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'EARLY WAR' KARTLARI

Varlık:3
Hükmetme:7
Kontrol:9
+1 bölgede kontrol edilen her
savaş bölgesi ülkesi için
+1 kontrol edilen rakip süper
güce komşu her ülke için

SSCB oyuncusu rastgele bir
kart çıkarır. Eğer karttaki
etkinlik ABD ile ilişkili ise
etkinlik gerçekleşir. Eğer
SSCB ya da iki tarafla da
ilişkiliyse etkinlik
gerçekleşmeden çıkarılır.

SSCB oyuncusuyla başlar.
+1 Op puanı bir kartın bütün op
puanları Asya'da kullanılırsa.
Oynandıktan sonra rakibe geçer.
+1 ZP 10. Turun sonunda bu
karta sahip olan oyuncu için.
ABD tarafından oynanırsa
'Formasan Resolution' etkisini
iptal eder.

Varlık:3
Hükmetme:7
Kontrol:doğrudan zafer
+1 bölgede kontrol edilen her
savaş bölgesi ülkesi için
+1 kontrol edilen rakip süper
güce komşu her ülke için

Varlık:3
Hükmetme:5
Kontrol:7
+1 bölgede kontrol edilen
her savaş bölgesi ülkesi için

'The Iron Lady' etkinliği
sürüyorsa etkinlik olarak
oynanamaz.
Batı Avrupa'da toplamda 3 ve bir
ülkede en fazla 2 ABD etki
puanını çıkart.

DEFCON seviyesini 1 düşür.
ABD oyuncusu DEFCON
seviyesini 5'ten çıkarır ve o
kadar ZP kazanır.

Küba'daki bütün ABD etkilerini
kaldır. SSCB Küba'yı kontrol
edecek kadar etki koyar.
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Pan-Arapçı koalisyon İsrail'e
saldırıyor. Bir zar at ve İsrail
dahil ABD kontrolündeki
komşu ülkerler için zardan 1
çıkar. Sonuç 4-6 aralığında ise
SSCB kazanır. 2 Mil. Op.
Track'da ilerler.
Zaferin Etkileri: SSCB 2 ZP
kazanır ve İrail'deki bütün ABD
etkilerini kendine çevirir.

Vietnam'a 2 SSCB etkisi koy.
Turun geri kalanında SSCB
oyuncusu bütün Op puanları
Güneydoğu Asya'da kullanılan
herhangi karta +1 Op puanı
ekleyebilir.

ABD oyuncusu hemen 3 ya
da daha fazla Op puanlı bir
kartı çıkarır ya da Batı
Almanya'daki bütün etkilerini
kaybeder.

Doğu Avrupa'da ABD
tarafından kontrol edilmeyen
her ülkeye 1 SSCB etkisi
yerleştir.

Kuzey Kore, Güney Kore'ye
saldırıyor. Bir zar at ve Güney
Kore'ye komşu ABD
kontrolündeki her ülke için
zardan 1 çıkar. Zar 4-6
aralığında ise SSCB kazanır ve
Mil. Ops. Track'da 2 kare
ilerler.
Zaferin etkileri: SSCB 2 ZP
kazanır ve Güney Kore'deki
bütün ABD etkisini kendisine
çevirir.

Mısır'a 2 SSCB etkisi koy.
Mısır'daki ABD etkisinin
yarısını (yukarı yuvarla) çıkar.

Romanya'daki bütün ABD
etkisini kaldır. SSCB
Romanya'yı kontrol edecek
kadar etki puanı koyar.

Doğu Avrupa'daki 4 ülkeden
bütün ABD etkilerini kaldır ya
da bu bölgede bir ülkeye 2'den
fazla olmamak şartıyla 5
SSCB etkisi yerleştir. NATO
kartının oynanmasına izin
verir.
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'Marshall Plan' ya da 'Warsaw
Pact' kartlarından sonra oynayın.

SSCB Avrupa'daki ABD
kontrolündeki ülkelere darbe ve
etki bozma yapamaz.
ABD kontrolündeki Avrupa
ülkeleri 'Brush War' etkinliğiyle
saldırıya uğrayamaz.

Fransa'dan 2 ABD etkisi
çıkar ve 1 SSCB etkisi koy.
NATO'nun Fransa'ya
etkisini iptal eder.

