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Memoir '44 - Karty dowodzenia 
 
 
 

Karty standardowe z zasada specjaln�: 
 
Recon (Zwiad) 
Wydaj rozkaz jednej jednostce. Doci�gaj�c karty dowodzenia na koniec tury poci�gnij dwie, 
wybierz t� która ci bardziej odpowiada, a nast�pnie odrzu� drug� na stos kart zu�ytych. 
 

Karty specjalne: 
 
Direct  from HQ (Bezpo�rednio ze sztabu) 
Wydaj rozkaz 4 wybranym jednostkom 
 
Medics and Mechanics (Medycy i mechanicy) 
Wydaj rozkaz jednostce, która poniosła wcze�niej straty. 
Rzu� tyloma ko��mi ile masz kart rozkazów (wliczaj�c t� kart�). Ka�da ko��, na której 
wypadł symbol jednostki lub gwiazda pozwala przywróci� jeden model do słu�by. Jednostka 
nie mo�e posiada� wi�cej modeli ni� miała na pocz�tku rozgrywki. Je�eli w wyniku tego 
oddział odzyska co najmniej 1 model, mo�e go poruszy� i/lub walczy� nim jak zazwyczaj. 
 
Their Finest Hour (Godzina ich chwały) 
Rzu� tyloma ko��mi ile masz kart rozkazów (wliczaj�c t� kart�). Ka�dy wyrzucony symbol 
jednostki pozwala wyda� rozkaz oddziałowi pasuj�cego typu, ka�da gwiazda za� - 
dowolnemu oddziałowi. 
Jednostki, które otrzymały rozkazy, rzucaj� w walce 1 dodatkow� ko��. 
Po zagraniu tej karty przetasuj stos kart zu�ytych z pozostałymi. 
 
Air Power (Wsparcie powietrzne) 
Wybierz jako cel grup� do 4 s�siaduj�cych ze sob� jednostek przeciwnika. Ka�da z nich 
zostaje zaatakowana z sił� 2 ko�ci (je�li nalotu dokonuj� alianci), lub 1 (je�li nalotu dokonuj� 
pa�stwa osi), ignoruje si� wszelk� osłon� wynikaj�c� z terenu. Ka�da ko��, na której wypadł 
symbol zbombardowanej jednostki, granat lub gwiazda zadaje 1 trafienie. Za ka�d� 
wyrzucon� flag� zbombardowany oddział musi wycofa� si� o jedno pole – flag tych nie 
mo�na ignorowa�. 
 
Counter-Attack (Kontratak) 
Wydaj taki sam rozkaz, jak Twój przeciwnik w ostatnim ruchu. Kontruj�c kart� odwołuj�c� 
si� do której� z sekcji nale�y jako praw� sekcj� z karty rozumie� lew� sekcj� aktywnego 
gracza i vice versa. 
Odpowiadaj�c na kart� szturm piechoty, musisz wykona� kontratak w tej samej sekcji co 
przeciwnik. 
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Armor Assault (Natarcie czołgowe) 
Wydaj rozkaz 4 jednostkom czołgów.  
Jednostki uczestnicz�ce w walce bliskiej rzucaj� 1 dodatkow� ko��. 
Podczas ruchu i walki jednostek obowi�zuj� ograniczenia wynikaj�ce z terenu. 
Je�eli nie posiadasz czołgów, mo�esz zamiast tego wyda� rozkaz 1 dowolnemu oddziałowi. 
 
Artillery Bombard (Ostrzał artyleryjski) 
Wydaj rozkaz wszystkim swoim oddziałom artylerii. 
Oddziały te mog� przemie�ci� si� o 3 pola lub wytrzeli� dwa razy. 
Je�eli nie posiadasz artylerii, mo�esz zamiast tego wyda� rozkaz 1 dowolnemu oddziałowi. 
 
Infantry Assault (Natarcie piechotne) 
Wydaj rozkaz wszystkim jednostkom piechoty w jednej sekcji. Oddziały te mog� poruszy� si� 
o 2 heksy i nadal atakowa�, lub 3 heksy bez mo�liwo�ci atakowania. 
Podczas ruchu i walki jednostek obowi�zuj� ograniczenia wynikaj�ce z terenu. 
Je�eli nie posiadasz piechoty, mo�esz zamiast tego wyda� rozkaz dowolnemu oddziałowi. 
 
Move Out! (Naprzód!) 
Wydaj rozkaz 4 jednostkom piechoty. 
Podczas ruchu i walki jednostek obowi�zuj� ograniczenia wynikaj�ce z terenu. 
Je�eli nie posiadasz piechoty, mo�esz zamiast tego wyda� rozkaz jednemu, dowolnemu 
oddziałowi. 
 
Barrage (Nawała) 
Wyznacz jako cel jedn� z jednostek przeciwnika. 
Wykonaj na ni� atak o sile 4 ko�ci, ignoruj�c wszelk� osłon� wynikaj�c� z terenu 
Ka�da ko��, na której wypadnie symbol odpowiadaj�cy bombardowanej jednostce lub granat 
zadaje 1 trafienie. Ka�da flaga zmusza ostrzelany oddział do wycofania si� o jedno pole – flag 
tych nie mo�na zignorowa�. 
 
Ambush (Zasadzka) 
Zagraj kart� zaraz po tym po tym, gdy przeciwnik zadeklaruje walk� blisk�, ale jeszcze zanim 
rzuci ko��mi. 
Mo�esz jako pierwszy wykona� atak zaatakowan� jednostk�. Je�eli przeciwnik nie zostanie 
zniszczony lub zmuszony do odwrotu, mo�e nast�pnie sam zaatakowa�. 
Na koniec tury aktywnego gracza doci�gnij kart� dowodzenia jako pierwszy. 
 
Dig-in (Okopa� si�) 
Wydaj rozkaz 4 jednostkom piechoty.  
Oddziały te umacniaj� swoje pozycje – na heksach, które zajmuj� nale�y umie�ci� worki z 
piaskiem.  
Je�eli nie posiadasz piechoty, mo�esz zamiast tego wyda� rozkaz dowolnemu oddziałowi. 
 
Firefight (Walka ogniowa) 
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Wydaj grupie maksymalnie czterech jednostek rozkaz otwarcia ognia. 
Oddziały porowadz�ce walk� ogniow� nie mog� zajmowa� pól s�siaduj�cych z jednostkami 
przeciwnika, nie mog� te� poruszy� si�. 
Oddziały w walce ogniowej rzucaj� jedn� dodatkow� ko��.  
 
Close assault (Szturm) 
Wydaj rozkaz wszystkim jednostkom piechoty i czołgów zajmuj�cych pola s�siaduj�ce z 
oddziałami przeciwnika.  
Walcz�ce oddziały rzucaj� w walce dodatkow� ko��. Przed walk� nie mog� poruszy� si�, ale 
je�li przeciwnik zostanie zniszczony lub wycofa si� - mog� wkroczy� na zwolnione pole, a 
czołgi wykona� Armor Overrun (atak przełamuj�cy). 
 
Behind Enemy Lines (Za liniami wroga) 
Wydaj rozkaz jednej jednostce piechoty. 
Oddział ten mo�e poruszy� si� do 3 pól, a nast�pnie zaatakowa� rzucaj�c w walce dodatkow� 
ko��. Po walce mo�na go ponownie przemie�ci� o maksymalnie 3 pola. 
Ograniczenia ruchu wynikaj�ce z terenu s� ignorowane, obowi�zuj� natomiast ograniczenia 
walki. 
Je�eli nie posiadasz piechoty, mo�esz zamiast tego wyda� rozkaz dowolnemu oddziałowi. 


