Piekło na Pacyfiku!
Niniejszy szkic kampanii łączy w sobie przygody
na lądzie, wodzie i w powietrzu, warto więc, by gracze
stworzyli po kilka postaci, by móc rozegrać wszystkie scenariusze. Wszyscy mogą służyć na przykład na
jednym lotniskowcu – marynarze mogą być członkami załogi, technikami, piloci zajmują się eskortą, zaś
marines uczestniczą w szkoleniu i misjach specjalnych.

1941
Dzień niesławy

• 7 grudnia: To nie są ćwiczenia (str. 151)

1942
Wojna lotniskowców – od Morza
Koralowego do Midway

• 6–8 maja: Trafiony-Zatopiony. (str. 152)
• środek – koniec maja: Powrót do Pearl Harbor
– herkulesowy wysiłek przy odbudowie statków
w ciągu 72 godzin, tak by wysłać je do Midway.
• 4-7 czerwiec: Ratujemy ratowników (str. 152)
• 4 czerwca: Pięć minut (str. 152)

Wyspy Salomona

• wrzesień: Północ na Krwawej Przełęczy. Bohaterowie z innych sił zbrojnych mogą pomagać przy
desancie Marines jako obserwatorzy przy ostrzale
celów lądowych.
• wrzesień: Białe lalki (str. 154)
• wrzesień: Prowizorka (str. 153)

Tokijski ekspres – bitwy o Guadalcanal
•
•
•
•

wrzesień: Potrawy morskie (str. 155)
październik: Rozbitkowie (str. 152)
11 października: Tokijski Ekspres (str. 152)
30 listopada: Stalowe dno (str. 152)

1943
Piekło w niebie – niebo nad Pacyfikiem

• styczeń: I ty zostaniesz pilotem (str. 153)
• luty – marzec: Podniebne walki przeciwko japońskim samolotom ostrzeliwującym żołnierzy
w okolicach Guadalcanalu.
• kwiecień – czerwiec: Władcy piorunów (str.
155)
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• kwiecień – czerwiec: Eskorta bombowców do
Rabaul. Ciągłe przenosiny do coraz to dalszych
przyczółków.

1944

• czerwiec: Walki w bitwie o Morze Filipińskie
• * czerwiec – październik: Burza ciemności (str.
155)

Filipiny i Bitwa w Zatoce Leyte

• 24 października: Przynęta. Okręt bohaterów należy do floty adm. Oldendorffa, która uczestniczy
w bitwie o Cieśninę Surigao. Zostają wysłani z rozkazem osłaniania niszczycieli jako przynęta, mając
za zadanie wciągnąć flotę Nishimury w zasadzkę
i w zasięg ostrzału pancerników.
• 25 października: Strzeżemy wód. Admirał Halsey został odciągnięty na północ i cieśnina San Bernadino jest teraz odsłonięta. Zbieranina niszczycieli
i lotniskowców adm. Sprague’a jest teraz wszystkim,
co stoi na drodze grupy „Środek” adm. Kurity,
składającej się z wielu pancerników, krążowników
i niszczycieli.

1945

• luty: Wsparcie powietrzne lub ostrzał okrętowy
dla Marines lądujących na Iwo Jimie. A naprowadzanie wsparcia lotniczego dla desantowców może
zapewnić dodatkową „rozrywkę”.
• kwiecień – czerwiec: Pilnowanie placówek na
Okinawie... i unikanie ataków kamikaze.
• 2 września: Bohaterowie są świadkami kapitulacji
Japonii na pokładzie USS Missouri w Zatoce Tokijskiej.

Kampanie dla
jeńców wojennych
i partyzantów
Gra jeńcami wojennymi lub członkami ruchu
oporu może być ciekawą (i wstrząsającą) alternatywą
dla tradycyjnych kampanii wojskowych. Możesz w ten
sposób kontynuować kampanię, gdy bohaterowie zostaną schwytani, albo rozpocząć ją, gdy postaci już
są w niewoli Osi. W kampaniach partyzanckich bohaterowie mogą być cywilami którzy chwycili za broń

