
A fenyegetéstárcsa összeszerelése
Szereljük össze a Szarvas Patkány fenyegetéstárcsáját az ábrán látható 
módon:

Szabályok a Szarvas Patkányhoz
A Szarvas Patkány egy ötödik lehetőség a játékosok számára, 
mikor pusztító hatalmat választanak. A Szarvas Patkány akkor is 
választható, mikor kevesebben játszunk ötnél. A következő 
szabályok lépnek életbe, mikor a Szarvas Patkánnyal játszunk:

Gyozelmi pont jelzok kiosztása
A Szarvas Patkány hatalomlapja kisebb, mint a többi. A 
hatalomlapok helyett használjuk a győzelmi pont jelzőket a 
szerepek véletlenszerű kiválasztására.

Ülési sorrend
A Szarvas Patkány az utolsó a hatalmak sorrendjében, ami azt jelenti, 
hogy a Szarvas Patkány Slaanesh-től balra ül. Helyezzük a Szarvas 
Patkány fenyegetéstárcsáját Khorne és Slaanesh tárcsája közé.

Kezdo Öreg Világ jelzok
A kezdéskor az Öreg Világ jelzők közül cseréljünk le 2 
földműves jelzőt 2 skaven jelzőre.

Öreg Világ cserekártya
Keressük ki az Öreg Világ pakliból az „A Szarvas követelése” 
kártyát és cseréljük le az újra.

Laphúzási-fázis
A Laphúzási-fázisban a Szarvas Patkány két káoszkártyát 
húz. Hatalomszintje „6”-os, ahogy azt hatalomlapja is 
mutatja.

Fenyegetésérték
A Szarvas Patkány fenyegetésértéke a fenyegetéstárcsáján lévő 
kisebb ablakból olvasható le, ahogy a többi káoszisten esetében 
is. Ha a tárcsák forgatásakor egyenlőség van egy másik 
játékossal, akkor a Szarvas Patkány fenyegetésértékét tekintjük 
alacsonyabbnak.
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Az Öreg Világ városai alatt alagutak, barlangok és földalatti utak 
hatalmas hálózata terül el. Nyüzsgő patkányemberek ólálkodnak 
ebben a földmélyi királyságban, a tökéletes alkalomra várva, hogy 
fészkeiket elhagyva elpusztítsák ellenségeiket, dicsőséget hozva ezzel 
baljós istenségüknek, a rejtélyes Szarvas Patkánynak. Miként a 
pusztító hatalmak az Öreg Világ megrontásán ügyködnek, úgy a 
patkányemberek is szeretnének jelentős szerepet játszani az Öreg 
Világ romlásba döntésében.

A SZARVAS PATKÁNY kiegészítő néhány újdonságot hoz a 
KÁOSZ AZ ÖREG VILÁGBAN játékba. Tartalmaz mindent 
ahhoz, hogy egy ötödik játékos is csatlakozzon, valamint tapasztalt 
játékosok számára egy készlet Öreg Világ kártyát, amelyek több 
változatos eseményt és keményebb kihívásokat biztosítanak a 
haladó játékosoknak. A kiegészítő ezen kívül egy új készlet 
fejlesztés kártyát és káoszkártyát is tartalmaz a KÁOSZ AZ ÖREG 
VILÁGBAN alapjátékban található négy pusztító hatalom részére.

A játék elemei
15 műanyag Szarvas Patkány követő:•
ʺ 11 Klánpatkány (kultista) 
ʺ 3 Patkányogre (harcos) ʺ 
1 Féregúr (nagydémon)

120 káoszkártya (24 minden hatalom részére)•
25 fejlesztés kártya (5 minden hatalom részére)•
9 tapasztalt szintű Öreg Világ kártya•
5 romboló hatalom kártya•
1 Szarvas Patkány fenyegetéstárcsa•
1 műanyag csatlakozó készlet•
14 karton jelző:•
ʺ 10 skaven jelző
ʺ 1 Szarvas Patkány győzelmi pont jelző
ʺ 4 hatalomjelző (néhány kiegészítéssel)

1 Szarvas Patkány hatalomlap•
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Tárcsafejlesztési feltétel
A Szarvas Patkány akkor kap tárcsafejlesztési számlálót, ha dominanciát 
sikerül elérnie olyan régióban, ahol legalább egy skaven jelző is van.

