
Kártyafüggelék



2

A kártyák szabályai
A kártya keretének a színe szabja meg, miféle kártya is
ez. A kártyák jelentés részére speciális szabáyok is vonat-
koznak - e füzetben ezeket a szabályokat olvashatjátok.

Szürke kártyák: Goblin segédcsapatok
A szürke kártyák gyengébb goblinoi-
dokat jelképeznek. A takonypócok
meg a hasonlók olyan kis nyamvadé-
kok, hogy még harci erejük sincs, és
annyira haszontalanok, hogy győzel-
mi pont sem jár értük (leszámítva a
minden kártyáért járó 10 pontot). 
Igazából semmi speciális nincs 
ezekben az irritáló, csak a mások 
elől a helyet elvevő kis vakarcsokban
 - ezért olyan vidám dolog, amikor 
az ellenfeleink húzzák fel őket!

Na jó, legyünk igazságosak: a hobgoblin hadijelvények
és zenészek, ha másra nem is, legalább a hadsorok lezárá-
sára hasznosak lehetnek.

 

Kék kártyák: Zsákmány
E kártyák zsákmányt, kincseket,
az orkok számára értékes holmikat
jelképeznek. Semmi képességük
nincs, simán csak le kell őket rakni
a hadsorokba - ellenben a játék
végén győzelmi pontok járnak
értük.
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Lila kártyák: Normál egységek

Káoszzsoldosok  
Aki ilyet húz, az szép csendben lerak-
ja, és mintha mi sem történt volna, 
folytatja a kártyahúzást. Ha valame-
lyikötök észreveszi és elordítja magát,
hogy “Káoszzsoldosok!”, megkapja 
a kártyát, amit le kell raknia egyik
hadsorába.

Ha többen kiáltotok káoszzsoldo-
sokat, a kártya azé lesz, aki hamarább kiáltott (kétes
esetben az aktív játékos dönt). Ha az aktív játékosnak
sikerül anélkül befejeznie körét, hogy észrevennétek,
hogy ilyen lapot rakott le, a kártya marad ott, ahová le-
rakta. Ha így történt, utána már gúnyolódva bejelent-
heti, hogy a híres-hírhedt Káoszzsoldosok őt szolgálják!

Ha valamelyikőtök káoszzsoldosokat kiált, de rossz-
kor (korábbi körben lett lerakva, nincs is ilyen lap, stb.),
az aktív játékos elvehet egy tetszőleges lapot ezen ostoba
ellenfele bármelyik hadsorából (akár felsorakozott had-
sorból is vagy olyanból, amit a Szarvas Patkány hadijel-
vénye védelmez), lerakva azt egyik saját hadsorába.

 
 

A lila kártyák a normák egységek, zömében ők adják a 
hadsorok ember... izé, orkanyagát. Általában csak harci
erejük van, így leginkább a támadásokban hasznosak. 
Van azonban négy speciális lila egység is, ezek:
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Bozlumi malacszurkálók 
Hatalmas harci erejükön túl a bozlu-
mi malacszurkálók hasznos képesség-
gel is bírnak: amint valaki lerak egy
ilyen lapot egy hadsorába, egy ellen-
fele egy hadsorából eldobhat egy lila
kártyát. Ez lehet akár felsorakozott
hadsor is, vagy olyan, amit a Szar-
vas Patkány hadijelvénye védelmez.

Ha nincs eldobható lila kártya, a malacszurkálók egyszerű-
en csak csatlakoznak hadsorukhoz, a képességük utóbb
már nem használható (ha valaki később lerak egy lila lapot,
az biztonságban van a már lerakott malacszurkálóktól).

Ha valaki másodpéldányt húz a malacszurkálókból, és
emiatt köre véget ér, a lap lerakása után még használhatja
annak kártyadobó képességét, és csak ezután ér véget a 
köre.

Aaaaaaaag sámánja   
Ha valaki felsorakoztat olyan hadsort,
amiben van Aaaaaaaag sámánja, ezzel
a hadsorral két külön támadást is vég-
rehajthat ellenfelei még fel nem sora-
kozott hadsorai ellen. E két hadsor
lehet ugyanazon játékosé, de lehet két
különbözőé is. A második támadás
azonnal követi az elsőt; persze, ha az
első támadásnál megfutamodott a

támadó hadsor, nem kerül sor a második támadásra.

Ha valakinek van hadsoraiban - de nem feltétlen ugyan-
azon hadsorában - idolja (l. a 11. oldalon) és Aaaaaaaag
sámánja is, az idolért 90 győzelmi pont jár neki.
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Üszkös járványurai   
E kárya önmagának elég gyenge, 
de csapatba verődve igencsak erőssé 
válhat.

Ha egy játékos hadsoraiban egy 
járványuras lap van, annak harci 
ereje 2. Ha két ilyen kártya van, 
mindkettő harci ereje 4-re nő; ha 
három van, mindhárom harci ereje 
6-os lesz. És végül, ha mind a négy ugyanazon játékos had-
soraiban van, mindnek 8-as a harci ereje! Nem szükséges,
hogy a járványurak mind ugyanabban a hadsorban le-
gyenek.

