


Welcome to the first expansion for
Memoir 44: The Terrain Pack.

Foreword
From the sand dunes of North Africa to the mountain passes of Northern Italy; from the Pripet Marshes of Southern
Belarus to the high ground surrounding Operation Market Garden  Prior to WWII, never before in history had a
conflict been fought by so many men over such vast expanses of land and so many different terrain types.
As many of you have discovered, Memoir 44 is more than just a game, it is also a complete and expandable
game system in its own right.
With this in mind, we are pleased to bring you the Memoir 44 Terrain Pack Expansion. Filled to the brim
with new terrain pieces, new elite unit badges, and additional victory medals, this expansion also includes
dozens of new game elements, including rules for North African warfare, minefields, big gun markers, radar
stations, supply depots, airfields and more.
While this expansion comes with new scenarios to put these additional pieces into play, we invite you to
experiment, play and tinker with them. If you have a bright new idea, come and share it  with us at
www.memoir44.com

And above all, have fun and enjoy!

Richard Borg
and the platoon at Days of Wonder
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I. ÚJ TEREPLAPOK

SIVATAG
A Sivatagi Tereplapok tartalmaznak: 10 Pálmaerd t, 3 Oázist, 3 Vádit
(Kiapadt Folyómeder) és 6 Észak-Afrikai Várost és Falut.

Észak-Afrikai Terep Szabályok
Az észak-afrikai sivatagi küldetésekben a Páncélos Roham szabályok
a következ képpen módosulnak: Egy sikeres Közelharci támadás
után, a támadó Páncélos Egység a szabaddá tett hexára
mozoghat, és ha akar, tovább mehet egy szomszédos hexára;
ezután még újra támadhat.

Minden egyéb, a Páncélos Rohamra és Területszerzésre vonatkozó szabály
változatlan.

Oázis (Sivatag)
Mozgás: Az Oázisba lép  egységnek meg kell állnia,

és már nem mozdulhat abban a körben.
Harc: Az egység még harcolhat abban a körben,

amiben az Oázisba lépett. Ha Gyalogsági, vagy
Páncélos egység támad egy Oázisban állomásozó
egységre, 1 kockával kevesebbel kell dobnia. Az
Oázisban állomásozó egység az els  rá dobott zászlót
figyelmen kívül hagyhatja.

Láthatóság: Az Oázison nem lehet keresztüllátni.
Ha a küldetés megengdi, az Oázisban állomásozó Gyalogság
visszanyerhet egy figurát, ugyanazon a módon, mint a Medics
and Mechanics parancskártyával.

Pálmaliget (Sivatag)

Ugyanaz vonatkozik rá, mint az Erd kre (M44 p.13)

Városok és Falvak (Sivatag)

Ugyanaz vonatkozik rá, mint a Városokra és Falvakra
(M44 p.14)

Vádi  Kiszáradt Folyómeder (Sivatag)
Mozgás: Nincs mozgáskorlátozás a vádi nyitott

végein. A Vádi a partfal fel li oldalain járhatalan.
Csata: A Vádiban állomásozó Gyalogsági és
Páncélos egységek csak a szomszédos hexára
tüzelhetnek és viszont. A Vádiban állomásozó
egységekre a Gyalogsági, Páncélos és zérségi
egységeknek is 1 kockával kevesebbel kell dobniuk.

Vádin át való
engedélyezett mozgás.

A keresztirányú
mozgás lehetetlen.
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Láthatóság: A Vádi nem blokkolja a láthatóságot, de egy, a Vádiban állomásozó
egység igen.

Magaslatok & Árterek
The practice of flooding low-lying European fields as an anti-tank defensive
measure, was employed by the Germans, from June 6, 1944 D-Day, in the areas
behind the landing beaches, during Operation Market Garden; and well into
1945 when the waters of the Rhineland were unleashed to slow down the Allied
advance. This tactic made movement very difficult for both armor and infantry,
except on raised roads, higher ground and areas around towns and villages.
Árterek

Az elárasztott területeken játszódó küldetésekben,

Láthatóság: Az Ártér nem blokkolja a láthatóságot.

Magaslat
A Magaslat hexák száraz, kiemelked nyílt területet
jelölnek Az Ártér szabályt alkalmazó Küldetésekben.

Mozgás: Nincsenek megkötések.
Csata: Nincsenek megkötések. Az eltér

magaslati területek, Magaslatok, Utak és egyéb
száraz területek, Árterek között a normál
megkötéseken kívül nincsenek egyéb megkötések.

Láthatóság: A Magaslat nem blokkolja a láthatóságot.

minden normál hexa
Ártérnek, Elárasztott
Területnek számít.

A Magaslatok, Dombok, Utak, Vasutak
vagy Városok és Falvak száraz területnek
számítanak.

Mozgás: Az Árterekre

A Gyalogsági
egységnek meg
kel állnia, ha
Ártérre lép.

Kilépésnél szintén
meg kell állnia,

Mocsarak
Mozgás: A Mocsárba belép  Gyalog-
sági vagy Páncélos egységnek meg
kell állnia, és már nem léphet abban a
körben. A Mocsárból kilép  Egység csak
egy szomszédos hexára léphet.

zérség nem léphet Mocsárba.
Csata: A Mocsárban álló Gyalogsági

csak szomszédos mez l lehet rálépni.
Az Ártérre lépve meg kell állni, és további
mozgás az adott körben már nem
lehetséges. Az Árterekr l csak az azokkal
szomszédos hexára lehet lépni.
Csata:Gyalogságra és T zérségre
nincsenek megkötések. Ártérre be és
kilép  Páncélos egység már nem tüzelhet
az adott körben. Ha egy páncélos
egység sikeres Közelherci

hogy megszárít-
hassa a fegyve-
reit.