Yugoslavya, Romanya,
Bulgaristan, Macaristan ve
Çekoslavakya ülkerinden
birine SSCB etkisine eşit
miktarda ABD etkisi koy.

Oyuncu Uzay Yarışında 1
kare ilerler.

NATO'nun oynanmasına izin
verir.
Batı Avrupa'da SSCB
kontrolünde olmayan her
ülkeye 1 ABD etkisi koy.

Avrupa'da kontrol
edilmeyen herhangi bir
ülkeden bütün SSCB
etkilerini kaldır.

Oyuncu olimpiyatlara sponsor
olur. Rakip, oyunlara katılır ya
da boykot eder. Rakip,
oyunlara katılırsa karşılıklı zar
atılır ve ev sahibi zarına 2
ekler. Büyük atan 2 ZP
kazanır. Beraberlikte tekrar
atılır. Rakip boykot ederse
DEFCON bir seviye düşer ve
ev sahibi 4 Op puanlı kart
oynamış gibi operasyon yapar.
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Hindistan ve Pakistan oyuncunun
seçimine göre birbirlerine
saldırıyor. Bir zar at ve hedef
ülkeye komşu rakip
kontrolündeki her ülke için 1
çıkar. Sonuç zar 4-6 aralığında
ise kazanılır. Oyuncu Mil. Ops.
Track'da 2 kare ilerler.
Zaferin Etkileri: Oyuncu 2 ZP
kazanır ve hedef ülkedeki rakip
etkilerini kendi etkileriyle
değiştirir.

Early ve Mid War
aşamasında: Doğu Avrupa'da
3 ülkeden birer SSCB etkisi
çıkar.
Late WAR aşamasında:
Doğu Avrupa'da 3 ülkeden
2'şer SSCB etkisi çıkar.

Artık bu turda oynanan
operasyon kartlarına ABD 1 Op
puanı ekleyebilir (en fazla 4 )

Afrika'da ve/veya Güneydoğu
Asya'da bulunan 4 ülkeye birer
SSCB etkisi koy.

SSCB bu turda elini açar.
Ardından ABD, 1 Op puanı
değerinde operasyon yapabilir.

ABD, Japonya'yı kontrol edecek
kadar etki puanı koyar.
SSCB artık Japonya'da darbe ve
etki bozma yapamaz.

Bundan sonra bu turda
rakibiniz tarafından oynanan
operasyonlar -1 Op puanı
değerinde olacak. (en az 1 op)

Fransa, Birleşik Krallık ve
İsrail'den toplamda 4 ABD etkisi
çıkar. Bir ülkeden 2'den fazla
çıkarma.

Bu kartı etkinliği rakibinizle
ilişkili olan bir kartla beraber
oynayın. Etkinlik iptal olur ama
Op puanını operasyon yapmak
için kullanabilirsiniz. İptal olan
etkinlik oynanmış kartlar
destesine döner ve İlk Hamle
Aşamasında oynanamaz.
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ABD Tayvan'ı kontrol ediyorsa,
Asya Skorunda ya da 10. turun
sonunda Tayvan savaşbölgesi
ülkesi olarak sayılabilir. Tayvan
başka herhangi amaç için savaş
bölgesi sayılmaz. ABD 'The China
Card'ı oynadıktan sonra bu kart
çıkarılır.

SSCB rakip kontrolünde olmayan
ülkelere 4 etki puanı koyar.
Bir ülkeye en fazla 2 etki
koyabilir.

İlk Hamle Aşaması'nda SSCB'nin
İlk Hamle etkinliğini iptal etmek
için oynanır. İptal edilen kart
oynanan kartlar destesine konur.
'Defectors' aksiyon raundu
sırasında SSCB tarafından
oynanırsa, ABD 1 ZP kazanır
(Uzay Yarışında oynanmadıysa).

Oyuncu DEFCON seviyesinden
2 çıkarır ve o kadar ZP kazanır.
DEFCON durumunu da 2 seviye
yükseltir.
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'MID WAR' KARTLARI
Sağlamlık Puanı 1 veya 2 olan
herhangi ülkeye saldır. Bir zar at
ve rakip kontrolündeki her komşu
ülke için 1 çıkar. 3-6 aralığında
atılırsa Mil. Op. Track'da 3 kare
ilerlenir.
Zaferin Etkileri: Oyuncu 1 ZP
kazanır ve rakip etkilerini
kendisininkilerle değiştirir.

