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Üdvözlünk 
az Öreg Világban
A WARHAMMER Öreg Világában négy pusztító 
hatalom – a Káosz istenei – uralkodtak számtalan 
évezreden át.

KHORNE,  a Véristen, a Koponyagyűjtő, aki a halál és 
a harc után sóvárog, gyönyörűségét leli az őrjöngésben 
és öldöklésben, a harcban és mészárlásban.

NURGLE, a Járványok Ura, a Romlás atyja, aki 
mocsokban és kórokban burjánzik és pestisként terjed a 
vidéken.

TZEENTCH,  az Utak Változtatója, a Nagy 
Összeesküvő, az univerzum végzetének megtervezője, 
aki a zűrzavar és befolyásolás szálait fonogatja.
SLAANESH, a Kéj és Fájdalom Hercege, a Kísértések 
Ura, aki a legkönnyebben csábít a mohóság, a 
falánkság, az érzékiség, az önimádás, a hencegés és a 
lustaság bűnébe.

De míg ez a négy hatalom örök harcát vívja egymással, 
az Öreg Világ ellenáll rombolásuknak és pusztításuknak 
hűséges és hatalmas hősök által.

A játék célja
A KÁOSZ AZ ÖREG VILÁGBAN játékban minden 
játékos egy gonosz és félelmetes PUSZTÍTÓ
HATALOM szerepét ölti magára, akik harcolnak az 
Öreg Világ megrontásáért, uralásáért vagy 
elpusztításáért. A pusztító hatalmakat hívhatjuk 
KÁOSZHATALMAKnak, HATALMAKnak vagy 
ISTENEKnek is.

A győzelemhez két ösvény vezethet el:

• Mind a négy játékos jutalmat kap az Öreg Világ
területeinek megrontásáért vagy uralásáért. Ezen
jutalmak a GYŐZELMI PONT (GYP)
ÚTVONALON követhetők nyomon. Ha
valamelyik hatalom eléri az 50 GYP-t egy játékkör
végén, a játék véget ér.

• Minden hatalom rendelkezik egy egyedi módszerrel,
hogy a saját FENYEGETÉSét kiterjessze az Öreg
Világra. Khorne például arra törekszik, hogy annyi
követőt mészároljon le, amennyit csak lehetséges,
hogy a vér iránti szomját csillapítsa; míg Tzeentch
olyan régiókat igyekszik elfoglalni, ahol mágikus
szimbólum vagy rontáskő található. A fenyegetésérték
a játéktáblához rögzített négy tárcsán található meg.
Minden hatalomnak bizonyos pontok szerint
fejlesztenie kell a tárcsáját, ha ezzel a módszerrel
akarja megnyerni a játékot. A tárcsafejlesztés egy
egységét PONTnak nevezzük.

Ha egyik hatalom sem nyeri meg a játékot mielőtt az 
Öreg Világ kártyák elfogynak, az Öreg Világ a győztes, 
és minden hatalom veszít. További információkért a 
győzelemmel és a játék végével kapcsolatban lásd „A 
játék végének ellenőrzése” fejezetet a 22. oldalon.

A játék elemei
A KÁOSZ AZ ÖREG VILÁGBAN tartalmaz:

egy szabálykönyvet•
egy játéktáblát•
4 fenyegetéstárcsát (egyet minden játékos részére)•
4 kétrészes műanyag csatlakozót•
4 hatalomlapot (egyet minden játékos részére)•
196 karton jelzőt:•
ʺ 4 hatalom jelzőt (egyet minden játékos részére)
ʺ 4 győzelmi pont jelzőt (egyet minden játékos részére) 
ʺ 16 tárcsafejlesztési számlálót
ʺ 116 romlás jelzőt (29-et minden játékos részére) 
» 56 Öreg Világ jelzőt:

ʴ 6 esemény jelzőt
ʴ 4 hős jelzőt
ʴ 6 nemes jelzőt
ʴ 20 földműves jelzőt 
ʴ 6 skaven jelzőt
ʴ 14 rontáskő jelzőt

149 kártyát:•
ʺ 96 káoszkártyát (24-et minden játékos részére) 
ʺ 20 fejlesztés kártyát (5-öt minden játékos részére) 
ʺ 5 tönkretétel kártyát
ʺ 28 Öreg Világ kártyát

5 dobókockát•
45 műanyag követőt:•
» 11 Khorne követőt:

ʴ 1 Vérszomjazó nagydémont 
ʴ 6 Vérfakasztó harcost
ʴ 4 Véresküdött kultistát
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HATALOMLAPOK
Négy hatalomlap – minden hatalom részére egy – közli a 
játékosnak a káoszhatalmak különböző jellemzőit. 
Továbbá minden hatalomlapon van egy útvonal, melyen 
a játékos a hatalomjelzőjét használja hatalompontjai 
változásának jelölésére minden játékkör Idézési-fázisában.

További információért lásd a „Hatalomlapok felosztása” 
fejezetet az 5. oldalon.

HATALOMJELZŐK
Minden káoszhatalom hatalomjelzője a 
hatalomlapon található hatalompont útvonal 
mentén mozgatva jelzi, hány hatalomponttal 
rendelkezik még a játékos egy adott időben.

GYŐZELMI PONT JELZŐK 
Minden káoszhatalom győzelmi pont 
jelzője a játéktábla győzelmi pont 
útvonalán mozgatva jelzi, hány győzelmi 
pontot gyűjtött össze az adott hatalom az 
addigi játék folyamán.

TÁRCSAFEJLESZTÉSI SZÁMLÁLÓK 
A tárcsafejlesztési számlálók jelzik, hogy egy 
káoszhatalom hányszor tudta teljesíteni a 
tárcsafejlesztési feltételét egy adott 
játékkörben. 

Ha a tárcsafejlesztési számlálók elfogynak, bármilyen 
jelző megfelelő – például érmék – a helyettesítésükre, 
mivel a tárcsafejlesztési számlálók készletét korlátlannak 
kell tekinteni.

ʺ 12 Nurgle követőt:
ʴ 1 Nagy Tisztátalan nagydémont 
ʴ 5 Pestishordozó harcost
ʴ 6 Leprás kultistát

» 12 Tzeentch követőt:
ʴ 1 Változás Ura nagydémont 
ʴ 3 Horror harcost
ʴ 8 Oltárszolga kultistát

» 10 Slaanesh követőt:
ʴ 1 Titkok Őrizője nagydémont 
ʴ 3 Démon harcost
ʴ 6 Csábító kultistát

Az elemek áttekintése
A következő szakaszban ismertetjük a KÁOSZ AZ 
ÖREG VILÁGBAN összetevőit.

JÁTÉKTÁBLA
A játéktábla legfontosabb része az Öreg Világ térképe. 
Továbbá tartalmazza a négy káoszhatalom 
fenyegetéstárcsáját, a győzelmi pont útvonalat, valamint 
az Öreg Világ- és tönkretétel kártyák helyét. További 
információkért lásd a „Játéktábla felosztása” és a „Térkép 
régióinak felosztása” fejezeteket a 4. és az 5. oldalon.

FENYEGETÉSTÁRCSÁK ÉS MŰANYAG 
CSATLAKOZÓK
A négy fenyegetéstárcsát a műanyag csatlakozók 
segítségével tudjuk a játéktáblához erősíteni. 

A tárcsák rögzítéséhez, mielőtt először játszanál a 
KÁOSZ AZ ÖREG VILÁGBAN játékkal, a műanyag 
csatlakozó egyik felét nyomd keresztül a játéktáblán, a 
másik felét pedig a tárcsán, majd nyomd össze a 
csatlakozók két felét, míg megfelelően nem illeszkednek 
egymással. Miután rögzítve lettek a táblához, a tárcsák 
nem szedhetők le.

Győződj meg róla, hogy a tárcsákat a megfelelő helyre 
rögzíted: Khorne felül, Nurgle jobbra, Tzeentch alul és 
Slaanesh balra.

Hatalomlapok eleje

Hatalomlapok háta
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A játéktábla felosztása

1. Öreg Világ térkép: az Öreg Világ térképe
kilenc RÉGIÓra oszlik. Ezek azok a
területek, ahol a követőket, a
káoszkártyákat és a romlásjelzőket
helyezzük el a játék folyamán. Minden
régió a neve és egy szám alapján
azonosítható, utóbbi képviseli a régió
ellenállási és hódítási értékét. Néhány régió
úgynevezett „lakottként” van megjelölve.
Nyilak jelzik a régiók egymás utáni
sorrendjét a játék különböző fázisai alatt.

2. Fenyegetéstárcsák: ezen tárcsák jelzik a
hatalmak fejlődését, mellyel az Öreg
Világot sújtják saját rontási stílusukban.
Minden tárcsának két ablaka van: a
nagyobbik megmutatja, milyen hasznot
húz a hatalom a tárcsa forgatásából, a
kisebbik pedig a hatalom fenyegetési
értékét mutatja. A tárcsák körüli színezett
sávok jelölik, mennyit kell az adott
hatalomnak forgatni ahhoz, hogy
tárcsafejlesztéssel nyerje meg a játékot.

(A fekete részek a tárcsák üres helyeit 
jelölik, ezek alatt már nincs semmilyen 
utasítás.)

3. Győzelmi pont útvonal: minden játékos a
győzelmi pont útvonal mentén mozgatja a
győzelmi pont jelzőjét az összegyűjtött
pontjainak jelölésére. Az útvonal hossza
nem korlátozza az elérhető győzelmi
pontok számát.

4. Öreg Világ pakli: a tábla Öreg Világ
kártyák elhelyezésére kijelölt része.

5. Öreg Világ kártyák kijátszási helye: a
kijátszott Öreg Világ kártyák felfordítva
ezen helyekre kerülnek, jelezve hatásuk
elvesztésének sorrendjét.

6. Tönkretétel kártyák: az öt tönkretétel
kártya számára kijelölt hely, mielőtt
lerombolt régiókba tennénk őket.

Öreg Világ térkép

Fenyegetéstárcsák

Öreg Világ 
pakli

Tönkretétel 
kártyák

Öreg Világ 
kártyák helye

1

2

Győzelmi pont útvonal

4
5

6

3
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A térkép régióinak 
felosztása

1. Név: a régió neve.

2. Lakott címke: ha egy régiót
LAKOTTnak kell tekinteni, fel van
tüntetve a neve alatt.

3. Ellenállási- és hódítási érték: egy szám
jelzi az adott régió ELLENÁLLÁSI- és
HÓDÍTÁSI ÉRTÉKét. Bár ez a szám jelzi
az alapértelmezett ellenállási- és hódítási
értéket is, különböző hatások, melyek
érvényesülnek az egyikre – azaz növelhetik
vagy csökkenthetik –, nem feltétlenül
befolyásolják a másikat.

4. Káoszkártyák helye: a régiók két,
káoszkártyák kijátszására szolgáló területe.

5. Régió területe: az adott régió területe a
vonallal határolt rész belső területe, ahol
a játékosok követőket idézhetnek vagy
Öreg Világ jelzőket helyezhetnek el.

Ellenállási- és 
hódítási érték

Káoszkártyák helye

Régió területe

Név Lakott
címke

Hatalomlapok felosztása

1. Név és cím: a pusztító hatalom
szentségtelen neve és egy titulus, ahogy
azonosítják

2. Laphúzási-fázis utasítása: leírja, hogy a 
hatalomnak hány káoszkártyát kell húznia 
minden játékkör Laphúzási-fázisában.

3. Tárcsafejlesztési utasítás: ismerteti a
feltételt, melynek teljesítése esetén a
hatalom tárcsafejlesztési számlálót szerez.

4. A kör fázisainak sorrendje: azon
fázisokat sorolja fel, melyekre minden
játékkörben sor kerül és összegzi a rájuk
jellemző főbb tevékenységeket.

5. Ismertető leírás: leírja a káoszhatalmak
rögeszméit és befolyásolási területeiket.

6. Tájékoztatás az Öreg Világ jelzőkről:
útmutató a hatféle Öreg Világ jelző
nevével és funkciójával kapcsolatban.

7. Hatalompont útvonal: a játékos
hatalomjelzőjével összhangban az adott
pusztító hatalom hatalompontjainak
jelölésére szolgál egy játékkör Idézési-
fázisában. Az alapértelmezett
hatalompontok mennyisége ki van emelve.

8. Követői statisztikák: három elkülönített
terület nyújt információt a hatalom
kultistáiról, harcosairól és fődémonáról.
Minden követő idézési költsége (a
körben), támadóértéke (a fejszétől balra)
és védőértéke (a pajzstól balra) fel van
tüntetve.

1
2
3

4

5

6

7

8

1
2

3

4

5
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A különböző Öreg Világ jelzők mennyisége korlátolt. 
Ha valamelyik elfogy, nem lehet helyettesíteni, míg a 
készlet fel nem töltődik.

KÁOSZKÁRTYÁK
Minden pusztító hatalomnak egyedi, 24 lapból álló 
káoszkártya paklija van, melyet csak az adott hatalom 
használhat egy régió feletti dominancia megszerzésére, 
vagy különleges tevékenységek elvégzésére a játék alatt. 
A 13. oldalon található leírás a káoszkártya felosztásáról.

FEJLESZTÉS KÁRTYÁK
Minden káoszhatalomnak egyedi, 5 kártyából álló 
fejlesztés kártya paklija van, mely 2 káoszhatalom 
fejlesztést és 3 követő fejlesztést tartalmaz. Ezen kártyák 
az adott káoszhatalmak esetében fejlesztik a rajtuk 
megnevezett képességeket és követői statisztikákat. 
Minden fejlesztés kártya eleje és háta azonos mintázatú.

ROMLÁSJELZŐK
A romlásjelzők a játéktábla régióiban kerülnek 
elhelyezésre, jelezve, hogy az egyes pusztító hatalmak 
milyen mértékben becstelenítik meg a területet. Minden 
káoszhatalomnak egyedi romlásjelző készlete van.