A normál szabályokat felülbírálva egy hadsorba több 
járványuras lap is lerakható! Ettől az még mindig igaz, 
hogy aki felhúz egy ilyen duplikátumot, annak a köre a 
kártya lerakása után véget ér.
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Zöld kártyák: Speciális egységek
Minden zöld kártyának van valamiféle speciális hatása, 
mind másképp befolyásolja a játékot. Miután a lerakott
zöld kártya hatását végrehajtotta, a lapot lerakó játékos
köre véget is ér.

Senki sem rakhat le zöld kártyát a játék elején, amikor elő-
ször kerül rá a sor. Ha ilyenkor valaki zöld kártyát húz, 
azt el kell dobnia anélkül, hogy végrehajtaná a lap hatá-
sát, és helyette fel kell húznia a követkető kártyát.

Elfajzott mocsadékok 
A hatás végrehajtása után a kártyát el
kell dobni. A lap lehetővé teszi, hogy
felhúzója elvegyen egy tetszőleges, de
nem lila lapot egy tetszőleges ellensé-
ges hadsorból (legyen az bár felsora-
kozott), lerakva azt egy saját hadsorá-
ba, a normál lerakási szabályok sze-
rint. Még a Szarvas Patkány hadijel-
vénye is ellopható, miként harci gé-

pezet legénysége is. Az utóbbi esetben a harci gépezet
többi lapját is el kell venni (l. a 13. oldalon). Ha a játékos
az ellopott és lerakott kártyával felsorakoztatja egy hadso-
rát, azzal a normál szabályok szerint megtámadhat egy
ellenséges hadsort.

A Szarvas Patkáy hadijelvénye   
Azt a hadsort, ahol ez a félelmetes ha-
jelvény van, senki sem meri megtá-
madni, bármekkora is legyen a had-
sor harcértéke. Az éppen felsorako-
zott, ilyen hadijelvényes hadsorral
normál módon megtámadható má-
sik hadsor; és ha ez a hadsor meg-
futamodik, a hadijelvény az ellenfél
kezére kerül a szokott módon.
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Cséplehelletű Dagromm

E szörnyű káoszvezér folyton csapa-
tokat toboroz végtelen háborúiba.
Aki felhúzza, nagy valószínűséggel
elveszíti csapatai egy részét - ámde
ki merne szembeszegülni egy ilyen
csodálatos lény legkisebb kívánsá-
gával is?

Az aktív játékosnak dobnia kell a
Pusztítás Csontjával. Ha az ered-
mény a Káosz jele, hadsoraiból el-

veszíti minden harmadik kártyát, de legalább nem kell 
többet dobnia. Ha az eredmény orkszem, nem veszít la-
pokat, de megint dobnia kell. Ha a második dobás ered-
ménye a Káosz jele, elveszíti hadsoraiból minden negye-
dik lapját; ha nem, megint dobnia kell. A harmadik 
dobásnál a Káosz jelénél minden ötödik lapját elveszíti, 
orkszemnél újra dob. Ha a negyedik dobásnál az ered-
mény a Káosz jele, elveszíti minden hatodik lapját. 
Káosz jele után a játékos nem dob megint, ahogy akkor 
sem, ha szerencséjére sikerült négyszer egymás után 
orkszemet dobnia.

Ez utóbbi esetben Dagrommot eldobja, és köre véget is
ért. 

Ha viszont lapokat veszít, a számolást felső hadsorának
bal szélső lapjánál kezdi, végigmegye balról jobbra a 
felső, majd a középső, végül az alsó hadsorán, mindig 
csak a kártyákat számolva, a lyukakat sosem. Még fel-
sorakozott hadsorból is veszíthet kártyát vagy kártyákat,
aminek eredményeképp az adott hadsor már nem fog
felsorakozottnak számítani. Az elveszített kártyákat a
játékos a dobott lapokhoz rakja, ahová e “toborzás”
végén magát Dagrommot is teszi.
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Sunnyogók

Ha valaki ilyen kártyát húz, nem 
rakhatja le egy hadsorába sem, ha-
nem egy másik játékos (mostantól:
az áldozat) hadsorába kell a lapot 
leraknia. Ezzel köre véget is ér. Az
áldozat ez ellen nem tehet semmit.

A játékos az áldozatához lerakott
kártyára rárakja egy sunnyogójelzőjét - így jelöli, hogy ez
a kártya valójában mégiscsak az övé.

A lap lerakásánál a normál szabályokat be kell tartani, két
kivétellel: egyrészt legfeljebb három kártyányira kell lennie
egy másik kártyának a hadsorban, másrészt pedig egy had-
sorban több sunnyogókártya is lehet.

A játék a normál módon zajlik. Azonban amikor az áldo-
zatra kerül sor, a sunnyogók valódi tulajdonosa arra kény-
szerítheti áldozatát, hogy az éppen felhúzott kártyáját
rakja a dobott lapok közé. (A tulajdonos kivárhat addig,
míg kiderül, mit szándékozik tenni áldozata a felhúzott
kártyával.) 

Miután használva lett, a sunnyogók kártyáját a dobott
lapokhoz kell rakni, az áldozat köre pedig véget ér.