Ez a Páncélos
Egység csak
egy hexet
mozoghat, és
nem harcolhat.

Egységnek Nincsenek megkötései. Páncélos Egységek nem
Tüzelhetnek a Mocsárba való be- és kilépésnél. Ha egy Páncélos
Egység sikeres Közelharci Támadást hajt végre egy Mocsárban
álló egység ellen, elfoglalhatja a helyét, de nem hakthat végre
Páncéos Rohamot.
Láthatóság: A Mocsár nem blokkolja a Láthatóságot.

Támadást hajt végre egy Ártéren állomásozó egységgel szemben, elfoglalhatja a
területet, de nem hajthat végre Páncélos Rohamot.
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Hegyek
Mozgás: Csak gyalogsági egység léphet Hegyre

Dombról, vagy Hegyr l egy szomszédos Domb
Hexára. Gyalogság szintén mozoghat Hegy hexáról
Hegy hexára. A Gyalogság nem léphet más típusú
hexáról Hegyre, csak Dombról. A Hegyekre nem
léphetnek Páncélos- vagy T zérségi Egységek.

Csata: Nincsen megkötés. Páncélosok sikeres Közelharci támadás után
foglalhatnak területet, és újra támadhatnak, mint normál esetben.
Láthatóság: A Vasúti Sinek nem blokkolják a láthatóságot.

Vasútállomás

Ugyanaz, mint a Városok és Falvak esetében
(M44 p. 14).Csata: Egy Hegyen álló egységre Gyalogosok és Páncélosok 2

kockával kevesebbel dobhatnak, a T zérségre nem vonatkozik a
korlátozás. Ha egy ellenséges egység ugyanabban a magasságban van,
mint a megtámadott Egység, a Csatában nincsen korlátozás, kivéve, ha az
ellenséges Egység másik hegyláncon tartózkodik (a Hegy hexák között
nincsen kapcsolat). Egy Hegyre telepített T zérségi Egység az
ellenséges egységekre 7, vagy kevesebb távolságból tüzelhet. Csatában 3,
3, 2, 2, 1, 1, és 1 kockákkal.

Láthatóság: A Hegy blokkolja a láthatóságot. Az ugyanolyan
magasságban lév  Egység láthatja a Hegyen állomásozó ellenséges Egységet.

Utak & Vasutak
Roads and railways played a key role during WWII. Controlling them meant being

Utak

Ezenkívül lásd a Vasúti Utánpótlást a 13. oldalon.

Mozgás: Az útra lép  Egységek az Úton 1 további hexát
mozoghatnak, amíg az Úton tartózkodnak.

Csata: Nincsenek
megkötések.

able to quickly move troops, equipment and supplies to the front line. Roads were
also used by tanks and infantry to push their assaults deep into enemy territory.
Vasúti Sinek

Mozgás: Gyalogságnak nincsen megkötés.
Páncélosoknak és a T zérségnek meg kell állnia, amikor
egy sin hexára lép.

Láthatóság: Az Út nem blokkolja a láthatóságot.

Példa: A gyalogság 2 hexát mozoghat az Úton, és harcolhat, vagy 3 hexát
mozoghat, de már nem harcolhat a körben. Infantry Assault kártya esetében, a
Gyalogság mozoghat 3 hexát az úton és harcolhat, vagy 4 hexát mozoghat, de nem
harcolhat az adott körben.
Páncélosok 4 hexát mozoghatnak az Úton, és utána még harcolhatnak.
A T zérség 2 hexát mozoghat az úton és nem harcolhat. Artillery Bombard
kártya esetén 4 hexát mozoghat az úton.
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Vasúti átkel hely Források & Folyóágak

Ugyanaz vonatkozik rá, mint a normál
utakra.

Ugyanaz, mint a normál Folyó hexák
esetében. (M44 p.15).

Út egy dombon át

Ugyanaz vonatkozik rá, mint a normál Utakra, de
blokkolja a láthatóságot.

Folyók & Csatornák
Tó

Mozgás: Tó hexára nem lehet lépni.
Láthatóság: Egy Tó hexa nem blokkolja a

láthatóségot, azonban 2, vagy annál
több már igen.

II. ÚJ JELZ K
Új Medálok

British Medal: The Victoria
Cross
Awarded for gallantry in the face of the enemy, the Victoria Cross is
the highest and most prestigious award for British and

Commonwealth forces. Since its creation in 1856, the Victoria Cross was awarded
1,355 times. It has been awarded only 12 times since the end of WWII.

Italian Medal for Military Valor
The Al Valore Militare  Medal was created in 1833 and was
awarded for bravery. The original design had Savoy arms (a cross
and a crown), but it was changed during WWII, showing a Roman

sword with branches of laurel and oak, and the word ITALIA on the sword hilt.
After the war, the medal was changed again, showing a 5-pointed star.
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Aknamez k
A küldetések jelzik, hogy melyik oldal rakta le az
Aknamez t.

Az Aknamez t a Terephexákkal együtt kell lehelyezni. Az Aknamez
elhelyezése el tt minden darabot számozott felével lefelé össze kell
keverni. Ezután véletlenszer en kell ket elhelyezni, számozott oldalukkal lefelé,
azokra a mez kre, ahová a küldetés elrendeli.

Célkeresztek /
Célzó Jelz k

A Céljelz k a Nagy Ágyúk által bemért céloknál
alkalmazandóak, ha az üteg bemért egy
ellenséges egységet (lásd a Nagy Ágyú
szabályokat, az Új Jelvények címszó alatt a 13.
oldalon).