Ha valamelyik hatalomnak kifogy a romlásjelző készlete, 
bármilyen jelző megfelelő – például érmék – a 
helyettesítésükre, mivel a romlásjelzők készletét 
korlátlannak kell tekinteni.

ÖREG VILÁG JELZŐK
Az Öreg Világ jelzők jelzik a játék folyamán az olyan 
hatásokat, melyek magából az Öreg Világból 
származnak, nem a pusztító hatalmaktól. A hat típus:

Esemény jelzők: az esemény jelzők 
jelölik a régiókat, ahol az egyes Öreg 
Világ kártyák hatásai létrejönnek.

Hős jelzők: a hős jelzők jelölik az Öreg 
Világ leghatalmasabb lakóit, akik 
harcolnak a pusztító hatalmak ellen.

Nemes jelzők: a nemes jelzők jelölik az 
Öreg Világ különböző nemzeteinek 
előkelő uralkodóit.

Földműves jelzők: a földműves 
jelzők jelölik az Öreg Világ 
közönséges lakóit.

Skaven jelzők: a skaven jelzők jelölik az 
Öreg Világ titokzatos és kártékony 
patkányembereinek jelenlétét és 
tevékenységét.

Rontáskő jelzők: a rontáskő jelzők jelölik 
azon régiókat, melyekben az idegen eredetű 
és káoszközpontú anyagok – rontáskövek – 
megtalálhatóak az Öreg Világban.

Khorne káoszkártyáinak 
eleje és háta

Slaanesh káoszkártyáinak 
eleje és háta

Nurgle káoszkártyáinak 
eleje és háta

Tzeentch káoszkártyáinak 
eleje és háta

Khorne Nurgle Tzeentch Slaanesh
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ÖREG VILÁG KÁRTYÁK
Ezek a kártyák a játék folyamán az Öreg Világban 
bekövetkező eseményeket írják le. Legtöbbször a hatásuk 
befolyásol és megidéz Öreg Világ jelzőket. Az Öreg 
Világ kártyáknak csupán egy – játékosok számán alapuló 
– részhalmaza használatos minden KÁOSZ AZ ÖREG
VILÁGBAN játékban.

DOBÓKOCKÁK
Hagyományos hatoldalú dobókockákat használunk a 
csatákban a KÁOSZ AZ ÖREG VILÁGBAN 
játékban. Ezeket „harci kockáknak” is nevezzük. A 
kockák mennyisége nem korlátozza az egy dobásban 
eldobható kockák számát. Ha kiegészítő kockákra van 
szükség, helyettesíteni lehet azokat más játékból, vagy 
az első dobás eredményeit felírva vagy megjegyezve újra 
dobhatunk.

MŰANYAG KÖVETŐK
Ezek a műanyag figurák – nevezhetjük őket 
„figuráknak” vagy „követőknek” is – jelölik a pusztító 
hatalmak imádóit és bajnokait. A romlás terjesztése, 
ellenfelek megsemmisítése és dominancia létrehozása 
érdekében kerülnek megidézésre.

Minden pusztító hatalomnak saját színű figura 
készlete van: Khorne-nak vörös, Nurgle-nak zöld, 
Tzeentch-nek kék és Slaanesh-nek lila.

A követők három különböző osztályba sorolhatók: 
KULTISTA,  HARCOS és NAGYDÉMON – ez 
minden káoszisten esetében közös. Ellenben minden 
pusztító hatalom minden osztályának követői 
rendelkeznek egyedi névvel, melyet a következő 
táblázat foglal össze:

TÖNKRETÉTEL KÁRTYÁK
A tönkretétel kártyák a káoszhatalmak szétterjedt 
fertőzéseinek köszönhetően lerombolt régiók jelölésére 
szolgálnak. Kiegészítésként minden kártya megad egy 
értéket, hány győzelmi pont osztható ki az adott régió 
lerombolásának pillanatában.

Tönkretétel kártyák eleje 
és megegyező háta

Az Öreg Világ kártyák 
eleje és megegyező háta

Tönkretétel kártyák 
felosztása

1. Sorrend száma:
egy szám, mely a
játék folyamán
jelzi a tönkretétel
kártyák
elhelyezésének
sorrendjét a
lerombolt
területeken („1”-
es először, „2”-es
másodszor, és így
tovább.)

2. „A rombolók kapnak...": leírja, hány
győzelmi pontot kap minden hatalom,
mely rész vett a régió lerombolásában a
Romlás-fázis során (lásd a „Romlásjelzők
elhelyezése” fejezetet a 19. oldalon).

3. Tönkretételért járó győzelmi pontok:
táblázat, mely megmutatja, hogy adott régió
lerombolása esetén hány győzelmi pontot
kap a Végső-fázisban az első- és második
helyen álló megrontó (lásd a „Lerombolt
régiók pontozása” fejezetet a 20. oldalon).

1

3

2
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Felállítás
Egy KÁOSZ AZ ÖREG VILÁGBAN játék 
előkészítéséhez a játékosoknak a következőket kell 
tennünk:

1. A játéktábla elhelyezése: helyezzük el a játéktáblát a
játékterület közepén. Szereljük össze a
fenyegetéstárcsákat (lásd a 3. oldalon), ha ez lesz az
első játékunk. Minden hatalom fenyegetéstárcsáját
állítsuk a „Start” feliratra („3 óra” pozícióra).

2. Hatalomlapok kiosztása és az ülésrend kialakítása:
osszunk ki minden játékosnak egy hatalomlapot
korábbi megállapodás alapján, vagy véletlenszerűen.
Ha kevesebben vagyunk négynél, minden
használatlan hatalomlapot tegyünk vissza a dobozba.
Ezután kialakítjuk az ülésrendet, miszerint a játékosok
egy játékkörben az óramutató járásával egyező
irányban fognak következni, eszerint Khorne játékosa
üljön le először, tőle balra Nurgle, majd Tzeentch,
végül Slaanesh játékosa. (Ha valamelyik hatalom nem
vesz rész a játékban, kihagyjuk.)

3. A hatalmak kártyáinak, jelzőinek és figuráinak
kiosztása: osszuk ki a hatalomjelzőket, a győzelmi
pont jelzőket, a romlásjelzőket, a káoszkártyákat, a
fejlesztés kártyákat és a műanyag figurákat a
megfelelő játékosoknak. Ha kevesebben vagyunk
négynél, minden használatlan összetevőt tegyünk
vissza a dobozba. Tanácsos minden játékosnak a még
fel nem használt fejlesztés kártyáit félig a hatalomlap
bal vagy jobb oldala alá csúsztatni, így nem
keletkezhet összetűzés abból, hogy mely kártyákat
játszottuk már ki és melyeket nem.

4. Hatalomjelzők és győzelmi pont jelzők
elhelyezése: minden játékos elhelyezi a
hatalomjelzőjét a hatalomlapján kiemelt kezdő
értékre, és a győzelmi pont jelzőjét a játéktáblán
található győzelmi pont útvonal „0” pontjára.

5. Öreg Világ jelzők, dobókockák előkészítése és a
tönkretétel kártyák elhelyezése: különítsük el a
tárcsafejlesztési számlálókat és az Öreg Világ jelzőket
külön halmokba és helyezzünk minden ilyen halmot
a játéktábla közelébe, így minden játékos számára
könnyedén elérhetőek lesznek. A dobókockákat
szintén helyezzük a tábla közelébe. Végül rendezzük
el a tönkretétel kártyákat sorrendjük szerint: az „1”-
es legyen legfelül, az „5”-ös legalul, majd tegyük
ezeket a táblán kijelölt helyükre.

Khorne kultista Vérhitű

harcos Vérfakasztó

nagydémon

Nurgle kultista

harcos

nagydémon

Tzeentch kultista

harcos

nagydémon

Slaanesh kultista

harcos

nagydémon

A kultista figurák mind a négy hatalom esetében 
ugyanúgy néznek ki, míg minden káoszhatalom 
harcosai és nagydémona másmilyen alakkal rendelkezik.

Csábító Démon A Titkok
Őrizője

Oltárszolga Horror A Változás Ura

Leprás Pestishordozó A Nagy
Tisztátalan

Véresküdött Vérfakasztó A Vérszomjazó

HATALOM OSZTÁLY NÉV

A Vérszomjazó

Leprás 

Pestishordozó 

A Nagy Tisztátalan

Oltárszolga 

Horror

A Változás Ura

Csábító 

Démon

A Titkok Őrizője
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Valamennyi fázisban minden hatalom akciókat hajt 
végre, melyek függenek egymástól (azaz egy játékos egy 
akciója függhet egy másik játékos akciójától). Ez 
esetben a játékosok mindig a HATALOMSORREND 
alapján következnek egymás után: először Khorne, 
majd Nurgle, Tzeentch, végül Slaanesh következik. 
Konvencionálisan ez a sorrendje (felülről az óramutató 
járásával egyező irányba) a fenyegetéstárcsáknak is.

Az Öreg Világ-fázis
Az ÖREG VILÁG-FÁZISban húzunk egy kártyát az 
Öreg Világ pakli tetejéről, és a dőlt betűvel szedett 
utasításokat a legkevesebb fenyegetésponttal rendelkező 
játékos végrehajtja (lásd a „Fenyegetés” fejezetet a 22. 
oldalon). Ha a kártya valamilyen döntést igényel, például 
mely régió(k)ban kell elhelyezni újabb Öreg Világ 
jelzőket, a legkevesebb fenyegetésponttal rendelkező 
játékos határoz arról, hogy hova kerüljenek a jelzők.

Hacsak az adott Öreg Világ kártya másként nem 
rendelkezik, miután a dőlt betűs utasítások végre lettek 
hajtva, a kártyát felfordítva letesszük a bal kéz felőli, „1”-
es helyre. A kártya, mely előzőleg itt volt, átkerül a „2”-
es helyre, és amely kártya előzőleg a „2”-es helyen volt, 
kikerül a játékból, visszatesszük a dobozba, és innentől 
kezdve hatását veszti.

Bizonyos Öreg Világ kártyák az „Ezt a kártyát el kell 
dobni ahelyett, hogy a használt Öreg Világ kártyák 
helyére tennénk.” utasítást viselik. Ezek a kártyák 
azonnal a dobozba kerülnek, miután utasításaik végre 
lettek hajtva. A játékban lévő kártyákat ez nem 
befolyásolja, továbbra is a helyükön maradnak és kifejtik 
hatásukat.

Az Öreg Világ kártyákkal és az ezek hatását befolyásoló 
Öreg Világ jelzőkkel kapcsolatos további információkért 
lásd az „Öreg Világ kártyák” és az „Öreg Világ jelzők” 
fejezeteket a 24. oldalon.

6. Öreg Világ kártyapakli kialakítása:
az összes Öreg Világ kártyát keverjük össze, majd
lefordítva osszunk ki lapokat a játéktáblán erre kijelölt
helyre a játékosok létszámának függvényében – négy
játékos esetén 7 lapot, három játékos esetén 8 lapot. A
többi Öreg Világ kártyát tegyük vissza a dobozba;
ebben a játékban nem lesz szükség rájuk.

7. Kezdő Öreg Világ jelzők elhelyezése: válogassunk
ki 2 nemes jelzőt, 3 rontáskő jelzőt, és 4 földműves
jelzőt. Keverjük össze ezeket és véletlenszerűen
(valaki tölcsért formál a kezéből és ebből húzunk,
vagy a doboz tetejéből, amit a szem-szintünk fölé
helyezünk, stb.) helyezzük el a jelzőket a tábla 9
régiójába a hagyományos sorrend szerint (lásd a
„Régiók sorrendje” fejezetet a 25. oldalon). Amikor
készen vagyunk, minden régióban egy jelzőnek kell
lennie.

8. Káoszkártyák megkeverése és húzása:
minden játékos megkeveri a saját káosz kártya pakliját,
húz a tetejéről 3 lapot és a többit elhelyezi a
hatalomlapja és a még fel nem használt fejlesztés
kártyái mellé.

Mikor a fenti lépések végre lettek hajtva, a játék kezdetét 
veszi az első játékkör Öreg Világ-fázisával.

A játékkör
A KÁOSZ AZ ÖREG VILÁGBAN JÁTÉKKÖRök vagy 
KÖRök sorozatából áll. Minden játékkör hat FÁZISból 
áll, melyek mindig a következő sorrend szerint követik 
egymást:

Öreg Világ-fázis1.
Laphúzási-fázis2.
Idézési-fázis3.
Csata-fázis4.
Romlás-fázis5.
Végső-fázis6.

Mind a Romlás-fázis, mind a Végső-fázis különböző 
LÉPÉSekből áll, melyek mindig sorrendben követik 
egymást. Ezen fázisok lépései a „Romlás-fázis” és a 
„Végső-fázis” fejezetekben vannak felsorolva (lásd a 19. és 
20. oldalakat).
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A kétuszályú üstökös ikon
A KÉTUSZÁLYÚ ÜSTÖKÖS 
IKONnal ellátott kártyák az itt 
ábrázolt képet viselik, közel a 
címükhöz.
Néhány Öreg Világ kártyán a 
„Vond vissza az összes kártyát, amely a 
kétuszályú üstökös ikont viseli.” utasítás 
olvasható.

Amikor egy kártya a fenti utasítással játékba 
kerül, minden, már játékban lévő Öreg Világ 
kártyát, amelyen rajta van az ikon, 
visszatesszük a dobozba, mielőtt az új 
eseménykártyát a játékban lévők helyére 
tennénk. A visszavont kártyák elvesztik 
hatásukat, tekintet nélkül arra, hogy hány 
eseményjelző maradt a játéktáblán.