Ha valaki ilyen lapot húz, megteheti, hogy nem egy ellen-
fele valamelyik hadsorába rakja le, hanem beveti egy, a 
saját hadsorai egyikében lévő ugyanilyen kártya ellen. 
Sunnyogóharapást sunnyogószőrivel, ugyebár. Ilyenkor
mind a két kártya a dobott lapokhoz kerül, és a játékos
köre véget ér. (Persze dönthet úgy, hogy nem törődik a
saját hadsoraiban sunnyugó sunnyogókkal, és a felhúzott
sunnyogókat egy ellenséges hadsorba rakja.)

kártyára rárakja egy sunnyogójelzőjét - így jelöli, hogy ez
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A sunnyogók is részei a hadsoroknak; ha az áldozat felso-
rakoztatja egy olyan hadsorát, amiben sunnyogók suny-
nyognak, a hadsorral a normál módon támadhat. A fel-
sorakoztatott hadsorban lévő sunnyugókat is aktiválhatja
utóbb tulajdonosa - mivel ilyenkor a sunnyogókat is el
kell dobni, a hadsor persze már nem számít felsorakoz-
ottnak. Ha valaki felsorakoztatja mindhárom hadsorát,
a játék azonnal véget ér, függetlenül attól, hogy kik és
hányan sunnyognak hadsoraiban.

Ha a sunnyogók lerakásával sorakozik fel egy hadsor,
az nem támadhat, mert csak a tulajdonosa körében fel-
sorakoztatott hadsornak van támadási lehetősége; ellen-
ben ha a sunnyogók lerakása felsorakoztatja az áldozat 
utolsó, harmadik hadsorát, a játék azonnal véget ér.

Ha sunnyogós támadó hadsor megfutamodik, a sunnyo-
gókat el kell dobni (ez az egyetlen zöld kártya, amire ez 
igaz).

Ha sunnyogós hadsort legyőznek, a győztesnek, ha tudja,
 el kell vennie és le kell raknia egy saját hadsorába a 
sunnyogókat; sőt, a megszerzett lapok közül pont a 
sunnyogókat kell elsőként leraknia. A sunnyogók valódi
tulajdonosa nem változik, a támadás győztese az új ál-
dozat. Ha a győztes egyben a sunnyogók tulajdonosa is,
a kártyát azonnal el kell dobni.
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Lépkitépő Odlugg  
Ha valaki felhúzza Lépkitépő Odlug-
got, mindenkinek dobnia kell a Pusz-
títás Csontjával. Ha csak egyvalaki
dobja ki a Káosz jelét, az ostoba troll
hozzá csatlakozik: megkapja a lapot,
amit le kell raknia egyik hadsorába.
Ezután a(z akár már felsorakozott)
hadsoraiban lévő összes kék (zsák-
mány)kártya miatt dobnia kell egy-

szer a Pusztítás Csontjával, miként minden ottani suny-
nyogók miatt is. Amelyik lapnál a Káosz jelét dobja, azt
nyomban a dobott lapokhoz kell raknia - Odlugg felfalta
azt. Ez akár azzal is járhat, hogy egy vagy több hadsor 
megszűnik felsorakozottnak lenni. Eután véget ér annak
a játékosnak a köre, aki ténylegesen felhúzta Odluggot, 
és a normál módon az ő bal oldali szomszédja következik.

Ha senki sem dobja meg a Káosz jelét, vagy lagalább két
játékosnak is sikerül, Odlugg összezavarodik, és inkább
a dobott lapokhoz sétál. Ezzel a játékos köre véget is ér.

Ha valakinek ott van Lépkitépő Odlugg egy hadsorában,
mindig, amikor szert tesz (felhúz, zsákmányol, ellop el-
fajzott mocsadékaival) egy kék kártyára, dobnia kell a
Pusztítás Csontjával. Ha az eredmény a Káosz jele, a
kék kártyát a dobott lapokhoz kell raknia; a köre ettől
még folytatódik. Ha egy ellenfele lerakna sunnyogókat 
egy hadsorába, előbb dobnia kell, felfalja-e azokat Od-
lugg. Ha az ellenfélnek a Káosz jelét sikerül kidobnia, 
a sunnyogókat a dobott lapokhoz kell raknia, és ezzel
köre véget is ért.

Végül olyan hadsort, amiben ott van Odlugg, csak
olyan másik hadsor támadhat meg, amiben van lega-
lább egy ezen kártyák közül: Káoszzsoldosok, Aaaaaaaag
sámánja, Üszkös járványurai, Malal Karmai, vagy van
egy teljes harci gépezet; a csak közönséges ork és goblin
csapatok alkotta hadsorok visszariadnak attól, hogy 
megtámadjanak egy olyan hadsort, amiben ott tornyo-
sul ez a rettentő szörny. Odluggot lelőhetik a bozlumi
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malacszurkálók, ahogy Skyrr Visszarobbanójával is lelő-
hető; továbá a megtámadott és legyőzött hadsorból a
dobott lapokhoz kell rakni (ez az egyetlen zöld kártya, 
amire ez igaz).

Idol
Aki idolhoz jut, annak azt vagy egy
saját, vagy egy ellenséges hadsorba
le kell raknia. Ha ellenséges hadsor-
ba rakja, arra is a normál lerakási
szabályok vonatkoznak, de legfel-
jebb három lapnyira lehet egy má-
sik kártyától.