Csatacsillag Érmék
A használaton kívüli darabokat vissza kell rakni a dobozba, úgy hogy a játékosok
ne láthassák ket, és ne tudjanak következtetgetni.
Ha egy Egység Aknamezt re lép, meg kell állnia, és nem mozoghat a körben.
Ha az aknamez re ellenséges egység lép, meg kell fordítani az Aknamez
darabot számozott oldalával felfelé. Ha az akna csak kamu (  er sség), le
kell venni a tábláról. Egyébként annyi kockával kell dobni, amennyit az akna
értéke mutat. Minden dobott egység vagy gránát sebez, a többi nem
(beleértve a zászlót is). Robbanás után az Akna elveszíti a hatását, számozott
oldalával felfelé a táblán marad. Ha az Aknamez re lép  egység baráti
egység (az, aki az Aknákat lerakta), meg kel állnia, de figyelmen kívül kell
hagynia az Aknamez t, nem kell felfedni azt, és kockával dobni.

Megjegyzés: Megegyezés szerint, az általános szabályok értelmében,
visszavonulás esetén az Aknamez  nem robban fel. Így a
visszavonuló egység átkelhet az Aknamez n, anélkül, hogy az
felrobbanna. Ebben az esetben nem kell kockával dobni.

A Csatacsillag Érmék speciális eseteket jelölnek, vagy
terephexákhoz és egységekhez tartozó egyedi eseményeket,

veleteket kiváltó okokat egy küldetésen belül.

Normál Csatacsillag események
A Csatacsillag érmék megnyitják az utat egy sor küldetésspecifikus ötlet el tt. Íme
egy rövid lista a leggyakoribb hatásokról:
Remember that the rules these tokens introduce are not definitive, permanent
rules, but rather scenario-specific additions, outlined in the Special Rules
section of each scenario. Some additional, frequently used Battle Star effects,
associated with specific terrain pieces, are listed in the Landmark section of
this rulebook.

Szabotázs
Olajtározó, gyárkomplexum felrobbantása, radarállomás, vagy
bármely más stratégiai objektum szabotálása.
Az objektum megsemmisítéséhez az Egységnek a Célhexán kell
állnia, és Közelharci támadást kell dobnia.  Csillag szimbólum
dobása esetén a cél megsemmisül. A  Csatacsillagot el kell venni, mint

Gy zelmi medált a megsemmisített objektumot pedig le kell venni a tábláról. A
Szabotázsra vonatkozó egyéb szabályokat lásd alább.
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Híd Felrobbantása
A következ  2 opció a Hidak megsemmisítésére két
különböz  lehet séget vázol fel.
1. Lehet ség  Egy Híd, vagy Vasúti Híd felrobbantásához, a
játékosnak ki kell játszania egy szegmenskártyát, ami

megegyezik azzal az oldallal, amin a Híd áll (ha a híd keresztezi a
szegmenseket, a játékos a kett  közül bármelyik szegmensre kijátszhatja a
lapját). A kártya kijátszása után a Híd felrobbant, és le kell venni a tábláról. Ez az
esemény a játékos egész körét igénybeveszi, és nem húzhat új kártyát a kör
végén. A játékosnak ezután a játék végéig eggyel kevesebb kártyája marad.
2. Lehet ség  A Híd automatikus felrobbanása helyett, a Szegmenskártya
kijátszása után a játékosnak dobnia kell két kockával. Ha a dobás eredménye
legalább egy csillag, a Híd megsemmisült, és le kell venni, egyébként
átvészelte a támadást. Az el  variációval ellentétben, a támadó játékos
ugyanúgy húzhat kártyát a körének végén, akár normál esetben, attól
függetlenül, hogy a támadás sikeres volt-e, vagy sem.

Hordozható Csónakok & Hajók
A Nijmegen Bridges küldetésben szerepel ez a kiegészítés:
Csatacsillag érmék jelzik a Hajókat.
A balszárnyon álló 3 Szövetséges Gyalogsági egységnek van
összecsukható, lapos fenek  hajója. Rakj egy Csatacsillag Érmét

 minden olyan hexára, ahol ezek az egységek állnak, hogy megkülönböztesd
ket a többi egységt l. A hajós egységek beléphetnek a folyóba. Ha egy

egység a folyóba lép, többet nem mozoghat abban a körben. Amíg a folyóban
tartózkodik, 1 kockával kevesebbel kell dobnia. Ha egy hajóban
tartózkodó egységre zászlót dobnak, visszavonulás helyett egy figurát
le kell vennie. Ha az egység átkel a folyón, le kell venni róla a Csatacsillagot;
az egység a parton hagyja a hajót, és többet nem léphet a folyó hexákra.

Légitámogatás Kérése (Hill 317 szabály)
Küldetésspecifikus szabály, el ször az Operation Lüttich: Attack on
Hill 317-ben szerepelt. Amíg az egység egy speciális terephexán
tartózkodik, minden kijátszott Recon kártya úgy viselkedik, mint egy
Air Power kártya. Ez a szabály használható dombra, templomra,
világítótoronyra, stb, vagy bármely más terepre, ami
megfigyel pontként alkalmasnak t nik.

Célzott T zérségi Támogatás
Ez egy variációja a Légitámogatás szabályának, csak a T zérségre
vonatkozik: Amíg egy egység egy speciális hexán tartózkodik, a Nagy
Ágyúk szabályai vonatkoznak minden T zérségi egységre (lásd a
Nagy Ágyúk szabályait a szabályzat Jelvényekr l szóló részében).

Felszerelés megszerzése
Egy Csatacsilag Érme használható pl. egy Radarállomás új
alkatrésze, vagy bármi más értékes szállítmány jelzésére, amit az
ellenséges hader k meg akarnak szerezni. Rakj Csatacsillag
érmét a különleges szállítmányra. Egy Gyalogsági egységnek

 meg kell állnia a hexán ahhoz, hogy fel tudja venni. Ezután a felszerelést
egy Csatacsillag reprezentálja, amit az egységgel együtt kell mozgatni. Ha
az egység elesik, a felszerelés a földön marad, amíg egy másik egység újra
föl nem szedi.

