazuje rozpatrzyć radykalizację, a wszystkie 3PO 
zostaną użyte do przeprowadzenia radykalizacji opisanej w zielonej 
tabelce w po prawej części diagramu „Wydarzenie lub operacja?”.

• Zgodnie z tabelką radykalizacji pierwszy z trzech PO umieszcza jedną 
komórkę w losowym państwie, jeżeli jakiekolwiek komórki są na torze 
funduszy – są. Gracz rzuca brązową i czarną kostką, rzuty „1” i „3” dają 
polecenie „rzuć na Schengen”. Gracz rzuca kolejną kostką i sprawdza 
wynik w tabeli Schengen: „5” daje Hiszpanię. Gracz umieszcza uśpioną 
komórkę w Hiszpanii, po czym sprawdza postawę państwa.

• Następnie drugi PO automatycznie przeprowadzi operację podróży 
dla jednej z komórek zgodnie z diagramem podróży. Diagram „Podróż 
do:” przypomina graczowi, że na potrzeby radykalizacji pierwszym 
rozpatrywanym polem jest pole, które jako cel określa państwo  
o niestabilnych rządach gdzie po dodaniu kolejnych dwóch komórek 

będzie możliwy Wielki dżihad. W tym momencie nie ma takiego państwa 
na mapie, więc gracz sprawdza kolejne pole – państwo muzułmańskie 
o dobrych lub stabilnych rządach z komórką w sąsiadującym państwie. 
Pakistan jest neutralny/stabilny, a w sąsiadującym Afganistanie znajdują 
się komórki, więc to Pakistan będzie celem. Pierwsze pole diagramu 
„Podróż z:” wskazuje państwo z rządami fundamentalistów, w którym 
jest więcej komórek niż karta ma PO, warunek spełniany przez 
Afganistan, więc komórka automatycznie podróżuje z Afganistanu 
do Pakistanu (w przypadku radykalizacji również podróż do państwa 
niesąsiadującego jest automatycznym sukcesem).

• Kolejny punkt radykalizacji nakazuje przeprowadzić zamach, jeżeli 
fundusze są niższe niż dziewięć. W tym przypadku jednak fundusze 
ekstremistów są na poziomie dziewięć, więc gracz przechodzi do 
następnego punktu.

• Ostatni punkt radykalizacji mówi, ze pozostałe PO (w tym wypadku 
1PO) automatycznie destabilizują rządy losowego państwa z dobrymi 
lub stabilnymi rządami o jeden poziom (nie stosuje się żadnych prio-
rytetów). Kandydatami są Syria, Państwa Zatoki Perskiej i Pakistan. 
Gracz przydziela państwom równe zakresy wyników: 1-2 dla Syrii, 
3-4 dla Państw Zatoki Perskiej i 5-6 dla Pakistanu i rzuca kostką. 
Wynik rzutu „1” destabilizuje rządy Syrii ze stabilnych na niestabilne.

Karta Broń masowego rażenia w Iraku jest odrzucana, a gracz zagrywa 
drugą kartę ekstremistów.

Przykład Radykalizacji (9.4.3)
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Trzeci cel – Pakistan – ma komórki  
w sąsiadującym Afganistanie, więc stam-
tąd będzie podróżować trzecia komórka.

Następnie gracz rozpatruje Podróż 
dla trzech komórek. Somalia jest 
państwem nieokreślonym, po rzucie 
okazuje się być w relacji neutralny  
i ma poziom rządów niestabilny.  Rzut 
„2” pozwala komórce przemieścić 
się na teren państwa, gracz bierze 
znacznik i umieszcza go w Somali, 
uśpiony. Rzut „4” eliminuje komórkę 
starającą się przedostać do Iraku, 
natomiast podróż trzeciej komórki  
z Afganistanu do Pakistanu jest automatyczna, komórka jest przesu-
wana do Pakistanu, uśpiona.

Gracz skończył rozpatrywać wydarzenie i PO z Guantanamo, więc 
kładzie ją w polu efekt do końca tury.

Karta 2: Drugą kartą ekstremistów jest Generał Pervez Musharraf 
[2PO nieskojarzone]. Wydarzenie jest nieskojarzone z USA i możliwe 
do zagrania (po niedawnym przemieszczeniu komórki do Pakistanu) 
i nie rekrutuje ani nie umieszcza komórek, więc jest rozpatrywane. 
Komórka w Pakistanie jest zastępowana przez kadrę, a Pakistan staje 
się sojusznikiem o niestabilnych rządach.

Ekstremiści mogą też wykorzystać 2PO z nieskojarzonej karty. Po raz 
kolejny nie jest możliwy żaden Dżihad. Dwie komórki są dostępne  
w środkowym polu funduszy, ale żeton fundusze znajduje się w lewym 
polu, a efekt Guantanamo nadal jest aktywny, więc po raz kolejny prze-
prowadzaną operacją będzie Podróż.

Dla pierwszej z dwóch komórek Somalia z jej oblężonym reżimem 
kwalifikuje się jako cel.

Dla drugiej komórki kwalifikuje się 
zarówno Irak, jak i Somalia, ponieważ 
w obu państwach możliwy byłby Wielki 
dżihad, jeżeli pojawiłyby się tam kolejne 
dwie komórki. Priorytet „najwyższe 
zasoby” kwalifikują Irak jako drugi cel.

Według „Podróży z:” oba państwa źró-
dłowe powinny zostać wybrane losowo. 
Priorytet „ma aktywne komórki” czynią 
z Afganistanu i Filipin możliwe źródła 
dla podróży do Somalii. Rzut pół na 
pół determinuje Afganistan jako źródło.

Jedna z aktywnych komórek w Afgani-
stanie staje się uśpiona. Jedna z komó-
rek na Filipinach próbuje przedostać 
się do Iraku: rzut „6” eliminuje ją z gry.

Generał Pervez Musharraf jest od-
rzucany.

Czwarta (ostatnia) runda USA
Karta 1: Gracz decyduje się zagrać NEST 
[1PO USA] jako wydarzenie, umiesz-
czając żeton NEST w polu aktywnych 
wydarzeń i usuwając kartę z gry.

Karta 2: Ostatnią kartą USA są Agenci byłego KGB [2PO ekstremiści], 
którą gracz postanawia zagrać jako operację Rozbicie na Filipinach, 

aby zminimalizować szansę na szkodliwe dla prestiżu zamachy, które 
mogłyby zostać tu przeprowadzone. Operacja rozbicie na Filipinach  
o łagodnej postawie usuwa aktywną komórkę, pozostawiając tam jeszcze 
jedną aktywną komórkę.

Wydarzenie ekstremistów Agenci 
byłego KGB jest możliwe do zagrania  
i jest rozpatrywane. Jest to jedno z kil-
ku wydarzeń posiadających specjalne 
instrukcje (9.6). Zgodnie z polece-
niem z karty jej celem jest Kaukaz, 
jeżeli zmieniłoby to postawę świata,  
w innym wypadku celem jest Azja 
Centralna. Ponieważ nie ma żeto-
nu CTR w Rosji i zmiana postawy 
Kaukazu (w tym momencie państwa 
nieokreślonego) na łagodną zmieni-
łaby postawę świata do wojny z terro-
ryzmem (z 0 na łagodna -1), wydarzenie ustawia postawę Kaukazu na 
łagodną i jest odrzucane.

Piąta (ostatnia) runda ekstremistów
Karta 1: Gracz odkrywa ostatnią kartę ekstremistów, jest to karta  
Terytoria Plemienne Administrowane Federalnie (FATA) [3PO ekstre-
miści]. Wydarzenie jest możliwe do zagrania i nieskojarzone z USA, 
umieszcza komórkę, więc diagram „Wydarzenie czy operacja?” naka-
zuje sprawdzić, czy na torze funduszy jest komórka – jest. Wydarzenie 
jest rozpatrywane, umieszczając komórkę w Pakistanie i usuwając 
stamtąd kadrę w polu państwa jest umieszczany żeton FATA.

Koniec tury
Nie ma więcej kart do zagrania ani zamachów do rozpatrzenia, więc 
gracz zakończył turę. Fundusze spadają z trzech na dwa, pozostając 
w lewym polu. Efekt Guantanamo się kończy, a karta jest odrzucana. 

Ponieważ żeton działania wojenne jest na środkowym polu (woj-
na), a żeton fundusze na lewym polu, USA otrzymują osiem kart  
a ekstremiści siedem. Gracz tworzy z kart ekstremistów nowy zakryty 
stos, a karty USA bierze jako swoją rękę i rozpoczyna kolejną turę.

Komentarz: Ogólnie była to całkiem dobra tura dla USA. Po początko-
wym boomie prowadzona przez ekstremistów Rekrutacja nie była w stanie 
prześcignąć operacji rozbicia prowadzonych przez Amerykanów, a kilka 
komórek zostało pojmanych, kiedy próbowały wydostać się z okupowanego 
Afganistanu. Bez żadnego udanego zamachu w odpowiedzi na zachodnią 
reakcję na wydarzenia 9/11 fundusze ekstremistów są niebezpiecznie 
obniżone. Jednak przyczółki dżihadu w Somalii, Iraku i azyl na pakistań-
skich Terytoriach Plemiennych Administrowanych Federalnie (FATA) 
nie wróżą dobrego roku dla USA, szczególnie biorąc pod uwagę wariant  
ideologia-fascynująca. Dodatkowo cały postęp USA jest raczej taktyczny 
niż strategiczny. Wprawdzie ekstremiści utracili azyl w Afganistanie, 
jednak stan rządów w świecie muzułmańskim pozostaje na niskim pozio-
mie. Działania wojskowe w Afganistanie mające rozbić wojska Al-Kaidy 
były opieszałe, a świat niemuzułmański po początkowym udzieleniu po-
parcia dla operacji powoli odwraca się od amerykańskiej agresywnej po-
lityki.Gracz ma trochę oddechu – aby ekstremiści mogli znowu rekrutować,  
muszą przeprowadzić kilka udanych zamachów. Gracz musi wykorzystać 
ten moment na prowadzenie dyplomatycznych i wojskowych starań mają-
cych na celu podniesienie zmniejszającego się prestiżu USA, aby mieć szansę 
na zakończenie problemów w Afganistanie. Jednocześnie gracz musi uważać 
na potencjalne dżihady w Iraku, Somali, a szczególnie w Pakistanie – pań-
stwach, z których każde jest trudne w obronie z innego powodu.
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W tym rozdziale gracze mogą znaleźć krótki przewodnik po wachlarzu 
operacji dostępnych w grze, jak również o tym, jak osiągać konkretne cele 
dla każdej ze stron.

Porady dla gracza USA
jak tworzyć dobre rządy?
Podstawowym sposobem poprawy rządów jest Wojna idei. Sukces 
tej operacji wymaga zazwyczaj wysokiego prestiżu USA i właściwej 
postawy świata wobec wojny z terroryzmem. Zanim Wojna idei będzie 
mogła poprawić rządy w państwie, musi być ono sojusznikiem USA. 
Zanim gracz przeprowadzi operację Wojna idei w państwie w trakcie 
zmiany reżimu, gracz musi mieć co najmniej pięć znaczników wojsk 
więcej, niż znajduje się tam komórek ekstremistów. Niektóre wydarze-
nia – jak na przykład  Masowa frekwencja w państwie w trakcie zmiany 
reżimu – w określonych sytuacjach poprawiają rządy lub umieszczają 
w państwie żeton pomoc, który daje premię przy próbie Wojny idei.

jak zwiększyć prestiż USA?
Najłatwiejszą metodą jest przeprowadzanie operacji Rozbicie w państwach, 
gdzie stacjonują co najmniej dwie jednostki wojska. Można również 
przeprowadzać Wojnę idei w państwach niemuzułmańskich. Jeżeli wynik 
jest taki sam jak postawa USA, prestiż się zwiększa. Jeżeli postawa świata 
znajduje się na poziomie „3” po tej samej stronie, co postawa USA, prestiż 
rośnie na koniec każdej tury. Również niektóre wydarzenia zwiększają 
prestiż lub wymuszają test prestiżu. Szczęśliwy rzut na prestiż przy wyda-
rzeniach takich jak Tora Bora czy Guantanamo lub bardziej ryzykownym 
wydarzeniu ekstremistów takim jak Oś zła podbije prestiż USA.

jak poradzić sobie z ujemnym modyfikatorem za 
postawę świata wobec wojny z terroryzmem?
Najprościej jest zmienić postawę kilku państw na taką samą jak 
USA. W tym celu trzeba w kilku państwach z przeciwną postawą 
przeprowadzić operację Wojna idei. Jest to prostsze, jeżeli USA mają 
łagodną postawę. Bardziej radykalnym posunięciem jest zmiana 
postawy USA za pomocą operacji Zmiana polityki. Wydarzenia takie 
jak Tony Blair pozwalają zmienić postawę określonych państw, a inne 
jak Jest bezpieczniej pozwalają na zmianę lub rzut na postawę USA.

