
1

Godzina policyjna
Scenariusz dla 1 osoby, która prowadzić 

będzie polską siatkę wywiadowczą.
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Hans Kloss JacekIngrid Heizer  Christianson Erik Kopf StedtkeHermann Brunner Fritz Kopf

9 kart lokacji 
niemieckich: 

gestapo 
kawiarnia  
urząd zatrudnienia
park
nadbrzeże
kamienica
posterunek
sądy
cmentarz

4 żetony:
2 * kontrola +1 
1 * kontrola +2
1 * kontrola +3

Przydzielić dowolnie, w sumie 10 
dowodów na polskich agentów.

Przydzielić 
dowolnie kolory 
umieszczając 
znaczniki na 
pieczątkach. 
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Założenia ogólne
W związku  z tym, że gra Stawka większa niż życie  jest 

grą przeznaczoną dla 2 osób, a niniejszy scenariusz  
przeznaczony jest tylko dla jednego gracza, część 
przepisów musiała zostać zmodyfikowana. Zasady 
zawarte w niniejszym scenariuszu mają znaczenie 
nadrzędne nad przepisami z instrukcji załączonej 
do gry.

W grze biorą udział tylko 
4 niemieckie żetony zagrożenia 
kontrola dokumentów (pozostałe nie 
biorą udziału w grze chyba, że są 
wprowadzane do rozgrywki z cech 
specjalnych poszczególnych agentów). 
W grze nie są także używane karty 
reakcji!

Przygotowanie polskich aGentów
Hans Kloss, Ingrid Heizer, Christianson i Jacek. 
Bardziej zaawansowani Gracze mogą dowolnie 

wybrać pozostałych trzech polskich agentów 
(pamiętając, by każdy agent był innego koloru).

Przed rozpoczęciem rozgrywki Gracz musi 
przydzielić na niemieckim torze śledztwa 10 
dowodów na swoich agentów. Może dokonać dowolnego 
podziału, nawet obciążyć Klossa 10 dowodami, wybór 
należy do Gracza.

Przygotowanie niemieckich aGentów
Hermann Brunner, Stedtke, Fritz Kopf, Erik Kopf. 

Ponieważ trzech niemieckich agentów ma kolor 
czarny, przed rozpoczęciem rozgrywki Gracz musi 
(wg. własnego wyboru) przydzielić wszystkim 
niemieckim agentom (za pomocą znaczników TU 
byłem) kolory: czarny, żółty, niebieski i fioletowy. 

Żetony te należy nałożyć na Dokument agenta 
w miejscu niemieckiej pieczątki. Przez całą 
rozgrywkę kolory te będą na stałe przypisane do 
poszczególnych agentów. 

Rozstawienie aGentów i żetonów kontRola 
dokumentów

Gracz starannie tasuje utworzoną polską talię kart 
lokacji. Wybiera pierwszego 
z agentów (obojętnie której 
strony) i dobiera wierzchnią 
kartę lokacji. Ona wskaże pole 
startowe wybranego agenta. 
Taką procedurę należy 
wykonać dla wszystkich 
agentów uczestniczących 
w grze. Następnie to samo 
należy uczynić z czterema 
żetonami kontrola dokumentów. Po wykonaniu tych 
czynności użyte karty wracają do talii, którą należy 
starannie przetasować. 

Aktywacje polskich i niemieckich aGentów
W przeciwieństwie do podstawowej wersji gry, 

w rozgrywce nie biorą udziału 
karty aktywacji i karty reakcji. 
Podczas każdego etapu Gracz 
będzie mógł aktywować 
i rozdysponowywać Punkty 
Akcji swoim agentom aż do 
wyczerpania ich limitów PA, lub do chwili, gdy 
zechce zakończyć etap.

Aktywacja polskich aGentów (w związku 
z obowiązującą godziną policyjną), napotyka na 
kilka trudności:

A. żaden z polskich agentów nie może kończyć 
swojej aktywacji na polu ulicy z niemieckim 
agentem. 

B. jeśli polski agent chce przejść przez pole ulicy, 
na którym znajduje się niemiecki agent (lub 
agenci) musi natychmiast rzucić kostkami na 
swoją czujność. Jeśli test zakończy się sukcesem 
może bez przeszkód kontynuować swoją 
aktywację, jeśli test będzie nieudany na torze 
śledztwa Niemcy otrzymują 2 dowody na tego 
agenta – a aktywację polskiego agenta należy 
kontynuować bez przeszkód.

C. polscy agenci, którzy uniknęli aresztowania 
mogą opuszczać sektor, w którym są niemieccy 
oficerowie SS. 

UWAGA: jeśli Niemcy zdołają zgromadzić na Hansa Klossa 10 dowodów, 
przyjmuje się, że as wywiadu został rozpracowany. Od tej chwili staje 
się on zwyczajnym polskim agentem, który może zostać aresztowany 
(nawet, gdy Gracz zdoła zmniejszyć ilość dowodów na klossa nie 
zmieni to już jego sytuacji). 
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Aktywowanie niemieckich aGentów
Zaraz po zakończeniu aktywacji polskiego agenta 

Gracz musi poruszyć niemieckiego agenta o tym 
samym kolorze. Niemiecki agent musi najbliższą 
drogą zmierzać do najbliższego polskiego agenta, 
z którym jeszcze nie rozmawiał lub nie próbował 
aresztować. 
UWAGA: jeśli w tej samej odległości znajduje się kilku polskich 
agentów, to Gracz decyduje w kierunku którego będzie się kierował 
niemiecki agent.

Podczas tej aktywacji niemieckich agentów 
obowiązują następujące zasady:

A. agent wykorzystuje zużywa połowę PA ze 
swojego limitu ¤ (zaokrąglając za pierwszym 
razem w dół) – lecz nie więcej niż jego limit PA. 
Przy ewentualnej drugiej aktywacji zużywa on 
pozostałe mu PA. 

