
Játékszabály



Bevezető
A Káoszzsoldosok két-négyfős játék, ahol mind egy-egy 
viszálykodó orktörzset irányítotok - márpedig az orkok 
folyvást csak viszálykodnak. Kártyákat húztok és raktok le 
hadsorokba: harcias orkokat, hobgoblinokat, szörnyeket és 
mindenféle más válogatott rohadékokat. 

Az győz majd, akinek hadsorába vannak a legértékesebb 
tárgyak - harci gépezetek, ereklyék és más e�élék. Ez a 
törzs “a’ Zállat”, az ő zászlajuk magasabban száll, mint a 
többi törzsé - nem kis dolog ám ez. Legalábbis a követke-
ző belviszályig feltétlenül az ő zászlajuk...

Lökjed, mi a cé’, he?
Mindőtök célja az, hogy előbb alakítsatok ki három teljes
hadsort, mint a többiek, vigyázva arra, hogy a legtöbb
győzelmi pontot érő kártya a saját hadsoraitokban legyen.
Az győz, akinek a legtöbb győzelmi pontja van.

A hó’mik
A játék dobozában az alábbi tartozékokat találjátok:

· 4 csatatér

· 110 kártya

· 1 Pusztítás Csontja (igen, egy dobókocka, ti nyamvadt
    kis szőrszálhasogatók)

· 16 sunnyogójelző (mind a négy színben 4)

· játékszabály (ez itt, ni!)

· kártyafüggelék
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Na tehát, a hó’mik
Alant a tartozék rövid ismertetését találjátok.

Csataterek

Minden csatatéren látható tizenkét mező, amelyekre lerak-
hatók kártyák. A csereterek segítenek majd kialakítani 
hadsoraitokat.  

Kártyák
Egységek, harci gépezetek,
zsákmány, és más e�élék.

A Pusztítás Csontja  
Egyes kártyák és hatások miatt dobnotok
kell a Csonttal, hogy kiderüljön, történik-e
veletek valami rossz (például megfutamod-
tok, vagy épp magatokra vonjátok a Káosz
Isteneinek a haragját).

Sunnyogójelzők   
Ezekből a műanyag kúpokból 16 darab van,
minden színből 4. Ha leraktok egy sunnyogót
egy hadsorba, rá kell raknotok egy sunnyogó-
jelzőtöket (l. még a kártyafüggelék 8. oldalát). 

Kártyafüggelék 
A legtöbb kártyára vonatkozik valamiféle
speciális szabályt; a függelékben ezeket
fejtjük ki részletesen. Emellett a függe-
lékben a híres-hírhedt hősökről és a
legendás kincsekről is olvashattok - bár
egy tisztességes ork nem is tud olvasni...
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A kártyák felépítése
A kártya neve
A kártya neve csak az mutatja meg, hogy ki (kik, mi, mi-
egymás) van a kártyán: egy hordányi ork srác, vagy épp egy
ravasz és kemény hadifőnök.

Harci erő
A harci erő mutatja meg, hogy a kártya milyen erős a csa-
tákban: 1 és 10 között lehet (az 1 a leggyengébb, a 10 a
legerősebb). A harci erő nélküli kártyák haszontalanok a
csatákban. A harci erő csak akkor számít, amikor a kártya
részt vesz egy támadásban (l. a 10. oldalon).  

A kártyák felépítése
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Egy hadsor harcértéke a hadsorban lévő kártyák harci ere-
jének az összege.

Győzelmi pontok
Egyes kártyákon kék számokat láttok - ezek a győzelmi 
pontok. A játék végén kell ezeket összeadnotok, hogy
kiderüljön, melyik törzs lesz a győztes (l. a 12. oldalon).

Szimbólum
Egyes kártyák alsó részén valamilyen szimbólumot lát-
tok - ez jelzi, hogy ebből a kártyából több is van (l. még
a 8. oldalt). Két, ugyanolyan szimbólumos kártya dupli-
kátumnak számít. Persze a duplikátumoknak a neve is
megegyezik, de azért a szimbólumról könnyebb rájuk
ismerni.

 

Kártyaszöveg
Egyes kártyákon szöveg van: a kártya segítő vagy aka-
dályozó hatásának leírása. Ez azonban csak a hatás
összefoglalása; a részletesebb és pontosabb leírást a
függelékben találjátok.