Ha a játékos az idolt egy saját had-
sorába rakja, felsorakoztva ezzel azt, a hadsorral megtámad-
hat egy ellenséges hadsort.

A játék végén meg kell nézni, hogy az idol hordozója a fe-
jére idézi-e Szarvasvypera Kygor haragját. A győzelmi pon-
tok összeszámolásakor a játékosnak, akinek egy hadsorá-
ban ott az idol, hatszor dobnia kell a Pusztítás Csontjával.
Ha legalább egyszer kidobja a Káosz jelét, az idol mínusz
90 győzelmi pontot ér - így az is lehet, hogy a játékot 0
alatti pontszámmal fejezi be!

Ha azonban mind a hat dobás eredménye orkszem, a
nagy Szarvasvypera elégedetten néz le (vagy fel, ez teoló-
giai kérdés) rá, az idol 90 győzelmi pontot ér.

Ha ennek a játékosnak van Aaaaaaaag sámánja is had-
sorai egyikében, nem kell dobnia - a sámán kiengeszteli
a nagy Kygort, így az idol 90 győzelmi pontot ér számára.
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Rothadóbelű Bilge  
Ez az ork vezér, egy kis időre fel-
hagyva az egész seregek parancs-
noklásával, csatlakozik a hadsorok-
hoz, hatalmas tapasztalatával “ga-
tyába rázva” a többieket. Bilge, 
miután lekerült egy hadsorba, két 
dologra képes:

A játékos átrendezheti a hadsoaiban lévő lapokat. A kár-
tyákat tetszése szerint áthelyezgetheti, betartva a normál
lerakási szabályokat. A játékos nem indíthat támadást
olyan hadsorral, amit csak Bilge parancsnokolási képes-
ségét kihasználva sorakoztatott fel.

VAGY

Bilge rohamra vezetheti hadsorát, még akkor is, ha az
még nem sorakozott fel. Ilyenkor is csak olyan ellensé-
ges hadsor támadható meg, amelynek harcértéke kisebb
(l. a szabályfüzet 10. oldalán). Bilge saját 2-es harci ereje
is számít.

 

Skyrr Visszarobbanója 
Skyrr Visszarobbanójával szilánkjai-
ra robbantható egy tetszőleges ellen-
séges hadsor - kivéve, ha ott van
benne a Szarvas Patkány hadijelvé-
nye. Ha a játékos úgy dönt, felhasz-
nálja Skyrr Visszarobbanóját, kije-
löl egy ellenséges (felsorakozott vagy
még fel sem sorakozott) hadsort,
majd dob a Pusztítás Csontjával.

Ha az eredmény orkszem, a skaven torzítótűz elvégzi a 
maga dolgát, és a kijelölt hadsorban lévő összes kártya a
dobott lapok közé kerül.
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Ha viszont az eredmény a Káosz jele, rettenetes (bár nem
túl váratlan) baleset történik, a fegyver felrobban, elpusz-
títva mindent a közelben. Ilyenkor a játékosnak, aki fel-
húzta Skyrr Visszarobbanóját, ebből a hadsorából az ösz-
szes kártyát a dobott lapokhoz kell raknia!

Skyrr Visszarobbanóját mindkét esetben a dobott lapok-
hoz kell rakni.

 
 

A vörös kártyák hármasával készleteket alkotnak (kivéve a
Csontrázót, azt a készletet csak két lap alkotja). Ha a kész-
let összes lapja le lett rakva egymás mellé a megfelelő sor-
rendben, a kártyákból összeáll a félelmetes harci gépezet
kezelőszemélyzetével együtt.

Harci gépezetek

A készleteket a kártyanév azonosítja; például a Pépesítő
mindhárom kártyájának fejlécében szerepel a Pépesítő 
(Smasher) szó. 

Minden kártyán látható a harci erő, de csak az egy had-
soron belül, rendesen összeállított harci gépezetnek van 
harci ereje, vagyis a három kártyának egymás mellett
kell lennie úgy, hogy az illusztriációjuk kiadja a harci
gépezetet. A kezelőszemélyzet mindig a többi laptól
jobbra kell, hogy legyen. Az összeállított harci gépezet
harci ereje annyi, amennyi bármelyik lapján látható, 
vagyis nem a kártyákon látható számok összege; példá-
ul az összeállított Pépesítő harci ereje 10, nem pedig
30. 
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A játék végén győzelmi pontok járnak azért, ha a harci
gépezet két gépezet-része a kellő módon van egymás
mellett; plusz győzelmi pontok járnak a jó helyen lévő
kezelőszemélyzetért. Magányos vörös lapért nem jár
győzelmi pont, ahogy összevissza lerakott gépezetlapok-
ért sem.

Habár ősi szokás szerint a harci gépezetek bevethetők
belviszályokban, az ork vezérek nem elpusztítani, hanem
megszerezni próbálják azokat. Ha egy játékos kezelő-
személyezethez jut (felhúzza, zsákmányul ejti, ellopatja
az elfajzott mocsadékokkal, stb.), az adott készletbe tar-
tozó összes többi gépezetkártyát el kell vennie a többiek
hadsoraiból - ám a saját hadsoraiból nem veheti el eze-
ket! Még a felsorakozott vagy a Szarvas Patkány védel-
mét élvező hadsorból is el kell venni a gépezetlapokat.

