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      ellenséges követőt.

KHORNE Káoszkártyák
Angol név Magyar név Fordítás

Csatakiáltás Ebben a körben erre a területre nem lehet romlásjelzőt tenni.

Véres őrjöngés

Mészárlás mezeje A tieden kívül más követő nem mozgatható innen máshová, míg ez a kártya itt van.
Vérben újjászületve A csata szakaszban ezen a területen intézhetsz még egy támadást.
Rituális gyilkosság Minden alkalommal, amikor megölsz egy követőt ezen a területen, húzz egy Káoszkártyát.

A Véristen hívása

A Koponyatrón

KHORNE Fejlesztéskártyák

Amikor egy területen kiszámolod a dominanciaértéked, egy Vérszomjazó három követőnek számít.

(A támadóérték növekedik.)

Minden húzási fázisban eggyel több Káoszkártyát húzz.

Amikor a húzási fázisban visszanyered a hatalompontjaidat, az alapértéknél eggyel többet kapsz.

KHORNE A Véristen

Húzási szakasz: Húzz 2 Káosz kártyát
Tárcsafejlesztés feltétele: Tégy egy tárcsafejlesztési számlálót a tárcsádra minden alkalommal, amikor egyazon területen megölsz egy vagy több 

Khorneról: Khorne nem kifinomult. Sötét szívében nincs vágyakozás a külső szépség iránt, mivel ő a Véristen, a Koponyagyűjtő. Hallhatatlan testében    
                      egyedül csak a haragnak van helye, egyetlen vágya a gyilkolás.

Battle Cry

Blood Frenzy
Ezen a területen folyó csata kezdetén dobsz két kockával és ezáltal megsebezheted az ellenfeled a 
rendes csata előtt.

Field of Carnage
Reborn in Blood
Ritual Slaying

The Blood God's Call
Amikor kijátszod ezt a kártyát, azonnal mozgasd át erre a területre maximum két követődet bármely 
más területről/területekről.

The Skull Throne
Amikor ezen a területen kiszámolod a dominanciaértéked, a követőid száma helyett azok támadóérté-
két add össze. (Add hozzá a Káoszkártyáid költségét is, mint máskor.)

Bloodthirster Greater 
Daemon Upgrade

Vérszomjazó           
Nagydémon fejlesztés

Bloodletters          
Warrior upgrade

Vérfakasztó              
Harcos fejlesztés

A csatában a Vérfakasztóid dobnak a harci kockáikkal és azelőtt veszteséget okoznak, mielőtt más kö-
vetők dobhatnának. 

Bloodsworn             
Cultist Upgrade

Véresküdött               
Kultista fejlesztés

Deluge of Ferocity  
Khorne Upgrade

Kegyetlenség áradata 
Khorne fejlesztés

Power of Blood  
Khorne Upgrade

A Vér Hatalma       
Khorne fejlesztés
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NURGLE Káoszkártyák
Angol név Magyar név Fordítás

Pestis aura Ezen a területen minden romlásjelződ eggyel növeli a dominanciaértéked.

Nagy undorító vész

Minden rohad Végy el egy bármely játékoshoz tartozó romlásjelzőt erről a területről, mikor kijátszod ezt a kártyát.
Influenza Influenza Ennek a területnek az ellenállási értéke kettővel csökken.

Pestis érintés Minden ellenséges követő védőértéke ezen a területen eggyel csökken, de minimum 1.
Gennyeső Ezen a területen minden követőd védőértéke eggyel nő.

A végső rothadás

A halál bűze Ha te uralod ezt a területet, tégy rá két romlásjelzőt.
NURGLE Fejlesztéskártyák

Azonnal tégy két romlásjelzőt arra a területre, ahová megidézed a Nagy Tisztátalant.

Amikor a húzási fázisban visszanyered a hatalompontjaidat, az alapértéknél eggyel többet kapsz.

Minden alkalommal, amikor egy régiót lerombolnak, 3 győzelempontot kapsz.

NURGLE A Ragály Ura

Húzási szakasz: Húzz 2 Káosz kártyát
Tárcsafejlesztés feltétele: Tégy egy tárcsafejlesztési számlálót a tárcsádra minden alkalommal, amikor kettő vagy több romlásjelzőt teszel egy népes 

      (populous) területre egyazon szakaszban.

Nurge-ról: Nurgle a Sorvadás Nagyura, aki a testi romlás és a betegség felett elnököl. Nurgle tényleg minden ragály atyjaként hívható, óriási teste a         
                    halandók által ismert összes betegség otthona.