Példa: amikor az Öreg Világ-fázis elkezdődik, 
a „Goblinok betörése”és a „Rontáskő-felderítés” 
kártyák vannak játékban az „1”-es és a „2”-es 
helyen.

Felhúzzuk az "Északi fosztogatók" kártyát
az Öreg Világ pakliból. Ezen a kártyán a
„Vond vissza az összes kártyát, amely a 
kétuszályú üstökös ikont viseli.” utasítás 

olvasható. Mivel a „Goblinok betörése” kártyán 
van ilyen ikon, azonnal visszavonjuk és bekerül 
a dobozba, szabadon hagyva az „1”-es helyet.

A további, azonnal végrehajtandó utasítások 
(lásd a 24. oldalon) az „Északi fosztogatók” 
kártyán végrehajtásra kerülnek a különböző 
Öreg Világ jelzők felhelyezésével és levételével. 
Mikor ezen utasítások végre lettek hajtva, az 
„Északi fosztogatók” kártyát a használtak 
helyére tesszük. Mivel az „1”-es hely üressé 
vált, mikor ezt a kártyát felhúztuk, így a „2”-
es helyről nem kell visszavonni a kártyát és a 
„Rontáskő-felderítés” kártya továbbra is 
játékban marad. Így az Öreg Világ-fázis végén 
az Öreg Világ kártyák így néznek ki:

A kétuszályú
üstökös ikon

„Goblinok betörése” 
eldobása

"Észki fosztogatók"
felhúzása
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Ha egy játékos nem akar sem idézni, sem kártyát 
kijátszani, a hatalomjelzőjét a „0"-ra teszi és a köre 
véget ér.

A fentiek szerint, amíg egy játékosnak van hatalompontja, 
folytathatja az idézést és kártyát játszhat ki, valahányszor 
rá kerül a sor.

Ha egy játékosnak 0 hatalompontja van, mikor rá kerül 
a sor, kimarad és a következő – még hatalomponttal 
rendelkező – játékos következik.

Az Idézési-fázis akkor ér véget, ha az összes játékosnak 
0 hatalompontja van.

KÖVETŐ FIGURÁK IDÉZÉSE
Az Idézési-fázis alatt egy követőjének elhelyezéséhez 
(azaz egy figura IDÉZÉSéhez) a táblán a játékosnak a 
következőket kell tennie:

kiválaszt egy elérhető figurát1.
kifizeti az árát a hatalomjelző mozgatásával2.
felhelyezi a tábla valamelyik régiójába3.

A játékos kiválaszt egy figurát, amely még nincs fent vagy 
amely már fent van a táblán (utóbbi esetben elmozgathatja 
azt egy másik régióba a mozgás szabályai szerint). A figura 
kiindulási helye nem számít, idézettnek kell tekinteni. Az 
„idézés”, „felhelyezés” és „mozgatás” egyenértékű 
kifejezések.

A figura költségének kifizetéséhez a játékos egyszerűen 
elmozgatja a hatalomjelzőjét a figura idézési 
költségének megfelelő mértékben. Ha nincs elég 
hatalompontja, nem idézheti meg azt a figurát.

A figura táblán való elhelyezéséhez a játékos választ egy 
régiót a kilenc közül. Az egyetlen megkötés, hogy 
olyan régióba kell tennie, ahol már képviselteti magát 
az adott káoszhatalom, vagy egy szomszédos régióba. 
(SZOMSZÉDOS régiónak nevezzük az olyan 
területeket, melyeknek van közös határuk.) Az egyetlen 
kivétel, mikor a játékosnak még nincs figurája a táblán 
– ez esetben bárhová felrakhatja az első figuráját,
megkötés nélkül.

A Laphúzási-fázis
A LAPHÚZÁSI-FÁZIS alatt minden játékos kártyákat 
húz a saját káoszkártyái közül a hatalomlapján 
feltüntetett instrukciók szerint. Ha a pakliból elfogytak 
a lapok, az eldobott lapokból új paklit alakítunk ki.

Minden játékos csak a saját kártyáit veheti fel, és soha 
nem húzhat az ellenfelek paklijából.

A kézben tartható káoszkártyák száma nincs korlátozva.

A Laphúzási-fázis alatt minden játékos a kijelölt helyre 
teszi a hatalomjelzőjét a hatalomlapján. Ha egy játékos 
már kijátszott olyan fejlesztés kártyát, amely extra 
hatalompontot ad neki, a megadott mennyiséggel 
nagyobb számra helyezheti a hatalomjelzőjét.

Nem lehet „áthozni” megmaradt hatalompontot az 
előző körből – a fel nem használt pontok elvesznek. 

Ezen tevékenységek nem függnek egymástól, így az összes 
játékos egyidőben is végrehajthatja a Laphúzási-fázisát.

Az Idézési-fázis
Az IDÉZÉSI-FÁZISban a játékosok követőket idéznek 
meg és káoszkártyákat játszanak ki a tábla 9 régiójában. 
Minden Idézési-fázisban a legtöbb játékos idézni fog 
valamennyi figurát és ki fog játszani különféle kártyákat.

Ebben a fázisban a játékosok meghatározott sorrendben 
következnek egymás után a hagyományos sorrend 
szerint: Khorne, Nurgle, Tzeentch, Slaanesh. Slaanesh 
után ismét Khorne következik, majd Nurgle és így 
tovább az Idézési-fázis végéig.

Valahányszor egy játékosra kerül a sor, bármelyiket 
végrehajthatja: vagy idézhet (azaz elhelyezhet) egy figurát 
vagy kijátszhat egy kártyát.

A legtöbb idézés és kártyakijátszás HATALOMPONTba 
kerül. A hatalompontok fogyását a játékos a 
hatalomlapján lévő hatalomjelző visszafelé mozgatásával 
jelzi (lásd a „Követő figurák idézése” fejezetet ezen és a 
„Káoszkártyák kijátszása” fejezetet a 12. oldalon). Ha egy 

idézés vagy egy kártyakijátszás költsége nulla, a 
hatalomjelzőt nem kell mozgatni.
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KÁOSZKÁRTYÁK KIJÁTSZÁSA
Kártyakijátszáshoz a játékosnak a következőket 
kell tennie:

kiválaszt egy kártyát1.
kifizeti a kártya költségét a hatalomjelző mozgatásával2.
elhelyezi a kártyát valamelyik régióban egy üres helyen
és végrehatja a kártya utasításait

3.

A kártya költségének kifizetéséhez a játékos egyszerűen 
elmozgatja a hatalomjelzőjét a kártya kijátszási 
költségének megfelelő mértékben. Ha nincs elég 
hatalompontja, nem játszhatja ki azt a kártyát.

A kártyákat üres helyre kell tenni. Minden régióban két 
kártyakijátszási hely található. Ha egy adott régió 
mindkét kártyakijátszásra szolgáló helye foglalt, akkor 
abban a régióban nem lehet kártyát kijátszani. Ha a 
táblán mind a 18 hely foglalt, nem lehet káoszkártyát 
kijátszani.

Ha egy káoszkártya ki lett játszva, a hatása 
végrehajtódik. Némelyik azonnali hatállyal befolyásolja 
a játék állását, némelyik hatása addig él, amíg a kártya 
játékban van és némelyik előre meghatározott, későbbi 
időpontban fejti ki hatását.

Ha két káoszkártya van egy régióban – hacsak 
nem egyidejűleg fejtik ki hatásukat – a bal kéz 
felőli (azaz nyugati) hatása jön létre először, a jobb 
kéz felőli másodszor.

Egy játékos megszállottnak tekinthet egy területet abban 
az esetben, ha az utolsó figuráját idézi meg az adott 
régióban. Például ha egy játékos az utolsó figuráját 
Norscába rakja fel annak érdekében, hogy egy másik 
régióba tehesse, felrakhatja a Trollvidékre is (amely 
szomszédos Norscával) még akkor is, ha nincs figurája a 
Trollvidéken, sem azzal szomszédos régióban.

Példa: Brian Khorne-nal játszik. Mikor ő következik az 
Idézési-fázisban, megidéz egy Véresküdött követőt a 
Trollvidéken és eggyel csökkenti a hatalompontjait (mivel 
a Véresküdött idézési költsége 1). Ez megengedett, mert 
van legalább egy figurája a szomszédos Kislevben, és még 
van elég hatalompontja, hogy megidézhessen egy kultistát.

Brian nem helyezhet el semmilyen figurát Norscában (mert 
nincs követője ott vagy vele szomszédos régióban) és nem 
idézheti meg a nagydémonát (mert nem maradt ehhez elég 
hatalompontja).

Ha Brian figuraelhelyezése megtörtént, Nurgle játékosa 
következik.

Brian elhelyez egy 
Vérhitű figurát a 
Trollvidéken…

…és hatalomjelzőjének
visszamozgatásával

kifizeti

a 18 kártyakiját-
szásra szolgáló hely
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dobhatsz.” Ha Khorne két ilyen kártyát játszik ki egy 
régióban, akkor a játékos már 4 kockával dobhat.

Bizonyos kártyák hatása azonban nem kumulatív, 
például „A mészárlás mezeje” azt mondja, hogy „Ebből 
a régióból nem mozgatható el semmilyen figura a 
tieiden kívül, amíg ez a kártya itt van”. Ennek a 
hatásnak a kétszeres alkalmazása egyértelműen nem 
okoz kiegészítő hatást. A „Koponyatrón” a másik jó 
példa. Amikor a dominanciaértékedet számolod ebben a 
régióban, számold a figuráid támadóértékét a figuráid 
mennyisége helyett”. A kártya két példányának hatása 
egy régióban nem adódik össze.

A kártyák hatásai kötelező érvényűek, addig maradnak 
érvényben, ameddig lehetséges, hacsak másképp nem 
rendelkeznek. Például Tzeentch „Teleport” kártyája azt 
mondja, „Amikor ezt a kártyát kijátszod, mozgass egy 
harcost vagy kultistát ebből a régióból bármelyik másik 
régióba”. Tzeentch játékosa nem játszhatja ki ezt a 
kártyát egy figurát tartalmazó régióba úgy, hogy nem 
mozgatja el azt a figurát egy másikba, még akkor sem, ha 
ez hátrányos Tzeenchre nézve. Ha olyan régióban játssza 
ki a kártyát, ahol nincs semmilyen figura – ami 
megengedett – akkor természetesen nem kell figurát 
elmozgatnia.

Az azonos nevű kártyák hatásai alapesetben 
összeadódnak. Például Khorne „Véres őrjöngés” kártyája 
azt írja elő, hogy „Ebben a régióban a csata kezdetekor a 
hagyományos támadó dobás előtt két harci kockával

Káoszkártyák felosztása

Victory Point Track

Cím: a kártya neve.

Kijátszási költség: a 
káoszkártya KÖLTSÉGe a 
kijátszásáért fizetendő 
hatalompontok száma, 
melyet befolyásolhatnak 
más kártyák vagy hatások. 
Továbbá a kártya költsége 
hozzájárul a játékos 
dominanciaértékéhez abban 
a régióban, ahol kijátszotta 
(lásd a „Dominanciaérték 
kiszámítása” fejezetet a 19. 
oldalon), amit nem 
befolyásolnak más kártyák 
vagy hatások.

Hatás: a kártya játékot 
befolyásoló hatása, 
„SZÖVEGES HATÁSnak” 
is nevezhetjük. A „te” szó 
mindig a kártyát kijátszó 
játékosra hivatkozik.

Mágikus szimbólum: 
amikor ez az ikon megjelenik, 
a kártya egy MÁGIKUS 
SZIMBÓLUMmal 
hozzájárul az adott régióhoz 
(lásd a „Mágikus 
szimbólumok” fejezetet a 26. 
oldalon).
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Példa: Brian Khorne-nal játszik. Mikor ő következik 
az Idézési-fázisban, elkölt 1 hatalompontot a 
„Koponyatrón” káoszkártya kijátszására. Kifizeti a 
költségét és elhelyezi a kártyát egy üres helyen.

Az "Újjászületés a vérben" kártyáját nem játszhatja ki, 
mivel annak nagyobb a költsége, mint amennyi 
hatalompontja maradt. Továbbá nem játszhat ki 
kártyát a Trollvidéken, mert annak mindkét 
kártyakijátszásra szolgáló helye foglalt.

Nurgle játékosának köre következik. Legközelebb, mikor 
Brian jönne, kimarad, mert a hatalomjelzője már a „0”-án 
van. 

Brian elhelyezi a 
„Koponyatrón” 

kártyáját Kislevben

...és hatalomjelzője 
visszamozgatásával 

kifizeti

Kártyák emlékezteto

Az ilyen típusú segítségek nem kötelezőek, 
csupán lehetőségek. Ha a játékosok úgy 
gondolják, másféle emlékeztető segítségeket is 
bevezethetnek.