A kártyákat utána le kell raknia saját hadsoraiba - ha 
nincs elég helye, kártyák eldobásával kell helyet csinál-
nia. Ha egyáltalán nem tud letenni kártyákat, azokat
el kell dobnia.

Ha valaki felhúz egy vörös kártyát, azt, ha képes rá,
le kell raknia hadsorai egyikébe. 

Csontrázó  
A vörös kártyákra vo-
natkozó összes szabály
erre a készletre is vo-
natkozik; az egyetlen
különbség, hogy ezt
csak két lap alkotja.
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Ki kicsoda?

Rothadőbelű “Mitsebánok” Bilge
Bilge legendás ork vezér, aki az Öperces Háborúban mészá-
rolta magát a hírnév csúcsaira. A háború a Feketebérc-torony 
alapjai alatt zajlott, amikor is egy csapat törpe bányász elvi
tatta tőle az értékes és ehető feketebérci szikla egy egész telér-
jének tulajdonjogát.

Bilge azután nyerte el melléknevét, hogy pépé verte a “sza-
kállas kis trottyadékokat”, ugyanis a győzelem mámorában
vagy fél mázsányit befalt a félorganikus kőzetből. A lako-
mát a Nagy Felpu�adás ideje követte. Ahogy az Ugg Kró-
nikáiban áll: “és kiméne ő napnyugatra a pusztába, és 
böjtölt egy éjen át és böjtölt egy fél napon át, és visszatér-
vén új ork vala és sziklafélő az ő szívében”.

Üszkös járványurai

Bombázó
Ez a harci gépezet valójában egy vad, erős és rettenetes
wyvern.

A wyvern és feketeork lovasa, Rosszindulatú Kug sok
összecsapást nyertek már meg csak azzal, ahogy a magas-
ból lecsaptak az ellenségre - azok a legtöbbször fejvesztett 
meneküléssel reagáltak. Ha egyesek bátran és ostobán 
mégis megvetették a lábukat, Kug mérgezett dobónyilak-
kal és más e�élékkel szórta meg őket szinte kiapadhatat-
lan készletéből. 

Üszkös járványurai a skaven hőst, Parazita Akzent imádó
klán hadurai. E különösen aljadék patkányemberek a csa-
ták előtt fanatizálják magukat, majd csapatosan rohanják
le áldozataikat. Bárhol felbukkanhatnak a semmből, 
hogy apró darabokra vágják-tépik meglepett ellenfeleiket.
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Csontrázó
Ez a páncélozott, farkasvontatta harci szekér rettenetes lát-
vány annak, akivel szemberobog. De kétszerte rettenetesebb
azon orkok számára, akik irányítják ezt a lángoló istencsa-
pását: a rugózás teljes hiánya még a velőt is kirázza a csont-
jaikból!

Bozlumi malacszurkálók
Karak-Azgaltól délre, a Trollbűz ködös vidéken van Boz-
lum Lyuka, amelyet furcsa orkfajzat népesít be - Bozlum
vasaltbakancsosai, no meg még hírhedtebb unoka�véreik,
Bozlum malacsszurkálói.

Orkhoz képest e ‘skacok lenyűgözően bánnak az íjjal és ál-
talában ők a kocsmákban a daarts-versenyek győztesei. 
Némelyek szerint még a piperkőc elfeknél is jobban lőnek.

A legtöbb ork hajlamos nem-orknak tekinteni íjfeszítő ro-
konait (megkérdőjelezve fér�asságukat az élet más területe-
in is), de ritkán él sokáig, aki szóval is hirdeti véleményét.
Az ork vezérek pedig mindig is igyekeznek a hordájukban
tudni pár tucatnyi ’skacot, ha csihipuhi van a láthatáron.

Káoszzsoldosok
Tengertől tengerig járják a kontinenst, mindig a következő 
zacskónyi aranyat kergetve. A pusztítás a hitük, a fosztoga-
tás a szórakozásuk; aki bölcs és élni akar, az kitér a Káosz-
zsoldosok útjából.

Kéttucatnál sosincsenek többen. Fekete páncél hordanak,
hatalmas, páncélozott csataméneket lovagolnak. Mindő-
jükön ott a Káosz vérvörös jele. Bármikor, bárki ellen
harcba szállnak.

Hajító
Nagyjából húsz nagy fára van szükség egy ilyen - követ,
tűzgolyót, levágott óriásfejet, pestises lótetemet és úgy álta-
lában bármit elrepíteni képes - hajítógép megácsolásához.
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Mivel megannyi munkaórát kell a megépítésébe feccölni, az
orkok inkább elragadják egymástól; ezért aztán számos bel-
viszály kirobbantó okai. Ki a fene akar kalapálni meg szö-
gelni, amikor fejeket is lehetne betörni?