Plague Aura

A Great Foul        
Consumption

A romlás szakasz végén, miután a romlásjelzők lehelyezésre kerültek, de mielőtt kiderülne, hogy a ré-
gió le lett-e rombolva, mozgasd el minden követőd arról a területről. Minden két követő után egy rom-
lásjelzőt helyezhetsz arra a területre.

All Things Decay

Plague Touch
Rain of Pus

The Final Rotting
A csata szakasz végén minden ezen a területen lévő romlásjelződért ölj meg egy ellenséges kultistát 
vagy harcost.

The Stench of Death

Great Unclean One 
Greater Daemon 
Upgrade

Nagy Tisztátalan  
Nagydémon fejlesztés

Lepers                   
Cultist Upgrade

Leprások                   
Kultista fejlesztés

Egy Leprás idézési költsége 0, ha nincs másik követőd azon a területen. Egy adott Leprás követőt kö-
rönként csak egyszer lehet ingyen megidézni.

Plaguebearers       
Warrior Upgrade

Pestishordozók         
Harcos fejlesztés

Ha egy ellenfél egy vagy több Pestishordozód megöli a csatában, ossz ki annyi sebzést azon a terüle-
ten az ehhez az ellenfélhez tartozó követők között, amennyi halott Pestishordozód van.

Power of Pestilence   
Nurgle Upgrade

A ragály ereje       
Nurgle fejlesztés

Provender of Ruin 
Nurgle Upgrade

A rombolás gyümölcse 
Nurgle fejlesztés
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TZEENTCH Káosz kártyák
Angol név Magyar név Fordítás

Utak megváltoztatója Az erre a területre tett másik káosz kártya hatása nem érvényesül. 

Káprázat

Energiaszívás

Teleport Teleport

Ellenfeleid követőinek és káosz kártyáinak idézési költsége ezen a területen kettővel nő.

A változás állandósága

Hipertér pajzs

TZEENTCH Fejlesztés kártyák

Minden húzási fázisban hat káoszkártyáig húzhatsz lapot (öt helyett).

A Változás Ura két mágikus szimbólumot kap.

TZEENTCH Az Utak megváltoztatója

Húzási szakasz:  Húzz addig, míg nincs öt káosz kártyád. Ha akarsz, először egyet eldobhatsz.
Tárcsafejlesztési feltétel: Tégy egy tárcsafejlesztési számlálót a tárcsádra minden olyan alkalommal, amikor kettő vagy több rontásjelzőt teszel egy        
                                             olyan területre, ahol kettő vagy több mágikus szimbólum és/vagy rontáskő található egyazon fázisban.
Tzeentchről: Tzeentch a Végzetszövő és az univerzum sorsának építésze. Nagy örömét leli mások ármányaiban és politizálásában, a ravaszságot          
                         támogatja az erővel, a manipulálást az erőszakkal szemben.  

Changer of Ways

Dazzle
A romlási fázis során ellenfeleid ezen a területen lévő egyik kultistájuk után nem tehetnek le romlás jel-
zőt. 

Drain Power
Amikor kijátszod ezt a kártyát, azok a játékosok, akiknek legalább egy kultistájuk van ezen a területen, 
veszítenek egy hatalompontot. Te nyersz egy hatalompontot.
Mozgasd át bármely kultistádat vagy harcosodat erről a területről bármely másikra, amikor kijátszod ezt 
a kártyát.

Temporal Stasis Temporális stázis
The Meddling of  
Skaven

A skaven                     
beavatkozásása

Amikor kijátszod ezt a kártyát, válaszd ki az egyik olyan ellenfeled, akinek követői vannak ezen a terüle-
ten. Ennek a játékosnak el kell dobnia a kezéből két Káosz kártyát.

The Persistence of 
Change

Ha ebben a körben ezen a területen megölsz csatában egy vagy több követőt, dönthetsz úgy, hogy ez 
a kártya nem kerül le a tábláról a végső fázisban, hanem a helyén marad a következő körre.

Warp Shield
Amikor kijátszod ezt a kártyát, ebben a régióban válaszd ki az egyik követődet. Ebben a körben csatá-
ban őt nem lehet megölni. (Emlékeztetőül helyezd a követődet erre a kártyalapra.)

Acolytes                  
Cultist Upgrade

Oltárszolgák            
Kultista fejlesztés

Amikor a játéktábláról idézed meg (a tartalékod helyett), egy Oltárszolga követő képes magával vinni 
egy rontáskő jelzőt (ha van) a kiindulási helyéről a célterületre.