Rabok Kiszabadítása
Ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá, mint a megszerzett
felszerelésekre: egy Csatacsillag jelzi a fontos rabot, aki a
megszabadítására vár. Az egyetlen különbség, hogy a
szökevény rab is meghal, ha az t szöktet  egység
megsemmisül.

Rabok Er dökben, vagy Fogolytáborokban lehetnek.
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si Vezet
A H si Vezet t Csatacsillag reprezentálhatja. Amíg egy egységnél
tartózkodik, a H si Vezet  miatt figyelmen kívül hagyható az els
ellenük dobott zászló. Ezenkívül inspirálja az embereket, ezért
harcban 1 kockával többel dobhatnak. Ha az egység elesik, dobni

kell két kockával. Dobott csillag esetén a h si Vezet  is elesik, egy további
gy zelmi medál jár érte. Ha túléli a dobást, a legközelebbi baráti egység
mellé kell tenni.

III. Területjelz k
The Terrain Pack Expansion introduces a new category of terrain hexes featuring a
variety of iconic buildings and emblematic constructions, referred to as landmarks.
Sometimes these landmarks will be purely symbolic, simply adding flavor to a
scenario. But often, they can play a key role in the scenario: an objective that
must be destroyed; an objective that must be reached or entered to trigger a specific
event or action; etc...
A Landmarks effects may vary from scenario to scenario on a case-by-case basis, as
described in its Special Rules or Conditions of Victory section.
Gátak

Mozgás: Páncélosok és T zérség nem léphetnelk
rá. Gyalogságnak nincsen megkötés.

Csata: Nincs megkötés. Egy gáton állomásozó
egység figyelmen kívül hagyhatja az els  rá dobott

zászlót. Egyéb szabályok a Szabotázsnál.
Láthatóság: A Gát nem blokkolja a láthatóságot.

Gátak Szabotálása
A Schwammenauel Dam küldetés használja ezt a kiegészítést.
Csatacsillag jelzi a német szabotázs er ket. Amikor az egységei az
egyik, vagy mindkét Gát hexán állnak, az Axis megkísérelheti
szabotálni a Schwammenauel és Urft gátakat. Miután kijátszott egy

Parancskártyát, és miel tt egy egység aktiválódik, dobnia kell két kockával.
Minden dobott csillagért egy Csatacsilagot kell elhelyezni egy Gáton. Ha a dobás
eredménye két csillag, de csak egy Gát áll támadás alatt, csak egy Csatacsillagot
kell elhelyezni a megtámadott Gáton. Amikor a negyedik Csatacsillag is a Gátra
kerül, a szabotázs sikerült: le kell venni az érméket a gátról, és 4 gy zelmi medált
kell helyezni a German gy zelmi sávra! Vigyázat: Ha egy Szövetséges Egység
elfoglalja a Gát hexát, miel tt az Axis Csatacsillagok száma eléri a négyet, az
érméket le kell venni, és a szabotázsnak el lr l kell kezd dnie.

Repül tér

Mozgás: Nincsenek megkötések.
Csata: Nincsenek megkötések.
Láthatóság: Nem blokkolja a láthatóságot. Ha

a küldetésben jelezve van, egy játékosnak landolhat
utánpótlása egy Repül tér hexára, ha nincsen egyik
Repül tér hexán sem ellenséges Egység. Amikor egy
Direct from HQ kártya kijátszásra kerül, egy parancsért egy
gyalogsági egység helyezhet  el egy Repül tér hexán. Az
egység nem mozoghat abban a körben A szabotálásra
vonatkozó szabályokat lásd a Csatacsillag Érméknél.
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Barakkok Gyárkomplexum

Ugyanaz a hatása mint a Település hexáknak (M44
p.14).

Küldetés specifikus szabályok. Alapból ugyanaz a
hatása, mint a Település hexáknak (M44 p. 14).
Egyéb opcionális szabályokat lásd a Szabotázsnál a
Csatacsillag Érméknél.

Temet

Templom

Mozgás: Nincsenek megkötések.
Csata: Nincsenek megkötések. A Temet ben

állomásozó egység figyelmen kívül hagyhatja az els
ellene dobott zászlót.

Láthatóság: A Temet  nem blokkolja a
láthatóságot.

Ugyanaz a hatása mint a Település hexáknak (M44
p.14), kivéve, hogy az itt állomásozó Egység
figyelmen kívül hagyhatja az els  ellene dobott
zászlót.
Egyéb opcionális Célzási szabályokat lásd a Csatacsillag
Érméknél.
We recommend that players revisit the Sainte-
Mère-Église scenario, with a church terrain tile placed in

Er dök

Világító-
torony

Ugyanaz a hatása, mint a Bunkereknek (M44 p.16).
Mindkét oldal használhatja védekez  pozícióként.
Az Er dben állomásozó Egység figyelmen kívül
hagyhatja az els  ellene dobott zászlót. Egyéb
opcionális szabályokat lásd a Rabok
Kiszabadításánál, a Csatacsillag Érméknél.

Ugyanaz a hatása, mint a Település hexáknak (M44
14.o.). Egyéb opcionális szabályok a Légitámogatás és
a Célzott T zérségi Támogatás szabályoknál, a
Csatacsillag Érméknél.

the town with the Axis infantry unit. The town now becomes a much stronger
position on the Axis side.
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Er

Lásd az Er vekre vonatkozó speciális
küldetésszabályokat. Egyéb opcionális szabályokat lásd
a Szabotázsnál, a Csatacsillag érméknél.

Ellátmány Raktár
Mozgás: Nincsenek megkötések.
Csata: Nincsenek megkötések.