Malal Karmai
Ez a regimentnyi káoszbestia Malalt, a renegát Káoszistent 
szolgálja. Bármikor szívest-örömest vetik magukat a törzsi
disputák közepébe, legyilkolva a többi, kisebb isten követőit,
megmutatva szövetségeseiknek a valódi Káosz tombolását.

Értéktelen takonypóc rabszolgák
Megannyi ork hadjárat elengedhetetlen kísérői a nevetséges,
alig-fegyverzett takonypóc harci egységek: olykor a jutalom
ígéretével, de főleg korbáccsal és hegyes botokkal hajtják őket
a vágóhídra. A csatákban lényegében használhatatlanok, 
a rohamok lelassítására szokák odahajítani őket, így védve
az értékesebb ork egységeket. Néha-néha mégis összeverődik 
belőlük egy-egy használhatóbb csapat, mint amilyen a 
Kaloda Csőcselék vagy az Orrpiszkáló Brigád.

Cséplehelletű Dagromm
E magasrangú Káoszbajnok személyes és lángoló gyűleletet 
érez minden iránt, ami törpe; bármikor hajlandó törpe se-
regek és erődök ellen vonulni. Rothadó pofája és bestiális
alkata félelmet kelt az orkokban, akik feltétel nélkül enge-
delmeskednek neki. Könnyen felismerhető a feketevas harci
öltözetébe kovácsolt törpecsontokról; sosem hagyna ki egy
alkalmat sem gyűjteménye bővítésére.

Garok Varokroksenrok
Úgy három éve, hogy ezt a zseniális törpe mérnököt elhív-
ták Caraz-a-Carakból Talabheimbe az emberek, hogy 
vizsgálja felül a védelmi rendszereket. Ám alig esteledett rá
először a városban, máris elrabolták a Skyrie skavenek, 
hogy megszerezhessék értékes tudását. Azóta egyik pokol-
bugyorból a másikba rángatták, ám ő szinte egy szót sem 
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szólt soha. Úgyhogy mostanság hadijelvényként funkcionál,
így az ő megfeszített, nyöszörgő teste lesz az első, amit a tá-
madó ork seregből megpillantanak majd az Őrültkutya-
hágó törpe védői. 

Grivziz Koszlabdásai
Megannyi éve már, hogy a Csöpögő Ragya egyik pszichoorkja 
feltalálta a koszlabdajátékot. Ehhez az izgalmas testmozgás-
hoz csak néhány friss törpefej kell, amiket egy barlangnyílás 
- a Ggg Hól - környékon kell rugdosni. A Koszlabdások folya-
matosan fejlesztik magukat, remélve, hogy egyszer majd sike-
rül olyan csapatot alkotniuk, amely elhomályosítja majd a 
legendás ‘66-os felállás hírnevét is.

Ha a csapatnak vesztes sorozata van, vezetőváltásra kerül
sor: az egyik játékos megöli a csapatkapitányt és átveszi a
helyét. Ugmuk Mungrell, aki harminc évet töltött a csúcson, 
ezekkel a halhatatlan szavakkal adta ki a lelkét: “Agghhh, 
Grivziz, leszúrtál!”

Lüktetőér Hak Önkéntesei
Ezeket a harcedzett veteránokat a sanyargatásban jeleskedő 
Lüktetőér Hak sorozta be erőszakkal és szedte ráncba pofo-
nokkal és rúgásokkal. E kiképzőtiszt a legkisebb függelem-
sértésre vérszomjas berzerkerré válik, ami hatalmas tiszte-
letet kelt iránta, no meg borzalmas másnaposságot utána. 
Természetesen a másnaposságtól megint csak dühös lesz...

Hobgolin zenészek és jelvényhordozók
A dicsőséges összecsapások egy pillanatnyi szünetében adóz-
zunk tisztelettel e védtelen kis szúnyogcsődöröknek, akik 
bármikor könnyű prédái a kunyhója falát hadijelvényekkel
díszíteni szándékozó vagy zeneutáló ork bajnokoknak.

Hobgoblin csapatok ritkán kísérik ütközetbe erősebb és 
megbízhatatlan ork rokonaikat, de elküldik hadijelvénye-
iket és zenészeiket. Ha az orkok győznek, a hobgoblinok
az egekig dícsérik hozzájárulásukat; ha pedig az orkok
veszítenek, hát, nem nagy kár ezért a pár, khm, szurko-
lólányért, ugye hogy ugye?
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A Szarvas Patkány hadijelvénye
A Szarvas Patkány egyike a legaljasabb, legrettenetesebb Ká-
oszistesteneknek; a skaven Rothadásurak a leghűbb szolgái.
Az orkok annyira rettegnek ettől a rágcsálóistenségtől, hogy
sosem mernék a fejükre idézni a haragját azzal, hogy akár
csak véletlenül is megrongálják a hadijelvényét; így aztán az 
ilyen jelvényes hadsorokat sosem támadja meg a többi ork.

Idol
Az orkok nem különösebben vallásosak, de úgy érzik, háború
idején csak elkél az isteni segítség: ilyenkor kivakarják a 
mocsokból a szentélyeiket és lemossák idoljaikat.