Színes keret
Minden kártyának színes kerete van, és a szín jelzi, hogy
miféle lapról van szó; például a normál egységek kártyá-
in a keret lila, a kincseknél kék, a harci gépezeteknél
pedig vörös. Egyes szabályok és hatások kifejezetten 
csak bizonyos fajtájú (adott keretszínű) kártyákra vo-
natkoznak.



6

Előkészületek
Mind kaptok egy csatateret és egy készlet sunnyogójelzőt.
A kártyákat keverjétek meg, majd képpel lefelé, húzópak-
liként rakjátok ki azokat az asztal közepére. Az kezd, akin
közületek a legtöbb zöld ruha van, ő lesz a kezdőjátékos.

Csapjunk má’ bele!
A kezdőjátékos cselekszik, majd sorban, az óramutató
járása szerint a többiek, míg csak véget nem ér a játék.

Előkészületek 4 játékos esetén
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Aki soron van, az az aktív játékos. Az aktív játékosnak az
a dolga, hogy felhúzza a húzópakli legfelső lapját, majd
lerakja a kártyát egyik hadsorába.

Az aktív játékos addig húz és rak le lapokat, amíg fel 
nem húz egy lezáró kártyát (ezekről a 8. oldalon olvashat-
tok).

Amikor az aktív játékos felhúz egy lezáró kártyát, a köre
véget ér, és bal oldali szomszédja lesz az új aktív játékos.

Kártyalerakás
Mindenki előtt van egy csatatér, ez határozza meg a kár-
tyák lerakását. Minden csatatérnek tizenkét mezője van.
Kártya lerakható mezőre, valamint közvetlenül mező alá és 
mező fölé - így jön létre a három hadsor.

 

A felhúzott kártya bárhová lerakható a hadsorokon belül,
amíg az alábbi feltételek teljesülnek:

Egy hadsorban nem lehet két ugyanolyan szimbólu-
mos kártya.

• 

Nem rakható le kártya hadijelvénytől balra, sem 
zenésztől jobbra. (A legszélső mezőre/alá/fölé csak
hadijelvény, illetve zenész rakható le.) 

• 

Az egyszer már lerakott kártya utóbb nem helyezhető
át máshová.

• 

Hadijelvények és zenészek lerakása  
Egy hadsorban csak egy-egy zenész, illetve hadijelvény
lehet; ha valaki felhúzza második hadijelvényét vagy
zenészét, azt másik hadsorba kell leraknia, mint ahol
már van első hadijelvénye/zenésze.

Ha valaki már lerakott három hadijelvényt vagy zenészt,
és felhúzza a negyediket, azt el kell dobnia, és ezzel köre
véget is ér.



8

Lezáró kártyák
Az aktív játékos addig húz egyesével kártyákat, mindig
azonmód lerakva azokat valamelyik hadsorába, amíg az
alábbiak egyike nem teljesül:

A játékos olyan szimbólumos kártyát húz, amilyenből
már egy valamelyik hadsorában. A kártyát még lerak-
hatja egy olyan hadsorába, ahol nincs még ilyen lap
(ha már mindháromban van ilyen, a kártyát el kell
dobnia), és ezzel köre véget is ér.

•

A játékos zöld kártyát húz. A zöld kártyát végrehajt-
ja, és ezzel köre véget is ért.

•

A játékos egy zenészt húz, de már mindhárom had-
sorában van egy. A játékosnak el kell dobnia ezt a
zenészt, és ezzel köre véget is ért.

•

A játékos egy hadijelvényt húz, de már mindhárom
hadsorában van egy. A játékosnak el kell dobnia ezt
a hadijelvényt, és ezzel köre véget is ért.

•

A játékos olyan kártyát húz, amit nem tud (vagy
nem akar) lerakni egy hadsorába se. A játékos el-
dobja ezt a kártyát, és ezzel köre véget is ért.

•

Akkor is véget ér az aktív játékos köre, ha támadást indít
egy felsorakozott hadsorával (mármint a támadás végre-
hajtása után véget ér).