Például: Tzeentch játékosa kijátszik egy 
„Rontáspajzs” kártyát a Birodalomban, 
megjelöli egy kultistáját a régióban és elhelyezi 
azt a kártyán. Később, mikor újra ő következik, 
kijátszik egy „Teleport” kártyát a Birodalom 
másik kártyakijátszási helyére. (A „Teleport” 
azt mondja, hogy „Amikor ezt a kártyát 
kijátszod, mozgass egy harcost vagy kultistát 
ebből a régióból bármelyik másik régióba.”) A 
játékos a „Rontáspajzs” által védett kultistát 
választja és áthelyezi Estaliába. A „Rontáspajzs” 
hatása nem gátolja meg abban, hogy ezt a 
kultistát válassza és a kártya helyét nem érinti a 
„Teleport” kijátszása. A „Rontáspajzs” a helyén 
marad a Birodalomban és a hatása – a kijelölt 
kultistát ebben a körben nem lehet megölni 
csatában – még Estaliában is megmarad. Ha a 
játékos úgy gondolja, elhelyezheti a kultistát egy 
érmén vagy valamilyen jelzőn, hogy ne felejtsék 
el: a figura a „Rontáspajzs” hatása alatt áll még 
akkor is, ha már nem a Birodalomban 
tartózkodik.

kkel
Néhány káoszkártya instrukciókat ad a 
játékosnak, hogy az ne felejtse el a hatásukat, 
például hogy melyik követő áll az adott 
káoszkártya hatása alatt. Például Tzeentch 
„Rontáspajzs” kártyája azt írja, hogy „Amikor 
ezt a kártyát kijátszod, válaszd ki egy 
figurádat a régióból. Ebben a körben ezt a 
figurát  nem  lehet  megölni  a  Csata-fázis 
alatt. Emlékeztetőül helyezd a figurát erre a 
kártyára.” 
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figuráját (kivéve, ha az éppen egyik ellenfele irányítása 
alatt áll – lásd az „Ellenséges figurák irányítása” fejezetet 
a 25. oldalon).
Ha legalább annyi sebzést sikerült bevinni egy 
figurának, amennyi a védőértéke, a figura „elbukik" és 
az oldalára fordítjuk, ezáltal megjelölve, hogy az a 
követő meghalt. (A tábláról levenni csak az után lehet, 
hogy az összes játékos támadó dobása megtörtént a 
régióban; lásd a következő oldalt.)
A földműves jelzők egyetlen sebzést tudnak elviselni. 
Amint ezt elszenvedik, azonnal lekerülnek a tábláról és 
az őket meggyilkoló játékos hatalomlapjára kerülnek. 

(A földműves jelzők
nem "buknak el",   
  mint a játékosok 
követői.)

A Csata-fázis
A CSATA-FÁZISban a káoszhatalmak követői minden 
régióban harcolnak egy másikkal, akárcsak a 
földművesekkel.

A csaták sorrendje régióról régióra halad (lásd a 
„Régiók sorrendje” fejezetet a 25. oldalon) és minden 
régióban bekövetkezik, ahol van olyan játékos, aki 
jogosult támadó dobásra és támadásának van legalább 
egy elérhető célpontja. Adott régióban való 
csatázáshoz minden játékosnak a megszokott 
sorrendben (azaz Khorne, Nurgle, Tzeentch, 
Slaanesh) a következőket kell tennie:

az elérhető harci kockák számának meghatározása,1.
dobások eredményeinek megfigyelése és robbanás
utáni kiegészítő dobások végrehajtása
a sebzések kiosztása elérhető célpontokra2.

HARCI KOCKÁK SZÁMÁNAK MEGHATÁROZÁSA
A HARCI KOCKÁK számának meghatározásához össze 
kell adni a régióban lévő összes figura támadóértékét. A 
leütött figurák a táblán maradnak (lásd alább) és 
hozzájárulnak a saját támadóértékükhöz. Néhány 
figurának – különösen a kultistáknak – 0 támadóértéke 
van, így ezek nem járulnak hozzá a támadóértékhez, 
ezáltal a kockák számához. Káoszkártyák vagy egyéb 
speciális körülmények által kiegészítő kockák is 
hozzájárulhatnak a kockák számához. Ezeket egyszerűen 
hozzáadjuk a játékos összes kockájához.
Ha egy játékos jogosult támadó dobásra, kötelező 
dobnia.

Minden kocka, melynek 4, 5, 6 az eredménye, egy 
SEBZÉSnek számít. Kiegészítésként minden 6-os dobás 
ROBBAN, ami azt jelenti, hogy a játékos azonnal újra 
dobhat egy kiegészítő harci kockával (ami 4, 5, 6 
eredményekért ismét sebez és 6-os esetén ismét 
robban). A harci kockák számára vonatkozólag nincs 
korlátozás – a játékos harci kockái minden 6-os 
eredmény után robbannak.

SEBZÉSEK KIOSZTÁSA
A sebzések kiosztásához, miután minden harci kockával 
dobtunk (a robbanó dobások utáni kiegészítő 
kockákkal is), a játékos egyszerűen bejelenti, melyik 
ellenséges figurát vagy földműves jelzőt támadta meg. 
Minden sikeres támadás célpontjának az adott régióban 
kell lennie. A játékos nem támadhatja meg saját 

Csak 6-os sebzések
Slaanesh Démonjainak fejlesztése speciális 
képességet biztosít nekik: csak 6-os dobással 
sebezhetők meg. Ez olyan egyszerű, mint 
amilyennek látszik: a 4-es és 5-ös eredményű 
harci kockák, amelyek alapesetben sebzést 
okoznának, nem sebzik meg a fejlesztett 
Démonokat.
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Korai sebzések
Néhány káoszkártya és hatalomfejlesztés 
lehetőséget ad a játékosnak arra, hogy a 
Csata-fázis kezdetén vagy – Vérfakasztó 
figurák fejlesztése esetén – „mielőtt más 
figurák dobására kerülne a sor”, harci 
dobást dobjanak.

Az ilyen harci dobásokkal meg lehet ölni az 
ellenséges figurákat, mielőtt azok 
támadhatnának. Ez esetben a megölt 
figurákat azonnal le kell venni a tábláról 
(ahelyett, hogy az oldalukra fordítanánk 
őket). Továbbá a korai sebzések 
összevonhatók a játékos hagyományos harci 
dobásaival. Ez egy kivétel a sebzések 
„raktározása” szabály alól (lásd a 17. oldalon).

Példa: Khorne játékosa felhasznál egy „Véres 
őrjöngés” káoszkártyát (amely lehetővé teszi, 
hogy két kiegészítő kockával dobjon a Csata-
fázis kezdetén) egy régióban, ahol Vérszomjazó 
nagydémona Nurgle nagydémonát támadja. 
Kiegészítő kockái 4 és 5 eredményűek, melyek 
sikeres támadások. Mindazonáltal nem 
elegendőek a Nagy Tisztátalan elpusztításához, 
amely 3 sebzést tud elviselni. A Csata-fázis 
hagyományos szakaszában Khorne nagydémona 
4 kockával dob, melyek eredményei 2, 3, 4 és 
5. Két kocka okoz sebzést, melyek a két korai 
sebzéssel együtt már 4 sebzést jelentenek, amely 
eggyel több, mint amennyit a Nagy Tisztátalan 
kibír. Nurgle nagydémonának szintén van 
lehetősége támadó dobásra, melyet meg is tesz, 
1, 3 és 5 eredménnyel, azonban 1 sebzés kevés 
a Vérszomjazó ellen.

Ha a „Véres őrjöngés” kockák közül valamelyik 
robbant volna, és az ezért járó új dobással együtt 
elég sebzés gyűlt volna össze Nurgle nagydémona 
elpusztításához a Csata-fázis hagyományos 
szakaszának megkezdése előtt, akkor a Nagy 
Tisztátalant azonnal le kellett volna venni a 
játéktábláról és Nurgle játékosának nem lett 
volna lehetősége a nagydémonnal visszatámadni.

Példa egy harcra: 
Egy háromirányú csata
Briannek Khorne seregéből két harcosa, 
Mariának Nurgle seregéből egy nagydémona, 
Alannek Tzeentch seregéből két Oltárszolgája 
van Kislevben.

A Csata-fázis elkezdődik. A játékosok a 
megszokott sorrend szerint következnek, tehát 
Brian cselekszik elsőként. Négy kockával 
dobhat, mivel a két Vérfakasztójának összesen 
4-es támadóértéke van. Dobása eredménye 1, 
3, 4 és 6. Két sebzést vihet be (4-es és 6-os 
kockák után). Azonban a 6-os kocka robbant, 
így azzal újra lehet dobni – eredménye 5, tehát 
Brian 3 sebzést vihet be összesen. Mindet 
Nurgle nagydémonára szeretné kiosztani, 
melynek védőértéke 3. A Nagy Tisztátalan 
figurát az oldalára fordítja, megjelölve, hogy 
az elbukott.

Maria a következő a sorban. A Nagy 
Tisztátalan támadóértéke 3, így három 
kockával dob – 2, 4 és 5 eredménnyel. Két 
sebzés, nincs robbanás. A két sebzést Brian 
egyik harcosára, és Alan egyik Oltárszolgájára 
osztja ki, majd mindkettőt az oldalára 
fordítja.

Alan az utolsó a sorban, de mivel a megmaradt 
Oltárszolgájának támadóértéke 0, nem dobhat 
támadó dobást, így nem okozhat sebzést sem.

Mindenki dobott a neki járó kockákkal. Az 
elfektetett Nagy Tisztátalan, Vérfakasztó és 
Oltárszolga figurákat levesszük a tábláról. 
Kislevben tehát maradt egy Vérfakasztó és 
egy Oltárszolga követő. A csata a következő 
régióban folytatódik – ez esetben a 
Birodalomban.
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Egy játékos nem oszthat ki kevesebb sebzést egy 
figurára, mint amennyi az elpusztításához szükséges. 
Ezáltal „elraktározni” a bevitt sebzést egy másik 
játékossal való „összeesküvésre” nincs lehetőség. 

A felesleges – azaz elérhető célpontok nélküli – sebzések 
elvesznek.

Egy játékosnak ki kell osztania a sebzéseket, ha van 
elérhető célpontjuk. Saját figurát alapesetben nem lehet 
a támadás célpontjának jelölni, akkor sem, ha 
ideiglenesen valamelyik ellenfél irányítja – 
mindazonáltal, ha nincs más támadható figura a 
régióban, akkor az irányított sajátot kell megtámadni.

Ha minden játékos elvégezte a támadó dobásait és 
kiosztotta a sebzéseket, az elbukott figurákat levesszük a 
tábláról, és a sorrendben következő régió következik, míg 
minden régióban be nem fejeződnek a csaták.

A HARCI HATÁSOK KEZDETE ÉS VÉGE 
Bizonyos effektek – legtöbbször a káoszkártyák után – 
utasítja a játékosokat, hogy hajtsanak végre különböző 
akciókat a Csata-fázis kezdetekor vagy végén. A 

legtöbb ilyen akciót a hagyományos támadó
dobások előtt kell végrehajtani, vagy miután

minden játékos elvégezte az összes támadó 
dobását az összes régióban.

Példa egy harcra: 
Harc a földmuvesek ellen

Khorne az egyetlen káoszhatalom, amelynek 
van figurája a Hercegek Határában: egy 
Vérfakasztó, valamint itt van még két 
földműves jelző.

Mikor eljön az ideje a Hercegek Határában 
való harcnak, Brian – Khorne játékosa – dob 
két kockával, 3 és 4 eredménnyel. Egy sebzést 
okoz, melyet az egyik földműves megölésére 
fordít. Az egyik földműves jelzőt leveszi és 
elhelyezi a hatalomlapján, míg a másik a 
táblán marad.
A harc a következő régióban folytatódik.
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Példa egy harcra: Egy összetett csata
Estaliában Briannek (Khorne) egy 
Vérfakasztója és egy Véresküdöttje, Mariának 
(Nurgle) egy Nagy Tisztátalanja, két 
Pestishordozója és egy Leprása van. Más 
hatalomnak nincs követője a régióban. Az 
Idézési-fázisban Brian kijátszott egy „Véres 
őrjöngés”, Maria pedig egy „Gennyeső” 
kártyát a régióban. 

Elsőként a csata kezdetekor bekövetkező 
hatások jönnek létre. Brian dob két kockával 
a „Véres őrjöngés” kártyája miatt, 1 és 6 
eredménnyel (egy sebzés és egy robbanás). A 
robbanás után járó kiegészítő kocka 
eredménye 4, így Brian két sebzést okoz. 
Alapesetben egy sebzés elegendő lenne egy 
Pestishordozónak, de a „Gennyeső” hatása 
eggyel növeli Nurgle figuráinak védőértékét, 
így Briannek mindkét sebzést el kell 
használnia egy Pestishordozó ellen, és ez a 
figura azonnal lekerül a tábláról a „Véres 
őrjöngés” hatása miatt.

(Brian választhatná a Nagy Tisztátalant 
is ezen két sebzés célpontjául annak
reményében, hogy a hagyományos harci
dobása során még legalább két sebzést tud  
okozni. Viszont ez esetben a Pestishordozó 
a táblán marad és Nurgle játékosa egy  

kockával többel dobhat a támadása során, 
így a Pestishordozó elpusztítása volt a 
bölcsebb választás.)

Nincs több kártya, melynek hatása a csata 
kezdetekor jönne létre, így Khorne hagyományos 
támadó dobása következhet. Brian két kockával 
dobhat Vérfakasztó figurája után, míg Véresküdött 
követője után nem jár kocka. Dobása eredménye 
két 4-es, azaz két sebzés. Maria Nagy Tisztátalanját 
nem jelölheti meg támadása célpontjául, mivel a 
két sebzés nem elegendő az elpusztításához, így 
mindkét sebzést kiosztja a Leprásnak (melynek 
védőértéke 2 a „Gennyeső” kártya hatása miatt) és 
oldalára fekteti.

Maria következik. Dobhat három kockával a 
nagydémona és eggyel a megmaradt harcosa 
után. (Az elpusztított Pestishordozója után 
nem jár kocka, mivel a „Véres őrjöngés” kártya 
hatása a csata kezdetekor jön létre és célpontjai 
– ha el lettek pusztítva – azonnal lekerülnek a
tábláról, mielőtt saját támadó dobásaikra sor 
kerülne. A Leprás után szintén nem jár kocka, 
nem azért, mert elbukott, hanem mert 
támadóértéke 0.) A dobás eredménye 1,2,3 és 
6, azaz egy sebzés és egy robbanás. A kiegészítő 
dobás szintén 6-os, a második sebzést és a 
második robbanást okozva, melynek kiegészítő 
dobása 4-es, a harmadik sebzést okozva ezzel. 
Maria egy sebzést Brian Vérfakasztójának 
(elfekteti), egyet pedig Brian Véresküdöttjének 
(elfekteti) oszt ki. A harmadik sebzés elveszik, 
mivel nincs több lehetséges célpont.