Láthatóság: Az Ellátmány Raktár blokkolja a
láthatóságot.

Fogolytábor

Lásd a Fogolytáborokra vonatkozó speciális
küldetésszabályokat. Egyéb opcionális,
Fogolyszöktetési szabályokat lásd a Csatacsillag
érméknél.

Radarállomás
Mozgás: Egy Egység, ha rálép a Radarállomás hexára,
meg kell állnia, és már nem mozoghat abban a körben.
Csata: Az egység még l het abban a körben,
amelyikben rálépett a Radarállomás hexára.
A Radarállomáson álló Egységre,  a Gyalogság és a
P áncélosok 1 kockával kevesebbel dobhatnak. A
 T zérségre nincsen korlátozás. A Radarállomáson álló
 Egység figyelmen kívül hagyhatja az els  ellene dobott

zászlót.
Láthatóság: A Radarállomás blokkolja a láthatóságot.

Ha Csatacsillag van a hexán, amennyiben a játékos elfoglalja
aRadarállomást, a következ  el nyben részesül: ha az ellenfél ki
akar játszani egy Air Power kártyát ellene, a Radarállomás ezt
el re jelzi, így a szándákát egy körrel korábban be kell jelentenie,
és a kártyát azAsztalra kell helyeznie. Csak az ezt követ  körben
használhatja fel az Air Power kártyáját.

Ha jelzi a küldetés, az ellenséges Ellátmány Raktár
megsemmisítése csökkenti az ellenfél Páncélosainak
mozgását 1 hexával.

IV. ÚJ AKADÁLYOK ÉS
JELZÉSEK
Föld Bunkerek

A hatása megegyezik a Bunkerével (M44 p.16).
Ezenkívül: Bármelyik oldal használhatja
védekezésül.

Folyami Gázló
Mozgás: Egy Egység beléphet a folyóba, ahol Gázló
van rajta. Ilyenkor meg kell állnia, és már nem
mozdulhat abban a körben.
Csata: A Gázlóban álló Egység 1 kockával
kevesebbel dobhat.

Láthatóság: A Gázló Nem blokkolja a láthatóságot.
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Pontonhíd
Pontonhidak csak akkor használhatóak, ha a küldetés engedélyezi
ket, és csakis az adott küldetés által megszabott feltételkkel.

Folyót áthidaló Pontonhíd építéséhez ki kell
játszani egy Parancskártyát, és a szektorban való 3
egység mozgatása helyett kell elhelyezni a
Pontonhidat a szektor bármely Folyó hexájára.

Mozgás: Nincsenek mozgásbeli megkötések.
Csata: Nincsenek megkötések.
Láthatóság: A Pontonhíd nem blokkolja a láthatóságot.

Vasúti Híd
Mozgás:Az Egységek ráléphetnek a Vasúti Hídra.

A Gyalogság részére nincsenek mozgásbeli
megkötések. A Páncélos Egységeknek meg kell
állniuk, amikor rálépnek egy Vasúti Híd jelz re.

Csata: Nincsenek megkötések.
Láthatóság: A Vasúti Híd nem blokkolja a láthatóságot.

Úttorlaszok
Mozgás: Csak Gyalogsági egység léphet

Úttorlaszra. Ha egy Gyalogsági egység rálép az
úttorlaszra, akkor meg kell állnia, és már nem léphet
abban a körben.
Csata: Az Úttorlaszon álló egység minden irányból

védve van. Egy Úttorlaszon álló egységre a Gyalogsági és a Páncélos
egységek is 1 kockával kevesebbel támadhatnak. A t zérségre nincsen
megkötés. Az Úttorlaszon álló egység figyelmen kívül hagyhatja az els
ellen dobott zászlót.

Láthatóság: Az Úttorlasz nem blokkolja a láthatóságot.

Vonatok - Mozdony és Vagon
A küldetések speciális szabályai vonatkoznak rájuk.
A Vonatok szállíthatnak er sítést (Ellátmányvonatok)
vagy T zérségi Ágyúkat (Páncélvonatok). Egyes
küdetések célja lehet a Vonatok lekapcsolása.

Egy Vonat mozoghat el re vagy hátra 1, 2 vagy 3 hexát a vasútvonal
mentén, kivéve, ha az útja el van zárva. Ugyanúgy kell mozgatni,
mint bármely más Egységet, Parancskártyák segítségével. Ha a
Vonat két szektor között áll, bármelyik szektorba tartozhat közülük.

Egy ellenséges egység megtámadhatja a Vonatot. Minden rá dobott gránát sebzi
a Vonatot. Rakj Csatacsillagot a Mozdonyra minden találat után. A második
találatra újabb Csillagot. A harmadikra egy újabb Csillagot, és vedd le a
Vagont. A negyedik találatra a Mozdony is megsemmisül. Miután teljesen
megsemmisült, a Mozdonyt egy Gy zelmi pont mez re kell helyezni.
A Vonat az els  rá dobott zászlót figyelmen kívül hagyhatja.
Visszavonulásnál hátrálnia kell (a Mozdonyhoz viszonyítva) a vágányok
mentén egy hexát zászlónként. Ha képtelen hátrálni, sebz dik, rakj egy
Csillagot minden meghiúsult visszavonulásért.
Ellátmányvonat - Er sítés

A Vonat hozhat Gyalogos, vagy Páncélos
utánpótlást. A hozott egységek a küldetés leírásában
kerülnek közlésre. A szállítás alatt álló egységek
nem harcolhatnak. Amikor a Mozdony eléri az
Állomást, az érkez  egységek kiszállnak a Mozdonnyal
és a Vagonnal szomszédos Hexákra. Nem
harcolhatnak és mozoghatnak abban a körben,
amelyikben megérkeztek.
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Páncélvonat
Egy Páncélvonat egy T zérségi figurát tartalmaz a Vagon részében. Mozoghat
3 hexát, és utána még harcolhat. A T zérség által használt l táv és sebzés
szabályok érvényesek. A vonat mozgására és sebzésére a Vonatra vonatkozó
szabályok érvényesek (4 gránát szükséges a Vonat megsemmisítéséhez).