Fenyegetéstárcsa forgatása
Ahogy a pusztító hatalmak, úgy a Szarvas Patkány játékosa is 
érdekelt fenyegetéstárcsája fejlesztésében, melynek szabályai a 
KÁOSZ AZ ÖREG VILÁGBAN szabályzat 21. oldalán láthatóak.

Romlásba döntés & 
lerombolt területek pontozása
A Szarvas Patkány figurái nem raknak le romlásjelzőket, ami azt is 
jelenti, hogy a Szarvas Patkány nem befolyásolja közvetlenül a 
területek romlásba döntését. Ehelyett, mikor egy lerombolt területet 
pontozunk, a Szarvas Patkány minden figurája az idézési költségének 
megfelelő romlásjelzőnek felel meg (azaz a Klánpatkányokat „1”, a 
Patkányogrékat „2”, a Féregurat „3” romlásjelzőnek számíthatjuk).
Ha a Szarvas Patkány legalább egy figurája a régióban tartózkodik, 
amikor az romlásba dől, megrontónak számít és megkapja az ezért 
járó pontokat. Ezen tulajdonságok csak a Szarvas Patkány 
követőire vonatkoznak.

Példa: A Romlás-fázisban Nurgle és Tzeentch is lerak romlásjelzőket 
Kislevbe, ami már elég, hogy a régió romlásba dőljön (5 Nurgle 
romlásjelző + 5 Tzeentch romlásjelző + 2 rontáskő). A Szarvas 
Patkánynak 5 kultistája és egy harcosa van Kislevben. Az első 
tönkretétel kártya alapján Nurgle, Tzeentch és a Szarvas Patkány is 
azonnal kap 3 pontot, mivel részt vettek a romlásba döntésben. 
A Végső-fázisban a romlásba dőlt Kislevet pontozzuk. A Szarvas 
Patkány figurái 6 romlásjelzőt érnek (4 kultista = mindegyik 1 
romlásjelző; és 1 harcos = 2 romlásjelző). Így a Szarvas Patkány járult 
hozzá leginkább a romlásba döntéshez, így megkapja a 8 győzelmi 
pontot, míg Nurgle másodikként 4 győzelmi pontot kap.

Kiegészito szabályok
Az alábbi szabályokat használhatjuk a Szarvas Patkány kiegészítővel.

Tapasztalt szintu Öreg Világ
Kártyák 
A kiegészítő kilenc új, „tapasztalt szintű” Öreg Világ kártyát 
tartalmaz. Ezeket a kártyákat az alapjáték Öreg Világ paklijába 
keverhetjük a nagyobb változatosság és nagyobb kihívást adó 
események érdekében. Az új kártyákat a jobb alsó sarkokban 
látható ikonnal különböztethetjük meg a régiektől.

A KÁOSZ BIRODALMA VARIÁNS
A játékosok csak a 9 új kártyát használják az Öreg Világ paklihoz. 
Keverjük meg a paklit és a játékosok száma által megszabott 
számú lapot húzzunk belőle. Minden egyéb szabály változatlan.

Morrslieb káoszkártya paklik
A kiegészítőben minden pusztító hatalom részére új káosz- és fejlesztés 
kártya paklik találhatóak, melyekre „Morrslieb-készletként” 
hivatkozhatunk. A játékosok a KÁOSZ AZ ÖREG VILÁGBAN  
játék megkezdése előtt megegyeznek abban, hogy melyik 
kártyakészletet akarják használni: az alapjáték készletét vagy a 
Morrslieb-készletet. Bármelyiket is választják, minden játékosnak azt a 
készletet kell használnia. A kétfajta pakli nem keverhető, ahogy az sem 
megengedett, hogy az egyik játékos az alapjáték, míg a másik a 
kiegészítő pakliját használja. Az egyetlen kivétel a Szarvas Patkány 
játékosa. A Szarvas Patkány mindig a Morrslieb-készletet használja, 
még akkor is, ha a többi játékos az alapjáték paklijaival játszik. A 
Morrslieb kártyákat a jobb alsó sarkokban látható ikonnal 
különböztethetjük meg a régiektől.
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