Végül az elbukott figurákat – egy Vérfakasztót, 
egy Véresküdöttet és egy Leprást – levesszük a 
tábláról. A csata a következő régióban 
folytatódik. Estaliában Nurgle nagydémona és 
egyik Pestishordozója maradt életben. A 
káoszkártyák szintén a táblán maradnak; a 
Végső-fázisig nem vesszük le őket.
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fel vannak tüntetve a táblán), módosulhatnak 
különböző hatások függvényében. Például egy skaven 
Öreg Világ jelző eggyel csökkenti a régió ellenállási 
értékét, de a hódítási értékére nincs hatással. Egy 
nemes jelző pedig eggyel növeli a hódítási értéket, 
míg az ellenállási értékre nincs hatással.

Példa: A Romlás-fázis dominancia-lépésében Khorne 
játékosának két Véresküdött követője és egy kijátszott „A 
Véristen hívása” kártyája, Nurgle játékosának egy Nagy 
Tisztátalanja és egy „A pestis érintése” kártyája van 
Kislevben. Khorne dominanciaértéke 4 (2 figura és egy 2-es 
költségű kártya), míg Nurgle dominanciaértéke csak 1 (1 
figura és egy 0-s költségű kártya). Khorne dominanciaértéke 
a nagyobb és összeveti azt a régió ellenállási értékével, amely 
3. Khorne dominanciaértéke meghaladja Kislev ellenállási
értékét, így Khorne játékosa kap 3 győzelmi pontot, mivel 
Kislev hódítási értéke 3.

ROMLÁSJELZŐK ELHELYEZÉSE
A romlás-lépésben minden régiót megvizsgálunk a 
hagyományos sorrendben (lásd a „Régiók sorrendje” 
fejezetet a 25. oldalon).

Minden játékos minden kultistája után elhelyezhet egy 
romlásjelzőt az adott régióban. Mielőtt a következő 
régióra kerülne a sor, a játékosok összeszámolják az 
összes romlásjelzőt a régióban (minden játékosét). Ha 
12 vagy több van, az adott régió LEROMBOLTnak 
számítandó. A rontáskő jelzők is romlásjelzőnek 
számítanak ez esetben (lásd az „Öreg Világ jelzők” 
fejezetet a 24. oldalon).

Ha egy régió le lett rombolva, a tönkretétel kártyák 
közül a legfelsőt elhelyezzük ott. (A tönkretétel kártyák 
sorszámozva vannak. Például ha egy játékban már két 
régió le van rombolva, akkor egy következő lerombolt 
régióba a „3”-as sorszámú tönkretétel kártyát helyezzük 
el.)

Ezek után minden játékos, aki legalább egy 
romlásjelzőt elhelyezett az adott régióban a Romlás-

A Romlás-fázis
A ROMLÁS-FÁZIS két lépésből áll. A 
DOMINANCIA-LÉPÉSBEN,  amely az első, a 
játékosok hódítási pontokat kapnak a régiók uralásáért. 
A ROMLÁS-LÉPÉSBEN,  amely a második, a 
játékosok romlásjelzőket helyeznek el a régiókban, ahol 
legalább egy kultistájuk van.

DOMINANCIA KISZÁMÍTÁSA
A Romlás-fázis dominancia-lépésében minden régiót 
megvizsgálunk a hagyományos sorrendben (lásd a 
„Régiók sorrendje” fejezetet a 25. oldalon).

Minden régióban kiszámoljuk mindegyik játékos 
DOMINANCIAÉRTÉKét oly módon, hogy a játékos 
saját, az adott régióban kijátszott káoszkártyáinak 
költségéhez hozzáadjuk a régióban lévő figuráinak 
mennyiségét. Összegezve:

Dominanciaérték = 
kijátszott káoszkártyák költsége + figurák mennyisége

A figurák idézési költsége nem számít bele a 
dominanciaértékbe; csakis az aktuális mennyiségük.  
Ebből a szempontból egy nagydémon egyenértékű 
egy kultistával.

Továbbá a kártyákra nyomtatott költséget kell figyelembe 
venni, nem pedig azt, hogy mennyi hatalompontot 
fizettünk a kijátszásukért (bizonyos esetekben ugyanis 
ezek különbözhetnek egymástól).

Ha két vagy több játékosnak is azonos 
dominanciaértéke van, egyik sem uralja a régiót, még 
akkor sem, ha mindegyikük dominanciaértéke 
nagyobb, mint a régió ellenállási értéke.

Fontos megjegyzés: Bár minden régió kezdeti 
ellenállási és hódítási értéke azonos (és jól láthatóan 

Romlásjelzők

Ha a dominanciaértékek ki lettek számolva, a 
legmagasabbal rendelkező játékos összeveti pontjait a 
régió ellenállási értékével. Ha dominanciaértéke 
meghaladja (az egyenlőség nem elegendő) a régió 
ellenállási értékét, azonnal kap annyi győzelmi pontot, 
amennyi az adott régió hódítási értéke.
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A Végso-fázis
A VÉGSŐ-FÁZISban számos lépés van, melyek 

sorrendben a következők:

1. a káoszkártyák visszavonása a tábláról
a hős jelzők feloldása2.
az Öreg Világ kártyák feloldása3.
a lerombolt régiók pontozása4.
a fenyegetéstárcsák forgatása5.
a játék végének ellenőrzése6.

Minden lépést lentebb ismertetünk.

KÁOSZKÁRTYÁK VISSZAVONÁSA A 
TÁBLÁRÓL
Minden játékos visszavonja a kijátszott kártyáit a 
tábláról és leteszi azokat a felhasznált paklijára.

A HŐS JELZŐK FELOLDÁSA 
Minden régióban, ahol van hős jelző, a 
legnagyobb fenyegetéssel rendelkező 
játékosnak ki kell választania egy 
figuráját az adott régióban és levenni azt 
a tábláról.

Ez a folyamat egyszer megy végbe minden egyes 
hősjelző után. Ha például egy játékos utolsó figurája el 
lett távolítva egy hősjelző miatt, de még egy másik 
játékos figurája is a régióban van, egy következő 
hősjelző tőle is megvonhat egy figurát.

ÖREG VILÁG KÁRTYÁK FELOLDÁSA
A játékosok megvizsgálják a játékban lévő Öreg Világ 
kártyákat, és feloldják a hatását azoknak, amelyek az „A 
végső-fázisban, mikor az Öreg Világ kártyák hatása 
feloldódik…” utasítást tartalmazzák. A több utasítást 
tartalmazó kártyák pozíciójuk szerint kerülnek feloldásra 
(az „1” helyen lévő később, mint a „2” helyen lévő).

LEROMBOLT RÉGIÓK PONTOZÁSA
Minden, ebben a körben elhelyezett tönkretétel kártyáért 
(azaz minden tönkretétel kártyáért, ami jelenleg még 
felfordítva van a táblán) a játékosok pontokat kapnak a 
régióban található romlásjelzőik mennyisége alapján. A 
lerombolt régiók sorrendjük szerint kerülnek pontozásra 
(lásd a „Régiók sorrendje” fejezetet a 25. oldalon).

Minden régióban a legtöbb romlásjelzővel rendelkező

fázis folyamán, azonnal megkapja a tönkretétel kártyán 
szereplő győzelmi pontokat. Ha a fentiek megtörténtek, 
a játékosok továbblépnek a következő régióra. (A 
Végső-fázisban még több pont szerezhető a tönkretétel 
kártyák által.)

Ha egy régió a romlásjelzők mennyisége miatt 
leromboltnak tekintendő, de nem maradt tönkretétel 
kártya a pakliban (mert már öt régió le van rombolva), 
akkor a régiót nem tekintjük leromboltnak és pontok 
sem oszthatók ki sem a lerombolása (lásd fentebb), sem 
a legtöbb- és második-legtöbb romlásjelzők után (lásd a 
„Lerombolt régiók pontozása” fejezetet ezen az oldalon).

Példa: A Romlás-fázis romlás-lépésében Estalia közel áll a 
leromboláshoz: 4 Khorne, 5 Nurgle és egy Slaanesh 
romlásjelző van itt az előző körökből. Ebben a körben 
Khorne-nak 1, Tzeentch-nek is 1, míg Nurgle-nak 3 
kultistája van a régióban. Khorne játékosa 1 új, Tzeentch 
játékosa is 1 új, míg Nurgle játékosa 3 új romlásjelzőt 
helyez el. A romlásjelzők száma így 15 lett (5 Khorne + 8 
Nurgle + 1 Tzeentch + 1 Slaanesh jelző). A régió 
leromboltnak tekintendő, mivel a romlásjelzők száma 12 
vagy több.

Ez az első lerombolt régió a 
ebben a játékban, így az 
„1”-es sorszámú tönkretétel 
kártya kerül Estaliába. A 
kártyán „A rombolók 
kapnak 3 győzelmi pontot” 
olvasható, így Khorne, 
Nurgle és Tzeentch is 
azonnal kap 3 győzelmi 
pontot, mivel ebben a 
lépésben mindhárman 
helyeztek el romlásjelzőt 
ebben a régióban. Slaanesh nem kap pontot, mivel az ő 
romlásjelzője előző 
körökből maradt itt és             Az első tönkretétel kártya
nem ebben a lépésben került 
oda, így ő nem kap pontot.

Khorne és Nurgle a Végső-fázisban kiegészítő pontokat is 
kap Estalia lerombolásáért, de ezt lásd később.

Hős jelző
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A FENYEGETÉSTÁRCSÁK FORGATÁSA
A játékkörben a hatalmak tárcsafejlesztési számlálókat 
gyűjtenek a fenyegetéstárcsájukon (lásd a „Tárcsafejlesztési 
feltételek és -számlálók” fejezetet a 22. oldalon).

Ebben a lépésben minden játékos, 
akinek sikerült egy vagy több 
tárcsafejlesztési számlálót gyűjtenie, 
eggyel előreforgatja a tárcsáját  és 
végrehajtja az azon látható utasításokat.
Továbbá a játékos, aki a legtöbb 
tárcsafejlesztési számlálót gyűjtötte, 
forgathat még egyet a tárcsáján. Ha ketten vagy 
többen is ugyanannyit gyűjtöttek, senkinek nincs 
lehetősége kiegészítő forgatásra.

A tárcsák utasításainak részletes leírásához lásd a 
„Tárcsautasítások” fejezetet a 23. oldalon.

Miután mindegyik játékos előreforgatta a tárcsáját, a 
számlálók visszakerülnek a készletbe.

Példa: az első játékkör végére Khorne 2, Nurgle 1, 
Tzeentch 1 és Slaanesh 0 tárcsafejlesztési számlálót 
gyűjtött. Khorne, Nurgle és Tzeentch eggyel 
előreforgatja a tárcsáját és végrehajtják az ott szereplő 
utasításokat, melyek szerint Khorne 4, Nurgle 3 
győzelmi pontot kap, Tzeentch pedig elhelyezhet egy 
rontáskő jelzőt a táblán. Ezek után Khorne forgathat 
még egyet, mivel neki sikerült a legtöbb tárcsafejlesztési 
számlálót gyűjtenie (és senkivel nem áll 
holtversenyben). Az újabb utasítás nyomán Khorne 
kijátszhat egy fejlesztés kártyát.

Az összes tárcsafejlesztési számlálót levesszük a 
fenyegetéstárcsákról és visszatesszük a készletbe. 

játékos kapja az „első” alatt szereplő pontokat, míg a 
második legtöbbel rendelkező a „második” alatt szereplő 
mennyiséget kapja.

Ha csak egy játékosnak van romlásjelzője a lerombolt 
régióban, akkor csak az „első” alatt szereplő pontmennyiség 
kerül kiosztásra.

Ha két vagy több játékos holtversenyben áll a legtöbb 
romlásjelzőért a régióban, akkor az „első” és a „második” 
mennyiséget összeadjuk és elosztjuk a versengő játékosok 
számával, hogy megkapjuk, hány győzelmi pontot 
kapnak. A tört pontok elvesznek (azaz lefelé kerekítéssel 
kell számolni). Ilyen esetben a többi játékos nem kap 
pontot (azaz akik nem állnak holtversenyben).

Ha a legtöbb romlásjelzőért nincs holtverseny és két vagy 
több játékos holtversenyben áll a második legtöbb 
romlásjelzőért a régióban, akkor a „második” 
mennyiséget elosztjuk a versengő játékosok számával, 
hogy megkapjuk, hány győzelmi pontot kapnak. 
Emlékeztetőül: a tört pontok elvesznek.

Ha ezen pontok kiosztásra kerültek, a tönkretétel kártyát 
lefordítjuk az adott régióban, a régiót leromboltnak 
tekintjük (lásd a „Lerombolt régiók” fejezetet a 25. 
oldalon) és minden romlásjelző visszakerül a 
játékosokhoz.

Példa: az előző oldali példát folytatva, az első tönkretétel 
kártya még fel van fordítva Estaliában, ahol Nurgle-nek 
8, Khorne-nak 5, Tzeentch-nek 1 és Slaanesh-nek is 1 
romlásjelzője van.

A játékosok megnézik a tönkretétel kártyát és látják, hány 
pont szerepel az „első” és „második” oszlopokban. Az első 
kártya esetében ezen értékek 9 és 4. Nurgle-nek van a 
legtöbb romlásjelzője a régióban, így ő kap 9 győzelmi 
pontot. Khorne-nak van a második legtöbb, így ő 4 
győzelmi pontot kap. Tzeentch és Slaanesh nem kap 
pontot.

