
Öreg világ kártyák

Angol név Magyar név Szöveg

Breton lovagok

Isteni sugallat

A Zöldbőrűek betörése

Tömeges kivándorlás

Meteorzáporok

Északi haramiák

Parasztfelkelés

Alámerülés a Káoszba

Bretonnian Knights

Tégy egy Hős jelzőt Bretonniára és egyet bármely más területre.       
A végső fázisban az Öreg világ kártyák feloldásakor, bármely 
játékosnak, akinek egy vagy több követője van Bretonnia területén, el 
kell dobnia egy Káosz kártyát, ha tud.  

Dark Elf Corsairs Sötételf kalózok

Végy le minden Eseményjelzőt a tábláról és végy le minden olyan 
Öreg világ kártyát az Öreg világ kártyák kijátszási helyéről, amin a 
kétcsóvájú üstökös ikon található. Ezután tégy egy-egy 
Eseményjelzőt Estaliára, Bretonniára és Norscára.                              
A csata szakasz végén minden játékosnak le kell vennie egyik 
követőjét, ha van, minden olyan területről, ahol Eseményjelző 
található.                                            

Divine Inspiration
Válassz ki egy játékban lévő Földműves jelzőt és cseréld ki egy Hős 
jelzőre. Dobd el ezt a kártyát ahelyett, hogy az Öreg világ kártyák 
kijátszási helyére tennéd.

Dwarf Trollslayers Törpe trollölők

Tégy egy Hős jelzőt Norscára és Kislevre, vagy Trollvidékre és a 
Birodalomra.                                                                                          
A végső fázisban az Öreg világ kártyák feloldásakor a legkisebb 
fenyegetéssel bíró játékosnak el kell helyeznie egy újabb Hős jelzőt 
egy olyan területre, ahol van már Hős jelző.

Electors Arise
A választófejedelmek 
fellázadnak

Tégy egy Nemes jelzőt két különböző területre. Dobd el ezt a kártyát 
ahelyett, hogy az Öreg világ kártyák kijátszási helyére tennéd.   

Electors Sue for 
Peace

A választók békét 
kérnek

Végy le minden Eseményjelzőt a tábláról és végy le minden olyan 
Öreg világ kártyát az Öreg világ kártyák kijátszási helyéről, amin a 
kétcsóvájú üstökös ikon található. Ezután tégy egy Eseményjelzőt a 
Birodalomra és egy másik területre.                                                      
A csata fázisban nem lehet olyan területeken harci kockákkal dobni, 
ahol legalább egy Eseményjelző található.

Franz's Decree Franz rendelete
Dobd ezt a kártyát a dobozba és húzz egy másik Öreg világ kártyát 
az Öreg világ pakli tetejéről. (Ez egy körrel közelebb hozza az 
"Elfogyott az Öreg világ pakli" játék végét.)

Greenskin Invade

Végy le minden Eseményjelzőt a tábláról és végy le minden olyan 
Öreg világ kártyát az Öreg világ kártyák kijátszási helyéről, amin a 
kétcsóvájú üstökös ikon található. Ezután tégy egy-egy 
Eseményjelzőt a Terméketlen vidékre, a Birodalomra és Tileára.        
Amíg ez az Öreg világ kártya játékban van, olyan területen, ahol 
Eseményjelző található, minden játékos csata fázisonként összesen 
csak egy harci kockával dobhat. Ha néhány játékos harci kockáinak 
képessége különbözik a többiekétől, mindegyiküknek el kell 
döntenie, hogy melyik kockával dob. 

Mass Exodus
Tégy egy-egy Földműves jelzőt Norsca, Kislev és a Terméketlen 
vidék kivételével minden területre. Dobd el ezt a kártyát ahelyett, 
hogy az Öreg világ kártyák kijátszási helyére tennéd.  

Meteor Showers
Tégy egy-egy Rontáskő jelzőt három különböző területre. Dobd el ezt 
a kártyát ahelyett, hogy az Öreg világ kártyák kijátszási helyére 
tennéd.

Norse Reavers

Végy le minden Eseményjelzőt a tábláról és végy le minden olyan 
Öreg világ kártyát az Öreg világ kártyák kijátszási helyéről, amin a 
kétcsóvájú üstökös ikon található. Ezután tégy egy-egy 
Eseményjelzőt Bretonniára, Tileára és a Birodalomra. Végül tégy 
egy-egy Földműves jelzőt mindegyik területre.                                     
A végső fázisban az Öreg világ kártyák feloldásakor végy le egy 
Földműves jelzőt (ha lehet) minden olyan területről, ahol van 
Eseményjelző.