V. ÚJ JELVÉNYEK
Nagy Ágyúk

A Nagy Ágyúk nagy l távolságú ütegek. Ha egyszer bemérik a
céljukat, elsöpr  erej , rendkívüli l távval rendelkeznek.

Amikor egy Küldetés jelez egy Nagy Ágyú Üteget,
helyezz egy Nagy Ágyú jelvényt és 3 célkereszt
jelz t a hexájára, a T zérségi egység mellé.

A Nagy Ágyúk 8 hexa távolságba l hetnek, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1 kockákkal.

Hadmérnökök

Combat Engineer units were used throughout WWII to increase the combat
effectiveness of the Corps. They provided mobility, counter�mobility, survivability,
topographic and engineering support.
Egy Mérnök egység mozoghat és harcolhat, akár egy normál Egység. Azonban:

 Közelharci támadásnál, figyelmen kívül hagyhat minden
terep megkötést, így a célpontjukat nem védik a terep
adta védelmek.

 Egy Mérnök egység, ami szögesdrótra lép, 1 kockával
kevesebbel támadhat, de utána még ugyanabban a körben
leveheti a szögedrótot a hexáról.

 Ha egy Mérnök egység Aknamez re lép, és a körben
még harcolhat, harc helyett meg kell tisztítania az
Aknamez t. Ha egy mérnök egység nem képes
megtisztítani az Aknamez t, akkor az felrobban.

Amikor egy Nagy Ágyú eltalál egy ellenséges célpontot, és az egység nem
semisül meg, vagy nem hátrál, rakj egy Nagy Ágyú célkeresztet a hexára,
amin áll.
Amikor a Nagy Ágyú olyan hexára tüzel, amin célkereszt található, a Nagy Ágyú
1 kockával többel dobhat (az ágyú bemérte a célt). A célkereszt jelz k nem
halmozhatók.
A célkereszt jelz  az egység megsemmisüléséig, vagy elmozdulásáig a
hexán marad. Amikor a célzott egység elmozdul, a célkereszt jelz t vissza kell
helyezni a Nagy Ágyú hexájára.

Nationality Badges
SAS: BRITISH SPECIAL AIR SERVICE
Founded by British officer David Stirling during the British campaign in North-Africa,
the SAS put small groups of highly-trained, specially-equipped commandos deep into
enemy territory, using jeeps for maximum mobility. The SAS conducted devastating raids

on German airfields and numerous other strategic targets.
They went on to participate in many of the boldest and most daring operations of WWII.

2ÈME DIVISION BLINDÉE
The story of the 2ème DB  is closely tied to the personality of its founder, French General
Philippe de Hautecloque, best known as Général Leclerc. After retreating from a camp following
the French defeat, General Leclerc joined Allied forces in North Africa to assemble the first

elements of a new French army, which would officially become the 2nd Armored Division in 1943. Following
numerous victories in North Africa, the 2ème DB landed in Normandy to participate in the campaign for the
liberation of France. In August 1944, in a highly symbolic and political move, the 2ème DB entered
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Paris and freed it, before pushing east to Strasbourg, and then into
Germany, all the way up to Berchtesgaden, Hitler s private residence.

BRITISH SPECIAL FORCES
Apart from the famous SAS, there were many other Special
Forces units in the British army. During the war years, Britain
developed those highly trained units that would be put to

AUSTRALIA
The Second Australian Imperial Force (2nd AIF) was
originally formed in 1939 of volunteer units of the
Australian Army. The various Divisions of the AIF were

involved with distinction in theatres as different as North Africa against
Germany, and New Guinea and Borneo against the Japanese Empire.

including the Battle of the Kasserine Pass during the Tunisia campaign in
February 1943. The remains of Afrika Korps and Italian troops
surrendered to the Allied forces on May 13th, 1943.

US 101ST AIRBORNE DIVISION
THE SCREAMING EAGLES

st Airborne Division was created in August
good use in various theater of operations and write some of the most
glorious pages of WWII history.

POLISH TROOPS
After the defeat in 1939, the Polish government in exile in
France organized a new army. This army took part in the
defense of France both on the ground and in the air.

The 9th Division distinguished itself at the Battle of Tobruk (1941) and
El Alamein (1942).

NEW ZEALAND
The main formation of New Zealand during WWII was the
2nd Division. After their loss in Greece and Crete, they
joined the 8th British Army in North Africa. They played

The famous 101
1942. They were the paratroopers who jumped on the

night of D-Day on Normandy along with the 82nd Airborne Division.
They participated in the Market Garden operation in September 1944,
and were engaged in the Battle of the Bulge in December 1944, where
they defended a critical road junction in Bastogne. The famous Easy
Company , of the 506th Parachute Infantry Regiment, was part of the

Following the fall of France, many Polish troops were evacuated to
Britain. During the Battle of Britain, the Polish 303 Fighter Squadron
achieved the highest number of victories of all Allied squadrons. Polish
troops were also involved in many famous battles, like the battle of
Arnhem during Operation Market Garden, and the fourth battle for
Monte Cassino.

YUGOSLAV PARTISANS
The Yugoslav partisans resisted against the occupation of their
country by Axis forces during WWII. Their main organization
was the People s Liberation Army and Partisan detachments

of Yugoslavia, under the command of Yugoslav Communist Party leader
Josip Broz, famously known as Tito . The partisans fought a guerrilla
war and applied communist organization in areas under their control.