jak z relacji wróg lub neutralny można zrobić relację sojusznik?
Udana operacja Wojna idei zmienia relację państwa z neutralnego 
w sojusznika, jest to krok niezbędny do zmiany poziomu rządów. 
Zmiana wroga w sojusznika jest jedną z trudniejszych rzeczy do 
osiągnięcia w grze, ponieważ Wojna idei nie działa w państwach z 
relacją wróg. Zmiana reżimu zmienia wroga w sojusznika, ale może 
być przeprowadzona tylko w państwie o rządach fundamentalistów 
lub przy zagraniu takich wydarzeń jak Broń masowego rażenia w Ira-
ku i Broń masowego rażenia w Libii. Kilka wydarzeń zmienia postawę 
bezpośrednio, jak na przykład Tajna operacja czy Kanał poboczny.

jak obalić rządy fundamentalistów?
Podstawową metodą jest Zmiana reżimu, specjalny typ operacji rozmiesz-
czenia wymagający agresywnej postawy USA i sześciu znaczników wojsk. 
Zmiana reżimu zmieni relację i rządy państwa na sojusznik/niestabilne lub 
sojusznik/stabilne. Niektóre wydarzenia takie jak Generał Pervez Musharraf, 
Dawny Związek Radziecki, Kemalizm czy Etiopska interwencja zmieniają 
rządy, co znosi rządy fundamentalistów w państwie objętym wydarzeniem.

jak rozbijać komórki ekstremistów?
Komórki można rozbijać lub aktywować przy pomocy operacji Roz-
bicie w państwach z relacją sojusznik, niemuzułmańskich i państwach 
z co najmniej dwoma wojskami. Wydarzenia takie jak Predator, Siły 
specjalne, Hezbollah, Iran, Armia Mahdiego i inne pozwalają wybrać 
komórki, które zostaną rozbite, nawet jeżeli są uśpione.

jak pozbawić ekstremistów funduszy?
Wydarzenia takie jak Sankcje, Uniwesytet Al-Azhar, Osama Bin 
Laden i wiele innych zmniejszają fundusze ekstremistów. Wydarze-
nia są bardziej skuteczne, jeżeli na mapie nie ma państw o rządach 
fundamentalistów. Innym sposobem jest przeprowadzanie operacji 
Alarm, aby usunąć zamachy, będące główną metodą pozyskiwania 
funduszy, które zmniejszają się na koniec każdej tury.

Co można zrobić z oblężonym reżimem?
Niestety nie za wiele. Polepszenie rządów na dobre, jeżeli nie są 
jeszcze na tym poziomie, usunie żeton oblężonego reżimu. Wybrany 
żeton można również usunąć za pomocą wydarzenia Szariat.

jak bronić USA przed zamachem z użyciem broni 
masowego rażenia?
Ekstremiści nie zaczynają gry z bronią masowego rażenia, więc pod-
stawowym sposobem jest powstrzymanie ich przed jej zdobyciem. 
Oznacza to rozbicie wszystkich komórek pojawiających się w Rosji czy 
Azji Centralnej i poprawianie tam rządów. Jeżeli USA mają łagodną 
postawę i jeżeli to możliwe, trzeba zagrać wydarzenie Program Koopera-
tywnego Zmniejszania Zagrożeń (CTR) i bronić Pakistan przed Wielkim 
dżihadem poprzez rozbijanie komórek, które się tam pojawią, poprawę 
rządów, i jeżeli to możliwe, zagranie Benazir Bhutto. Jeżeli komórki 
zaczną pojawiać się w USA, szczególnie jeżeli ekstremiści mają broń 
masowego rażenia, należy od razu je rozbijać i przeprowadzać operację 
Alarm przeciwko zamachom, które zostaną tam umieszczone. Patriot 
Act utrudni komórkom dostanie się do USA, natomiast NEST ułatwi 
przeprowadzanie operacji Alarm przeciwko zamachom. Można również 
użyć wydarzenia Podsłuchy, które usuwa wszystkie komórki, zamachy 
i kadry z USA.

Porady dla gracza ekstremistów
jak ustanowić rządy fundamentalistów w państwie?
Jedynym sposobem jest przeprowadzenie Wielkiego dżihadu. Można najpierw 
przeprowadzić Dżihad, aby zmienić rządy do poziomu niestabilnych, skąd już 
tylko krok do rządów fundamentalistów. Jeżeli Wielki dżihad się nie powie-
dzie w państwie pojawia się żeton oblężonego reżimu, który ułatwia kolejną 
próbę. Można również użyć wydarzeń, które umieszczają taki żeton, jak na 
przykład Ali Abdullah Salih czy Darfur, aby najpierw zmiękczyć cel, a następnie 
przemieścić tam komórki. Somalia rozpoczyna grę z oblężonym reżimem. 

jak pozyskiwać fundusze?
Głównym źródłem dochodów są zamachy w państwach niemuzuł-
mańskich i państwach o dobrych rządach. Zamach WMD w państwie 
niemuzułmańskim daje maksymalną ilość funduszy, tak jak pomoc 
Saddama w wydarzeniu Saddam Husejn. Wahhabizm pozwala pozy-
skać fundusze od saudyjskich sponsorów. Jednorazowy zastrzyk pie-
niężny daje też zmiana rządów w państwie na rządy fundamentalistów.

PRzEwoDnIK Po oPERACjACh
jAK znAlEźć SIę TAm, gDzIE ChCę DoTRzEć?
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jak blokować pojawianie się dobrych rządów?
Oba rodzaje operacji Dżihad pozwalają zdestabilizować rządy  
i usuwają żetony pomoc, które pomagają w Wojnie idei. 

• Każdy sukces w rzucie na Dżihad destabilizuje rządy i usuwa żeton 
pomoc. Porażka skutkuje utratą komórki. 

• Przeprowadzanie zamachów jest bezpieczniejsze, ale może być skontro-
wane operacją Alarm. Zamach musi przetrwać rundę USA i operacje 
Alarm lub próby usunięcia go w inny sposób. Jeżeli zamach nie został 
usunięty, oznacza to, że został przeprowadzony i pozwala graczowi na rzut 
kostkami w ilości odpowiedniej dla siły zamachu (lub trzema kostkami 
dla zamachu WMD), sukcesy destabilizują rządy i usuwają pomoc. 

Zmiana relacji państwa na wróg opóźnia zmianę rządów przez Wojnę idei. 
Utrzymanie wystarczającej ilości komórek w państwie w trakcie zmiany reżimu 
zablokuje przeprowadzanie tam Wojny idei. Patrząc bardziej globalnie, obniżanie 
prestiżu USA i narzucenie ujemnego modyfikatora za postawę świata wobec 
wojny z terroryzmem może skutecznie utrudnić przeprowadzanie Wojny idei. 

jak obniżyć prestiż USA?
Podstawowym atakiem na prestiż USA jest przeprowadzanie zama-
chów w państwach, gdzie stacjonują wojska. Również wiele wydarzeń 
obniża prestiż, szczególnie, jeżeli na mapie są państwa o rządach 
fundamentalistów. Wydarzenia takie jak Oś zła, Tora Bora czy  
Guantanamo wymuszają rzut na prestiż, który często powoduje jego 
spadek. Grupa Abu Sajjafa pozwala obniżyć prestiż poprzez przepro-
wadzanie zamachów na Filipinach, w dodatku do normalnych szkód, 
jakie powoduje przeprowadzenie zamachu. W końcu każde państwo 
o rządach fundamentalistów na koniec tury zaszkodzi prestiżowi.

jak zmienić postawę świata wobec wojny z terroryzmem?
Przeprowadzanie zamachów w państwach niemuzułmańskich  
o postawie zgodnej z postawą USA powoduje rzuty kostką, które 
mogą zmienić postawę państw i świata. Ta taktyka jest najbardziej 
skuteczna w strefie Schengen, gdzie każdy przeprowadzony zamach 
powoduje rzut na zmianę postawy w dwóch dodatkowych państwach. 
Również wydarzenia takie jak Schroeder i Chirac czy Agenci dawnego 
KGB mogą ustawić lub zmienić postawę na korzyść ekstremistów. 

jak pozbyć się żetonów pomocy?
Każdy udany rzut na Dżihad destabilizuje rządy i usuwa żeton pomoc. 
Wielki dżihad, który zakończy się zmianą na rządy fundamentalistów 
usuwa wszystkie żetony z państwa. Udany zamach może usunąć 
pomoc i zdestabilizować rządy. Wydarzenie Bojownicy z zagranicy 
usuwa 1 żeton z państwa w trakcie zmiany reżimu.

jak zmienić relację sojusznik na relację neutralny lub wróg?
Ekstremistom ciężko wpływać na relacje. Wydarzenia takie jak Al
-Dżazira, Abu Ghraib, Przeciek czy Kaszmir zmieniają relację państw 
na neutralny lub nawet wróg. Dawny Związek Radziecki zmienia 
relację Azji Centralnej na neutralny.

jak rozprzestrzeniać niestabilne rządy?
Podróżowanie lub umieszczanie komórek przez wydarzenia w nieokre-
ślonych państwach zazwyczaj przyczynia się do rozprzestrzeniania się 
niestabilnych rządów. Dżihad i zamachy mogą destabilizować rządy, tak 
jak wiele wydarzeń, jak Iran, Armia Mahdiego, „Brama idżtihadu została 
zamknięta”, Generał Pervez Musharraf czy Dawny Związek Radziecki.

jak zdobyć wmD i do czego warto go używać?

Trzy wydarzenia: Wzbogacony uran, Skażenie w Kazachstanie  

i Niekontrolowany arsenał pozwalają podjąć próbę zdobycia broni 
masowego rażenia w Rosji lub Azji Centralnej. Przemieszczenie 
komórek do tych państw stawia gracza USA przed wyborem: czy 
pozwolić ekstremistom podjąć próbę zdobycia broni masowego rażenia, 
czy odrzucić te karty, im mniej stabilne rządy w Azji Centralnej, tym 
większa szansa ekstremistów na zdobycie broni. Ustanowienie rządów 
fundamentalistów w Pakistanie natychmiast daje ekstremistom 
trzy żetony WMD. Destabilizacja rządów lub ustanowienie rządów 
fundamentalistów w Azji Centralnej zwiększa szanse ekstremistów 
na zdobycie kolejnych broni masowego rażenia. Jeżeli zamach  
WMD zostanie przeprowadzony w państwie niemuzułmańskim 
lub w państwie, gdzie stacjonują wojska, wpływ zamachu na prestiż 
lub fundusze i postawę jest większy. Jeżeli taki zamach zostanie 
przeprowadzony w USA, ekstremiści wygrywają grę.

Słowo oD AUToRA
Volko Ruhnke
To będzie długa, podobna do zimnej wojny potyczka o wzmocnienie 
sił umiarkowania i osłabienie sił brutalnej nietolerancji...

Nie ma wojny z „terroryzmem”, która nie odnosi się do złych rządów 
i przemożnego poczucia poniżenia w świecie muzułmańskim.

   Thomas L. Friedman „Wojna Idei, część 5” 
   The New York Times, 22 stycznia 2004

Korzeni Wojny z terroryzmem należy szukać w grze We the People i jej 
mechanice opartej na kartach. Moja poprzednia produkcja Wilderness 
War rozgrywająca się na poziomie operacji czerpała inspiracje z gry 
Hannibal Marka Simonitcha.Wojna z terroryzmem natomiast jest  
w dużej mierze oparta na mistrzowskiej produkcji strategicznej Jasona 
Matthewsa i Anandy Gupty: Zimnej wojnie 1945-1989. 

Pomysł zrobienia gry o współczesnej walce z ekstremizmem pojawił 
się pierwszy raz w rozmowie z Gene Billingsleyem na Consim EXPO 
2009. Spodobało mi się porównanie obecnej walki ideologii Zachodu  
z ideologią fundamentalnego Islamu do walki Wschód-Zachód  
w czasach zimnej wojny, stąd natychmiast pojawił się pomysł na 
zrobienie gry podobnej do Zimnej Wojny 1945-1989 opowiadającej 
o współczesnym konflikcie. Prace nad Wojną z terroryzmem ruszyły 
wkrótce potem.

Fani Zimnej Wojny szybko jednak odkryją, że mają do opanowania 
całkiem nową grę. Jedynym w całości zapożyczonym mechanizmem 
Zimnej Wojny jest rozpatrywanie wydarzeń strony przeciwnej przy 
zagrywaniu kart jako operacji. Państwa, operacje, zwycięstwo, to 
wszystko musi działać zupełnie inaczej w Wojnie z terroryzmem niż  
w Zimnej Wojnie, aby pokazać zupełnie inny konflikt.