Dobott kártyák
Az eldobott kártyák képpel felfelé a dobott lapokhoz
kerülnek; innét sosem húzhattok kártyákat. Ha kifogy
a húzópakli, nagyon alaposan keverjétek meg a dobott
lapokat, azokból új, képpel lefelé lerakott húzópaklit
alkotva.
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Hadsorok
Kártyákat húztok és raktok le azzal a céllal, hogy sikerült
három felsorakozott hadsort alkotnotok. A felsorakozott
hadsorban legalább négy, legalább tizenkét kártya van, 
a bal szélén hadijelvénnyel és a jobb szélén zenésszel.

Továbbá a felsorakozott hadsoron belül nem lehet lyuk,
a hadijelvény és a zenész között kártyák folyamatos sorá-
nak kell lennie. Úgyhogy jól fontoljátok meg, hová rak-
játok le hadijelvényeiteket és zenészeiteket! Ha túl közel
vannak egymáshoz, a hadsor kevés győzelmi pontot fog
érni a játék végén; ha túl messze, talán sosem sikerül 
majd rendesen felsorakoztatnotok a hadsort!

    Hadsorok
A csatatér elé kirakott kártyák alkotják az első
        hadsort.

A csatatér alá lerakott kártyák alkotják a harmadik
hadsort.

A csatatérre lerakott kártyák 
alkotják a második hadsort.
A csatatérre lerakott kártyák A csatatérre lerakott kártyák 

A csatatér alá lerakott kártyák alkotják a harmadikA csatatér alá lerakott kártyák alkotják a harmadik
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Amikor egy játékos lerak egy kártyát, amivel egyik hadsora
hadijelvénytől zenészig kártyákkal lesz hiánytalanul feltölt-
ve, felsorakoztatta ezt a hadsorát.

Amint felsorakoztatta hadsorát, azonnal döntenie kell, 
támad-e vagy sem.

 
 

Támadás
Amint felsorakozott egy hadsor, azzal megtámadható bár-
melyik másik játékos egy, még fel nem sorakozott hadsora;
de a felsorakozott hadsor harcértékének (a benne lévő
kártyák harci ereje összegének) nagyobbnak kell lennie,
mint amekkora a megtámadott, még fel nem sorakozott 
hadsor harcértéke.

Egy hadsor csak egyszer támadhat.

Aki támad, az dob a Pusztítás Csontjával. Ha orkszemet
dob, a támadás sikerült, az ellenséges hadsor le lett győzve.
A legyőzött hadsorból el kell dobni az összes lila kártyát,
és utána a támadó elvehet onnét bárhány megmaradt la-
pot, lerakva azokat saját hadsoraiba. Az el nem vett kár-

      Felsorakozott hadsor
Ez egy felsorakozott hadsor, hiszen legalább négy
kártya alkotja, a bal szélén hadijelvény van, a jobb
szélén zenész, és nincs benne lyuk.
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tyák a dobott lapkhoz kerülnek.

Ha viszont a támadó a Káosz jelét sikerült kidobnia, a
hadsora megfutamodik. A megfutamodott hadsorból az
összes szürke és lila kártyát a dobott lapokhoz kell rakni,
a megtámadott fél pedig a megmaradt kártyák közül
bárhányat elvehet, lerakva azokat hadsoraiba. Az el nem
vett kártyák is a dobott lapokhoz kerülnek.

Miután megtörtént a támadás minden következményé-
vel, a támadó köre véget ér, bal oldali szomszédja követ-
kezik. Ha egy támadás miatt sikerült elvett kártyákból
felsorakoztatni egy hadsort, azzal a hadsorral nem lehet
támadni.

Ha valaki felsorakoztat egy hadsort, de úgy dönt, hogy
nem támad - vagy nem tud, mert hadsora harcértéke
kisebb, mint ellenefelei bármelyik, még fel nem sorako-
zott hadsorának harcértéke -, ezzel a felsorakozott had-
sorral utóbb, mikor megint rá kerül a sor, már nem
támadhat. Ellenben mivel nem támadott, a köre nem
is ért véget, folytathatja a laphúzást és -lerakást (kivéve
persze, ha lezáró kártya volt az, amivel sikerült felsora-
koztatnia hadsorát).

a Pusztítás Csontja

  orkszem   a Káosz jele
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A játék vége
Ha bármelyikőtöknek sikerül mindhárom hadsorát felso-
rakoztatnia (akár kártyalerakással, akár egy támadás követ-
keztében), a játék véget ér - a legutoljára felsorakozott
hadsor már semmiképp sem támadhat. Ezután összeszá-
moljátok, hány győzelmi pontotok van.