przeciwko faszystowskim najeźdźcom, niedobitkami
armii albo żołnierzami aliantów wspierającymi miejscową partyzantkę.
Takie kampanie na pewno będą bardzo brutalne
– życie w obozach jenieckich Osi było paskudne. Anglicy i Amerykanie w niewoli niemieckiej traktowani
byli względnie po ludzku – ale w niewoli japońskiej
obchodzono się z nimi wyjątkowo okrutnie: co trzeci
jeniec zginął z głodu, od chorób, tortur czy po prostu
od kuli. Rosjanie (i ogólnie Słowianie i inni „podludzie”) w niemieckiej niewoli również ginęli tysiącami.
Partyzantów faszyści nie biorą do niewoli – zazwyczaj po prostu zabijani są natychmiast po schwytaniu
i przesłuchaniu. Mimo to w praktycznie każdym zajętym kraju pojawił się ruch oporu. W Europie największe partyzantki działały w Polsce i Jugosławii (prawie
milion w każdym z tych krajów). Francuski ruch oporu
początkowo liczył sobie sto tysięcy członków, ale po inwazji w Normandii osiągnął ponad milion członków.
Na Pacyfiku duży, zorganizowany ruch oporu istniał
w zasadzie tylko na Filipinach, ale mniejsze grupy partyzantów w Azji również otrzymywały wsparcie aliantów.
Anglicy i Amerykanie w obozach jenieckich Niemców nie są może najlepiej traktowani, ale mają szansę
dożyć końca wojny stosunkowo zdrowi. Za to jeśli
wpadną w łapy Japończyków… Według japońskiego
kodeksu honorowego kapitulacja była losem gorszym
niż śmierć, oznaczała hańbę tak wielką, że japońskie
rodziny wykreślały imiona mężczyzn, którzy złożyli
broń, ze swych rodzinnych kronik.
Takie podejście w połączeniu z ogólną japońską
ksenofobią oznaczało, że jeńcy Japończyków automatycznie zaliczali się do najgorzej traktowanych wrogów, zasługujących wyłącznie na pogardę. Więźniowie
byli regularnie dręczeni i skazywani na ciężkie roboty.
Złamanie zasad obozu zazwyczaj oznaczało pobicie
do nieprzytomności. Japoński system dostaw z trudem zdołał zaopatrywać własnych żołnierzy, zatem
jeńcy nie byli żadnym priorytetem, co prowadziło do
śmierci głodowych i chorób – zwłaszcza jeśli pamiętać, że obozy mieściły się w tropikalnych dżunglach.
Przeżycie w japońskim obozie jenieckim było prawdziwą próbą woli życia.

Vive La Resistance

Miejsce: okupowana Francja
Data: czerwiec 1940 – sierpień 1944
Główne jednostki: Francja: lokalne komórki ruchu oporu; Alianci: SOE oddziały „Jedburgh”;
Niemcy: Wehrmacht, SS i niemiecka policja
Gorzkie lekcje: Wkrótce po upadku Francji bohaterowie muszą zorganizować skuteczną jednostkę

ruchu oporu. Może nie znają się na broni i taktyce, ale są oddani sprawie walki z Niemcami. Jeśli
im się to uda, może otrzymają pomoc od Brytyjczyków lub Amerykanów.
Dziń dybry: Po zażartej walce powietrznej piloci
aliantów lądują na obszarze zajętym przez bohaterów. Oddział musi znaleźć lotników, zanim
uczynią to Niemcy, a następnie znaleźć sposób,
by przeszmuglować ich do Anglii.
Jean ma długie wąsy: Po tygodniach plotek i domysłów bohaterowie w radiu Londres słyszą frazę,
na którą czekali – „Jean ma długie wąsy” – inwazja aliantów niedługo się rozpocznie. Oznacza to
nowe cele dla bohaterów, na przykład zniszczenie
ważnego mostu czy centrum dowodzenia, tak by
ułatwić lądowanie aliantom.

Warszawa powstaje

Miejsce: Warszawa
Data: styczeń – kwiecień 1943; sierpień – październik
1944
Główne jednostki: 1943 – Żydowski ruch oporu: Żydowska Organizacja Bojowa (ŻOB); 1944
– Polskie Państwo Podziemne: AK (Armia
Krajowa) i AL (Armia Ludowa); Niemcy: Wehrmacht, SS i niemiecka policja
Ucieczka z piekła: Niemcy wygrywają. Mordechaj
Anielewicz nie żyje. Jedynym ocalałym przywódcą
powstania jest Marek Edelman. Nie może wpaść
w łapy Niemców. Mała jednostka ŻOB bohaterów
musi wyprowadzić Edelmana poza granice getta
– mając do dyspozycji kilka pistoletów i granatów
przeciwko moździerzom i miotaczom ognia.
Potrzebujemy… wszystkiego!: Rozpoczyna się powstanie, ale po pięciu latach wojny Polakom potrzeba wszystkiego – broni, amunicji, mundurów
i żywności. Agenci Kedywu odkryli, że Niemcy
na Woli magazynują sprzęt dla SS (Stawka 4). Jeśli
uda się zabezpieczyć ten skład, Powstanie może
naprawdę ruszyć z kopyta.
Kanał: 1 września, 1944. Nie ma szans na zwycięstwo.
Nie ma szans na pomoc. Walka jest bezwzględna,
a budynki przechodzą z rąk do rąk. Przychodzą
ostatnie rozkazy – rannych i cywili należy porzucić, ci, którzy mogą nadal walczyć i iść, mają przedostać się kanałami do Śródmieścia. Ale Niemcy
mają do swej dyspozycji granaty, trujący gaz, płonącą benzynę i miny. Czy to ucieczka, czy samobójstwo?

Król szczurów

Miejsce: jeniecki obóz w Azji (Birma, Tajlandia, Chiny, Indonezja, Filipiny czy nawet Japonia)
Data: grudzień 1941 – sierpień 1945
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