W jakim sensie? Głównym wyzwaniem projektowym przy Wojnie  
z terroryzmem był fakt, iż gra opiera się na wydarzeniach z bardzo bliskiej 
historii i historii, która dopiero się dzieje. Czego chcą ekstremiści – co jest 
dla nich zwycięstwem? A jak wygląda wygrana USA? Jak się skończy ta 
rozgrywka?

Gra odpowiada na te pytania w następujący sposób: Wojna z terro-
ryzmem dotyczy tak naprawdę sposobu rządzenia w świecie muzuł-
mańskim. Dobre, kompetentne i uczciwe rządy dałyby Muzułmanom 
przyszłość, jakiej chcą i tym samym pozbawiłyby ekstremistów ich 
napędu. Ekstremizm ma swoje korzenie w tragicznej jakości rządzenia 
w wielu państwach muzułmańskich, którą globalny dżihad stara się 
wykorzystać, aby przekonać społeczność muzułmańską do wyboru 
rządów fundamentalistów. Warunki zwycięstwa i sposób określania 
statusu państw, jak również podstawowa mechanika gry – a szczególnie 
operacje ekstremistów – mają na celu zobrazować powyższe założenia.
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Praca z historią, która ciągle się dzieje, oznacza przyjmowanie pew-
nych założeń co do tego, jak dane wydarzenie może się zakończyć. 
Założeń, które dzisiaj mogą wydawać się przesadzone. Piszę ten tekst 
w 2010 roku, kiedy nie ma żadnych państw rządzonych przez rządy 
fundamentalistów przypominające reżim Talibanu, mimo iż niektóre 
regiony Iraku, Pakistanu i Somalii były pod takimi rządami przez różny 
okres od 2001 roku, a Bin Laden już nigdy nie stworzy panislamskiego 
kalifatu. W świecie muzułmańskim nadal nie zapanowała demokracja, 
nawet jeżeli poziom rządów w Iraku i Afganistanie, mimo wszystkich 
swoich słabości jest dużo lepszy niż był w 2001 roku. Jednak symulacja 
musi zawierać cele antagonistów, tak jak oni je sobie wyobrażają, więc 
każde rozwiązanie musi być w zasięgu graczy podczas rozgrywki.

Z tego samego wynikają przyjęte warunki zwycięstwa stron w grze. 
Użycie przez ekstremistów broni masowego rażenia w USA miałoby 
nieprzewidywalne skutki polityczne, ale jednym z podstawowych celów 
Al-Kaidy jest spowodowanie jak największych zniszczeń na terenie USA, 
co miałoby zmusić Amerykanów do wycofania poparcia dla sekularnych 
reżimów muzułmańskich i tym samym pozwoliłoby na rządy „prawdzi-
wych” muzułmanów. Co za tym idzie, w grze ekstremiści wygrywają, 
jeżeli przeprowadzą zamach z użyciem broni masowego rażenia w USA. 

Dlaczego zwycięstwo jest przyznawane tylko za zamach w USA, a nie 
gdziekolwiek indziej? Ponieważ z punktu widzenia globalnego dżihadu 
to USA są główną siłą stojącą ekstremistom na drodze. W deklaracji 
globalnego dżihadu ogłoszonej przez Bin Ladena w 1998 roku skupia 
się on na USA jako głównym wrogu, wymienia oskarżenia o zbrodnie 
USA na ziemiach muzułmańskich i wzywa Muzułmanów do „zabijania 
Amerykanów i plądrowania ich własności” gdziekolwiek i kiedykolwiek 
jest to możliwe, dopiero na końcu wzywając do ataku na „armie amery-
kańskich diabłów... i wszystkich, którzy im pomagają”. Atak z użyciem 
broni masowego rażenia na stolicę innego państwa byłby straszliwą 
tragedią i w grze sowicie wynagradza ekstremistów, jednak Al-Kaida nie 
ma powodu, aby wierzyć, że taki atak zatrzymałby ich głównego wroga.

Podobnie rozbicie wszystkich siatek ekstremistów nie zakończyłoby sporu 
ideologicznego, jaki toczy się na świecie. Nowe organizacje i rekruci szybko 
zajęliby miejsce poprzednich. Jednak słusznie czy nie, USA przyjęły elimi-
nację Al-Kaidy i jej sprzymierzeńców jako cel nadrzędny, co przynajmniej 
na chwilę zatrzymałoby ekstremistów i dało trochę czasu na poprawę relacji 
zachodu ze światem muzułmańskim. Z tego powodu gra zmusza grającego 
ekstremistami do posiadania przynajmniej jednej komórki na mapie.

Nota do drugiej edycji: Piszę w połowie 2011 roku, proponowane 
przez grę rozwiązania niektórych wydarzeń wydają się obecnie mniej 
ekstremalne. „Arabska wiosna” przyczynia się do rozwoju rządów 
prawa w państwach muzułmańskich, Turcja i Indonezja/Malezja 
mają już poziom rządów z grubsza na poziomie dobrym. USA zagra-
ło kartę Osama Bin Laden, aby zwiększyć swój prestiż i zaszkodzić 
funduszom ekstremistów. Oblężony reżim w Jemenie przegrywa  
z ekstremistycznymi partyzantami. Jednak globalna potyczka jest 
daleka od zakończenia.

Asymetria - Zasadniczą różnicą w symulacji Wojny z terroryzmem, 
w porównaniu do na przykład Zimnej wojny, jest asymetryczna natura 
obecnego konfliktu. Amerykanie i Sowieci używali przeciwko sobie w miarę 
podobnych środków, jednak taktyki terrorystów i antyterrorystów są tak różne, 
że poszczególne taktyki są używane jako terminy przez przeciwną stronę. Stąd 
mechanika Wojny z terroryzmem, inaczej niż w innych grach z mechaniką 
opartą na kartach, oferuje zupełnie różne operacje dla każdej ze stron. 
Kilka słów wyjaśnienia, dlaczego operacje działają w taki a nie inny sposób: 

Dlaczego większość operacji USA jest rozpatrywana automatycz-
nie, a większość operacji ekstremistów wymaga rzutu kostką? 
Stany Zjednoczone mają surowce i organizację, która pozwala im 
osiągnąć praktycznie każdy cel taktyczny, na jakim się skupią. Ekstre-

miści zazwyczaj operują na wrogim terytorium, „stąpając po cienkim 
lodzie”, więc praktycznie każda akcja jest ryzykowna.

Dlaczego postawa świata wobec wojny z terroryzmem ma taki 
duży wpływ na Wojnę idei? Użycie dyplomacji, doradztwa, po-
mocy i innych form „łagodnej siły” w świecie muzułmańskim jest  
w znacznym stopniu zależne od autorytetu moralnego i koordynacji 
międzynarodowej. Co za tym idzie, brak poparcia świata dla taktyki 
USA – czy to ze względu na to, że jest zbyt ostra, czy też za mało aser-
tywna – podważa zarówno autorytet, jak i uniemożliwia koordynację.

Dlaczego gracz USA nie może dowolnie zmieniać postawy Stanów 
Zjednoczonych? Używając współczesnego żargonu: na wojnę idzie 
się z administracją, którą się ma, a nie z taką, jaką chciałoby się 
mieć. Postawa reprezentuje nie tyle decyzje pojedynczego polityka, 
ale poparcie całej administracji, mediów i obywateli, zmiana tych 
przekonań wymaga czasochłonnej i kosztownej dysputy społecznej.

Dlaczego ekstremiści muszą mieć w państwie kadrę lub komór-
kę, aby móc rekrutować? Rekrutacja wymaga zaangażowania 
odpowiednich osób, zazwyczaj na stopniu lokalnym. Nawet przy 
poparciu miejscowych władz rekrutacja i przygotowanie agentów 
wymaga trenerów.

Dlaczego zamachy pozwalają ekstremistom zwiększać fundusze 
i często ignorować wydarzenia USA? Terroryzm jest skutecznym 
narzędziem przyciągania uwagi i jej odwracania: jeżeli organizacja 
nie pojawia się w doniesieniach medialnych, sponsorzy stracą zainte-
resowanie. Z drugiej strony wiadomości o zamachu mogą odwrócić 
uwagę świata od innych wydarzeń.

Dlaczego zamachy mogą szkodzić prestiżowi USA, rządom  
i pomocy? Udany terroryzm w obecności wojsk USA sprawia, że 
Amerykanie wyglądają na bezradnych lub nawet odpowiedzialnych 
za masakrę. Udany terroryzm przeciwko lokalnym władzom może 
spowodować zbyt gwałtowną reakcję i zwiększenie środków bez-
pieczeństwa w nierozważny sposób, co w efekcie destabilizuje rząd. 
Niebezpieczne regiony mogą ograniczać lub nawet odstraszać orga-
nizacje pomocowe, zagraniczny kapitał, a nawet wsparcie rządowe.

Dlaczego zmiana na rządy fundamentalistów wymaga dwóch 
sukcesów przy rzucie na Dżihad? Zawsze łatwiej jest zaszkodzić 
systemowi, niż zastąpić go innym. Zmiana na rządy fundamenta-
listów  symbolizuje nie tylko zmianę zachowania czy efektywności 
reżimu, ale zastąpienie go innym. 



17 Labirynt — PODRĘCZNIK GRY

© 2012 GMT Games, LCC 

1. Niezadowolenie wśród muzułmanów: większość ataków ter-
rorystycznych przeprowadzanych przez ekstremistów ma miejsce  
w krajach muzułmańskich. Co za tym idzie, większość ofiar to muzuł-
manie. To wydarzenie reprezentuje grupy muzułmanów niezadowolone  
z faktu zabijania się wzajemnie przez wiernych Islamu.

2. Biometria: od początku „wojny z terrorem” trwa wyścig między 
służbami bezpieczeństwa państw zachodnich, starającymi się uszczel-
nić granice, a ekstremistami, którzy próbują za wszelką cenę przedostać 
się na teren tych państw. W związku z tym zaimplementowano wiele 
technologii, które mają pomóc w szybkim i rzetelnym identyfikowaniu 
podróżnych.

3. Program  Kooperatywnego Zmniejszania Zagrożeń (CTR): ten  
i inne programy wdrożone po zakończeniu zimnej wojny ze środków 
amerykańskich mają pomóc byłym Socjalistycznym Republikom 
Radzieckim w bezpiecznym rozbrojeniu arsenału broni masowego ra-
żenia. Po wydarzeniach z 9/11 niektórzy zaczęli postrzegać te programy 
jako sposób na powstrzymanie ekstremistów przed zdobyciem tego 
typu arsenału. Wątpliwości co do sposobu zarządzania programem  
i  amerykańskie obawy przed finansowaniem rosyjskiej siły zbrojnej 
stworzyły wiele kontrowersji wokół projektu. 

4. Rozmowy z Islamskim Frontem Wyzwolenia Moro: (2003) ciągłe 
negocjacje między rządem Filipin i Islamskim Frontem Wyzwolenia 
Moro sprawiły, że ruch aktywnie stara się odciąć od terroryzmu grupy 
Abu Sajjafa. To wydarzenie zakłada aktywne starania ruchu Moro na 
rzecz osłabienia grupy Abu Sajjafa.

5. NEST: (2002; Nuclear Emergency Support Team) oddział departamentu 
energii Stanów Zjednoczonych dedykowany odnalezieniu i neutralizacji niele-
galnej broni nuklearnej. Po wydarzeniach 9/11 oddział skupił się na zwalczaniu 
możliwych aktów terroru nuklearnego. W tym samym czasie Stany Zjedno-
czone rozpoczęły wdrażanie metod wykrywania prób transportu materiałów 
do produkcji broni masowego rażenia na teren kraju i zwiększyły gotowość 
służb bezpieczeństwa i służby zdrowia do reakcji na akty bioterroryzmu.

6. i 7. Sankcje:  wydział do spraw terroryzmu ministerstwa finansów USA 
podejmuje działania wywiadowcze i prewencyjne przeciw aktywności finan-
sowej wrogów USA, w tym przeciw finansowaniu terroryzmu. Głównym 
narzędziem w arsenale wydziału jest lista osobowości prawnych – takich 
jak muzułmańskie organizacje charytatywne podejrzane o finansowanie 
ekstremistów – na które nałożono embargo na rynku amerykańskim. 

8.-10. Siły specjalne: wykorzystywane często w operacjach w cza-
sie wojen w Afganistanie i Iraku siły specjalne USA i krajów zachod-
nich stanowią jedną ze skuteczniejszych metod odnajdywania komórek 
ekstremistów oraz potencjalnie powstrzymywania ich przed ucieczką  
i ukryciem poza granicami państwa. 

11. Mahmud Abbas: (2003) premier, a następnie prezydent Autonomii 
Palestyńskiej. Przeciwnik radykalnych przekonań Hamasu, zwolennik 
amerykańskiego planu pokojowego. Dzięki partnerstwu z nim USA może 
przynajmniej pokazać społeczności arabskiej, iż proces pokojowy trwa, 
nawet jeżeli Hamas nie bierze w nim udziału i nie składa broni.

