
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nos, Bob, nem tudom miért, de nagyon izgatott 

 vagyok az új csapatok nevezése miatt! 
 

Megértelek, Jim. Most, hogy a Sötét Varázslók  
Szindikátus is csatlakozott a Csapatmenedzserek 
Szakszervezetéhez, a halálos áldozatok száma minden 
bizonnyal rekordokat fog döntögetni! 
 

Igazad van, Jim. A Sötét Varázslós csapatok 
 ellen igen nehéz életben tartani a játékosokat. 

 

A kiegészítő áttekintése 
 

A Sudden Death (Hirtelen Halál) a Blood Bowl: Team Mana-
ger - The Card Game társasjáték első kiegészítője, mely 3 új 
csapatot tartalmaz, akik mindnyájan a Sötét Varázslók 
Szindikátus (DSS) tagjai, és akik nem is olyan régen csatlakoz-
tak a Csapatmenedzserek Szakszervezetéhez. A kiegészítőben 
új pontszerzési lehetőséget találsz a Kéböltívi szerződéseknek 
köszönhetően, miközben a dolgok egyre kiszámíthatatlanabbá 
válnak a bűbájos labdák révén. Mindezen felül a kiegészítővel 
új kártyákat adhatsz az alapjáték paklijaihoz: új segítő-, 
fejlesztés-, esemény-, és Spike! Magazin kártyákat. 
 

Összetevők listája 
 

ez a szabálykönyv 
 
84 normál méretű kártya, az alábbiak szerint: 
 
 36 (kezdő) játékoskártya (csapatonként: 12-12) 
 
 25 DSS sztárkártya 
 
 15 eseménykártya 
 
   8 Spike! Magazin kártya 
 
38 kisméretű kártya, az alábbiak szerint: 
 
 24 fejlesztéskártya 
 
 14 segítőkártya 
 
42 kartonjelző, az alábbiak szerint: 
 
   6 vérjelző 
 
 12 elbájolt labdajelző 
 
 15 szerződésjelző 
 
   9 csapatjelző (minden DSS csapatnak 3-3) 
  

fordította: Beorn (2017)    lektorálta: gabf    nem hivatalos és nem szószerinti fordítás! 

 

Játékösszetevők
részletezése 
 

Játékoskártyák 
 

A kiegészítő összes (kezdő) játékoskártyája a 
Sötét Varázslók Szindikátus (DSS) alosztályba 
tartozik. Minden csapatnak 12 olyan kezdő 
játékosa van, mellyel egy-egy szezonba bele 
tudnak vágni. 
 

Sztárkártyák 
 

Ezen sztárjátékosok kártyái alkotják a DSS 
sztárpaklit, melyben e 3 feltörekvő csapat 
leghíresebb (vagy még inkább: leghírhedtebb) 
sztárjátékosaival és szabadúszóival találkoz-
hatsz. 
 

Eseménykártyák 
 

Amellett, hogy ezeket az új esemény-
kártyákat hozzákeverhetitek az alapjáték 
eseménypaklijához, ezen kártyák új típusú 
nyereményeket is tartogatnak, Kéböltívi 
szerződések formájában. 
 

Spike! Magazin kártyák 
 

Ezen kártyák közt találsz 3 új főcímkártyát, 
egy vadonatúj Far Albion tornakártyát, és 4 
cserekártyát (rajtuk szerződés nyeremények-
kel), amelyekkel az alapjáték megfelelő 
kártyáit kell kicserélnetek. 
 

Fejlesztéskártyák 
 

Minden DSS csapat 6-6 fejlesztéskártyát kap, 
ezen felül ebben a csomagban minden 
alapjáték csapatnak is találhatsz 1-1 új kártyát. 
 

Segítőkártyák 
 

Ezeket az új segítőkártyákat egyszerűen 
keverjétek hozzá az alapjáték segítőpaklijának 
lapjaihoz. Az új segítők tovább erősíthetik a 
csapataitokat. 
 

Csapatjelzők 
 

Ezek a jelzők mutatják meg, hogy egy adott 
sztárjátékos éppen a 3 új csapat melyikéhez 
tartozik. Ez segít elkerülni a játék során 
keletkező zűrzavart. 
 