Peasant Uprising

Tégy egy-egy Földműves jelzőt a Terméketlen vidék kivételével 
minden területre.                                                                                   
Amíg ez az Öreg világ kártya játékban van, minden játéktáblán 
lévő Földműves jelző eggyel megnöveli annak a területnek az 
ellenállását, amin van. 

Plunged into Chaos

Minden játékos azonnal kap egy Győzelmi pontot minden egyes 
általa megszerzett Földműves jelzőért. Az a játékos, aki a legtöbbet 
szerezte, további 3 Győzelmi pontot kap. Dobd el ezt a kártyát 
ahelyett, hogy az Öreg világ kártyák kijátszási helyére tennéd.



Útfelügyelők

Dögevők

Megtalálták a Grált

Rontáskő felfedezése

Boszorkányvadászok

Road Wardens
Tégy egy-egy Hős jelzőt három különböző sűrűn lakott területre.        
A végső fázisban az Öreg világ kártyák feloldásakor, a legkisebb 
fenyegetéssel bíró játékosnak egy Hős jelzőt le kell vennie a tábláról.

Skavengers

Tégy egy Skaven jelzőt a Terméketlen vidékre és a 
Határhercegségekre.                                                                              
A végső fázisban az Öreg világ kártyák feloldásakor a legkisebb 
fenyegetéssel bíró játékosnak tennie kell egy Skaven jelzőt minden 
olyan területre, ahol legalább egy Rontáskő jelző található, hacsak 
nincs egy Rontáskő jelző sem a játékban.

Teclis Aids the 
Empire

Teclis segít a 
Birodalomnak

Végy le minden Eseményjelzőt a tábláról és végy le minden olyan 
Öreg világ kártyát az Öreg világ kártyák kijátszási helyéről, amin a 
kétcsóvájú üstökös ikon található. Ezután tégy egy Eseményjelzőt 
bármely régióra.                                                                                   
A végső fázisban az Öreg világ kártyák feloldásakor végy le minden 
kultistát azokról a területekről, ahol legalább egy Eseményjelző 
található. Ezután tedd át a játéktáblán lévő összes Eseményjelzőt 
arra a területre, ahol a legtöbb romlásjelző található.

The Crusade is Come
Jön a keresztes 
hadjárat

Tégy egy-egy Földműves jelzőt két különböző területre. Ezután tégy 
egy-egy Hős jelzőt két különböző területre. Majd egy-egy Nemes 
jelzőt két különböző területre. Dobd el ezt a kártyát ahelyett, hogy az 
Öreg világ kártyák kijátszási helyére tennéd.

The Grail is Found

Végy le minden Eseményjelzőt a tábláról és végy le minden olyan 
Öreg világ kártyát az Öreg világ kártyák kijátszási helyéről, amin a 
kétcsóvájú üstökös ikon található. Ezután tégy egy Eseményjelzőt 
Bretonniára és további egy-egy Eseményjelzőt a vele szomszédos 
területekre.                                                                                            
A végső fázisban az Öreg világ kártyák feloldásakor  minden 
romlásjelző lekerül azokról a területekről, ahol legalább egy 
Eseményjelző van.

The Horned One's 
Due

A Szarvas Patkány 
követelése

Tégy egy-egy Skaven jelzőt Bretonniára és a Birodalomra, vagy 
Estaliára és Tileára.                                                                              
Amíg ez az Öreg világ kártya játékban van, (kettő helyett) csak egy 
Káoszkártyát lehet azokon a területeken kijátszani, ahol egy vagy 
több Skaven jelző található.

Up From 
Skavenblight

Fel Skavenblightból

Tégy egy Skaven jelzőt bármely területre, vagy azokkal szomszédos 
területre, ahol Rontáskő jelző található. Ha nincs Rontáskő jelző a 
játékban, ne tégy semmit. Dobd el ezt a kártyát ahelyett, hogy az 
Öreg világ kártyák kijátszási helyére tennéd.

Warpstone Discovery

Tégy kettő Rontáskő jelzőt egyik területre.                                            
A végső fázisban az Öreg világ kártyák feloldásakor, bármely 
játékos, akinek van legalább egy követője egy olyan területen, ahol 
legalább egy Rontáskő jelző található, húzhat egy Káosz kártyát.

Witch Hunters

Tégy egy-egy Hős jelzőt Bretonniára, Estaliára és a Birodalomra.      
A végső fázisban az Öreg világ kártyák feloldásakor, minden olyan 
területen, ahol Hős jelző található, a legnagyobb fenyegetéssel bíró 
játékosnak, ha van ott neki, le kell vennie egy romlásjelzőjét. 