DEFCON'u seviye 2'ye getirin.
Bu turda haritanın herhangi bir
yerinde yapılacak olan darbe
girişimi termonükleer dünya
savaşına sebep olacak. Rakibiniz
oyunu kaybedecek. Bu etkinlik,
SSCB Küba'dan 2 etki puanını
aldığında ya da ABD Batı
Almanya veya Türkiye'den 2 etki
puanını aldığında sona erer.

Varlık : 1
Hükmetme : 3
Kontrol : 5
+1 bölgede kontrol edilen her
savaş bölgesi ülkesi için
+1 kontrol edilen rakip süper
güce komşu her ülke için

ABD'nin savaş bölgesi ülkelerine
yapacağı darbe girişimleri turun
geri kalanında DEFCON
durumunda değişikliğe sebep
olmaz ('Cuban Missile Crisis' e
etki etmez )

İki taraf da skor yapar.
1 ZP her kontrol edilen:
Burma, Kamboçya/Laos,
Vietnam, Malezya, Endonezya,
Filipinler.
2 ZP Tayland kontrolü için.
*Skor yaptıktan sonra oyundan atılır.

Bir sonraki aksiyon raundunda
ABD en az 2 Op değerinde bir
kartını çıkarmalı ve bu etkinliği
iptal etmek için 1-4 aralığında zar
atmalıdır. Bu durum her ABD
aksiyon raundunda, ABD başarılı
olana ya da elinde uygun kart
kalmayana kadar devam eder.
Uygun kartı kalmadığında ABD
sonraki tura kadar sadece skor
kartlarını oynayabilir.

Mil. Op. Track'da iki oyuncu da
karşılaştırılır. Kartı oynayan
oyuncu ilerdeyse 1 ZP kazanır.
Hem ileride hem de DEFCON
durumuyla istenen seviyedeyse 3
ZP kazanır.

DEFCON'u 2 seviye yükselt.
Turun sonuna kadar darbe
girişimlerinde iki oyuncu da
zarlarından -1 çıkarır.
Oyuncu kartı oynanan kartlar
destesine koyabilir ve rakibine
göstermek şartıyla skor kartı
olmayan bir kart çekebilir.
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Bir sonraki aksiyon raundunda
SSCB en az 2 Op değerinde bir
kartını çıkarmalı ve bu etkinliği
iptal etmek için 1-4 aralığında
zar atmalıdır. Bu durum her
SSCB aksiyon raundunda, SSCB
başarılı olana ya da elinde uygun
kart kalmayana kadar devam
eder. Uygun kartı kalmadığında
SSCB sonraki tura kadar sadece
skor kartlarını oynayabilir.

ABD, genelde SSCB'den daha
çok savaş bölgesi ülkesi kontrol
ediyorsa rakibi göğsünden dürt
ve 2 ZP kazan.

Bu kartı rakibin elindeki en yüksek Op.
puanlı kartıyla değiştir. Birden fazla
aynı değerde kart varsa rakibin seçer.

İki oyuncu da zar atar. İkisi de
hükmettikleri ya da kontrol
ettikleri her bölge için zarlarına 1
eklerler. Büyük atan 2 ZP kazanır
ve DEFCON'u istediği yönde 1
seviye hareket ettirir.
Beraberlikte tekrar zar atılmaz.

Değiştirilen kart etkinliği seninle
ya da her iki tarafla da ilişkili ise
hemen gerçekleştirilir. Eğer rakiple
ilişkili ise etkinlik gerçekleşmeden
operasyon puanını kullan. Rakip bu
kartı sonraki aksiyon raundunda
operasyon olarak kullanmalıdır.

Sonraki raundda 'UN Intervention'
etkinliğini ABD oyuncusu
oynamazsa, SSCB rakibinin
önceden kazandığı her ZP için 3
ZP kazanır.
DEFCON'u bir seviye düşür.