Vérjelzők 
 

Néhány Fekete Agyarak játékos vérjelzőket 
szerezhet, ezzel is növelve egy adott mérkő-
zésen a csapata összerejét. 
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Elbájolt labdajelzők 
 

Ezek az elbájolt labdajelzők helyettesítik az 
alapjáték labdáit. Minden egyes elbájolt labda 
más-más előnyhöz juttatja az őt birtokló 
csapatot. 
 

Szerződésjelzők 
 

A Kéböltívi szerződések jelzői olyan újfajta 
nyeremények, amelyeket ez a kiegészítő hoz 
be a játékba, és amik által a menedzserek a 
mérkőzések után egy újabb módon nyerhetnek 
szurkolókat. 
 

Hogyan kell használni 
ezt a kiegészítő? 
 

A Sudden Death kiegészítő összetevőit a Blood Bowl: Team 
Manager - The Card Game alapjátékban már megismert 
szabályok szerint kell kezelnetek (kivéve az elbájolt labdákat, 
amikről a 4. oldalon olvashattok bővebben). 
 

A kiegészítő legtöbb kártyáját egyszerűen hozzá kell keverni az 
alapjáték megfelelő paklijához. A következő játék előkészítési 
lépéseket kell megtennetek az alapjáték már ismert lépései 
mellett: 
 

Szerződésjelzők: A csalásjelzők közös készletének elkészítése 
után szedjétek össze az összes szerződésjelzőt, fordítsátok őket 
képpel lefelé (hogy ne látszanak a rájuk nyomtatott rajongó-
számok), tegyétek őket valahová a játékterületre, keverjétek 
meg őket, egy közös készletet létrehozva így. 
 

Tornakártyák: Távolítsátok el a Spike! Magazin pakli 4 
eredeti tornakártyáját, tegyétek vissza őket a játék dobozába, és 
használjátok helyettük a kiegészítőhöz adott új kártyákat. 
 

Sötét Varázslók Szindikátus játékosok: A menedzserek 
választhatnak a 3 DSS csapat közül is, a „csapatok kiválasz-
tása” lépés során. Ha bármelyik játékos egy DSS csapattal 
játszik, vegyétek elő az összes DSS sztárkártyát is, keverjétek 
meg őket képpel lefelé, és tegyétek a pakliját a másik 2 mellé. 
 

Vérjelzők: Ha egy menedzser a Fekete Agyarak vámpír 
csapattal játszik, szedje össze az összes vérjelzőt, és tegye 
azokat valahová maga elé. 
 

CWC és OWA csapatok: Minden játszó menedzser keresse 
elő a kiegészítőhöz adott új fejlesztéskártyáját, és keverje bele a 
saját fejlesztéspaklijába. 
 
A „Sudden Death” kiegészítő jele 
 

A kiegészítő minden egyes kártyájának képes oldalán 
feltüntettük a jobb oldali szimbólumot, hogy meg 
tudjátok különböztetni a kiegészítőhöz adott lapokat 
az alapjáték kártyáitól. 

Szabályok 
 

Az alábbiakban ismertetjük a bevezetett új szabályelemeket. 
 

Szerződések 
 

A Kéböltívi szerződésjelzők egy új lehetőséget 
biztosítanak minden egyes menedzsernek, hogy 
egy újabb módon juthassanak szurkolókhoz egy-egy 
mérkőzés után. A menedzserek ilyen szerződésekhez 
az új esemény- és tornakártyákra nyomtatott, nyereményként 
megszerezhető szerződés szimbólumok útján juthatnak. 
 

A pontozófázis „nyeremények begyűjtése” lépésében a 
menedzser a nyereménye mezőjébe nyomtatott minden egyes 
szerződés szimbólum után vegyen el 1-1 szerződésjelzőt a 
közös készletből, képpel lefelé, anélkül, hogy megnézné azt. Az 
elvett szerződésjelzőt senki nem nézheti még meg (még a 
tulajdonos menedzser sem), továbbra is képpel lefelé kell azt 
elhelyeznie a fejlesztési területén. 
 