12. Uniwersytet Al-Azhar: teologiczna uczelnia muzułmańska w Kairze. 
Najsłynniejsza uczelnia w świecie sunnickim i źródło wielu edyktów religij-
nych (zobacz 97. Fatwa). Al-Azhar reprezentuje umiarkowaną politykę reli-
gijną, uczelnia szeroko potępiła wydarzenia 9/11, zabijanie cywili w atakach 
terrorystycznych w Iraku i używanie meczetów do promowania przemocy.

13. Synowie Iraku: (2005) zmęczeni totalitaryzmem ekstremi-
stów, sunniccy szejkowie z zachodniego Iraku zawiązali koalicję przeciw-

ko Al-Kaidzie, mającą powstrzymać ekstremistów przed stworze-
niem przyczółku na ich terytorium. Wydarzenie zapewnia lepsze rządy  
w Iraku lub syryjską pomoc dla USA w rozbiciu operacji ekstremistów.

14. Tajna operacja: podobnie jak w czasie zimnej wojny zachodnie siły 
wywiadowcze mogą w ograniczonym stopniu infiltrować rządy prze-
ciwników USA i wpływać na złagodzenie lub zmianę polityki państwa 
wobec wojny z terroryzmem.

15. Etiopska interwencja: (2006) zbrojna interwencja sił zbrojnych 
Etiopii wspieranych przez społeczność międzynarodową powstrzymała 
ekstremistów przed obaleniem rządu przejściowego Somalii. W 2009 Unia 
Afrykańska powołała siły wsparcia, co pozwoliło Etiopczykom wycofać 
swoje wojska. Wprawdzie w Sudanie nie doszło jeszcze do interwencji 
Etiopczyków, jednak na granicy często zdarzają się zbrojne incydenty. 

16. Euro-Islam: (2004) miliony europejskich muzułmanów chcą pokojo-
wej koegzystencji. W związku z tym rośnie popularność myślicieli muzuł-
mańskich takich jak Tariq Ramadan, którzy popierają umiarkowaną politykę 
i dialog między religiami. Z drugiej strony zabicie przez ekstremistów Ho-
lendra, który nagrał film o złym traktowaniu kobiet w Islamie, zszokowało 
sekularnych Europejczyków i wzmogło falę krytyki tej religii na świecie.

17. FSB: Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji, następca sowieckiego 
KGB. Biorąc pod uwagę tragiczną wojnę z czeczeńskimi separatystami 
– których Moskwa postrzegała jako międzynarodowych ekstremistów 
– i jeszcze świeże wspomnienia starć z afgańskimi Mudżahedinami, 
FSB stanowi skuteczny „straszak” dla każdej komórki ekstremistów, 
która chciałaby działać na terenie Rosji.

18. Wspólnota Wywiadów: w okresie po wydarzeniach 9/11 znacząco 
zwiększono środki wywiadowcze mające na celu działania antyterrory-
styczne i zrozumienie świata muzułmańskiego. W tym samym czasie 
wprowadzono zmiany ustawowe mające na celu zlikwidowanie barier 
między poszczególnymi agencjami wywiadu i służbami bezpieczeństwa 
USA, które, jak stwierdzono w raporcie dotyczącym wydarzeń 9/11, mogły 
przyczynić się do tego katastrofalnego zdarzenia.

19. Kemalizm: Turcja aktywnie broni swojego sekularnego rządu. 
Zarówno poprzez działania militarne, jak i rosnące demokratyczne po-
dejście do Islamu. Jeżeli dodamy do tego członkostwo w NATO, starania 
o przyjęcie do Unii Europejskiej i rozwój kraju, mało prawdopodobne 
jest, aby Turcja miała zostać przeciągnięta na stronę ekstremistów.

20. Król Abdullah II: król Jordanii z rodu Haszymidów. Edukowany 
w USA, odziedziczył po swoim władającym wiele lat ojcu szacunek nie 
tylko w kraju, ale i wśród społeczności międzynarodowej. Abdullah 
II często reprezentuje Bliski Wschód w rozmowach z Zachodem jako 
reprezentant polityki umiarkowanej.

21. „Let’s Roll!”: wydarzenie wzięło swoją nazwę od ostatnich zarejestro-
wanych słów Todda Beamera, jednego z pasażerów lotu 93, którzy zaata-
kowali porywaczy, powstrzymując zamach w Waszyngtonie. Wydarzenie 
reprezentuje podobne, mniej lub bardziej dramatyczne przypadki, kiedy 
powstrzymanie ekstremistów inspiruje innych do walki z radykalizmem.

22. Mossad i Szin Bet: siły bezpieczeństwa Izraela, przez lata zwal-
czające ataki zbrojne i terrorystyczne, żelazną pięścią zwalczą każde 
zagrożenie terroryzmem w Izraelu i regionie.

23.-25. Predator: samoloty bezzałogowe uzbrojone w rakiety Hell-
fire, pozwalają siłom amerykańskim na precyzyjne uderzenia w cele 
na wrogim terenie, bez narażania własnych żołnierzy. 

hISToRIA KART wyDARzEń
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26. Kwartet: (2003 - ?) kolejne działania USA mające doprowadzić do 
rozmów pokojowych między Izraelem i Palestyną. Projekt został rozpo-
częty wraz z inwazją na Irak. Społeczność arabska pozostała sceptyczna.

27. Pojmanie Saddama: (2003) siły USA pojmały irackiego dyk-
tatora dziewięć miesięcy po rozpoczęciu wojny w Iraku. Saddam 
został odnaleziony w kryjówce niedaleko jego rodzimego Tikritu 
z 750 tysiącami dolarów w gotówce. Wydarzenie podniosło morale 
wojsk USA, wpływ zdarzenia na sunnicki ruch oporu był znikomy. 

28. Szariat: prawo muzułmańskie. Jest powszechnie stosowane  
w świecie muzułmańskim, jednak jego implementacja nie jest 
uniwersalna. Radykalna interpretacja narzucona przez fundamen-
talistów często stoi w opozycji do lokalnych tradycji, współczesnych 
realiów i sekularyzmu, co z kolei podsyca opór przeciwko dżihadowi.

29. Tony Blair: (2002 – 2007) premier Wielkiej Brytanii, silny sojusz-
nik USA w walce z ekstremizmem. Oprócz zapewnienia USA wsparcia 
militarnego podczas inwazji na Irak, nieustannie przekonywał rządy 
europejskie o konieczności podjęcia zdecydowanych działań przeciw-
ko zagrożeniu, jakie niesie ze sobą ekstremizm religijny.

30. Budynek ONZ: (??) szeroko zakrojona misja ONZ w Iraku miała 
potencjał sprowadzenia zasobów międzynarodowych do pomocy  
w odbudowie państwa, gdyby nie wydarzenie 56.

31. Podsłuchy: (2002 – 2005) powszechna, nie wymagająca nakazu sądo-
wego inwigilacja obywateli USA przez agencję bezpieczeństwa wewnętrznego 
po wydarzeniach 9/11, została wprowadzona jako środek do walki z terrory-
zmem. Projekt spotkał się z silną krytyką społeczną dotyczącą zarówno jego 
skuteczności, jak i tego, czy był on zgodny z amerykańskim prawem.

32. Kanał poboczny:  tak jak robił to rząd USA na początku zimnej 
wojny, negocjując z Chinami, współczesna administracja amerykań-
ska korzysta z opcji rozmów z mniej zaangażowanymi państwami  
w poszukiwaniu tymczasowych sojuszników w walce z ekstremistami.

33. Benazir Bhutto: (2007) oskarżona o korupcję i zdymisjono-
wana była premier Pakistanu. Bhutto użyła swojej popularności do 
powstrzymania zapędów dyktatorskich Musharrafa i jakichkolwiek 
państwowych zapędów do walki religijnej. Tym samym stworzyła 
miejsce do rozwoju sekularnego rządu i prawa, na które ekstremiści 
nie mogli pozwolić. Bhutto została zabita w zamachu w 2007 roku.

34. Specjalne środki: (2002-2004) kontrowersyjne metody przesłuchań 
zastosowane na kluczowych pojmanych członkach Al-Kaidy. Pomimo 
fali krytyki i wielu kontrowersji z tym związanych, rząd USA utrzy-
muje, że zastosowane środki były starannie monitorowane, nigdy nie 
stosowano tortur, a uzyskane informacje pozwoliły uratować wiele żyć.

35. Hidżab: (2004) zakaz noszenia odzieży religijnej we francuskich 
szkołach wywołał szeroko zakrojoną debatę między muzułmanami  
i niemuzułmanami na temat praw religijnych jednostki. Dyskusja na temat 
hidżabu w rządach różnych państw odbiła się na pozornym europejskim 
liberalizmie, tureckiej władzy sekularnej i zaowocowało wprowadzeniem 
nakazu noszenia hidżabu między innymi w Iranie. Pod naciskiem ma-
sowych protestów rząd w Ankarze zniósł istniejący od wielu lat zakaz 
noszenia hidżabu na tureckich kampusach. Kontrdemonstracje i inter-
wencja trybunału konstytucyjnego poskutkowały przywróceniem zakazu.

36. Rozmowy indyjsko-pakistańskie : (2004) wprawdzie mało kto 
wierzył, iż rozmowy między potęgami nuklearnymi Kaszmiru rozwiążą 
kluczowe problemy, to jednak sam fakt, iż rozmowy się odbyły, świadczy 
o tym, że dżihad przestał być priorytetem dla władz w Islamabadzie.

37. Broń masowego rażenia w Iraku : (2002-2003) promowane 
przez USA oskarżenia wobec reżimu Saddama dotyczące posiadania 

przez Irak broni masowego rażenia dały podstawy do amerykańskiej 
inwazji na Irak przy udziale sił państw zachodnich. W efekcie oba-
lono władze w Bagdadzie i stworzono nowe prozachodnie rządy.

38. Rozbrojenie Libii: (2003) w obliczu amerykańskiej inwazji na 
Irak, i co bardziej istotne, chcąc zapewnić sobie rynek zbytu dla 
libijskiej ropy i szybszą westernizację państwa, Kadafi postanowił 
rozbroić swój arsenał broni masowego rażenia.

39. Broń masowego rażenia w Libii:  jest to bardziej zmora, która mo-
gła prześladować Kadafiego, niż prawdopodobne wydarzenie - Ame-
rykanie mogliby wykorzystać program nuklearny Libii jako racjonalny 
powód i pretekst do interwencji zbrojnej (gdyby nie wydarzenie 38).

40. Masowa frekwencja: (2005) Wprawdzie część komentatorów 
deprecjonowała znaczenie wyborów jako czynnika budującego 
państwo, uzasadniając, iż jest to tylko forma demokracji, a nie jej 
substancja, to jednak frekwencja powyżej 75% uprawnionych Irakij-
czyków w wyborach w 2005 i zdjęcia zdeterminowanych obywateli 
wznoszących umaczane w tuszu palce - pomimo gróźb zabicia tych, 
którzy pójdą do urn - nie pozostawiły wątpliwości, że Irakijczycy 
wierzyli, iż demokratyzacja jest możliwa.

41. NATO: (2003) ponieważ duża część misji stabilizacyjnej w Afgani-
stanie znajdowała się pod dowodzeniem sił NATO, w kraju zostało roz-
mieszczonych wiele nieamerykańskich sił zbrojnych należących do krajów 
członkowskich sojuszu. Ograniczenia narzucone na wojska przez niektóre 
kraje oznaczała, że większość walk przeciwko talibańskiemu dżihadowi 
pozostała na barkach USA i kilku kluczowych sojuszników. Jednak kiedy 
walki rozprzestrzeniły się na większy teren, coraz częściej znaczne straty 
w zaciekłych starciach z ekstremistami ponosiły siły nieamerykańskie.

42. Pakistańska ofensywa: (2008, 2009) w obliczu coraz częstszych 
operacji bojówek na terenie państwa i rosnącego poparcia dla Talibanu na 
terytoriach plemiennych, armia Islamabadu rozpoczęła przeprowadzanie 
kolejnych ofensyw na tereny od dawna będące przyczółkami ekstremistów.

43. Patriot Act: (2001) ustawa przyjęta w USA w październiku 2001 
roku. Dokument znacząco rozszerzył uprawnienia służb wywiadow-
czych i bezpieczeństwa, pozwalając między innymi na zatrzymanie imi-
grantów podejrzanych o terroryzm. Akt rozszerzył również uprawnienia 
ministerstwa skarbu, pozwalając monitorować transakcje finansowe  
z udziałem obcokrajowców.

44. Ekstradycje: (2002?-2005) wprawdzie rząd USA zaprzecza jakoby 
podejrzani o terroryzm byli przewożeni do krajów stosujących tortury, 
jednak raporty medialne o „nadzwyczajnych ekstradycjach” przepro-
wadzanych przez USA doprowadziły do śledztwa Unii Europejskiej  
i oficjalnego potępienia tych działań przez Parlament Europejski.