A tönkretétel kártyát lefordítjuk és Estaliát leromboltnak 
tekintjük. Az összes romlásjelző visszakerül a játékosok 
készleteibe. 

Tárcsafejlesztési
számláló

Minden játékos, aki legalább egy tárcsafejlesztési számlálót 
gyűjtött, eggyel előreforgatja a fenyegetéstárcsáját. A legtöbbet 
gyűjtött játékos – ez esetben Khorne – forgathat még egyet.
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Egyéb szabályok
A következő fejezetek a KÁOSZ AZ ÖREG 
VILÁGBAN néhány kiegészítő szabályát mutatják be.

A fenyegetéstárcsák
A játéktáblán található fenyegetéstárcsák a KÁOSZ AZ 
ÖREG VILÁGBAN játék fontos részei. A következő 
fejezet részletesen bemutatja funkciójukat.

FENYEGETÉS
Minden szöveges utasítással szemben, melyek a nagyobb 
ablakban olvashatóak, megjelenik a kisebb ablakban egy 
szám is. Ez a szám az adott káoszhatalom 
FENYEGETÉSÉRTÉKe, vagy FENYEGETÉSe. 
Bizonyos szabályok és kártyák gyakran utasítják a 
legnagyobb vagy legkisebb fenyegetéssel rendelkező 
játékost egy esemény végrehajtására vagy jelölik meg egy 
hatás célpontjaként.

TÁRCSAFEJLESZTÉSI FELTÉTELEK ÉS 
–SZÁMLÁLÓK
Minden káoszhatalomnak egyedi tárcsafejlesztési feltétele 
van, mely megtalálható a hatalomlapján. Valahányszor 
az adott hatalom teljesíti ezt a feltételt, a játékos azonnal 
elhelyez egy tárcsafejlesztési számlálót a 
fenyegetéstárcsáján. (A számlálók bárhol elhelyezhetők a 
fenyegetéstárcsán, de célszerű úgy elhelyezni őket, hogy 
ne takarják el sem a nagyobb, sem a kisebb ablakot.) 
Több számláló is elhelyezhető a tárcsán – és gyakran el is 
fogunk helyezni többet is – a játék egy adott köre alatt.

A Végső-fázis során minden hatalom, amely legalább 
egy tárcsafejlesztési számlálót elhelyezett a 
fenyegetéstárcsáján, előreforgatja a tárcsáját (lásd a 
„Fenyegetéstárcsák forgatása” fejezetet a 21. oldalon).

Példa: A Romlás-fázis romlás-lépésében Slaanesh-nek van 
egy Oltárszolgája a Birodalomban és nincs Öreg Világ jelző 
a régióban; két Oltárszolgája Bretonniában és itt van egy 

A JÁTÉK VÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE
A játék véget ér, ha a következő négy feltétel közül 
bármelyik teljesül:

1. A játék véget ér, ha egy vagy több játékos
fenyegetéstárcsája „Győzelem!”-re fordul. A
játék véget ér, ha egy vagy több játékos 50
győzelmi pontot vagy többet ér el.

2.

A játék véget ér, ha 5 régió le van rombolva.3.
A játék véget ér, ha az Öreg Világ kártyák elfogynak.4.

Mindegyik lehetőség és hogy függvényükben ki a 
győztes, alább kerül ismertetésre.

A négy feltételt sorrendben ellenőrizzük. Ha valamelyik 
teljesül és a játék véget ér, a sorrendben következő 
feltételek már nem kerülnek ellenőrzésre és a játékosok 
nem nyerhetnek ezek teljesítése esetén sem. Például ha 
egy játékos fenyegetéstárcsájának forgatásával nyer, az 
nem egyenértékű azzal, ha egy játékos 50 vagy több 
győzelmi pontot ér el; az első játékos a nyertes, ahogy az 
alább, a „Maximális fenyegetés” fejezetben olvasható

Maximális fenyegetés
Ha valamelyik játékos a maximumra forgatja a 
fenyegetéstárcsáját (azaz a „Győzelem!” szó jelenik meg a 
nagyobbik ablakban), a játékos nyer. Ha több játékos éri 
el ezt a szintet, a holtversenyben álló játékosok közül az 
nyer, akinek több győzelmi pontja van. Ha még mindig 
holtverseny van, a győzelem megoszlik a játékosok között.

50 győzelmi pont
Ha egy játékos 50 vagy több győzelmi pontot ér el, nyer. 
Ha egynél több játékos éri el vagy haladja meg ezt a 
határt, a több győzelmi ponttal rendelkező játékos nyer. 
Ha ugyanannyi győzelmi pontjuk van, a nagyobb 
fenyegetéssel rendelkező játékos nyer.

5 lerombolt régió
Ha 5 régiót leromboltunk, a játék véget ér és a legtöbb 
győzelmi ponttal rendelkező játékos nyer. Ha holtverseny 
áll fenn, a legnagyobb fenyegetéssel rendelkező játékos 
nyer.

Az Öreg Világ kártyák elfogynak
Ha nem maradt kijátszható Öreg Világ kártya a 
játékban, akkor az Öreg Világ lakói átvészelték a 
káoszhatalmak közötti háborút, és mindenki veszít.

Khorne fenyegetéstárcsája.
Khorne aktuális 

fenyegetésértéke – vagy 
egyszerűbben Khorne 

„fenyegetése” – 3.
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TÁRCSAUTASÍTÁSOK
Minden utasítás, mely megtalálható a káoszhatalmak 
fenyegetéstárcsáin, alább kerül ismertetésre.

Egy utasítás végrehajtása csak akkor kerülhető el, ha a 
feltételek nem adottak a végrehajtásához. Például egy 
játékos csak akkor kerülheti el a „Vonj vissza két Öreg 
Világ jelzőt” utasítást, ha nincs elég Öreg Világ jelző, 
amit vissza lehessen vonni. Ilyen esetekben a játékos 
annyit von vissza, amennyit tud és a további 
utasításokat figyelmen kívül hagyja.

Húzz X káoszkártyát: a játékos felhúzza a megadott 
mennyiségű káoszkártyát a paklijából.

Helyezz el X nemes jelzőt: a játékos a nemes jelzők 
készletéből felhelyezi a megadott mennyiséget a tábla 
bármely régiójába vagy régióiba.

Helyezz el X rontáskő jelzőt: a játékos a rontáskő 
jelzők készletéből felhelyezi a megadott mennyiséget a 
tábla bármely régiójába vagy régióiba. 

[Hatalom] Start (például „Khorne start”): azt a 
pozíciót jelöli, ahol a nagyobb ablak a játék kezdetekor 
áll. Ezen utasításnak nincs más hatása.

[Hatalom] Győzelem! (például „Khorne győzelem!”): 
a pusztító hatalom megnyerte a játékot, holtversenyektől 
és a Végső-fázis utasításaitól függően (lásd a „Játék 
végének ellenőrzése” fejezetet a 22. oldalon).

Vonj vissza X romlásjelzőt: a játékos leveszi a megadott 
mennyiségű, bármely káoszhatalomhoz vagy 
káoszhatalmakhoz tartozó romlásjelzőt a tábláról.

Vonj vissza X Öreg Világ jelzőt: a játékos leveszi a 
megadott mennyiségű, bármilyen típusú Öreg Világ 
jelzőt a tábláról és visszateszi azokat a készletbe.

Kapsz X győzelmi pontot: a játékos begyűjti a 
megadott győzelmi pont mennyiséget.

Fejlesztés kártya: a játékos választ egyet a fejlesztés 
kártyái közül és játékba helyezi (lásd a „Fejlesztés 
kártyák kijátszása” fejezetet a 26. oldalon).

nemes jelző is, valamint három Oltárszolgája Estaliában, 
ahol van egy hős jelző is. Slaanesh tárcsafejlesztési feltétele: 
„Helyezz el egy tárcsafejlesztési számlálót a 
fenyegetéstárcsádon, valahányszor elhelyezel két vagy több 
romlásjelzőt olyan régióban, ahol van hős- vagy nemes jelző”. 
Mikor a Birodalom következik a romlás-lépés során, 
Slaanesh elhelyez itt egy romlásjelzőt. Mivel itt nincs Öreg 
Világ jelző, valamint csak egy romlásjelzőt helyezett el, a 
tárcsafejlesztési feltétel nem teljesül. Bretonnia következik, 
ahol van egy nemes jelző és Slaanesh le tud tenni két 
romlásjelzőt, így itt a tárcsafejlesztési feltétel teljesül és 
Slaanesh elhelyezhet egy tárcsafejlesztési számlálót a 
fenyegetéstárcsáján. Estaliában van egy hős jelző, valamint 
Slaanesh el tud itt helyezni három romlásjelzőt, a 
tárcsafejlesztési feltétel tehát itt is teljesül és Slaanesh játékosa 
elhelyez egy újabb tárcsafejlesztési számlálót a tárcsáján.

A romlás-lépés végén két tárcsafejlesztési számláló 
található Slaanesh fenyegetéstárcsáján.

A tárcsafejlesztési feltétel egyszeri teljesítésével nem 
lehet egynél több tárcsafejlesztési számlálót elhelyezni 
a pusztító hatalmak fenyegetéstárcsáin.

Példa: Khorne tárcsafejlesztési feltétele: „Helyezz el egy 
tárcsafejlesztési számlálót a fenyegetéstárcsádon, 
valahányszor megölsz egy vagy több ellenséges figurát 
ugyanabban a régióban, ugyanabban a fázisban”. Ha 
Khorne egy különösen véres Csata-fázis folyamán megöl 
négy (vagy több) ellenséges követőt egy régióban, akkor is 
csak egy tárcsafejlesztési számlálót helyezhet el a 
fenyegetéstárcsáján.
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Öreg Világ jelzo
A játékban 6 különböző Öreg Világ jelző található, 
melyek lentebb kerülnek ismertetésre.

A legtöbb ilyen jelző Öreg Világ kártyák által kerül a 
táblára, de más hatások (például tárcsautasítások és 
káoszkártyák) révén is lehet ezeket játékba hozni, 
visszavonni vagy régióból régióba mozgatni.

Esemény jelzők: az esemény jelzőknek nincs 
saját hatásuk, ellenben ezek jelölik meg a 
régiókat, amelyekben az Öreg Világ kártyák 
hatása létrejön. Ha játékban maradnak 
miután az összes kártya, amely definiálta az 
esemény jelzőket, vissza lett vonva az Öreg 
Világ kártyák kijátszási helyéről, az esemény 
jelzők a pályán maradnak, de nincs 
semmilyen hatásuk, amíg egy új Öreg Világ 
kártya újra nem definiálja őket.

Hős jelzők: a hős jelzők az adott régióban ki 
tudnak vonni figurákat a játékból. Lásd a 
„Hős jelzők feloldása” fejezetet a 20. oldalon.

Nemes jelzők: a régióban lévő összes 
nemes jelző eggyel növeli a régió 
hódítási értékét. (Ez a hatás nem 
vonatkozik a régió ellenállási értékére.)

Földműves jelzők: a földműves jelzőknek 
nincs saját hatásuk, elérhető célpontok a 
káoszhatalmak számára (lásd a „Csata-fázis” 
fejezetet a 15. oldalon). Bizonyos Öreg Világ 
kártyák visszavonásuk után győzelmi 
pontokkal jutalmazzák azon játékosokat, akik 
földműves jelzőket gyűjtöttek a csatában.

Skaven jelzők: minden skaven jelző 
eggyel csökkenti az adott régió ellenállási 
értékét. (Ez a hatás nem vonatkozik a 
régió hódítási értékére.)

Rontáskő jelzők: egy régióban minden 
rontáskő egy romlásjelzővel egyenértékű, 
mikor a régióban a rombolást határozzuk 
meg a Romlás-fázisban (lásd a 
„Romlásjelzők elhelyezése” fejezetet a 19. 
oldalon).

Öreg Világ kártyák
Az Öreg Világ kártyákon kétféle hatás lehet: 
AZONNALI UTASÍTÁS és MARADANDÓ 
HATÁS. Az azonnali utasítás dőlt betűvel van szedve, 
míg a maradandó hatás nem dőlt betűs. Minden kártya 
rendelkezik azonnali utasítással, de csak néhánynak van 
maradandó hatása is.

Az azonnali utasítások a kártya felhúzása után 
nyomban végrehajtandóak.

A maradandó hatások egy Öreg Világ kártyán akkor 
jönnek létre, mikor a kártya játékban van és csak az adott 
kör bizonyos pontjaiban.

A legtöbb kártya maradandó hatása a Végső-fázis Öreg 
Világ kártyák feloldása-lépésében vesztik el hatásukat 
(lásd a „Végső-fázis” fejezetet a 20. oldalon). Azonban 
néhány Öreg Világ kártya hatása folytonos (melyek az 
„Amíg ez a kártya játékban van…” utasítást 
tartalmazzák) vagy valamely előre meghatározott időben 
következik be (például „A Csata-fázis kezdetekor…”). 

Ha egy Öreg Világ kártya 
nem írja le, mikor veszti el 
maradandó hatását, akkor a 
hatás a Végső-fázis Öreg 
Világ kártyák feloldása-
lépésében veszti el hatását.

Maradandó
hatás

Azonnali
utasítás

Néhány Öreg Világ 
kártya, mint ez, csak 
azonnali utasításokat 

tartalmaz és nincs 
maradandó hatása.

k
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Lerombolt régiók
Amikor egy régiót leromboltunk (azaz tönkretétel kártya 
található a területén, le- vagy felfordítva), a következő 
szabályok jellemzik:

nem lehet újabb káoszkártyákat kijátszani•

• nem lehet Öreg Világ jelzőket elhelyezni (az itt lévő
jelzőket a lerombolás pillanatában még nem
távolítjuk el)

• a Romlás-fázisban nem adható győzelmi pont
lerombolt régió uralásáért

• a Romlás-fázis alatt nem helyezhető el itt
romlásjelző

A régiókra vonatkozó egyéb szabályok továbbra is 
érvényesek, például Csata-fázisban kötelező a 
lerombolt régiókban is csatázni, a régiók továbbra is 
szomszédosak más régiókkal, a régiók sorrendjében a 
megszokott helyüket foglalják el és így tovább.