DEFCON'u istediğiniz seviyeye
getirin(1-5). Bu etkinlik Mil. Op.
Track'da 5 operasyon yerine geçer.

Güney ya da Orta Amerika'da bir
ülkeye 2 etki puanı yerleştir.
Ardından bu bölgelerde bir kere
bedava askeri darbe ya da etki
bozma yapabilirsin (bu kartın Op.
puanını kullanarak).

Bu turda SSCB tarafından
Operasyon puanı için oynanacak
her karta +1 Op değeri verilir (en
fazla 4 ).
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İki ülke seç ve bütün ABD
etkilerini kaldır: Sudan, İran,
Mısır, Libya, Suudi Arabistan,
Suriye, Ürdün.

Güneydoğu Afrika Ülkesi ve
Angola'ya 2'şer SSCB etkisi koy.

DEFCON'u bir seviye yükselt.
Ardından oyuncu 4 Op
değerinde kart oynamış gibi
operasyon yapabilir.

SSCB ya Güney Afrika'ya 2 etki
ya da Güney Afrika'ya 1 ve ona
komşu bir ülkeye 2 etki puanı
koyar.

SSCB Şili'ye 2 etki puanı koyar.

ABD 'The China Card'a sahipse
onu al ve oynamaya hazır yüzü
açık şekilde koy. SSCB zaten bu
karta sahipse 1 ZP kazanır.

SSCB bundan sonra rakibinin
oynayacağı her 'Savaş
Kartı'ndan (etkinlik ya da Op.) 2
ZP kazanır(Uzay Yarışı hariç).
Savaş kartları: 'Arab-Iraeli,
Korean, Brush, Indo-Pakistani
ve Iran-Iraq War'.

SSCB 1 ZP kazanırç
SSCB Batı Almanya'ya 1 etki
koyar.
NATO'yu Batı Almanya için iptal
eder.
Bu etkinlik 'Tear Down This Wall'
tarafından oynanmaz ve/veya iptal
olur.

Bu etkinlik 'An Evil Empire'
tarafından iptal edilir.
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SSCB 1 ZP kazanır.
Bu turda daha sonra 'UN
Intervention' etkinliği oynanırsa
ABD ya da SSCB ilave 1 ZP
kazanır.

Panama, Kosta Rika ve
Venezuele'ya birer ABD etki
puanı koy.

SSCB kontrol ettiği belli
ülkelerin her birinden 1 ZP
kazanır: Mısır, İran, Libya,
Suudi Arabistan, Irak, Gulf
Devletleri ve Venezuela.

ABD 1 ZP kazanır.
ABD İsrail, Ürdün ve Mısır'a
1 etki puanı koyar.

'North Sea Oil' etkinliği devam
ediyorsa oynanmaz.

'Arab-Israeli War' etkinliği artık
oynanamaz.

ABD oyuncusu elini gösterir.
Ardından SSCB 1 Op.
değerinde kart oynamış gibi
operasyon yapar.

ABD iki tarafın da etki puanı
bulunmayan 3 ülkeye 1'er
etki puanı koyar.

Afrika ve/veya Güneydoğu
Asya'da bulunan 4 farklı
ülkeye birer ABD etki puanı
koy.

SSCB'nin elinden rastgele bir
kart seç. Bu kartı oyna ya da
iade et. SSCB'nin kartı yoksa
ya da iade ettiysen bu kartı
operasyon olarak kullan.
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Polonya'dan 2 SSCB etkisini
kaldır ve 1 ABD etkisi ekle.

Mısır'daki bütün SSCB
etkilerini kaldır ve 1 ABD
etkisi ekle.

'Solidarity' etkinliğini oynamaya izin
verir.

ABD oyuncusunun önüne
oyna. Bir sonraki Ortadoğu
veya Asya (hangisi önce
gelirse) skorunda SSCB'den bir
savaş bölgesi çıkar ve kartı
oynanan kartlar destesine koy.
10. turun sonunda final
skorunda etkisizdir.

Güney ve Orta Amerika'daki
darbe girişimleri iki oyuncu için
de turun geri kalanında +1 olur.
Daha önce -1 olsa bile bu artıya
döner.

Güney ve/veya Orta Amerika'ya
2 ABD etkisi ekle.