45. Jest bezpieczniej: kolejne lata następujące po wydarzeniach 9/11 
bez kolejnego udanego zamachu Al-Kaidy w USA są postrzegane 
przez amerykańskich obserwatorów jako znaczący sukces podjętych 
działań. Pozostaje tylko pytanie, czy ogłaszanie tego sukcesu nie 
podważy wiary społeczeństwa amerykańskiego w sens przepro-
wadzonych działań i wprowadzonych ustaw antyterrorystycznych.

46. Ajatollah Ali al-Sistani: (2003-?) (2003-?) szyicki Wielki Aja-
tollah Ali al-Sistani opóźnił i ograniczył przemoc między sektami  
w Iraku, zalecając pokój i cierpliwość. Dał również religijne przyzwolenie 
na udział Szyitów w Irackiej demokracji, pomimo iż państwo pozostaje 
pod obcą okupacją.

47. i 94. „Brama idżtihadu została zamknięta”: muzułmańskie 
powiedzenie odnoszące się do zakazu interpretacji prawa w kwestii,  
w której osiągnięto już zgodę. Sentencja symbolizuje silny, ale nie uni-
wersalny element fundamentalistyczny w Islamie sunnickim. Niesie to za 
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sobą dwojaki efekt: może skutkować podejmowaniem przez ekstremistów 
dziwnych taktycznie decyzji i blokować reformy w rządach muzułmańskich.

48. Adam Gadahn: (2004) wychowany w Kalifornii, zajmuje pierwsze 
miejsce na liście najbardziej poszukiwanych terrorystów FBI. Jest doradcą 
medialnym Al-Kaidy i pojawił się w kilku filmach niosących przekaz organi-
zacji do anglojęzycznej widowni. Podobną jak Gadahn, inspiracją dla dżihadu  
z wewnątrz USA był , urodzony w Ameryce, kleryk Al-Kaidy Anwar al-Awlaki.

49. Al-Itihaad al-Islamiya: (2006) AIAI, czyli Unia Islamska pod rządami 
Dahira Awejsa, była jednym z głównych źródeł zbrojnego radykalizmu w 
Somalii. Z tej organizacji wywodzi się Unia Trybunałów Islamskich, która 
przejęła w 2006 władzę w większej części Mogadiszu i południowej Somalii, 
aż do czasu interwencji zbrojnej wojsk etiopskich (zobacz wydarzenie 15). W 
późniejszym okresie z UTI wyłoniła się kolejna organizacja ekstremistyczna 
współpracująca z Al-Kaidą: Harakat al-Shabaab al-Mujahideen („ruch 
młodych”, często skracana do al-Shabaab „chłopcy”). 

50. Ansar al-Islam: (2004) „Partyzanci Islamu”, początkowo mała grupa 
ekstremistycznych irackich Kurdów i sunnickich Arabów działająca  
w północnym Iraku na rzecz utworzenia rządów muzułmańskich. Po 
amerykańskiej inwazji na Irak, AI urosła do roli głównego rywala Al-Kaidy 
w działaniach terrorystycznych. Ansar al-Islam przeprowadziła niezliczone 
wysokoprofilowe ataki terrorystyczne przeciwko siłom koalicji i nowo 
ustanowionym władzom Iraku, w tym samobójczy zamach bombowy na 
stołówkę wojsk amerykańskich w 2004, w którym zginęło 22 żołnierzy.

51. Lojaliści: (2003-2008) kiedy zdymisjonowani iraccy wojskowi  
i pozostałości armii Saddama podtrzymały opór wobec okupacji  
amerykańskiej, obserwatorzy obawiali się, że rosnąca armia party-
zancka, pomimo swoich sekularnych korzeni wywodzących się z partii 
Baas, połączy siły i rozpocznie szkolenie muzułmańskich ekstremistów.

52. Ajdik : (2004-2007) proste w budowie, umieszczane w samocho-
dach lub przy drogach improwizowane ładunki wybuchowe, potocz-
nie przez żołnieży nazwywane Ajdikami (IED), często produkowane  
z arsenału porzuconego przez armię Saddama, stały się zgubą wielu 
amerykańskich patroli i konwojów w Iraku. 

53. Medresy: szkoły muzułmańskie, czy to jednopokojowe medresy na 
pograniczu Pakistanu, czy luksusowe al-Mukminy w Indonezji, często obok 
Koranu uczą antyzachodniego lub antyizraelskiego ekstremizmu i przemocy. 
Czasem cieszące się prestiżem, czasem szkoły dla biednych, medresy mogą 
wyprodukować kolejne pokolenie ekstremistów, niezależnie od losów 
aktualnie działających organizacji terrorystycznych takich jak al-Kaida. 

54. Muktada al-Sadr: (2004) członek znanej rodziny szyickich 
kleryków, która została zdziesiątkowana przez sunnicki reżim Sad-
dama. Młody al-Sadr stał się mocnym głosem szyickich bojowników  
w okupowanym Iraku. Jego oddziały atakowały siły koalicji i sunni-
ckich Irakijczyków. Sadryjskie powstania i akcje odwetowe postawiły 
pod znakiem zapytania skuteczność amerykańskich działań na rzecz 
ograniczenia podziału sektowego, zapobieżenia wojnie domowej i usta-
nowieniu prozachodniego rządu w Iraku (zobacz też wydarzenie 106). 

55. Ujgurski dżihad: (2002 – 2003) w 2002 roku USA uznały Ruch 
Islamski Wschodniego Turkmenistanu, ujgurską organizację walczą-
cą o rządy muzułmańskie i niepodległość we wschodnich Chinach 
– za terrorystów. Pekin oskarżył organizację o zabójstwo chińskiego 
dyplomaty w Azji Centralnej. Przywódca organizacji został zabity 
przez wojsko pakistańskie pod koniec 2003 roku. Do tej pory nie udo-
wodniono jednoznacznie, czy organizacja była związana z Al-Kaidą.

56. Vieira de Mello zabity: (2003) pomimo braku mandatu ONZ dla 
inwazji na Irak w 2003, organizacja zdecydowała się wziąć udział w odbudo-
wie kraju. Do tego celu został oddelegowany Sérgio Vieira de Mello, znany 

ze swojej skuteczności dyplomata brazylijski i osobisty przyjaciel Kofiego 
Annana. W sierpniu przed biurem ONZ w Bagdadzie wybuchł samochód 
pułapka, zabijając Vieirę de Mello. Do listopada operacja ONZ została 
dramatycznie zmniejszona. Zamach przypisano organizacji Zarkawiego. 

57. Grupa Abu Sajjafa: (2002) uznanie tej filipińskiej organizacji za 
terrorystów, jak również jej więzy z Dżimach Islamija, a co za tym idzie  
z Al-Kaidą, przyczyniły się do zaangażowania wojsk amerykańskich 
w walkę z separatystami na południu wysp filipińskich. W świetle 
długiej historii relacji między USA a Filipinami te wydarzenia są 
skutkiem braku wcześniejszego wsparcia wojsk amerykańskich  
w zachowaniu integralności terytorialnej Filipin.

58. Prowincja Al-Anbar: (2004 - 2005) wsparcie mieszkańców tej 
sunnickiej prowincji w zachodnim Iraku dla ekstremistów pozwoliło 
im utworzyć tu przyczółek. Działania militarne USA, w tym ciężkie 
starcia o Faludżę, podważyły pozycję ekstremistów w prowincji. Jednak 
dopiero kiedy lokalne plemiona zwróciły się przeciwko „Al-Kaidzie  
w Iraku”, ekstremiści byli zmuszeni poszukać schronienia gdzie indziej.

59. Wąglik: (2001 - 2008) w 2001 zaraz po wydarzeniach 9/11 pocztą 
amerykańską został rozesłany zmilitaryzowany wąglik. Wielu obserwa-
torów uznało wydarzenie za kolejny atak Al-Kaidy na terenie USA. FBI 
przeprowadziło szeroko zakrojone śledztwo, które pochłonęło setki tysięcy 
roboczogodzin agentów, aby wyjaśnić tę sprawę. W 2008 Departament 
Sprawiedliwości USA zamknął śledztwo z wnioskiem, iż amerykański 
naukowiec służący w armii i odpowiedzialny za zamach działał sam. 
Zamachowiec popełnił samobójstwo, zanim postawiono mu zarzuty.

60. Zamach na Benazir Bhutto: (2007) niezależnie od tego, czy  
w wyniku strategicznego manewru ekstremistów, czy też w poczu-
ciu religijnego obowiązku, zabójstwo Benazir Bhutto pozostawiło 
Pakistan we władaniu słabszych polityków, osłabiając dążenia do 
demokratyzacji i utrudniając walkę z ekstremistami.

61. Uwolnienie jeńców: (2003 - ?) uwolnienie przez USA kilku-
set osób zatrzymanych w trakcie inwazji na Irak i w innych opera-
cjach pod zarzutem powiązań z ekstremistami doprowadziło do  
udokumentowanych przypadków pojmania lub zabicia tych samych 
bojowników w Afganistanie czy Pakistanie. Co najmniej dwóch zama-
chowców biorących udział w zamachu bombowym na amerykańskim 
niszczycielu Cole, skazanych, a następnie uwolnionych w Jemenie, doko-
nało później samobójczych zamachów w Iraku. Te przypadki spowodowa-
ły, iż USA niechętnie przekazywały jeńców z Guantanamo w ręce władz  
w Sanie. Amerykanie podejrzewają, że znane przypadki recydyw są tylko 
czubkiem góry lodowej. Departament Obrony ocenia, że do połowy roku 
2009 14% uwolnionych z Guantanamo powróciło do terroryzmu.

62. Agenci dawnego KGB: wprawdzie przekonanie wielu Rosjan, 
iż wojna w Czeczeni była częścią walki z globalnym ekstremizmem, 
czyni z Moskwy i Waszyngtonu naturalnych sojuszników, jednak 
echa długiej zimnej wojny nie dają o sobie zapomnieć. Fakt, iż  
u władzy w Rosji znajdują się dawni agenci KGB, bez wątpienia 
nasila ten sentyment.

63. Operacja Płynny Ołów: (2006, 2008-2009) Kolejne ofensywy 
wojsk izraelskich, a następnie ich wycofanie, czy to aby odbić pojma-
nego przez Hamas żołnierza izraelskiego Gilada Shalita, czy to aby 
zakończyć ataki rakietowe na miasta przygraniczne, czy też aby ogólnie 
wywrzeć presję na Hamas i osłabić możliwości organizacji. Niezależ-
nie od przyczyn kolejne ofensywy przyczyniły się do trudnej sytuacji 
mieszkańców Strefy Gazy i wzmogły opór Hamasu w światowych 
mediach i dały mu niestające poparcie wśród społeczności arabskiej.
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64. Zamach na Haririego: (2005) podejrzenia, iż w zamachu na Rafiqa 
Haririego, byłego premiera Libanu, miała swój udział Syria, wywołały 
silne protesty Libańczyków, a w efekcie wycofanie z Libanu syryjskiej 
armii okupacyjnej. Wydarzenie pogłębiło również izolację Baszara a- 
Assada, prezydenta Syrii, który w tym samym czasie dławił w zarodku 
wszystkie podobne protesty czy znamiona „Damasceńskiej wiosny”.

65. Wzbogacony uran: po upadku ZSRR w wielu ośrodkach badaw-
czych na terenie Rosji i dawnych SRR pozostał wzbogacony uran, 
który może być wykorzystany do produkcji broni atomowej. W 1994 
roku USA przeprowadziły operację „Project sapphire”, podczas której 
z fabryki w Kazachstanie przejęto 600 kilo wzbogaconego uranu. Po 
amerykańskiej inwazji na Afganistan w 2001 odnaleziono prymityw-
ne projekty budowy broni nuklearnej w jaskiniach wcześniej zajmo-
wanych przez Al-Kaidę, ale skąd ekstremiści mieliby wziąć uran?

66. Zagrożenie z wewnątrz: (2004-?) w drugiej połowie 2001 roku 
urodzony w Wielkiej Brytanii muzułmanin-konwertyta Richard 
Reid podjął próbę zamachu na pokładzie amerykańskiego samolotu 
pasażerskiego przy pomocy bomby ukrytej w bucie. W 2004 roku 
brytyjskie służby bezpieczeństwa prowadziły coraz większą liczbę 
dochodzeń związanych z aktywnością ekstremistów urodzonych  
w Wielkiej Brytanii. Rozbicie komórki w Luton w hrabstwie Bedford-
shire w sierpniu 2004, porażający atak na metro w Londynie w lipcu 
2005 i wiele kolejnych prób zamachów i zatrzymań jasno pokazały 
powagę zagrożenia terrorystycznego z wewnątrz państwa. Czy to  
z powodu brytyjskiego poparcia dla wojny z terroryzmem, czy przez 
uczestnictwo w wojnach w Iraku i Afganistanie, czy też przez inne 
katalizatory w brytyjskim społeczeństwie Wielka Brytania stała się 
głównym celem ataków ekstremistów w Europie.