Földindulásszerű győzelmük reményében gyakran magukkal
cipelik az orkok istenük, Szarvasvypera Kygor kőszobrát. A
halandónak született Szarvasvypera azután emelkedett fel 
az ork panteonba, hogy továbbfejlesztette a hagyományos
“üsd-vágd-nem-apád” harcmodort, valamint feltalált szá-
mos rettenetes kínzóeszközt.

Ugyanakkor Kygor idoljának birtoklása nem feltétlen sze-
rencsés dolog, mert a legkisebb semmiség is kiváltja isteni
haragját!

Kiütő
Ehhez a továbbfejlesztett faltörő koshoz az iránymutatást 
Varokroksenrokból huzták ki egy gyenge pillanatában hara-
pófogóikkal az orkok. A Kiütő garantáltan szilánkjaira ha-
sítja még a legszilárdabb, legmegzsaluzottabb törpe ajtót
is. Ráadásul a mozgatásához alig van szükség izomkifejtés-
re az orkok részéről - hála az olyan bonyolult és különös
kifejezéseknek, mint “a súly kibalanszírozott elosztása”, 
“magas szakítószilárdságú kábelek”, és más e�élék, ami-
ket tisztességes ork még megjegyezni sem hajlandó.
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Monggo Húsdarálója
Minden ork seregnek van valamije, ami közös tulajdonnak
számít: a kínzóeszközei. A különféle fogókat, csigákat, bék-
lyókat, fűrészeket és tollakat mindenki szükség szerint hasz-
nálhatja.

Bár a “Húsdaráló” közös tulajdon, mindig van egy ork, 
akinek feladata, hogy az eszközöket rendben, kellően rozs-
dásan tartsa. Jelenleg ez a felügyelő Vérfürdő Monggo, 
akinek technikájától még a többi ork is lúdbőrözni kezd!

Okké
A legtöbb ork számára nincs megnyugtatóbb látvány, mint
amikor az úgymond “Jó” valamely bajnokát általveri az
ebből a halálosan pontos harci gépezetből kilőtt lövedék. 
(Az “okké” a fonetikus leírása annak az ork szónak, ami-
nek a jelentése valami ilyesmi: “a hely, ahonnét lövédékek
potyognak”.)

Lépkitépő Odlugg
E nagy, ronda troll a végső nasit kutatva járja a világot.
Kipróbált már mindent, a félszerzetet pácban, az orkcom-
bot feketehimlővel, de még nem találta meg a vágyott 
“álomzabát”.

Az orkok annyira félnek Odluggtól, hogy hagyják, hadd
falja fel zsákmányukat. Odlugg gyakran összezavarodik a
csaták hevében, és elsétál, remélve, hogy majd enyhül a fej-
fájása. Néha azután, mikor visszatér, tévedésből rossz
hadsorba áll vissza.

Ork zenészek és hadijelvényhordozók
Minden ork regimentnek megvan a maga óvott hadijelvé-
nye, no meg a dobosa, aki vad őrjöngésbe segíti a harcoso-
kat. Nincs semmi, ami arra késztetne egy orkot, hogy 
sorsára hagyja önnön hadijelvényét - na jó, esetleg csak az,
ha meglátja, hogy egy, az övénél nagyobb csapat rohamoz-
za őket a hadijelvényt elorozandó.
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Aaaaaaaag sámánja
Egyes percverz orkok számára kevés, hogy végigverekedjék 
magukat az életen; ők a harci mágiát tanulmányozzák, mert 
úgy vélik, misztikus támogatás nélkül az ork sereg is csak 
félkarú óriás.

Ám mentorok nélkül nehéz mágussá válni. Így azután az
ilyen orkok alámennek az ősi, titkos barlangokba (mint
amilyen Aaaaaaaag katakombája a Világvége-hegység legdé-
libb pontján), ahol az ork beavatottak továbbadják tudá-
sukat más orkoknak. E gyakorlattal az az egy probléma van, 
hogy e templomok rangidős tanítványai (azaz a sámánok) 
általában elrohannak a legközelebbi háború irányába, és 
mind kevesebben és kevesebben maradnak azok, akik to-
vábbadják tudásukat a tanítványok új generációjának.

Sotti
Egy hatalmas, vérvörös színű ékkő, aminek eredetéről az
orkok mit sem tudnak; de mindig magukkal viszik, mert 
úgy vélik, a csatákban majd látványos módon a hasznukra
lesz. Az ékkőben valóban ott lüktet a csodás csapásvarázs-
lat, és a nagy Káoszmágus, Halálhozó Sziggmann életre is
keltheti, aki pár napon belül amúgy is csatlakozik a sereg-
hez. 

Skyrr Visszarobbanója
A Visszarobbanó egy skaven lángszóró, ami mágia, kemiká-
liák, és es egy különösen furcsa torzítókő elegyéből nyeri kor-
rozív tüzét. A fegyvert két patkányember kezeli, egyikük, a
lágnszórós egység parancsnoka, maga Skyrr.

