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Grupa amerykańskich skoczków wylądowała w nocy w okolicy Vernon. Niestety silny podmuch wiatru zniósł kapitana Johna Marvina zbyt blisko wroga i został on pojmany. Niemcy przetrzymują go na skraju lasu w opuszczonej szopie czekając na posiłki. 
Skoczkowie zebrali sprzęt, zakopali spadochrony i wyruszyli w stronę gdzie Gielewski (szeregowy z oddziału rozpoznania) widział opadającą czasze spadochronu kapitana. Po krótkim lecz intensywnym marszu dotarli do rozwidlenia dróg niedaleko miejsca pojmania kapitana. 
- Panie poruczniku, melduje że dotarliśmy na miejsce. Przed nami dwa gniazda CKM, jedno osadzone, po prawej stronie wartownia, skład osobowy nie znany. Dalej nie przejdziemy po cichu. Co dalej? 
- Dobra robota Gielewski. Musimy odbić kapitana który jest prawdopodobnie w szopie na skraju lasu, a następnie przegrupujemy się w stronę rozwidlenia dróg na wschód od szopy. Musimy przedrzeć się przez bagna i uciec droga w kierunku Berlina. 
- Jakie rozkazy? 
- Rozstawić się i DO ATAKU! 
Skład armii 

 Rozstawienie początkowe: 
W tym scenariuszu gracze nie mogą używać zdolności Zwiadowca. 
Jednostek niemieckich (RGT. 901): 1. Recon Group 2. MG 42 3. Fire Group 4. Ob. Hauser 
 

Jednostek amerykańskich (DIV. 8th): 6. Rifle Platoon 7. John Marvin 
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 Pole bitwy 

 
Nakładki – budynków 

  
Wartownia. Szopa – budynek ten nie zapewnia bonusu do obrony. W budynku tym przetrzymywany jest kapitan John Marvin. 

Nakładki - terenu 

   
Stanowisko CKM Krzaki Bagna 
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 Karty Akcji: 
Z tali obu graczy należy usunąć następujące karty: Słaby punkt, Precyzja, Taran, Uziemiony, Naprawa, Rykoszet, Odparcie,  Nie zatrzymywać się (Amerykanie), Bij i wiej (Amerykanie), Hitlerjugend (Niemcy), Bomba-pułapka (Niemcy) oraz wszystkie karty Artylerii i Lotnictwa. 
Każdy gracz dobiera na rękę 4 karty. 
Inicjatywa: 

Na początku gry Inicjatywę ma gracz dowodzący Amerykanami (znacznik Inicjatywy należy położyć stroną amerykańską do góry). Gracze jednocześnie rozstawiają swoje jednostki, ponieważ gracz jednostkami Niemieckimi musi to wykonać według początkowego rozstawienia jednostek. 
Rozgrywka: 
Od pierwszej tury gracz dowodzący Amerykanami posiada 3 rozkazy + rozkaz Blefu, a gracz dowodzący Niemcami posiada 2 rozkazy + rozkaz Blefu. Rozkazy oraz wyposażenie zawarte na Field Command będzie dostępne dla Amerykanów dopiero po uwolnieniu kapitana Johna Marvina. 

 Tura 4 - Na początku fazy Zaopatrzenia: Z południowego zachodu (patrz mapa punkt nr 5) wjeżdżają posiłki Niemieckie (REG. 902). Wszystkie jednostki piechoty są w pojazdach. Pojazdy w tej fazie Zaopatrzenia mogą wykonać Ruch. Gracz dowodzący Niemcami otrzymuje 3 dodatkowe rozkazy oraz wyposażenie. 
 Tura 8 - Na początku fazy zaopatrzenia: Przesuń znacznik inicjatywy z pola nr 8 na pole nr 6. A na polu nr 8 umieść znacznik zakończenia gry. 
 

Warunki zwycięstwa dla Amerykanów: 
Gracz prowadzący Amerykanów musi uwolnić kapitana Johna Marvina (dowolna jednostka Amerykanów musi wejść do budynku i zakończyć turę w budynku gdzie przetrzymywany jest kapitan John Marvin), następnie kapitan musi zostać wyprowadzony z planszy (patrz mapa punkt nr 8). Jeśli Niemcy zablokują którekolwiek pola strefy 8 swoimi jednostkami to kapitan może opuścić planszę przez dowolną krawędź planszy. 
Zwycięstwo Amerykanów: gracz musi uwolnić kapitana Jona Marvina i wyprowadzić go z planszy przed upływem 10 tury. 
Zwycięstwo Niemców: gracz musi zapobiec ucieczce kapitana Jona Marvina. 
Nota Autora: 
Sugestie, błędy, usprawnienia mile widziane. Jeżeli chcesz się podzielić swoimi spostrzeżeniami to pisz na adres marcingielewski@o2.pl 
  