A szerződésjelzőknek egészen a játék legvégéig rejtve kell 
maradniuk, a játék végén aktiválódó összes képesség végrehaj-
tásának befejeztéig. Ez után fordíthatja meg csak minden 
menedzser a játék során begyűjtött szerződésjelzőit, és adhatja 
hozzá a jelzők képes oldalán szereplő számot a csapata 
szurkolóinak számához. 
 

A szerződésjelzők nem számítanak fejlesztésnek. 
 

Ha bármelyikőtök egy szerződésjelzőt nyerne, de már nincs 
egyetlen ilyen jelző sem a közös készletben, a menedzser 
csapata +2 szurkolót kap a szerződésjelző helyett. 
 
Szerződésjelzők mennyisége: 
 
 
 
 
 
 
 
Választható képességek 
 

Néhány játékoskártyán olyan képesség 
szimbólumokkal találkozhattok, amik egy 
perjellel vannak elválasztva egymástól 
(hasonlóan egyes eseménykártyák főnyereményeihez). A perjel 
mellett lévő képességeket együttesen „választható képesség-
blokknak” nevezzük. Amikor a menedzser egy választható 
képességblokkal rendelkező játékost hoz játékba, minden külön 
blokk esetén döntenie kell, hogy a lehetséges képességek közül 
a játékosa éppen melyik képességgel rendelkezzen.  
 

Például a fenti képességblokkal bíró játékos esetén döntenie 
kell, hogy a játékosnak a kijátszásakor passzolás, vagy sprinte-
lés képessége legyen (de nem választhatja mindkettőt). Miután 
kiválasztotta az egyiket, a játékos ezzel a képességgel fog 
rendelkezni, amíg játékban van. A blokk többi (nem választott) 
képességét pedig úgy kell kezelni, mintha nem is léteznének. 
 

Például: Ha egy játékos                 képességblokkal rendelke-
zik, akkor a menedzsere választhat, hogy egyáltalán nem-, 
egyszer-, vagy kétszer akarja-e használni a sprintelés képes-
ségét, vagy inkább használja-e a passzolás képességét.  
 

Ha egy     szimbólum van a képességblokkban, a menedzsernek 
rá kell tennie a játékos kártyájára egy csalásjelzőt. 
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Ha egy játékos képességblokkjában több perjel is szerepel 
(például:                    ), akkor ugyanúgy a blokkban feltüntetett 
összes képesség közül csak egyet lehet választani (a példában: 
vagy a szerelést, vagy a passzolást, vagy a sprintelést). 
 

Amint a menedzser eldönti, hogy a blokk melyik képességét 
választja, az összes többit úgy kell tekinteni, mintha nem is 
léteznének. Választani azonban kötelező: még akkor is kell egy 
képességet a blokkból választani, ha a menedzser amúgy nem 
akarja használni a kiválasztott képességet. 
 

Földre kerülve
használható 
képességek 
 

Néhány új játékoskártyán a fekvő játékos erejét feltüntető 
csillag mellett további képességszimbólumokat találhattok. 
Ezeket a képességeket „földképességeknek” nevezzük. Minden 
alkalommal, amikor egy földképességgel is rendelkező játékos 
a földre kerül, azonnal megszakad az éppen soron lévő mened-
zser lépése, és a földre került játékos menedzsere végrehajthatja 
a játékosa földképességeinek hatását. Amint ezzel végzett, 
folytatódik az éppen soron lévő menedzser lépése. 
 

Ha két menedzser földképességgel rendelkező játékosa kerül 
egyszerre a földre, elsőként az éppen aktív (vagy körsorrendben 
előrébb lévő) menedzser játékosának földképességeit lehet 
végrehajtani, majd csak ezután a másik menedzser játékosának 
földképességeit. 
 

A földképességek végrehajtását a már megszokott módon kell 
végezni: balról-jobbra sorban kell a menedzserének döntenie, 
hogy akarja-e használni a képességet, vagy nem. A földképes-
ségek között szereplő csalás ugyanúgy kötelező, míg a 
szerelés, passzolást és sprintelést opcionális. Minden alka-
lommal, amikor egy menedzser a földre kerülő játékosa 
földképességei közt szereplő szerelést használja, akkor ezt a 
játékosa földön fekvő erejével kell megtennie. Természetesen a 
földképességekkel rendelkező játékosok elveszítik a normál 
képességeiket, amint földre kerülnek. 
 