SPANISH REPUBLICANS
From 1936 to 1939, Spain experienced a bitter civil war
between the Spanish Republicans and the Nationalist
rebellion led by General Franco. Franco succeeded in

overthrowing the Republican government and establishing a
dictatorship. Among Republicans were many communist and anarchist

groups, like the CNT (Anarcho-Syndicalist Trade Unions). Small
contingents of volunteers from many different countries participated in

the civil war, including American and British volunteers on the
Republican side, and pro-Nazi military forces on the Nationalist side.

ELITE ITALIAN ASSAULT DIVISION
DIVISIONE LITTORIO D ASSALTO

Formed in November 1939, it was composed of the 33rd tank
regiment, the 12th Bersaglieri regiment and the 133rd artillery

Littorio  regiment. First committed to combat in the Alps, then in the
Balkans, it moved to North Africa in 1941, where it replaced the 33rd
Armored with the 133rd Armored. The unit fought at El Alamein, where it
was almost entirely wiped out, and dissolved in November 1942.

a key role in the victorious Second Battle of El Alamein against
Rommel s troops in November 1942. Later on, they participated in the
Battle of Monte Cassino in Italy.

GURKHA
Troops from the British Empire fought in every theatre
during WWII. Gurkha soldiers from India fought in North
Africa, the Middle East, Greece, Burma and Java. Four

men of the 4th Division were awarded the Victoria Cross in Greece,
and four others of the 5th Division also received the Victoria Cross
in Java against the Japanese.

CHINESE NATIONALIST FORCES
When WWII broke out, China was already in the midst of a
violent conflict that began in 1927 between the
Nationalist forces of Chiang Kai-shek and the Communist

forces of Mao Zedong. The Japanese took advantage of this conflict to
invade and occupy large parts of China. Chiang Kai-shek and Mao
Zedong made a truce to fight their common enemy, with some support
from the Allies. Following WWII, Mao s Communist Party would fight to
victory in 1949, and found the People s Republic in China. Chiang
Kai-shek and over 2 millions refugees fled to the island of Taiwan and
founded the Republic of China.

GERMAN ROSETTE
This mark is the German rosette mark, which was found on
the wings of German aircraft and the sides of their tanks.
AFRIKA KORPS
The Afrika Korps was created by the German High
Command in February 1941 in Libya following the Italian
defeat by the Allies in Operation Compass. Under the

command of Erwin Rommel, it became a strong armored army, pushing
the Allies back to their original position, with the exception of Tobruk.
From 1941 to 1943, the Afrika Korps fought in many famous battles,

101st Division.
GERMAN ENGINEERS
The Fp  arm badge shown here was for fortification
construction engineers.
ITALIAN ENGINEERS
The history of Italian Engineers dates as far back as the
early 16th century. With the introduction of gunpowder
and cannon, a new design had to be found for fortresses

so that they would better resist these advances in warfare technology.
The result was the trace italienne : star-shaped fortresses
surrounding towns and even cities with outlying defenses. In the 1530s and
1540s, this new design spread from Italy throughout Europe, and Italian
Engineers were in high demand. The concepts were refined over the
centuries, and were still used durind the 1914-1418 Great War.

ROYAL ENGINEERS
Royal Engineers have played an important role in all of
the conflicts where Great Britain participated. For this
reason, King William IV awarded them their ubique

motto in 1832, to explain that they had taken part in every battle fought by
the British Army.
During WWII, the Royal Engineers skills were extensively used for
bomb disposal, mine detection, bridge building, etc.

US ENGINEERS
The turreted castle is the symbol of the US Army Corps
of Engineers. In heraldry, this symbol was used to
describe men who overcame walled fortifications. The

US Army started using this symbol in 1840. It was then used on various
clothing elements such as epaulets, belt plates, caps, shoulder knots,
buttons, etc. Even though the general shape would evolve, it has
remained the distinctive symbol of the Corps of Engineers.
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34 - [BATTLE OF GAZALA] KNIGHTSBRIDGE - JUNE 12, 1942

Setup order

1

2

x2

x1
15th Panzer 21th Panzer

3 x2

4 x1

5 x3

2nd Armor

4th Armor



Historical Background
The Battle of Gazala was a series of clashes between Rommel and the British in the late spring of 1942 near the Libyan coast. The
brilliant, but risky maneuvers by the 'Desert Fox' in late May and early June were a success, but left his armored units low on fuel
and widely scattered. A major attack by British reserves might very well have delivered a decisive victory and destroyed most of
Rommel's mobile units, but a failure to exploit this weakness by the British allowed him time to re-supply.
On June 12th, with reports of a gap in the German tank formations, British high command had assembled the 2nd and 4th Tank brigades for
an attack. Although the British had a numerical advantage, Rommel used his superior leadership and equipment to
counter-attack. He ordered a frontal attack by the 15th Panzer, while the 21st Panzer attempted an outflanking move. The British
forces, after a fierce engagement around Knightsbridge, were destroyed in this climactic battle.
The stage is set, the battle lines are drawn, and you are in command. The rest is history.

Briefing
Axis Player

Take 6 Command cards.
You move first.

Allied Player
Take 4 Command cards.

Note: For best visual effect, we recommend that you
use the Desert board from Expansion Pack
Winter/Desert Board Map". Otherwise, use the regular

countryside board of Memoir '44.

Conditions of Victory
5 Medals.