67. Unia Islamskiego Dżihadu: (2004) grupa działająca na rzecz 
ustanowienia rządów muzułmańskich w Uzbekistanie. Grupa pozo-
staje w solidarności z globalnym dżihadem. Początkowo UID doko-
nywała ataków samobójczych i innych zamachów w Uzbekistanie, 
ale w 2007 roku miała już komórki również w Niemczech.

68. Dżimah Islamija: (2002-2005, 2009-?) grupa ekstremistów  
z Indonezji dążąca do utworzenia Kalifatu sprawującego władzę nad 
całą społecznością muzułmańską Południowo-Wschodniej Azji. DI 
wsławiła się serią ataków na turystów i budynki należące do państw 
zachodu w Bali i Dżakarcie przeprowadzonych od 2002 do 2005 roku. 
Działania antyterrorystyczne poskutkowały pojmaniem w 2005 roku 
przywódcy organizacji Hambaliego i głównego budowniczego bomb 
Azhariego. Grupa powróciła na pierwsze strony gazet w 2009 po ata-
kach bombowych na hotele w Dżakarcie, w tym na budynek Marriotu, 
który został już wcześniej zaatakowany przez Dżimah w 2003 roku.

69. Skażenie w Kazachstanie: w czasie zimnej wojny Sowieci 
zbudowali w Stepnogorsku, miasteczku na północy Kazachsta-
nu, kompleksy, które zajmowały się produkcją na skalę masową 
zmilitaryzowanego wąglika. W tym samym regionie opracowano 
wirusa marburskiego. To wydarzenie zakłada, że ekstremiści – lub 
ci, którzy chcieliby im tę technologię sprzedać – zdobyli część wy-
produkowanych wirusów, hodowli lub sami szkolą się w produkcji 
tego typu broni.

70. Laszkar-e-Toiba: jedna z największych organizacji terrorystycz-
nych z Kaszmiru. LT jest uznawana za winną ataków terrorystycznych 
w Bombaju w 2006 i 2008 roku. Członkowie LT zostali pojmani  
w Iraku i Afganistanie, jak również w stanie Wirignia w 2003, 
Islamabad odciął się od operacji LT, jednak wielu obserwatorów 
podejrzewa, że pakistańskie służby bezpieczeństwa wielokrotnie 
pomagały lub udzielały schronienia członkom organizacji. 

71. Niekontrolowany arsenał : Rosja, obok USA, posiada największy 
na świecie arsenał broni atomowej. Sama ilość bomb sprawia, że ich 
ochrona lub nawet kontrola jest poważnym przedsięwzięciem. Grupa 
ekstremistyczna poszukująca tego typu broni na pewno bierze rosyj-
skie grupy przestępcze pod uwagę jako potencjalnych sprzedawców.

72. Opium: wpływy Talibów w regionach Afganistanu, gdzie upra-
wia się mak opiumowy, są prawdopodobnie głównym źródłem 
dochodów grupy. Co za tym idzie, likwidacja upraw jest jednym  
z priorytetowych działań antypowstańczych.

73. Somalijscy Piraci: nie ma wprawdzie dowodów na istnienie powiązań 
między somalijskimi piratami i ekstremistami kontrolującymi niektóre 
regiony kraju, jednak potencjalna możliwość sponsorowania i czerpania 
zysków przez terrorystów z działalności piratów musi być brana pod uwagę.

74. Wizy Schengen: pakt z Schengen z 1985 roku utworzył i później 
rozszerzył strefę bez kontroli granicznej, która rozciąga się na dużą 
część Unii Europejskiej. Strefa Schengen ułatwia tym samym przenik-
nięcie do Europy z zewnątrz, ponieważ osoba, która dostanie się do 
jednego z krajów strefy, może bez większych problemów przedostać 
się do wszystkich pozostałych.

75. Schroeder i Chirac: (2003) kiedy USA starały się utworzyć 
koalicję i zdobyć mandat ONZ dla swojej inwazji na Irak, niektóre 
rządy europejskie nie udzieliły im poparcia. Sprzeciw społeczeństw 
europejskich sprawił, że sprzeciw rządu przeciwko działaniom USA 
stał się sposobem na zdobycie wyborców. Nikt nie wykorzystał tego 
faktu lepiej niż przywódcy Niemiec i Francji.

76. Abu Ghraib: (2004) doniesienia o nadużyciach popełnionych 
w amerykańskim więzieniu w Abu Ghraib na zachód od Bagdadu 
– które wcześniej było miejscem kaźni dla więźniów politycznych 
reżimu Saddama – same w sobie są światowym skandalem. Jednak 
ujawnienie zdjęć robionych przez strażników uczyniły je skandalem 
o niewyobrażalnej skali. Wprawdzie nadużycia nie były sankcjono-
wane, a część strażników została skazana, lecz ujawnione zdjęcia na 
pewno rozpaliły zapał ekstremistów i dostarczyły im wielu rekrutów 
w i poza Irakiem.

77. Al Dżazira: popularna stacja telewizyjna sponsorowana przez 
Emira Kataru i obsadzona w dużej mierze przez Palestyńczyków. 
Stacja jest potężnym medium opiniotwórczym dla świata arabskiego. 
Niestety dla Wojny z terroryzmem, w okresie po wydarzeniach 9/11 
stacja emitowała przemycone filmy Al-Kaidy, przerażające i tragiczne 
relacje z wojny w Gazie i Iraku i partyzancki komentarz dotyczący 
konfliktu izraelsko-palestyńskiego.

78. Oś zła: (2002-2008) określenie wprowadzone przez George’a W. 
Busha na kraje wspierające międzynarodowy terroryzm. W „Osi zła” 
znalazły się Iran, Irak i Korea Północna. Zastosowanie określenia 
zwiastowało rozszerzenie wojny przeciwko Al-Kaidzie, ale i zamknę-
ło drzwi do współpracy z Iranem przeciwko wspólnemu wrogowi, 
jakim mieli być sunniccy ekstremiści. Określenie z dobrym lub złym 
skutkiem funkcjonowało i powtarzało się w kolejnych przemówie-
niach i w mediach do końca kadencji Busha.

79. Zakonspirowani agenci: cały złożony system bezpieczeństwa 
wprowadzony po wydarzeniach 9/11, aby prześwietlać podróżu-
jących liniami lotniczymi i wyłapywać podejrzanych o terroryzm, 
jest podatny na penetrację przez agentów, których ekstremistyczne 
powiązania są głęboko zakonspirowane.

80. Terytoria Plemienne Administrowane Federalnie (FATA): 
(2002 – 2009) ścigani przez wojska koalicji Talibowie i bojownicy 
Al-Kaidy uciekli z Afganistanu na tereny plemienne na pograniczu 
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Pakistanu. Pozostające w dużej mierze autonomiczne plemiona, 
od lat powiązane przez więzi plemienne z Afgańczykami, uczyniły  
z Terytoriów Plemiennych azyl dla talibańskich partyzantów i obo-
zów szkoleniowych Al-Kaidy.

81. Bojownicy z zagranicy: (2003 – 2008) wprawdzie większość po-
wstańców w Iraku stanowili Irakijczycy, jednak z Półwyspu Arabskiego, 
Północnej Afryki i Lewantu stale napływali ochotnicy. Większość zama-
chowców przeprowadzających w Iraku zamachy samobójcze wywodzi 
się właśnie z tej grupy ochotników, wywierając tym samym w tym 
konflikcie wpływ daleko przekraczający ich liczebność. Okupacja Iraku 
na pewno przyczyniła się do zwiększenia ilości ochotników i wystawiła 
teorię, jakoby wojna w Iraku miała złamać Al-Kaidę na ciężką próbę.

82. Nagrania Ekstremistów: podtrzymując tradycję sprzed popu-
laryzacji internetu, w której radykalni Imamowie rozpowszechniali 
swoje nagrania, ci, którzy chcieliby cofnąć świat muzułmański do 
XVII wieku, są mistrzami użycia do tego celu technologii wieku XXI.

83. Kaszmir: pod powierzchnią sojuszu Islamabad-USA w wojnie 
z terroryzmem znajduje się długie pragnienie zajęcia przez Pakistan 
okupowanego przez Indie Kaszmiru. Z tym wiąże się ochrona, jeżeli 
nie jawne poparcie bojówek muzułmańskich w tym regionie, co spra-
wiło, że Pakistan czasem podejmuje akcje przeciwko ekstremistom, 
a czasem przymyka na nie oko. 

84. i 85. Przeciek: ujawnienie technik stosowanych w amerykańskich 
przesłuchaniach (2004) sekretnego przekazywania podejrzanych  
o terroryzm do krajów trzecich i inwigilacji obywateli bez nakazu sądo-
wego (2005) popsuło opnię koalicjantów i przyczyniło się do stopnio-
wego zwrotu w stronę łagodniejszej postawy w wojnie z terroryzmem.

86. Wojna w Libanie: (2006) w trakcie operacji wojsk izraelskich  
w Gazie, sprowokowanych pojmaniem przez Hamas izraelskiego 
żołnierza, Hezbollah przeprowadził atak na granicy libańsko-izra-
elskiej, w trakcie którego pojmano kolejnych dwóch żołnierzy. Izrael 
odpowiedział inwazją sił lądowych na Liban, jak również bombar-
dowaniem budynków dowodzenia Hezbollahu i innej libańskiej in-
frastruktury. Skuteczna taktyka przyjęta przez Hezbollah przeciwko 
siłom pancernym Izraela, niemożność zatrzymania ataków rakie-
towych na Izrael i materiały pokazujące zniszczenie Bejrutu razem 
przyczyniły się do postrzegania Hezbollahu jako bohaterów oporu 
w oczach Muzułmanów zarówno z sekty szyickiej, jak i sunnickiej.

87.- 89. Zamach samobójczy: odmiennie od japońskich Kamikaze 
z II wojny światowej, samobójcy dżihadu są motywowani nie tylko 
poczuciem obowiązku, ale i wiarą, iż samobójcza śmierć w dżihadzie 
zapewni im raj w życiu pozagrobowym. Islam zakazuje wprawdzie 
samobójstwa, jednak wyjątkiem jest pole bitwy, a bojownicy wal-
czący z izraelską czy amerykańską okupacją naciągnęli ten wyjątek 
do ekstremum. W wyniku tej ideologii powstała siła zbrojna, którą 
niezwykle trudno zatrzymać lub powstrzymać. Co więcej, rzesze 
młodych mężczyzn i kobiet gotowych oddać życie za sprawę bożą – 
czy to zabijając kilku cywili, czy tysiące – wydają się nieprzebrane.

90. Bagno: (2003-2008) amerykańscy krytycy inwazji na Irak za-
częli używać terminu „Bagno” już kilka miesięcy po rozpoczęciu 
inwazji. Określenie odwołuje się do przegranej przez USA wojny 
w Wietnamie. W publicznym przemówieniu w 2003 amerykański 
Sekretarz Obrony przewidział, iż wojna będzie długa i żmudna. Przez 
kolejne lata, zanim wojsko nie zdołało zdobyć względnej kontroli 
nad krajem, amerykańskie trudności w Iraku stanowiły główny 
temat dysputy publicznej, dzieliły inne kraje na sprzymierzeńców  
i przeciwników i obniżały chęć Amerykanów do poświęcenia życia 
w wojnie z ekstremizmem.

91. Lokalna Al-Kaida: (2002 - ?) po utracie azylu w rządzonym przez 
Taliban Afganistanie, Al-Kaida częściowo oparła swój globalny zasięg 
na sprzymierzonych organizacjach w różnych regionach świata. 
Przykładem takiej grupy jest algierska Salaficka Grupa Modlitwy 
i Walki, która po sprzymierzeniu się z Bin Ladenem w 2006 zmieniła 
nazwę na Al-Kaidę w Islamskim Maghrebie. Innym przykładem jest 
jemeńska Al-Kaida z Półwyspu Arabskiego.

92. Saddam Husajn: to wydarzenie symbolizuje możliwość, iż Sad-
dam Husajn – który był podejrzewany, ale nigdy nie udowodniono 
mu wspierania ekstremistów przed inwazją na Irak – w którymś 
momencie zdecydowałby się na użycie swojego opartego na ropie 
bogactwa do wsparcia wroga swojego wroga, czyli Al-Kaidy.

93. Taliban: (2004 - ?) po serii amerykańskich uderzeń wojskowych, 
politycznych i dyplomatycznych od 2001, w tym zniszczeniu głów-
nych sił Talibanu („studentów religijnych), stworzeniu w Kabulu 
zależnego od USA rządu, zarządzanej przez międzynarodowe zespoły 
rekonstrukcji w prowincjach, pozornego przynajmniej wstrzymania 
wsparcia od Pakistanu i miliardom na odbudowę kraju ze źródeł 
międzynarodowych, talibańskie bojówki musiały się wycofać. Umie-
jętne wykorzystanie azylu na terytoriach plemiennych, słabość rządu 
w Kabulu i przerzucenie uwagi i środków USA do Iraku pozwoliły 
Talibanowi odzyskać kontrolę nad znacznymi regionami wschod-
niego i południowego Afganistanu. W 2009 to Afganistan, a nie Irak 
powinien przyciągać większą uwagę Amerykanów.