A fegyver pusztító hatása rendkívüli, csak hát van egy nagy
hátulütője: ha használják, mindig megvan annak az esélye,
hogy az elegy idő előtt belobban és a fegyver úgy, ahogy van,
felrobban - elpusztítva kezelőszemélyzetét éppúgy, mint a
közelben állókat!
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Pépesítő
A Pépesítő kő- vagy fémgolyókat kilövő primitív ágyú. Még
az orkok csökött képzelete is képes elgondolni, mekkora pusz-
tításra képes az ellenséges hadsorokban. Ráadásul a fegyver
valójában elég sokoldalú; ha például kifogyna a lőszer, a 
kezelőszemélyzet értéktelen takonypóc rabszolgákkal is pó-
tolhatja a hiányzó golyókat, és a hatás továbbra is pusztító.

Sunnyogók
Ezek a csuklyás-köpenyes hobgonlin orgyilkosok mindig csak
lopóznak egyik árnyékból a másikba; fegyvereiket elrejtve vi-
selik, egy rossz nézésért hátbaszúrnak bárkit, egy percet nem
hajlandók tisztességes közelharcban tölteni, titkos nyelveken
zagyválnak maguk között, csapatban törnek rá arra, akinél
a legtöbb zsákmányt vélik, és egyáltalán, senki sem biztos
benne igazából, hogy kinek az oldalán állnak. És ha még ez
nem volna elég: balkezesek! 

Na, hát ezért az a nevük, hogy sunnyogók.

Spattznatt öngyilkos kommandója
Spattznatt egy feketeork, aki vaskézzel tartja rendben kis 
csapatát. Állandóan lehetetlen küldetésekre vállalkozik, és
sikerrel is jár, hála eszközeinek: cselszövés, árulás, ravaszság
és erőszak. Emberrablás, gyilkosság, lopás, ork kommandós
portyák - mind a kisujjában van.

Áldozatos munkájában hírhedt öngyilkos kommandója segíti,
akik tényleg bármire képesek a küldetés sikeréért (maga 
Spattznatt sosem követne el öngyilkosságot), akik bármikor
készek bizonyságot adni a kommandó mottójára: “Aki mer,
annak a golyóit a végén lenyomják a torkán”.
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Pökedék XXXXX
Minden ork egyetért abban, hogy a háborúban a legfontosabb
nem a kard, nem a harci gépezet, nem a ravasz tervezés, de
még csak nem is a megfelelően könnyű célpont kiválasztása,
hanem...

...hanem a Pökedék XXXXX, az igazi orkok igazi itala. For-
ró, gőzölgő, mohaágyba csavart hermelinnel ízesített; egy fél-
kupicányi is garancia a kielégítő, kellemes, agyzsibbasztó
csihipuhira!

Kincshalmok
A fosztogatás után az orkok a zsákmányt nagy halmokba
hordják össze - csak mert így néz ki a legjobban - ahelyett,
hogy ki-ki megőrzni a maga részét. Aztán persze, amikor
elkezdi mindenki kiválogatni a magáét, hát ugye... igen,
jól gondolod, óhatatlanul kitör a verekedés.

Elfajzott mocsadékok
Az “elfajzott mocsadék” az a fajta ork, amiből túk sok van
mostanság. Az ilyenek, ha a csatában úgy érzik, legyűrik 
őket, és úgy hiszik, az ellenség hajlandó lesz megkönyörülni
hitvány életüknek, megpróbálnak átállni az oldalára. 
Egyesek akár még valamiféle “békeszerződést” is hajlandóak
lobogtatni (bármit, ami szerintük kiengesztelheti az ellen-
séget, ugyebár).
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Áttekintés
A játékos köre, lezáró kártyák
A soron lévő játékos felhúzza a húzópakli legfelső lapját, majd
lerakja azt hadsorai egyikébe. Ezt mindaddig folytatja, amíg az
alábbiak egyike nem teljesül:

Egy olyan szimbólumos lapot húz, amilyen szimbólumos 
kártyából már van hadsoraiban.

• 

Zöld kártyát húz.•

Hadijelvényt húz, ha már van előtte három hadijelvény.• 

Zenészt húz, ha már van előtte három zenész.• 

A felhúzott kártyát nem akarja lerakni.• 

Támadást indít egy felsorakozott hadsorával.• 

Támadás
Amint felsorakozik egy hadsor, megtámadhat egy ellenséges, 
még nem felsorakozott hadsort, amennyiben a célpont hadsor
harcértéke kisebb, mint a támadó hadsor harcértéke. A támadás 
bejelentése utána a támadó játékos dob a Pusztítás Csontjával:

Ha az eredmény orkszem, a megtámadott hadsorból az összes
lila kártyát el kell dobni. A többi kártyát a támadó megszerzi,
azokat lerakhatja saját hadsoraiba.

Ha az eredmény a Káosz jele, a támadó hadsorból az összes 
lila és szürke kártyát el kell dobni. A többi kártyát a megtáma-
dott megszerzi, azokat lerakhatja saját hadsoraiba.

Kártyalerakás
A kártyákat a hadsorokba kell lerakni, és eközben az alábbi
szabályokat be kell tartani:

•  Egy hadsorban nem lehet két vagy több ugyanolyan szim-
bólumos lap.

           

•  Hadijelvénytől balra nem rakható le kártya, ahogy zenész-
től jobbra sem.

          

•  Egy hadsor bal szélső mezőjére csak hadijelvény, jobb szél-
ső mezőjére csak zenész rakható le.

          