Avrupa dışında ülkelerden 4
SSCB etkisi çıkar. Bir
ülkeden en fazla 2 etki
çıkarılır.

Orta Amerika'ya 3 ABD etkisi
ekle. Bir ülkeye 2'den fazla
eklenmez.

ABD 'The Chine Card'a sahipse 2
ZP kazanır. Aksi takdirde bu kartı
yüzü açık olarak alır ancak hemen
oynayamaz.
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Varlık : 1
Hükmetme : 4
Kontrol : 6
+1 bölgede kontrol edilen her
savaş bölgesi ülkesi için

Eğer SSCB 'The China Card' da
sahipse onu al ve oynamaya hazır
yüzü açık olarak koy. Eğer ABD bu
karta zaten sahipse Asya'ya 4 etki
yerleştir. Bir ülkeye en fazla 2 etki.

Uzay Yarışında gerideysen bu
kartı oynayarak 2 kare ileri
gidebilirsin ancak sadece
ikinci karenin zafer puanını
kazanırsın.

ABD oyuncusu istediği kadar
kartını (skor kartları dahil)
desteden değiştirebilir. Çıkarılacak
kart sayısı yenilerini çekmeden
önce belirtilmelidir.

Varlık : 2
Hükmetme : 5
Kontrol : 6
+1 bölgede kontrol edilen her
savaş bölgesi ülkesi için

Güney ve Orta Amerika'daki
ABD kontrolündeki her ülke
ABD'ye 1 ZP kazandırır.
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'LATE WAR' KARTLARI

'OPEC' etkinliği daha fazla
oynananamaz.
ABD bu tur 8 kart oynayabilir.

İran'dan bütün ABD etkisini çıkar.
2 SSCB etkisi ekle.
'Terrorism' kartının etkilerini ABD'ye
karşı ikiye katlar.

ABD 1 ZP kazanır.
Arjantin'e 1 SSCB etkisi ekle.
Birleşik Krallık'tan bütün SSCB
etkilerini kaldır.
'Socialist Governments' etkinliği
daha fazla oynanamaz.

Avrupa'ya 4 SSCB etkisi ekle
(bir ülkeye en fazla 2). SSCB
zafer puanlarında ABD'den
üstünse 6 etki ekleyebilir.
SSCB Avrupa'da daha fazla
darbe girişimi yapamaz.
'Glasnost' etkinliğini geliştirir.

Lübnan'dan bütün ABD etkilerini
kaldır. Bir de Ortadoğu'da
istediğin yerden 2 ABD etkisi
kaldır.

Libya'daki her 2 SSCB etkisi için
ABD 1 ZP kazanır.

ABD Uzay Yarışında öndeyse,
oynanan kartlar destesinden skor
kartı olmayan bir kart seç ve
etkinliği hemen gerçekleştir.
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DEFCON'u bir seviye düşür.
ABD 2 ZP kazanır.
Güney Kore eğer ABD
kontrolündeyse, oyuncu 4 Op
puanlık kart oynamış gibi etki
yerleştirebilir ya da etki bozma
yapabilir.

SSCB 2 ZP kazanır.
DEFCON'u 1 seviye yükselt.
'The Reformer' hala etkinse, SSCB
4 Op puanlık kart oynamış gibi etki
yerleştirebilir ya da etki bozma
yapabilir.

ABD bir bölge belirler. Turun
geri kalanında SSCB bu bölgeye
operasyon puanı olarak
kullandığı kartlardan etki
yerleştirme yapamaz.

ABD oyuncusu 3 veya daha fazla
Op değerinde kart çıkarmazsa
SSCB oyuncusu Güney
Amerika'daki iki ülkede kendi
etkilerini ikiye katlar.

Nikaragua'dan bütün ABD
etkilerini çıkar. Ardından SSCB bu
kartın Op puanıyla Nikaragua'ya
komşu bir ülkeye bedava bir darbe
girişiminde bulunabilir.

'Willy Brandt' etkinliğini iptal eder ya
da yasaklar.

Doğu Almanya'ya 3 ABD etkisi
koy.
Ardından ABD bu kartın Op
değerini kullanarak Avrupa'da
bedava darbe girişimi ya da etki
bozma yapabilir.