Deluge of Magic 
Tzeentch Upgrade

Mágiaözön            
Tzeentch fejlesztés

Horrors                 
Warrior Upgrade

Horrorok                   
Harcos fejlesztés

Amikor megidézel egy horrort, leteheted az adott régió egyik üres kártyahelyére. Arra a helyre csak te 
tehetsz kártyát, amíg ő ott van.

Lord of Change        
Greater Daemon 
Upgrade

Változás ura            
Nagydémon fejlesztés

Power of Magic 
Tzeentch Upgrade

A mágia ereje        
Tzeentch fejlesztés

Amikor a húzási fázisban visszanyered a hatalompontjaidat, a kijelöltnél eggyel több hatalompontot 
kapsz.
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SLAANESH Káosz kártyák
Angol név Magyar név Fordítás

Mélységi paktum

Sötét befolyás

Elkorcsosult király

Eksztázis mezeje Egy követő sem dobhat harci kockákkal ezen a területen ebben a körben.
Alattomos hazugságok Minden ezen a területen lévő Nemes és Hős jelző két pontot ad hozzá a dominancia értékedhez.

Perverz beszivárgás

Altató pézsmaillat

SLAANESH Fejlesztés kártyák

A csatában a Démonnők nem sebződnek, ha a harci kockák eredménye 4 vagy 5.

(Védőérték növekszik.)

SLAANESH A kéj hercege

Húzási szakasz: Húzz két Káosz kártyát.
Tárcsafjlesztési feltétel: Tégy egy tárcsafejlesztési számlálót a tárcsádra minden olyan alkalommal, amikor kettő vagy több rontásjelzőt teszel egy          
                                            olyan területre ahol egy Nemes vagy egy Hős jelző található egyazon fázisban.

Slaaneshről: Slaanesh a kegyetlen szenvedélyek, a titkos bűnök, és a szörnyű kísértések mestere. Egy halandónak lehetetlen úgy Slaaneshre néznie,    
                         hogy el ne veszítse a lelkét, mindenki, aki megpillantja, legkisebb szeszélyének szolgája lesz.

Abyssal Pact
Az ezen a területen lévő ellenséges követők nem számítanak bele ellenfeleid dominanciértékébe a 
dominancia fázis folyamán.

Dark Influence
Amikor kijátszod ezt a kártyát, tégy át egy Földműves, Hős, vagy Nemes jelzőt erről a területről egy 
másikra.

Degenerate Royalty
Ha olyan területen játszod ki, amin három vagy több romlásjelző van, ennek a kártyának a költsége há-
rommal csökken. (A nyomtatott költsége a dominanciértékedbe beleszámít annak kiszámításakor.)

Field of Ecstasy
Insidious Lies

Perverse Infiltration
Tégy egy romlásjelzőt erre a területre, amikor kijátszod ezt a kártyát. Ez nem ad neked tárcsafejlesztési 
számlálót.

Soporific Musk
Amikor kijátszod ezt a kártyát, válassz ki ezen a területen egy ellenséges kultistát. Te irányítod a kultis-
tát, amíg ez a kártya játékban van. (Emlékeztetőül tedd a kultistát erre a lapra.)

Daemonettes        
Warrior Upgrade

Démonnők                   
Harcos fejlesztés

Keeper of Secrets 
Greater Daemon 
Upgrade

Titkok Őrzője         
Nagydémon fejlesztés

A csata fázis kezdetekor válaszd ki bármelyik kultistát vagy harcost ezen a területen. Irányítsd a kör 
végéig vagy addig, míg a Titkok Őrzőjét meg nem ölik, bármelyik is következik be előbb.

Power of Pain         
Slaanesh Upgrade

Kín ereje                    
Slaanesh fejlesztés

Amikor a húzási fázisban visszanyered a hatalompontjaidat, a kijelöltnél eggyel több hatalompontot 
kapsz. Ha a "Kéj ereje" is megvan, akkor három ponttal kapsz többet (összesen).

Power of Pleasure 
Slaanesh Upgrade

A kéj ereje                  
Slaanesh fejlesztés

Amikor a húzási fázisban visszanyered a hatalompontjaidat, a kijelöltnél eggyel több hatalompontot 
kapsz. Ha a "Kín ereje" is megvan, akkor három ponttal kapsz többet (összesen).

Seductresses        
Cultist Upgrade

Csábítók                   
Kultista fejlesztés