Ellenséges figurák irányítása
Amikor egy játékos olyan kártyát játszik ki, amelynek 
hatására „IRÁNYÍTANI” tud egy ellenséges figurát, 
úgy kell rá tekintenie, mintha a sajátja lenne. Dobhat 
vele támadó dobást, saját romlásjelzőt helyezhet el 
utána a Romlás-fázisban és így tovább.

Az irányíthatóság ideje alatt a figura megtartja a saját 
értékeit (például, ha az eredeti tulajdonos már 
fejlesztette az adott típusú figuráit, a fejlesztés hatása az 
irányítás alatt is megmarad).

A régiók sorrendje
Amikor bizonyos tevékenységeknek – például csaták – 
egyidejűleg kellene megtörténniük különböző 
régiókban, mindig sorrendben kerülnek végrehajtásra, 
régióról régióra a következő sorrendben:

Norsca1.
Trollvidék2.
Kislev3.
Birodalom4.
Bretonnia5.
Estalia6.
Tilea7.
Hercegek Határa8.
Terméketlen Vidék9.

Amikor egy régióban egy tevékenység nem jön létre – 
például nincs senki, aki harcolhatna ott –, a régió 
egyszerűen kimarad, és a sorrendben utána lévő régió 
következik.

Amikor egy tevékenység a régiók sorrendjében 
következik be, a korábbi döntések befolyásolhatják a 
későbbieket. Éppen ezért ezen tevékenységeket nem lehet 
egyidejűleg végrehajtani. Például ha különböző régiók 
leromboltnak tekintendők egy adott Végső-fázisban, a 
korábbi tönkretétel kártyák a sorrendben korábbi 
régiókba kerülnek. Ha a tönkretétel kártyák elfogynak – 
emlékezzünk, hogy ezekből csak öt darab van –, akkor a 
régiók sorrendjében később következő régiót nem 
tekinthetjük leromboltnak és az itt tevékenykedő 
játékosok nem kaphatnak győzelmi pontokat sem.

A régiók sorrendjére a játéktáblán lévő nyilak is 
emlékeztetnek. A játékosok egyszerűen elkezdik 
tevékenységüket a tábla tetején, Norscában, és a 
szomszédos régiók közti nyilakat követve haladhatnak 
tovább régióról régióra.
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Mágikus szimbólumok
A mágikus szimbólumok gyakran jelennek 
meg a káoszkártyákon. Saját hatásuk nincs 
a játékra, de a jelenlétük egy régióban 
biztosítja más hatások létrejöttét, ilyen 
például Tzeentch tárcsafejlesztési feltétele.

Bizonyos események mágikus szimbólumokat 
adhatnak a figuráknak. Nyilvánvalóan az ikon ez 
esetekben nem jelenik meg, de a figuráknak ettől még 
„lesz” mágikus szimbólumuk és a szimbólumok 
kifejtik hatásukat ott, ahol a figura van.

Ellentmondó hatások
Időről időre, a különböző káoszkártyák hatásai, a 
követők tulajdonságai, az Öreg Világ kártyák hatásai 
konfliktusokat eredményezhetnek, melyek szerint „egy 
effekt megenged néhány akciót, míg egy másik ugyanazt 
megtiltja”. Ilyen esetekben az „elutasító” kártya hatása 
érvényesül az „engedélyező” hatásával szemben. Például 
Khorne „Csatakiáltás” kártyája azt mondja, hogy 
„Ebben a körben nem helyezhetők el romlásjelzők ebben 
a régióban”, míg Nurgle „A halál bűze” kártyája így szól: 
„Ha te uralod ezt a régiót, helyezz el itt két 
romlásjelzőt”. Ha mindkét kártya egy időben, egyazon 
régióban lett kijátszva, Nurgle játékosa hiába dominálja 
a területet, nem helyezhet el romlásjelzőket, mert 
Khorne kártyájának elutasító hatása elsőbbséget élvez.

Fejlesztés kártyák kijátszása
Minden hatalomnak egyedi, öt kártyából álló fejlesztés 
kártya paklija van, melyben két típusú fejlesztés kártya 
található: KÖVETŐ FEJLESZTÉS és 
KÁOSZHATALOM FEJLESZTÉS.  

A fejlesztés kártyák akkor kerülnek játékba, mikor egy 
játékos fenyegetéstárcsája a „Fejlesztés kártya” utasítást 
mutatja. Valahányszor ez olvasható a tárcsa ablakában, a 
játékos választ egy még elérhető fejlesztés kártyát és 
játékba helyezi. Ez esetben az „elérhető” azt jelenti, hogy 
a fejlesztés kártya még nem lett kijátszva.

Amikor egy követő fejlesztés kártyát játékba helyezünk, a 
játékos a kiválasztott kártyát a hatalomlapján a megfelelő, 
előre felfestett helyre teszi (vagy félig becsúsztatja a 
hatalomlapja alá). A fejlesztés kártya statisztikái és 
képességei felülírják a hatalomlapon lévőket.

Amikor egy káoszhatalom fejlesztés kártya kerül 
játékba, a játékos bejelenti, hogy melyik kártyát 
választotta és leteszi azt a hatalomlapja közelébe, hogy 
mindenki láthassa, hogy az a kártya játékba került.

Egy követő fejlesztés kártya – ez esetben 
Khorne Véresküdött fejlesztése – az 
előre felfestett helyre került Khorne 
hatalomlapján. A fejlesztés kártyák 
statisztikái és képességei felülírják 

azokat, melyeket eltakarnak.

Mágikus 
szimbólum
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Tervezoi megjegyzések
„A játékosok a négy Pusztító Hatalom szerepébe 
bújnak és megkísérlik romlásba dönteni a világot.”

Amikor Christian Petersen megkeresett egy 
társasjáték koncepciójával, az első gondolatom 
az volt, hogy biztos újra akarnak fejleszteni egy 
régi Games Workshop klasszikust.

„Nem, Eric. Azt akarjuk, hogy te tervezd meg ezt 
a játékot.”

A világ összeomlott körülöttem. Egy új 
WARHAMMER fantasy társasjáték, ami a 
mitológia lehető legkirályabb aspektusán 
alapszik! A kezdeti megbeszélések folytatódtak, 
de én már egy másik világban voltam, 
megszédülve az előttem álló lehetőségektől.
A következő hétvégét lázas izgalomban töltöttem. 
Több WARHAMMER- t olvastam két nap alatt, 
mint az előző években összesen. Elvesztem a 
háttértörténet gazdagságában és sokrétűségében. 
Soha nem voltam nagy játékos, de a mitológia 
mindig is érdekelt.

A tervezési szempontjaim egyszerűek voltak: egy 
egyszerű, de gazdag területi irányítású játék 
létrehozása, melyben a játékosok erős 
kapcsolatban állhatnak „karaktereikkel”, s 
amelyben a világ maga is előbb és dinamikusabb, 
mint a legtöbb ilyen kategóriájú játékban. A 
WARHAMMER fanoknak igazságot akartam 
szolgáltatni a káosz négy aspektusa 
mindegyikének páratlanságáról. 
Azoknak, akik még újak ebben a világban, 
különleges játékélményt akartam nyújtani a 
pusztító hatalmak jellemének becsempészésével.
Fontos volt, hogy mind a négy játékos egészen
különböző legyen. A kezdetektől fogva tudtam,
hogy mindegyiknek egy egyedi, alternatív útja
lesz a győzelemhez, mely a hatalom természetét  
fogja tükrözni. A kihívás ebben az volt, hogy 

biztos legyen, hogy mindegyik győzelmi feltételt 
össze lehet kapcsolni az egész játék folyamán. Így 
minden játékos számára egyéni, egymást metsző 
megközelítés nyílik a világ romba döntésére 
ahelyett, hogy játszanának négy külön játékot.

Kiegészítésként azt akartam, hogy némiképp 
érezni lehessen, ha bármelyik pusztító hatalom 
kimarad a játékból. Például egy hármas játékban 
Khorne nélkül kevesebb csata van, nagyobb 
hangsúllyal a romlásba döntésen. Fordított 
esetben, Tzeentch nélkül kevesebb lesz a mozgás 
a pályán, és a taktikák sokkal kiszámíthatóbbak 
lesznek.

Egy kérdéssel birkóztam, ez pedig az ellenfelek 
közötti kapcsolat volt, egyrészt Khorne és 
Slaanesh, másrészt Nurgle és Tzeentch között. 
Ezen párok mindegyike gyűlöli egymást, aminek 
valamilyen szinten meg kellett jelennie a játékban 
is. De nagyon óvatosan közelítettem ehhez, nem 
akartam túlzásokba esni és rossz játékélményt adni 
három személyes játékokban, ahol az egyik játékos 
simán nyer, pusztán azért, mert nincs faji 
ellentéte. Ehelyett a kártyák kölcsönhatásában 
próbáltam ezt finoman érzékeltetni. Például 
Khorne néhány kártyája még több csatát 
eredményez, míg Slaanesh taktikusan elkerülheti a 
csatákat és ez egészében véve érdekes helyzeteket 
eredményezhet más játékosokkal is.

Ez volt az egyik legizgalmasabb játéktervezés, amelyen 
valaha is dolgoztam és rendkívül elégedett vagyok az 
eredménnyel. Szeretnék köszönetet mondani Jeff 
Tidballnak és Tim Urennek nagyszerű fejlesztési 
munkájukért, valamint Kevin Childressnek, Andrew 
Navaronak, Brian Schomburgnak és WiL Springernek 
a szemet kápráztató grafikai tervekért.

Remélem, legalább annyira fogod élvezni a játékot, 
mint én a megtervezését. Koponyát a koponyatrónra!
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Nurgle
Nurgle a pusztulás nagyura, aki a testi romlottság és 
morbiditás felett elnököl. Hívhatjuk minden járvány 
atyjának, óriási alakja otthon minden betegségnek, melyet a 
halandók ismernek.

NURGLE STRATÉGIÁJA
Elsődleges erősséged a követők olcsó idézési költsége 
és létszáma. A káoszkártyák és a tárcsafejlesztések 
segítenek uralni a legjobb területeket körről körre, és 
meggátolják a túl korai romba dőlésüket.

•	

• Könnyebb a győzelmi pontok gyűjtésével nyerni,
mint tárcsafejlesztéssel, de érdemes körönként
legalább egy tárcsafejlesztési számlálót is szerezni a
jutalmakért.

• Amikor figuráidat elhelyezed, koncentráld az erőidet
a lakott területekre; de vigyázz, ne helyezz el túl sok
romlásjelzőt olyan régióban, amit nem tudsz uralni.

• Lehetőség szerint kerülni kell a konfliktusokat más
játékosokkal, inkább az általuk üresen hagyott
területekre kell összpontosítani.

KHORNE ELLEN
Az alacsony védelmű figuráid vonzó célpontok 
Khorne számára, ezért ne szórd szét őket nagyon. 
Khorne az ellenfelek megölésével szerzi tárcsafejlesztési 
számlálóit.

TZEENTCH ELLEN
Tzeentch tárcsafejlesztési számlálókat gyűjt olyan 
területek megrontásáért, amelyek legalább két 
rontáskövet és/vagy mágikus szimbólumot tartalmaznak. 
Versengeni vele a régió dominanciájáért ritkán érdemes, 
hacsak nem nagy értékű, lakott területről van szó.

SLAANESH ELLEN
Slaanesh olyan területek megrontásával forgatja a 
tárcsáját, amelyek nemes- és/vagy hős jelzőt 
tartalmaznak. Versengeni vele a régió dominanciájáért 
ritkán érdemes, hacsak nem nagy értékű, lakott 
területről van szó.

Khorne
Nincs kegyelem. Nincs szépség utáni sóvárgás fekete 
szívében, mert ő a vér istene, a koponyagyűjtő. Halhatatlan 
alakjában egyedül a harcnak van helye, és egyetlen vágya a 
mészárlás.

KHORNE STRATÉGIÁJA
Elsődleges erősséged a harc. Harcosaid két kockával 
dobnak csatában, mely egyedülálló a káoszhatalmak 
között.

•

• Egyszerűbb a fenyegetéstárcsád fejlesztésével nyerni,
mint a győzelmi pontok gyűjtésével. Próbálj minden
körben két forgatást szerezni, ha tudsz.

• Oszd szét csapataidat, hogy több régióban tudj
gyilkolni annyit, amennyit csak tudsz.

• Általában Nurgle a legelérhetőbb célpont, de nem
szabad elhanyagolni a többieket sem.

NURGLE ELLEN
Nurgle kultistái könnyű célpontok, gyakran lakott 
területeken találni őket. Akadályozd meg, hogy nagy 
helyet kapjon a régiókban, vagy rengeteg pontot fog 
kapni a lerombolt területek után.

TZEENTCH ELLEN
Tzeentch tárcsafejlesztési számlálókat gyűjt olyan 
területek megrontásáért, amelyek legalább két 
rontáskövet és/vagy mágikus szimbólumot 
tartalmaznak. Mivel két romlásjelzőt kell elhelyeznie, 
hogy forgatásjelzőt kapjon, öld meg a kultistáit és 
húzd keresztül a számításait.

SLAANESH ELLEN
Slaanesh olyan területek megrontásáért kapja 
tárcsafejlesztési számlálóit, amelyek nemes- és/vagy 
hős jelzőt tartalmaznak. Ezek csatára is 
nagyszerűen alkalmas helyek.
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Tzeentch
Tzeentch az utak változtatója, minden végzetfonal szövője, 
a hatalmas összeesküvő és az univerzum végzetének 
megtervezője. Örömét leli a cselszövésben és mások 
befolyásolásában. Előnyben részesíti a ravaszságot az erővel, 
a manipulálást az erőszakkal szemben.