94. „Brama idżtihadu została zamknięta”: zobacz wydarzenie 47.

95. Wahhabizm: dzisiejsza Arabia Saudyjska ma swoje korzenie 
w XVIII-wiecznym sojuszu między arabskim władcą Ibn Saudem  
i radykalnym kaznodzieją Ibn Abd al-Wahhabem. Saud i jego spad-
kobiercy przytaczali nauki Wahhaba jako religijne uzasadnienie 
podboju innych Muzułmanów. Wahhabistyczna dynastia al-Saudów 
zjednoczyła dużą część Półwyspu Arabskiego na początku XX wieku. 
Zimnowojenny sojusz z Wielką Brytanią przeciwko komunistom,  
a następnie Iranowi Khomeiniego i w końcu przeciwko Sadda-
mowi Husajnowi nie przeszkodził Saudom w wysyłaniu wsparcia 
finansowego dla fundamentalistów i według wielu prowadzeniu 
dżihadystycznego misjonarstwa w innych krajach.

96. Duńskie komiksy: (2005) opublikowane przez duński dziennik 
komiksy będące satyrycznym przedstawieniem Proroka Mohameda 
obiegły świat. W efekcie pod ambasadami duńskimi i innych krajów 
skandynawskich rozpoczęły się protesty Muzułmanów, które wkrótce  
przerodziły się w krwawe zamieszki, a niektórzy przywódcy organizacji 
muzułmańskich opublikowali groźby zabicia autorów. Wydarzenie 
przekonało część sceptyków oponujących amerykańskiej inwazji na Irak.

97. Fatwa: opinie uczonych religijnych dotyczące prawa islamskiego 
mogą się łatwo wykluczać i w efekcie kierować ekstremistów lub 
potencjalnych ekstremistów w zupełnie odmiennych kierunkach.  
W 1998 roku Bin Laden wydał fatwę nakazującą zabijać Ameryka-
nów, saudyjski kleryk Szejk Nasir bin Hamid al-Fahd w 2003 roku 
opublikował fatwę uzasadniającą użycie broni masowego rażenia 
przeciwko niewiernym. W tym samym czasie egipscy uczeni w 2001, 
jak również hiszpańscy i amerykańscy Muzułmanie w 2005 roku wy-
dali fatwy przeciwko terroryzmowi al-Kaidy (zobacz wydarzenie 13).

98. Odwrót z Gazy: (2005) odwrót sił izraelskich ze Strefy Gazy po 
38 latach okupacji miał na celu zmniejszenie obciążenia sił zbrojnych 
Izraela, zakończenie palestyńskich ataków na izraelskich osadników 
i zademonstrowanie chęci czynienia ustępstw na drodze procesu 
pokojowego. Krytycy obawiali się jednak, że ekstremiści wypełnią 
lukę, jaka powstała po wycofaniu się sił izraelskich ze Strefy.
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99. Hamas wygrywa wybory: (2006) Hamas (Islamski Ruch Oporu) 
został stworzony do walki o muzułmańskie państwo palestyńskie. 
Organizacja przeprowadziła wiele ataków na Izrael, ale unika celo-
wych ataków na cele amerykańskie i stara się utrzymywać więzi ze 
społecznością międzynarodową. Grupa wykorzystała swoje działania 
antykorupcyjne jako atut w wyborach w Palestynie w 2006 roku, po 
wygraniu których w dużej mierze zaprzestała ataków terrorystycz-
nych. Popularność organizacji wpisanej przez USA na listę grup 
terrorystycznych stanowi wstydliwy fakt dla Waszyngtonu, wygrana 
w wyborach może być również odbierana jako zagrożenie dla Izraela. 
Z drugiej strony wygrana Hamasu w wyborach stworzyła palestyńską 
muzułmańską alternatywę dla globalnego dżihadu i arabskiej walce 
z „Syjonistami i Krzyżowcami”.

100. Hizb at-Tahrir: (Partia Wyzwolenia) globalna populistych- 
ideologiczna partia promująca muzułmański fundamentalizm na 
świecie. Organizacja liczy ponad milion członków w 40 krajach. 
Partia organizuje się w sekrecie, ale działa jawnie, jej programem 
jest przekonanie mas do odwrotu od skorumpowanych lub seku-
larnych rządów na rzecz muzułmańskiego kalifatu. Organizacja nie 
jest bezpośrednio powiązana z grupami terrorystycznymi, jednak jej 
trzystopniowy plan (opisany na stronie partii) kończy się „przejęciem 
władzy” dla „całościowej” implementacji Islamu. Z tego powodu, 
ponieważ grupa dzieli cele z ekstremistami, ale nie stosuje przemocy, 
ma potencjał do wzmacniania lub osłabiania poparcia dla Al-Kaidy 
i innych grup terrorystycznych, zależnie od frustracji i potrzeb od-
czuwanych przez jej zwolenników.

101. Kosowo: (2007 – 2008) wsparcie USA i większości krajów 
europejskich dla propozycji ONZ z 2007 dotyczącej niepodległo-
ści Kosowa od Serbii i poparcie administracji USA dla deklaracji 
niepodległości Kosowa z 2008 bez wątpienia spowodowały wzrost 
napięcia na linii Belgrad-Waszyngton. Jednak z drugiej strony  
w oczach niektórych uczyniło z USA obrońców Muzułmanów.

102. Dawny Związek Radziecki: do pewnego stopnia muzułmańskie 
społeczności Centralnej Azji odziedziczyły sekularne i autorytarne 
tradycje ZSRR. Z tego wynika ich opór wobec zarówno Islamizmu, 
jak i reform demokratycznych.

103. Hezbollah: wytrwała i skuteczna radykalna partia szyicka nie 
jest – tak jak jej parton Iran – przyjacielem ani USA ani sunnickich 
ekstremistów. Jako zaciekły wróg sąsiedniego Izraela, Hezbollah zrobi 
wszystko, aby utrzymać swoje siły zbrojne w Libanie, hamując tym 
samym rozwój demokratyczny kraju. Posiadając własne komórki  
i międzynarodowy zasięg, partia jest zdolna i zdecydowana powstrzy-
mać rozwój antyszyickiego ekstremizmu.

104. i 105. Iran: powiązany z szyickimi bojówkami na całym Bli-
skim Wschodzie tradycyjny wróg Talibanu. Rządzony przez szyicką 
teokrację Iran jest całkowicie niekompatybilny z wizją sunnickiego 
kalifatu, do której dążą ekstremiści. Z tego powodu Iran zawsze 
miał potencjał do pośredniej współpracy w ramach amerykańskiej 
wojny z terroryzmem. Z drugiej strony ambicje Iranu do kontroli 
nad regionem, zostania potęgą nuklearną, historyczna wrogość 
wobec Waszyngtonu i strach przed reformami demokratycznymi, 
które są zagrożeniem dla irańskiego reżimu, częściej doprowadzają 
do przyjmowania przez Iran pozycji przeciwnika USA w działaniach 
w regionie.

106. Armia Mahdiego: (2004 – 2008) organizacja irackich ekstremi-
stów szyickich, której ataki na Sunnitów, rząd i siły koalicji (zobacz 
wydarzenie 54) były jedną z najtrudniejszych prób dla irackich 
władz. Pasywność irackiego rządu groziła zapanowaniem bezprawia, 
z drugiej strony zbyt gwałtowna reakcja potencjalnie doprowadziłaby 

do powstania tyranii. Każdy błąd mógł się skończyć wojną domową. 
Silna, ale sprawiedliwa taktyka przyjęta przez Bagdad we współpracy 
z siłami okupacyjnymi lub czasem bez nich, w końcu powstrzymała 
szyickich bojówkarzy.

107. Kurdystan: Kurdowie byli wystarczająco dobrze zorganizowani  
i uzbrojeni, aby kontrolować terytorium wewnątrz Iraku poza kon-
trolą Saddama. Mistrzowie zręcznych manewrów przeciwko prze-
ważającym siłom dążyli do utworzenia Kurdystanu niezależnego nie 
tylko od Bagdadu, ale i Ankary, Teheranu czy Damaszku. Po upadku 
reżimu Saddama Kurdowie objęli wysokie stanowiska w nowym 
rządzie, utrzymując autonomię na swoim terytorium i walczyli  
z Arabami i Turkami o kontrolę nad bogatym w ropę Kirkukiem.

108. Generał Pervez Musharraf: (2001 – 2008) pakistański prezydent 
i generał. Po wydarzeniach 9/11 dołączył do amerykańskiej wojny  
z terroryzmem, zrywając tym samym więzi Pakistanu z Talibanem, 
wsparł również inwazję na Irak. Jego nowo przyjęta polityka zagra-
niczna oznaczała zmierzenie się z antyamerykańskimi i islamistycz-
nymi przekonaniami części Pakistańczyków. Z czasem Muszarraf 
musiał coraz mocniej polegać na niekonstytucyjnych działaniach, aby 
utrzymać się u władzy w świetle przytłaczającej opozycji społecznej.

109. Tora Bora: (2001) pod koniec 2001 roku antytalibańskie bo-
jówki wspierane przez amerykańskie naloty zepchnęły bojowników 
Al-Kaidy w góry Tora Bora. Ekstremiści zdołali osiągnąć tymczasowe 
zawieszenie broni, co – jak uważa wielu obserwatorów – pozwoliło 
Bin Ladenowi zbiec do Pakistanu. W walkach zginęło około 200 
bojówkarzy Al-Kaidy, jednak krytycy uważają, że była to najlepsza 
– niestety stracona - okazja do pojmania przywódców organizacji 
odpowiedzialnych za wydarzenia 9/11.

110. Abu Musab al-Zarkawi: (2003 – 2006) jordański terrorysta, 
który pod okupacją USA skutecznie prowadził rekrutację i prze-
prowadzał zamachy. W trakcie kampanii Zarkawiego, podczas 
której przeprowadzono wiele wysokoprofilowych samobójczych 
zamachów bombowych, ukazujących niemożność sił okupacyjnych 
i rządowych do utrzymania kontroli nad krajem, jego organizacja 
zawiązała sojusz z Bin Ladenem i zmieniła nazwę na Al-Kaidę  
w Iraku. Zarkawi został zabity podczas amerykańskiego nalotu  
w 2006, a jego organizacja stopniowo się rozpadła.

111. Ajman az-Zawahiri: drugi w hierarchii przywódców Al-Kaidy. 
Zawahiri nie tylko uciekł Amerykanom ścigającym go po wydarze-
niach 9/11, ale i publikował wiadomości medialne, które ośmieszały 
amerykańską kampanię przeciwko jego organizacji. Po śmierci Bin 
Ladena Zawahiri został wybrany na przywódcę Al-Kaidy.

112. Osama Bin Laden: po ucieczce przed siłami afgańsko-amery-
kańskimi w 2001 stopień, w jakim sprawował kontrolę nad działa-
niami Al-Kaidy, jak również to, czy żyje, czy też został zabity, zrodził 
wiele spekulacji na świecie. Zginął w ataku Navy Seals w 2011 roku.

113. Darfur: (2003 - ?) operacje wojskowe Sudanu i wsparcie dla 
ludobójstw popełnianych w jego zachodniej prowincji Darfurze, 
poskutkowały potępieniem państwa przez społeczność między-
narodową. W efekcie Chartum raz opierał się, a raz akceptował 
współpracę z ONZ i regionalnymi inicjatywami dyplomatycznymi. 
Sudan, ze swoim historycznie proislamskim rządem podejrzewany  
o udzielanie azylu Bin Ladenowi w latach dziewięćdziesiątych i z pre-
zydentem Omarem al-Bashirem od 2008 poszukiwanym za zbrodnie 
przeciwko ludzkości, coraz bardziej odwracał się od Al-Kaidy, bojąc 
się izolacji i starając się poprawić swój wizerunek poprzez działania 
antyterrorystyczne.



23 Labirynt — PODRĘCZNIK GRY

© 2012 GMT Games, LCC 

114. Guantanamo: (2002 - ?) Amerykanie zaczęli przetrzymywać po-
dejrzanych o terroryzm w więzieniu w bazie wojskowej w Guantana-
mo na Kubie w 2002 roku po tym, jak Departament Sprawiedliwości 
orzekł, iż więźniowie znajdujący się w bazie mogą być sądzeni poza 
jurysdykcją USA. W ten sposób można było zatrzymać podejrza-
nych dłużej niż na terenie kraju, gdzie zostaliby oni zwolnieni i być 
może powrócili do walki przeciwko USA. Pomimo dostępu mediów, 
kontrolom komitetu międzynarodowego Czerwonego Krzyża i usta-
wy sądu najwyższego USA z 2006 dającej więźniom część ochrony 
gwarantowanej przez konwencję genewską, Guantanamo pozostaje 
znienawidzonym symbolem działań ponad prawem stosowanych 
przez USA w wojnie z terroryzmem. To, czy jawność placówki 
stanowiła zachętę, czy też odstraszała potencjalnych ekstremistów, 
pozostaje kwestią sporną.