B. z każdą napotkanym polskim agentem próbuje, 
kosztem 1 PA inicjować rozmowę lub aresztować 
(wciąż jednak obowiązuje limit jednej rozmowy 
na etap tej samej pary agentów). Po rozmowie 
nie kończy aktywacji, ale nadal wykorzystuje 
przypisane mu PA.

C. jeśli niemiecki agent napotyka polskiego agenta 
na polu ulicy (z wyjątkiem Klossa , z którym 
inicjuje rozmowę) natychmiast podejmuje 
próbę jego aresztowania (ignorując przepis 
o ograniczeniu w rozmowach i wymaganej ilości 
dowodów i to działanie nie jest akcją kosztującą 1 
PA). 

D. Jeśli niemiecki agent napotyka polskiego agenta, 
na którego posiada co najmniej 6 dowodów 
w dowolnej lokacji, zawsze podejmuje próbę jego 
aresztowania (ignorując przepis o ograniczeniu 
w rozmowach). 

E. jeśli niemiecki agent w wyniku rozmowy uzyska 
¿ – natychmiast aresztuje polskiego agenta 
(oczywiście nadal musi posiadać co najmniej 
3 dowody). 

F. jeśli niemiecki agent kończy aktywację w lokacji 
z polskim agentem, z tej lokacji usuwa wszystkie 
kafelki przedmiotów (przyjmuje się, że lokacja 
została „spalona”). 

G. jeśli w areszcie przebywają polscy agenci, 
na koniec etapu Gracz musi aktywować 
przypisanego mu kolorem niemieckiego agenta 
poruszając go o połowę przypisanego mu limitu 
PA.

H. jeśli Gracz zdecyduje się zakończyć etap bez 
rozgrywania aktywacji swojego agenta, musi 
aktywować jeszcze jednego niemieckiego agenta 
(w pierwszej kolejności tego, któremu pozostało 
najwięcej niewykorzystanych PA).

UWAGA: jeśli w trakcie gry zostanie wyeliminowany jakiś niemiecki 
agent, przed rozpoczęciem kolejnego etapu spośród niemieckich 
postaci załączonych do gry losuje się nowego agenta (który także 
nabywa wszystkie możliwości opisane powyżej). 

aresztowani polscy aGenci
Aresztowany polski agent na koniec etapu zawsze 

jest przesłuchiwany. Jeśli zdradzi ¿ przyjmuje 
się, że Hans Kloss został rozpracowany (patrz str. 
3). Na koniec gry ilość dowodów zebranych przez 
Niemców na aresztowanych oznacza ujemne PZ przy 
obliczaniu wyniku gry.
UWAGA: aresztowanie Hansa Klossa automatycznie oznacza przegraną 
gracza.

Przygotowanie niemieckich kart lokacji

Talię kart lokacji dla strony niemieckiej tworzy 
z następujących lokacji: gestapo, kawiarnia, 
urząd zatrudnienia, park, nadbrzeże, kamienica, 
posterunek, sądy, cmentarz. Starannie je tasuje 
i kładzie rewersem, aby nie znać kolejności tych 
kart. Pozostałe karty z talii niemieckiej nie biorą 
udziału w rozgrywce.Na początku każdego etapu 
(z wyjątkiem pierwszego etapu), Gracz będzie 
musiał odsłaniać wierzchnią kartę z talii lokacji 
niemieckiej i wprowadzić jej efekty karty.

Interpretacja niemieckich kart lokacji
Ze względu na brak Gracza strony niemieckiej 

znaczenie wybranych kart zostało doprecyzowane.
GESTAPO – jeśli kilku polskich agentów przebywa 

w lokacji, w pierwszej kolejności należy 
przesunąć do gestapo polskiego agenta 
najbardziej obciążonego dowodami, jeśli mają po 
tyle samo dowodów, tego który ma wyższą ¥.

POSTERUNEK – jeśli jest taka możliwość należy 
wybrać polskiego agenta będącego na ulicy 
i posiadającego broń.

URZĄD zATRUDNiENiA – jeśli jest taka możliwość 
należy wybrać polskiego agenta najbardziej 
obciążonego dowodami.

NADBRZEŻE – przenieś do tej lokacji Hansa Klossa.
KAWiARNiA – przenieś do tej lokacji niemieckiego 

agenta, który kolorem odpowiada najbliższemu 
kawiarni polskiemu agentowi.

KAMiENiCA – przydziel 3 PA jednemu z agentów, 
który posiada kartę misji, jeśli żaden z polskich 
agentów jej nie posiada, to przydziel 3 PA Hansowi 
Klossowi.

Cel gry:
Zdobyć jak najwięcej Pz do końca 6 etapu. 

Gracz otrzymuje:

  2 Pz za realizację misji podstawowej

  5 Pz za realiację misji specjalnej

Osiągnięcie ¿ na niemieckim agencie 
obciążonym co najmniej 3 dowodami daje:

   4 Pz za niemieckiego agenta 
w kolorze 

  6 Pz za niemieckiego agenta 
w kolorze 

  8 Pz za niemieckiego agenta 
w kolorze 

  11 Pz za niemieckiego agenta 
w kolorze .

Gracz traci PZ:
-1 Pz za każdy dowód zgromadzony przez Niemców 

na aresztowanego polskiego agenta

Gra kończy się automatyczną porażką w razie 
dekonspiracji Hansa Klossa lub aresztowania trzech 
członków polskiej siatki!

Ocena wyników:
< 5 PZ dotkliwa porażka
5 - 9 PZ porażka
10 - 13 zadowalający
14 - 17 doskonały
18 > rozgrywka mistrzowska.