TZEENTCH STRATÉGIÁJA
Erősséged a káoszkártyáid. Sok ingyenes és alacsony 
költségű, hasznos lapod van és a húzási lehetőségeid 
szabaddá teszik ezek korlátlan használatát. (Használj 
annyi kártyát minden körben, amennyit csak tudsz!)

•	

• Fokozottan ügyelj a rontásköves területekre,
nagyon fontos hogy a játék elején már forgass a
tárcsádon.

• Őrizd meg hatalompontjaidat a körök elején ingyenes és
alacsony költségű kártyák kijátszásával. Hagyd a többi
játékost felélni az erőforrásaikat, és utánuk cselekedj.

• Mind pontokkal mind tekeréssel tudsz győzni.
Tartsd fenn ezt az állapotot minél tovább a
játékban.

KHORNE ELLEN
Khorne hatékonyabb a tárcsafejlesztésben, mint a 
győzelmi pontok szerzésében. Ellenfelek megölésével 
szerzi tárcsafejlesztési számlálóit. Ne adj neki könnyű 
célpontokat.

NURGLE ELLEN
Nurgle hatékonyabb a győzelmi pontok szerzésében, 
mint a tárcsafejlesztésben. Nagyon közel tud érni a játék 
végéhez, mikor régiókat dönt romlásba. 

SLAANESH ELLEN
Slaanesh győzelme a legvalószínűbb a tárcsafejlesztéssel 
vagy a győzelmi pontokkal. Találd ki a győzelmi 
stratégiáját olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak tudod, és 
cselekedj eszerint. Slaanesh olyan területek megrontásával 
szerzi tárcsafejlesztési számlálóit, amelyek nemes- és/vagy 
hős jelzőt tartalmaznak.

Slaanesh
Slaanesh a kegyetlen szenvedélyek, titkos bűnök és a szörnyű 
kísértés mestere. Egy halandó számára lehetetlen Slaaneshre 
nézni anélkül, hogy elvesztené a lelkét. Mindenki, aki látja 
Slaanesht, a rabszolgája lesz a legcsekélyebb szenvedélyének is.

SLAANESH STRATÉGIÁJA
A legfőbb előnyöd a változékonyság. Használható 
káoszkártyáid vannak, könnyen teljesíthető a 
tárcsafejlesztési feltételed, és ellenfeleid képességeit 
visszafordíthatod ellenük.

•

• Koncentrálj a nemes jelzőkre, foglald el erővel az
ilyen területeket, vagy mozgasd a jelzőket az általad
már elfoglalt területekre a „Sötét befolyás”
képességgel.

• Változtasd a stratégiád a játék alakulása szerint. Menj
forgatós győzelemre, ha sok nemes- és hős jelzős
terület lesz, vagy koncentrálj a győzelmi pontok
gyűjtésére, ha Khorne erős vagy nagy értékű területek
maradnak szabadon.

• Lehetőség szerint használd a „Romlott
beszivárgás” kártyáidat a lerombolt területeken,
könnyen lehet velük pontokat szerezni, és
irányítsd ellenfeleid kultistáit további
romlásjelzők szerzésére

KHORNE ELLEN
Khorne hatékonyabb a tárcsafejlesztésben, mint a 
győzelmi pontok szerzésében. Ellenfelek megölésével 
szerzi tárcsafejlesztési számlálóit. Ne adj neki könnyű 
célpontokat.

NURGLE ELLEN
Nurgle hatékonyabb a győzelmi pontok szerzésében, 
mint a tárcsafejlesztésben. Nagyon közel tud érni a játék 
végéhez, mikor régiókat dönt romlásba. Keresd Nurgle 
megsebesítésének lehetőségeit és eközben segíts 
magadon.

TZEENTCH ELLEN
Tzeentch győzelme a legvalószínűbb a tárcsafejlesztéssel 
vagy a győzelmi pontokkal. Tzeentch tárcsafejlesztési 
számlálókat gyűjt olyan területek megrontásáért, 
amelyek legalább két rontáskövet és/vagy mágikus 
szimbólumot tartalmaznak.
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Szószedet
azonnali utasítás: az Öreg Világ kártyákon található dőlt 
   betűvel szedett szöveg, mely a kártya eldobása esetén hatását 
   veszti
Csata-fázis: a játékkör negyedik fázisa, amelyben a hatalmak 
   követői harcolnak egymással
dominanciaérték: a dominancia-lépés alatt kiszámított érték, 
   mely az adott régióban lévő figurák mennyiségének és a 
   kijátszott káoszkártyák költségének az összege 
dominancia-lépés: a Romlás-fázis első lépése, melyben a
   játékosok megvizsgálják, melyik hatalom hány győzelmi 
   pontot kap az egyes régiók uralásáért
ellenállás: jellemző érték, mely megadja mennyire nehéz egy 
   bizonyos régiót dominálni
fázis: a játékkör hat tevékenység-specifikus részének egyike, 
   melyek az Öreg Világ-fázis, a Laphúzási-fázis, az Idézési-
   fázis, a Csata-fázis, a Romlás-fázis és a Végső-fázis; a hat 
   fázis mindig sorrendben követi egymást
fenyegetés: jellemző érték, mely minden hatalom esetében a 
   fenyegetéstárcsa kisebb ablakából olvasható le
figura: lásd „követő”
fődémon (nagydémon): csoport, a legerősebb követők csoportja 
győzelmi pont útvonal: folytonos, számozott körök sorozata a 
   játéktáblán; minden játékos ezen helyezi el győzelmi pont 
   jelzőjét aktuális győzelmi pontjai számának jelöléséhez
győzelmi pont: különböző tevékenységek jutalmazásának 
   egysége a játékban; a játékosok legnagyobb mennyiségben a 
   régiók dominálásáért kapnak győzelmi pontokat, melyek 
   felhalmozása a győzelem egyik lehetséges módszere
GYP: a győzelmi pont rövidítése
harcos: a követők egy csoportja, melynek viszonylag magas 
   harci értéke van viszonylag alacsony áron
hatalomsorrend: a hatalmak tevékenységének sorrendje, 
   mely a következő: Khorne, Nurgle, Tzeentch, Slaanesh 
hatalmak: lásd „pusztító hatalmak”
hatalompont: fizetési eszköz, melyért cserébe a játékosok
   káoszkártyákat játszanak ki, figurákat idéznek meg és 
   végrehajtanak bizonyos akciókat
hódítási érték: jellemző érték, mely megadja hány pont jár a 
   régió uralásáért
idézés: egy figura elhelyezése egy új régióban, mely történhet a 
   játékos készletéből vagy egy másik régióból
Idézési-fázis: a játékkör harmadik fázisa, melyben a játékosok 
   káoszkártyákat játszanak ki és követőket idéznek meg
istenek: lásd „pusztító hatalmak”
játékkör: a játék hat fázisának összessége
káoszhatalom fejlesztés: a fejlesztés kártyák egyik típusa, mely 
   közvetlenül fejleszti a hatalom képességeit
káoszhatalom: lásd „pusztító hatalmak”
kétuszályú üstökös ikon: egy ikon, mely bizonyos Öreg Világ 
   kártyákon jelenik meg; saját hatása nincs, de más Öreg Világ 
   kártyák gyakran hivatkoznak rá
Khorne: a négy pusztító hatalom egyike, a halál és a harc ura
költség: jellemző érték, mely megadja egy káoszkártya vagy 
   figura játékba helyezésének árát
kör: lásd „játékkör”

követő fejlesztés: a fejlesztés kártyák egyik típusa, mely 
   fejleszti a hatalom követőinek tulajdonságait
követő: három típusba sorolható, faragott műanyag figura 
kultista: a követők egy csoportja; a harcban legkevesebbet érő 
   figura, viszont képes régiókat romlásba dönteni 
lakott: a régiók egyik típusa, melynek címsorában fel van 
   tüntetve a „lakott” szó; egy régió lehet lakott vagy lakatlan –    
   a lakatlan régióknak nincs hatásuk, de a lakottakra gyakran    
   hivatkoznak más hatások a játék során
Laphúzási-fázis: a játékkör második fázisa, melyben a játékosok 
   káoszkártyákat húznak fel és csökkentik hatalompontjaikat
lépés: néhány fázis fel van osztva, ezen részeket hívjuk 
   lépéseknek
mágikus szimbólum: egy ikon, mely bizonyos káoszkártyák 
   jobb felső sarkában jelenik meg; saját, játékot befolyásoló 
   hatása nincs, de más kártyák, hatalmak és képességek gyakran 
   hivatkoznak rá
maradandó hatás: az Öreg Világ kártyák nem dőlt betűvel 
   szedett szövege, mely a kártyán meghatározott időpontban, 
   vagy a Végső-fázisban veszti el hatását
Nurgle: a négy pusztító hatalom egyike, a mocsok, a betegség és 
   a romlás uralkodója
osztály: csoport – kultista, harcos, nagydémon –, melybe egy 
   követő sorolható
Öreg Világ-fázis: a játékkör első fázisa, melyben egy játékos húz 
   egy Öreg Világ kártyát és végrehajtja az utasításait
pont: a tárcsafejlesztés egy egysége
pusztító hatalmak: a négy káoszisten gyűjtőneve: Khorne, 
   Nurgle, Tzeentch és Slaanesh
régió: a játéktábla térképének kilenc földrajzi részének egyike
robbanás: ha egy harci kocka dobásának eredménye 6, 
   kiegészítő dobásra van lehetőség azzal a kockával
Romlás-fázis: a játékkör ötödik fázisa, melyben a játékosok 
   kiszámítják dominancia értéküket és győzelmi pontokat 
   kapnak, valamint romlásjelzőket helyeznek el a különböző 
   régiókban
romlás-lépés: a Romlás-fázis második lépése, melyben a 
   játékosok romlásjelzőket helyeznek el az olyan régiókban, ahol 
   van kultistájuk, valamint minden régióban megvizsgálják a 
   rombolást
sebzés: egy harci kocka dobásának eredménye – jellegzetesen 4, 
   5, 6 –, lehetőséget nyújt az ellenséges követők elpusztítására
Slaanesh: a négy pusztító hatalom egyike, a kéj és a fájdalom 
   hercege
szomszédos: két különböző régió közötti kapcsolat, melyeknek 
   közös határuk van
szöveges hatás: a káoszkártyák azon része, mely leírja a kártyák 
   hatásait
Tzeentch: a négy pusztító hatalom egyike, a végzet építésze és a 
   mágia forrása
Végső-fázis: a játékkör hatodik és utolsó fázisa, melyben a 
   játékosok visszavonják káoszkártyáikat a tábláról, feloldják a    
   hős jelzők hatásait, feloldják az Öreg Világ kártyák hatásait,    
   győzelmi pontokat szereznek a korábban lerombolt régiókért,    
   fejlesztik fenyegetéstárcsáikat és ellenőrzik a játék végének    
   feltételeit



F E L Á L L Í T Á S  L É P É S E I
1. Játéktábla elhelyezése.

2. Hatalomlapok kiosztása és az ülésrend kialakítása.
Hatalomlapok kiosztása megbeszélés szerint vagy
véletlenszerűen, ülésrend kialakítása a hatalomsorrend alapján.

3. A hatalmak kártyáinak, jelzőinek és figuráinak kiosztása.

Hatalomjelzők és győzelmi pont jelzők elhelyezése.4.

5. Öreg Világ jelzők, dobókockák előkészítése és a
tönkretétel kártyák elhelyezése. Tönkretétel kártyák
sorrendbe helyezése, „1”-es legfelül, „5”-ös legalul.

6. Öreg Világ kártyapakli kialakítása. Minden Öreg
Világ kártya megkeverése, 7 (négy játékos) vagy 8
(három játékos) lefordított lap kiosztása. Feleslegek
lapok eldobozolása.

7. Kezdő Öreg Világ jelzők elhelyezése. Két nemes-,
három rontáskő-, és négy földműves jelző kiválogatása
és véletlenszerű felhelyezése a tábla kilenc régiójába.

8. Káoszkártyák megkeverése és húzása. Minden
játékos három káoszkártyával kezd.

L E R O M B O L T  R É G I Ó B A N …
nem lehet újabb káoszkártyákat kijátszani•

nem lehet újabb Öreg Világ jelzőket elhelyezni•

• nem adható győzelmi pont a
dominálásáért

nem helyezhetők el romlásjelzők•

A  J Á T É K  V É G É N E K  F E L T É T E L E I
Fenyegetéstárcsák ellenőrzése. Ha valamelyik játékos 
   tárcsáján a „Győzelem! ” olvasható, a játékos nyer.    
   (Holtverseny esetén a győzelmi pontok döntenek.)

50 győzelmi pont ellenőrzése. Ha valamelyik játékos eléri 
   az 50+ győzelmi pontot, nyer. (Holtverseny esetén a    
   fenyegetéstárcsák döntenek.)

5 lerombolt régió ellenőrzése. Ha ez teljesül, a legtöbb 
   győzelmi ponttal rendelkező játékos nyer.

H A G Y O M Á N Y O S  R É G I Ó S O R R E N D
Norsca1.
Trollvidék2.
Kislev3.
Birodalom4.
Bretonnia5.
Estalia6.
Tilea7.
Hercegek Határa8.
Terméketlen Vidék9.

H A G Y O M Á N Y O S  H A T A L O M S O R R E N D
Khorne1.
Nurgle2.
Tzeentch3.
Slaanesh4.
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Lefordított Öreg Világ kártyák ellenőrzése. Ha elfogytak, 
   minden játékos veszít.