Rakip rastgele bir kart çıkarır.
SSCB oynuyorsa ve 'Iranian
Hostage Crisis' hala etkinse ABD 2
kart çıkarır.
(Çıkarılan etkinlikler gerçekleşmez)

'Flower Power' etkinliğini iptal eder
ya da yasaklar.

ABD 1 ZP kazanır.

Bütün ABD etki bozmaları turun
geri kalanında -1 zar ile yapılır.
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Sadece 'John Paul II Elected
Pope' etkinse oynanabilir.

ABD oyuncusu turun geri
kalanında elini gösterir.
Ardından SSCB bir kart seçer ve
onu oynanan kartlara koyar.

Polonya'ya 3 ABD etkisi koy.

Oyuncunun seçimine göre İran ve
Irak birbirine saldırıyor. Bir zar at
ve hedefteki ülkeye komşu rakip
kontrolündeki her ülke için
zardan 1 çıkart. 4-6 aralığında
atılırsa kazanılır ve Mil. Op.
Track'da 2 kare ilerlenir.
Zaferin Etkileri: Oyuncu 2 ZP
kazanır ve hedefteki ülkede
bulunan rakip etkileri kendi
etkileriyle değiştirir.

SSCB 1 ZP kazanır.
Batı Avrupa'da 3 ülkeden birer
ABD etkisi kaldır.

DEFCON seviyesi 2 ise, oyunu
hemen sonlandırabilirsin (Final
Skoru hesaplanmadan) ancak
rakibe 6 ZP verirsin.
İyi bir satranç oyununa ne dersin?

15

'SEÇİMLİ' KARTLAR

ABD en az bir Ortadoğu ülkesini
kontrol ediyorsa destenin en
üstteki 5 kartını alır.
ABD bu kartları göstererek
istediklerini oynanan kartlara
istediklerini de desteye geri
koyarak tekrar karıştırır.

ABD oyuncusu elindeki skor
kartlarını gösterir. Bu kartlardaki
bölgelerden birine SSCB oyuncusu
1 etki koyar. Late War aşamasında
etkinlik olarak oynanmaz.

Birleşik Krallık 'NATO' etkin
değilken ABD kontrolündeyse,
ABD buraya komşu bir ülkeye 1 etki
koyar.
Birleşik Krallık 'NATO' etkinken
ABD kontrolündeyse, ABD
herhangi Batı Avrupa ülkesine 2 etki
puanı koyar ve 2 ZP kazanır.

SSCB, bu turun geri kalanında
ABD'nin yaptığı her darbeden
1 ZP kazanır.

ABD, Kanada'yı kontrol ediyorsa,
herhangi Aksiyon Raundunda
DEFCON'u 2. seviyeye düşüren
ülkeye, kendi etkilerini içeriyorsa 1
etki koyabilir.
Bu etkinlik #42 Quagmire
tarafından iptal edilir.

Bu kartın Op değeriyle SSCB savaş
bölgesi olmayan Orta Amerika,
Güney Amerika veya Afrika'da
hemen darbe girişiminde bulunur.
Eğer darbe herhangi ABD etkinliğini
kaldırırsa SSCB aynı koşullarda
farklı bir hedefe ikinci darbeyi
yapabilir.

ABD, Suudi Arabistan'a 2 etki
koyar. 'Muslim Revolution'
daha fazla etkinlik olarak
oynanamaz.
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OYUNCU YARDIM KARTI
ETKİ BOZMA

DARBE GİRİŞİMİ

AMAÇ: Rakip etki puanını azaltmak

AMAÇ: Rakip etki puanını azaltmak ve kendi etki puanını
yerleştirmek

ŞARTLAR: Rakibin hedef ülkede etki puanı olması gerekir.
BEDEL: 1 Operasyon Puanı
İŞLEYİŞ: İki oyuncu da bir zar atar ve aşağıdaki değişkenleri
eklerler. Büyük atan aradaki zar farkı kadar hedef ülkeden
rakip etkilerini çıkarır. Beraberlikte etki puanı çıkarılmaz.
DEĞİŞKENLER:
+1 kontrol edilen her komşu ülke için
+1 hedef ülke, süper gücüne komşu ise
+1 hedef ülkede rakibinden daha fazla etki puanı olan oyuncu
için
NOT: bir karttaki Operasyon puanları etki bozma için
kullanıldıysa, bütün puanlar etki bozma için harcanmalıdır.