115. Hambali: (2003) naprawdę nazywa się Riduan Isamuddin. Jest 
uważany za głównego łącznika między Al-Kaidą i Dżimah Islamiją. 
Był jednym z kluczowych działaczy DI w dążeniu do utworzenia 
rządów muzułmańskich w Południowo-Wschodniej Azji. Został 
pojmany w Tajlandi w 2005 roku i od tamtej pory przebywa w ame-
rykańskim więzieniu w Guantanamo.

116. Chaled Szejk Mohammed: (2003) aresztowany w 2003 roku 
w Pakistanie. Pomysłodawca i główny organizator zamachów  
z 9/11. Jego zdjęcie zrobione po zatrzymaniu obiegło świat, miało 
symbolizować upadek dawniej walecznej Al-Kaidy. Po aresztowaniu 
był wielokrotnie torturowany. Według informacji amerykańskich 
dostarczył informacji, które pozwoliły powstrzymać kolejne ataki.

117. i 118. Skok cen ropy: (2006, 2008) około 75% światowych złóż 
ropy naftowej znajduje się na terenach krajów muzułmańskich. Same 
Stany Zjednoczone pochłaniają około jednej czwartej światowej pro-
dukcji tego surowca. Głównym zarzutem ekstremistów wobec świata 
zachodniego jest wykorzystywanie bogactw państw muzułmańskich 
– głównie chodzi tu właśnie o ropę – poprzez skorumpowane, au-
torytarne, niemuzułmańskie rządy marionetkowe. Stąd ekstremiści 
wysuwają wniosek, iż relatywna bieda w świecie muzułmańskim 
jest spowodowana przez USA i brak rządów muzułmańskich. Co za 
tym idzie, jakiekolwiek działania, które mają wpłynąć na przyszłość 
świata muzułmańskiego, muszą być skoncentrowane w krajach 
bogatych w ropę.

119. Ali Abdullah Salih: (2001 – 2012) mając na uwadze problemy 
ze śledztwem w sprawie ataku bombowego na USS Cole w jednym  
z jemeńskich portów, po wydarzeniach 9/11 USA naciskały na 
prezydenta Jemenu Aliego Abdullaha Saliha, aby przyłączył się do 
Wojny z terroryzmem. Z drugiej strony naciski silnych ugrupowań 
islamistycznych i antyamerykański sentyment sprawiły, że Salih 
balansował na cienkiej linie. Jemen zaakceptował amerykańskie 
wsparcie antyterrorystyczne, ale odmówił ekstradycji skazanych za 
udział w zamachu na USS Cole. Późniejsze zwolnienie zatrzymanych 
i istniejące przez długi czas w mniej kontrolowanych częściach kraju 
schronienia Al-Kaidy wzbudziły podejrzenia Amerykanów. Trans-
fer sił bezpieczeństwa Jemenu do tłumienia szyickiego powstania 
na północy kraju pozostawia jemeński sojusz z USA pod znakiem 
zapytania.

120. Wybory w USA: (2006) po opadnięciu szoku powstałego po 
wydarzeniach 9/11 ponownie wzmógł się dyskurs społeczny w USA 
dotyczący przyjętej w wojnie z terroryzmem taktyki. Trudności  
w wojnach w Iraku i Afganistanie, brak kolejnych zamachów na 
terenie kraju, pogarszająca się opinia USA na świecie razem owo-
cowały spadkiem poparcia twardej polityki przyjętej przez Busha.  
W 2001 roku dziennikarze śledczy zwykli mówić, że wolą nie wie-
dzieć co rząd robi z zatrzymanymi, jednak wkrótce potem sposób 

Podsumowanie zmian prestiżu
Na koniec tury (5.2.5)
• –1, jeżeli jakiekolwiek państwo ma rządy fundamentalistów.
• +1 , jeżeli postawa świata wynosi 3 i jest taka sama jak postawa USA.

Operacja Wojna idei (7.2.3)
• +1, jeżeli postawa państwa po operacji jest taka jak USA.

Operacja Rozbicie (7.4.4)
• +1, jeżeli operacja została przeprowadzona w państwie  

z przynajmniej dwoma wojskami.

Operacja Rozmieszczenie (7.3.4-5)
• Rzut na prestiż przy zmianie reżimu lub wycofaniu.

Niezablokowany zamach (8.5.6)
• –1, jeżeli w państwie z wojskami.
• Rzut na prestiż, jeżeli, w USA.

Wielki dżihad (8.4.4)
• Na 1, jeżeli w państwie z wojskami, a poziom rządów zmieni 

się na rządy fundamentalistów.

objaśnienia do kart
#5. NEST: zgodnie z tekstem wydarzenia zagranie tej karty 
spowoduje odkrycie każdego zamachu WMD w USA. Włącza-
jąc w to zamach WMD umieszczony w poprzedniej fazie akcji 
ekstremistów. Słowo „zawsze” jest tu kluczowe.

#29. Tony Blair: gracz USA musi zadeklarować wszystkie Wojny 
idei zanim rozpocznie rzuty kostkami.

#57. Grupa Abu Sajjafa: zgodnie z tekstem wydarzenia samo 
umieszczenie zamachu, jeżeli na Filipinach jest więcej komórek 
niż wojsk, spowoduje obniżenie prestiżu o 1 za każdy UMI-
ESZCZANY zamach. Zamachy nie muszą być przeprowadzone, 
aby uzyskać ten efekt. Jeżeli w regionie są wojska, a zamach 
zostanie przeprowadzony, zachodzi sytuacja z punktu 8.5.6 
instrukcji (paragraf dotyczący prestiżu), a co za tym idzie USA 
poniosą dodatkową karę -1 do prestiżu za zamach (raz umi-
eszczenie zgodnie z wydarzeniem Grupa Abu Sajjafa i raz za 
przeprowadzenie zamachu w państwie z wojskami.

traktowania więźniów i prowadzenia wojny stały się bronią poli-
tyczną. Reelekcja Busha w 2004 – mimo źle idącej wojny w Iraku 
– zdawała się potwierdzać poparcie dla twardej polityki, jednak już 
wybory parlamentarne w 2006 roku udowodniły co innego.



24 Labirynt — PODRĘCZNIK GRY

© 2012 GMT Games, LCC 

1. niezadowolenie wśród muzułmanów 1 USA
2. Biometria    K, 1 USA
3. Program Kooperatywnego zm. zag. (CTR) T, 1 USA
4. Rozmowy z Islamskim Frontem wyz. moro   T,U,1 USA
5. nEST [2001,2002]    T, U, 1 USA
6. Sankcje    1 USA
7. Sankcje    1 USA
8. Siły specjalne   1 USA
9. Siły specjalne   1 USA
10. Siły specjalne   1 USA
11. mahmud Abbas   T, 2 USA 
12. Uniwersytet Al Azhar   2 USA
13.  Synowie Iraku   T, 2 USA
14.  Tajna operacja   2 USA
15.  Etiopska interwencja   U, 2 USA
16.  Euro-Islam    U, 2 USA
17.  FSB    2 USA 
18.  wspólnota wywiadów  2 USA
19.  Kemalizm    2 USA
20.  Król Abdullah II   U, 2 USA
21.  „let’s Roll!”    2 USA
22.  mossad i Szin Bet   2 USA
23.  Predator    2 USA
24.  Predator    2 USA
25.  Predator    2 USA
26.  Kwartet    2 USA
27.  Pojmanie Saddama   T, U, 2 USA
28.  Szariat    2 USA
29.  Tony Blair    U, 2 USA
30.  Budynek onz   2 USA
31.  Podsłuchy    T, 2 USA
32.  Kanał poboczny   3 USA
33.  Benazir Bhutto   T, U, 3 USA
34.  Specjalne środki   T, 3 USA
35.  hidżab    U, 3 USA
36.  Rozmowy indyjsko-pakistańskie  T, U, 3 USA
37.  Broń mas. rażenia w Iraku [2001, 2002] T, U, 3 USA
38.  Rozbrojenie libii   T, U, 3 USA
39.  Broń masowego rażenia w libii  T, U, 3 USA
40.  masowa frekwencja   3 USA
41.  nATo    T, 3 USA
42.  Pakistańska ofensywa  3 USA
43.  Patriot Act [2001]   T, U, 3 USA
44.  Ekstradycje   T, 3 USA
45.  jest bezpieczniej   3 USA
46.  Ajatollah Ali al-Sistani   3 USA
47.   „Brama idżtihadu została zamknięta”  K, 3 USA
48.  Adam gadahn   1 Eks
49.  Al-Itihaad al-Islamiya   U, 1 Eks
50.  Ansar al-Islam   U, 1 Eks
51.  lojaliści    1 Eks
52.  Ajdik    1 Eks
53.  medresy    1 Eks
54.  muktada al-Sadr   T, U, 1 Eks
55.  Ujgurski dżihad   U, 1 Eks
56.  Vieira de mello zabity   T, U, 1 Eks
57.  grupa Ab u Sajjafa [2001, 2002]  T, U, 2 Eks
58.  Prownincja Al-Anbar   T, U, 2 Eks
59.  wąglik    2 Eks
60.  zamach na Benazir Bhutto  T, U, 2 Eks
61.  Uwolnienie jeńców   2 Eks
62.  Agenci dawnego KgB   2 Eks
63.  operacja Płynny ołów  2 Eks
64.  zamach na Rafika haririego  U, 2 Eks
65.  wzbogacony uran   U, 2 Eks
66.  zagrożenie z wewnątrz  2 Eks
67.  Unia Islamskiego Dżihadu  U, 2 Eks

 68.  Dżimah Islamija  2 Eks
 69.  Skażenie w Kazachstanie U, 2 Eks
 70.  laszkar-e-Toiba  2 Eks
 71.  niekontrolowany arsenał U, 2 Eks
 72.  opium   2 Eks
 73.  Somalijscy Piraci  T, U, 2 Eks
 74.  wizy Schengen  2 Eks
 75.  Schroeder i Chirac  U, 2 Eks
 76.  Abu ghraib  U, 3 Eks
 77.  Al-Dżazira   3 Eks
 78.  oś zła [2001, 2002, 2003] 3 Eks
 79.  zakonspirowani agenci 3 Eks
 80.  FATA   U, 3 Eks
 81.  Bojownicy z zagranicy 3 Eks
 82.  nagrania Ekstremistów 3 Eks
 83.  Kaszmir   3 Eks
 84.  Przeciek   3 Eks
 85.  Przeciek   3 Eks
 86.  wojna w libanie  3 Eks
 87.  zamach samobójczy  3 Eks
 88.  zamach samobójczy  3 Eks
 89.  zamach samobójczy  3 Eks
 90.  Bagno   3 Eks
 91.  lokalna Al-Kaida  3 Eks
 92.  Saddam husajn  3 Eks
 93.  Taliban   3 Eks
 94.  Brama idżtihadu została zamknięta 3 Eks
 95.  wahhabizm  3 Eks
 96.  Duńskie komiksy  U, 1, n
 97.  Fatwa   1 n
 98.  odwrót z gazy  U, 1 n
 99.  hamas wygrywa wybory U, 1 n
 100.  hizb at-Tahrir  1 n
 101.  Kosowo   1 n
 102.  Dawny związek Radziecki 2 n
 103.  hezbollah   2 n
 104.  Iran   2 n
 105.  Iran   2 n
 106.  Armia mahdiego  2 n
 107.  Kurdystan   2 n
 108.  generał Pervez musharraf 2 n
 109.  Tora Bora [2001]  U, 2 n
 110.  Abu musab al-zarkawi U?, 2 n
 111.  Ajman az-zawahiri  U?, 2 n
 112.  osama Bin laden  U?, 3 n
 113.  Darfur   3 n
 114.  guantanamo  K, 3 n
 115.  hambali   U?, 3 n
 116.  Szejk mohammed [2001,2002] U?, 3 n
 117. Skok cen ropy  K, 3 n
 118.  Skok cen ropy  K, 3 n
 119.  Ali Abdullah Salih  3 n
 120.  wybory w USA  AUTo, 3 n

 Klucz:
 T= Trwały, U= Usuń, K= Krótkotrwały
 USA= wydarzenie skojarzone z USA
 Eks= wydarzenie skojarzone z ekstremistami
 n= wydarzenie niepowiązane
 AUTo= wydarzenie rozpatrywane automatycznie
 [2001]= Scenariusz
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