A kártyák egy részéért is győzelmi pontok járnak (a kék
számok), de győzelmi pontokat kaptok másért is, így
például a hosszú hadsorokért. Hogy miért mennyi
győzelmi pont jár, azt az alábbi táblázatról leolvashatjá-
tok:

Győzelmi pontok táblázata
mindhárom hadsor felsorakoztatása 150
minden 5-6 lapból álló felsorakozott hadsor 50
minden 7-8 lapból álló felsorakozott hadsor 100
minden 9-10 lapból álló felsorakozott hadsor 150
minden 11-12 lapból álló felsorakozott hadsor 200
minden kártya minden hadsorban 10
minden háromlapos harci gépezet* 70
minden kétlapos harci gépezet* 60
Káoszzsoldosok 10
Garok Varokroksenrok 100
idol 90
Monggo Húsdarálója 80
Sotti 110
Pökedék XXXXX 50
kincshalom 40

 
* Csak akkor, ha a harci gépezet megfelelően lett össze-
rakva, a gépezet és a legénysége kártyái is jó helyen van-
nak a hadsorban (l. a Függelék 13. oldalán).
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Példa a kiértékelésre
A játék végén ennek a játékosnak - aki látható-
lag  nem tudta mindhárom hadsorát felsorakoz-
tatni - az alábbi győzelmi pontok járnak:

Felül egy felsorakoztatott, 12 lapból álló hadso-
ra van, ez 200 pontot ér; jár még 40 a kincsha-
lomért, 50 a Pökedék XXXXX-ért és 70 a jól 
összeállított Pépesítőért. Ez összesen tehát 370 
győzelmi pont.

A középső hadsorban csak a Sotti ér győzelmi
pontokat, 110-et.

Az alsó hadsor összesen csak 50 pontot ér, 
hiszen egy felsorakoztatott, 5 lapból álló had-
sor.

Végül minden kártya önmagában ér 10 pon-
tot: ez tehát 210 győzelmi pontot jelent. A 
játékos eszerint mindösszesen 730 győzelmi
pontot kap hadsoraiért.
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Egyéb szabályok
Ez a fejezet a játék közben felmerülő speciális kérdésekre
ad választ.

A törzsek
A szabályokban a “törzs” és a “játékos” felcserélhető egy-
mással; nincs köztük jelentésbeli eltérés.

Negyedik duplikátum felhúzása
Senkinek sem lehet törzsében négy ugyanolyan szimbólu-
mos lap (ez alól Üszkös járványurai kivételt jelentenek). 
Ha valaki olyan szimbólumos kártyát húz, amilyenből 
már három van hadsoraiban, el kell dobnia a felhúzott la-
pot, és ezzel köre véget is ér.

Támadás és a kör vége
Ha az aktív játékos lezáró kártyát rak le (például olyan
szimbólumos lapot, amilyenből már van legalább egy
hadsoraiban), de a lerakással felsorakoztatja egy hadsorát,
azzal még támadhat, és csak utána ér véget a köre.

Csalás és büntetés
Ha valakit rajtakapnak, hogy hadsoraiban több ugyano-
lyan szimbólumos kártya van, azokat a felfedezés pillana-
tában mind a dobott lapokhoz kell raknia.

Már felsrakoztatott hadsorból lapok elveszítése
Egyes kártyák (pl. Lépkitépő Odlugg, Cséplehelletű Dag-
romm) miatt már felsorakoztott hadsorból is elveszíthe-
tők lapok. Ha a hadsor tulajdonosa utóbb újra felsorakoz-
tatja egy ilyen hadsorát, azzal ugyanúgy támadhat, mint-
ha csak most sorakoztatta volna fel először azt a hadsort.

Döntetlen
Ha a legtöbb győzelmi pont tetkintetében a játék végén
holtverseny alakul ki, az ebben érintettek olyan hangosan
ordítják az ősi ork csatakiáltást, a Waaagh!-ot, ahogy csak
bírják. Azé a győzelemi, aki a leghangosabb!
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