ETKİ PUANI YERLEŞTİRME
AMAÇ: Bir ülkedeki etki puanını arttırmak.
SINIRLAMALAR: Operasyon kartı kullandığı sırada kendi
etki puanının bulunduğu ülkeye ya da buna komşu ülkere
yerleştirilebilir.
BEDEL: Kendi kontrolündeki ya da kontrol edilmeyen
ülkere 1 etki puanı 1 operasyon puanıdır. Rakip kontrolündeki
ülkelere 1 etki puanı 2 operasyon puanıdır. Etki puanı
yerleştirildiği sırada ülkenin kontrolü değişiyorsa devam eden
etki puanları düşük bedelden konur.
NOT: bir karttaki Operasyon puanları etki yerleştirme için
kullanıldıysa, bütün puanlar etki yerleştirme için
harcanmalıdır.

KURULUM
* İki oyuncuya da 8 Early War kartı dağıtılır.
* 'The China Card' Sovyet oyuncusuna verilir.
* 15 SSCB etkisi sırayla : 1 Suriye, 1 Irak, 3 Kuzey Kore,
3 Doğu Almanya, 1 Finlandiya ve 6 Doğu Avrupa'da istediği
yere
* 20 ABD etkisi sırayla : 1 İran, 1 İsrail, 1 Japonya,
1 Avustralya, 1 Filipinler, 1 Güney Kore, 1 Panama, 1 Güney
Afrika ve 7 Batı Avrupa'da istediği yere

ŞARTLAR: Rakibin hedef ülkede etki puanı olması gerekir
BEDEL: 1 Kart
İŞLEYİŞ: Hedef ülkedeki Sağlamlık Puanını x2 ile çarp. Bir zar
at ve karttaki Operasyon puanını buna ekle. Çarpılan sağlamlık
puanından büyükse darbe başarılı küçükse başarısız olur.
DEĞİŞKEN : Yok

.

SONUÇLARI
ETKİ PUANLARI:
*BAŞARILI DARBELERDE: Zar farkı kadar hedef ülkeden etki
puanı çıkarılır. Rakip etki puanı kalmadığı takdirde farkı
kapatıcak kadar kendi etki puanını koy.
*BAŞARISIZ DARBELERDE: Etki puanı kaldırılmaz.
ASKERİ OPERASYONLAR: Karttaki Operasyon puanı kadar
Required Military Operations Track'da ilerlenir.
DEFCON DURUMU: Savaş bölgesi ülkelerinde yapılan bütün
darbe girişimleri DEFCON durumunu bir seviyeye savaşa doğru
düşürür.

ÜLKELERİN KONTROLÜ
Bir ülkenin kontrolü şu durumlarda sağlanır:
* Oyuncu o ülkenin Sağlamlık puanına eşit veya daha fazla etki
puanına sahipse veya
* Oyuncu o ülkenin Sağlamlık puanı kadar rakibinden daha fazla
etki puanına sahipse.
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HARİTA ÇEVİRİSİ
U.S.A.(United States of America) : A.B.D. (Amerika Birleşik Devletleri)
U.S.S.R. (Union of Soviet Socialist Republics) : S.S.C.B. (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği)
EARLY,MID,LATE WAR: Savaşın başı, ortası ve sonu
ACTION RAUND TRACK : Aksiyon Raundu adımları
DEFCON STATUS : DEFCON durumu (defense readiness condition : mevcut savunma durumu )
REQUIRED MILITARY OPERATIONS : İstenen askeri operasyonlar
TURN RECORD TRACK: Tur takip adımları
VICTORY POINT TRACK : Zafer puanı adımları
SPACE RACE TRACK : Uzay yarışı adımları
May play 2 Space Race Cards per Turn: Her tur 2 Uzay Yarışı kartı oynanabilir
Opponent Choose & Show Headline Card First: Rakip ilk hamle kartını önce seçer ve gösterir.
May Discard 1 Held Card : Elde kalan son kart çıkarılabilir.
May take 8 Action Raund : 8 Aksiyon Raundu oynanabilir.
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