Special Rules
The Axis Special Forces tank units have 4 figures. Place a Special
Force badge in the same hex with these units to distinguish them
from the other units.
Armor movement is amended as follows:
An ordered Axis armor unit may move up to 3 hexes and battle. An
ordered Allied armor unit may move up to 2 hexes and battle.
North Africa Desert rules are in effect (see p.3).
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35 - [MARKET GARDEN] NIJMEGEN BRIDGES - SEPTEMBER 20, 1944

Setup order

1

2

3

x4

x10

x12
Valkof Fortress

Big Guns

4 x8 Nijmegen

5 x10 Fort Hof Van Holland

6 x1

7 x2

8 x1

9 x2

10

11

x3

x3



Historical Background
It was hoped that the 82nd Airborne Paratroopers would be able to take the strongly held Nijmegen bridges during the early phases of
Operation Market Garden, but other priorities and drops that put most of the Paras miles from their target, thwarted any serious
attempts. The bridges would have to wait for the arrival of XXX Corp.
On September 20th, XXX Corp. mounted an attack on the Nijmegen road bridge, while the 504th Parachute Infantry Regiment in
assault boats hit the Fort protecting the railroad bridge and then turned east. The railroad bridge was taken intact from both
ends. As British tanks advanced toward the road bridge, the retreating Germans gave the order to blow it, but in a stroke of luck for
the Allies, the demolition charges did not detonate and it also was captured.
The stage is set, the battle lines are drawn, and you are in command. The rest is history.

Briefing
Axis Player

Take 5 Command cards.
Allied Player

Take 6 Command cards.
You move first.

Conditions of Victory
6 Medals.

An Allied unit that captures a bridge hex counts as one Victory
Medal. Place an Objective Medal on each Bridge hex. As long as
the Allied unit remains on the hex, it continues to count toward
the Allied victory. If the unit moves off or is eliminated, it no
longer counts.

Special Rules
The three Allied infantry units on the left flank have collapsible
flat-bottom boats. Place a Battle Star token in the same hex with
these units to distinguish them from the other units. See p.8 to
learn about collapsible boats.
See p.13 to learn how to play Big Guns.
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36 - SCHWAMMENAUEL DAM - FEBRUARY 4-9, 1945

Setup order

1

2

3

4

5

x15

x4

x2

x2

x3

Schwammenauel Dam

River Roer

Schmidt

Kommerscheit

Urft Dam

6 x15

7 x4

7 x7

7 x2

10

11

x2

x2



Historical Background
Before Operation 'Veritable' and 'Grenade' could begin, there was a matter of the Roer dams to consider. These dams were located in
an area of steep gorges, small mountains and narrow roads. Earlier attempts to capture the dams had failed and orders to take
the Schwammenauel and Urft dams seemed an impossible task for the 78th Infantry Division who had only limited battle
experience. The 272nd Volksgrenadier Division was deployed in this section of the Westwall.
The 9th Infantry managed to capture the Erft Dam intact, but progress to take Schwammenauel was hindered by the rugged terrain
and lack of armor support. Finally the village of Schmidt fell and soon after, Infantry from the 309th captured the dam. The German
troops however had blown the discharge valves, which sent a heavy cascade of water down the River Roer for weeks.
The stage is set, the battle lines are drawn, and you are in command. The rest is history.

Briefing
Axis Player

Take 5 Command cards.
Allied Player

Take 5 Command cards.
You move first.

Conditions of Victory
6 Medals.

An Allied unit that captures a Dam hex counts as one Victory
Medal. Place an Objective Medal on each Dam hex. As long as the
Allied unit remains on the Dam hex, it continues to count toward
the Allied victory. If the unit moves off or is eliminated, it no
longer counts.
The Axis player may attempt to sabotage the Schwammenauel
and Urft dams. See p. 9 to learn the rules of sabotaging a dam.
Special Rules
The Allied Special Forces are Paratrooper units. Place an Allied
Special Force badge in the same hex with these units to distinguish
them from the other units. These units may move 1 or 2 hexes and
still battle.
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37 - [OPERATION GRENADE] ACROSS THE RIVER ROER - FEBRUARY 24, 1945

Setup order

1 x4

2 x4

3 x1

4 x16

5 x13

6 x7

7 x6 River Roer

8 x2

9

10

x3

x4
Linnich

11 x6



Historical Background
The 9th Army was lined up along the River Roer on the 23rd of February at the start of Operation Grenade. The river had receded
enough to make a crossing possible and the Operation opened with a tremendous artillery bombardment.
The 84th Division was the most northerly of all the assault divisions. The first wave made it across a relatively narrow section of the
Roer at Linnich. Once over the river the 1st Battalion did not stop to clear the German defenders but wheeled to the left. The
3rd battalion then crossed and while the 1st Battalion continued to press north, the 3rd moved against the elements of the 59thInfantry
Division and the 183rd Volksgrenadier Division in their defensive positions across from Linnich.
By the end of the second day two regiments were over the Roer and occupied a bridgehead of over 3 miles.
The stage is set, the battle lines are drawn, and you are in command. The rest is history.

Briefing
Axis Player

Take 4 Command cards.
Allied Player

Take 6 Command cards.
You move first.

Conditions of Victory
6 Medals.

An Allied unit that captures a town or the medal on the road exit
on the Axis baseline, as indicated, counts as one Victory Medal.
Place an Objective Medal on each of these hexes. As long as the
Allied unit remains on the hex, it continues to count toward the
Allied victory. If the unit moves off or is eliminated, it no longer
counts.

Special Rules
The River Roer is a Navigable River by Allied infantry units in
boats. Play the river as a Ford (see p.11)
See p.7 to learn about Minefields.
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EXPANSION #2:

EASTERN FRONT
Discover the snowy battlefields
of the Eastern Front. Includes
new terrains hexes, rules and
8 scenarios.
Includes a full army with T-34 tanks,
Soviet soldiers and ZIS-3 guns.

EXPANSION #3:

WINTER / DESERT BOARD MAP
A new double-sided Battlefield board for
Memoir '44. Featuring frozen expanses on one
side, desert ones on the other. Also includes a
simple set of Campaign rules to link scenarios
together and Blitz rules for Early War conflict.