Új képesség 
 

Regenerálódás 
 

A regenerálódás egy új képesség, ami ebben a 
kiegészítőben jelenik meg, és amely tükrözi a  
DSS csapatok rendkívüli szívósságát. 
 

A regenerálódás opcionális. A regenerálódás nem fordul elő a 
játékosok normál képességei között, de találkozhattok vele a 
földképességeik közt. 
 

Minden alkalommal, amikor egy földre került játékos mened-
zsere használni szeretné a játékosa regenerálódás képességét, 
dobnia kell 2 szereléskockával, és ezek közül ki kell választania 
egyet. Ha a kiválasztott kocka    , a játékos kártyáját vissza 
kell fordítani álló helyzetbe. Minden más dobáseredményt fi-
gyelmen kívül kell hagyni. 
 

Ha a regenerálódás előtt balra van még másik földképesség, 
azokról a menedzserének azelőtt kell döntenie (és végrehajta-
nia), hogy a regenerálódást végrehajtotta volna. Ha a játékos 
egy sikeres regenerálódás következtében feláll, akkor a 
regenerálódástól jobbra lévő földképességeit már nem 
használhatja (hiszen a játékos már nem a földön fekszik). 

Vérjelzők 
 

A Fekete Agyarak csapat néhány játékosa  
rendelkezik a vérvágy képességgel, mely 
lehetővé teszi számukra, hogy vérjelzőket szerezzenek. Minden 
alkalommal, amikor a játékos egy vérjelzőt szerez, a mened-
zserének a készletéből 1 vérjelzőt kell a játékos kártyájára 
tennie. Egy játékosnak több vérjelző is lehet a kártyáján, mivel 
ezek hatása halmozódhat. 
 

Egy játékos kártyáján lévő minden egyes vérjelző eggyel növeli 
a játékos álló és fekvő erejét egyaránt. A vérjelzők  mindaddig 
a kártyán maradnak, amíg a pontozófázis „kártyák eldobása” 
lépésében a kártya nem kerül a menedzser dobott lapjai közé. A 
vérjelzők ekkor visszakerülnek a menedzser készletébe. 
 

A vérjelzők száma korlátozott. Egyik játékos sem kaphat vér-
jelzőt, ha a menedzser készletében már nincs több belőle. 
 

Pontozófázisban 
aktiválódó képességek 
 

A menedzsereknek a pontozófázis „győztesek meghatározása” 
lépésében kell végrehajtaniuk azokat a pontozófázisban 
aktiválódó képességeiket, amik további szurkolókat adnak attól 
függően, hogy a csapat megnyerte, vagy elveszítette-e az adott 
mérkőzést. 
 
 

Az új csapatok 
 

Naggarothi Rémálmok: A sötét 
elfek olyan könyörtelen játékosok, 
akik állandóan ellenfeleik gyenge-
ségének kihasználására törekednek, 
így keresve a győzelem felé vezető 
leggyorsabb utat - még ha ehhez ki is 
kell zsigerelniük őket. A sötét elf 
játékosok sokoldalúak, brutálisak, 
simulékonyak és rosszindulatúak. 
 

A Halál Bajnokai: Még a halál sem 
állhat az élőholt játékosok útjába! 
Bár a zombik és a csontvázak nem a 
pálya legkitartóbb játékosai, még is 
túlélnek szinte bármilyen sérülést, 
hogy azután ismét visszacammog-
hassanak a pályára! Csak sajnálni 
lehet azt a szerencsétlen ellenfelet, 
akinek egy múmiával, vagy száraz-
lidérccel kell megküzdenie. 
 

Fekete Agyarak: A Fekete 
Agyarak csapat hatalmas vámpír-
jai nem ismerik a kegyelmet - azt 
még saját csapattársuk felett sem 
gyakorolják! Amikor egy vámpír 
épp nem egy thrall játékostársából 
falatozik, akkor ellenfelére szegezi 
vérvörös tekintetét, pengeéles kar-
mait és tűhegyes fogait. 
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Játék 2 menedzserrel 
 

Amikor az alapjátékot e kiegészítővel együtt ketten szeretnétek 
játszani, kövessétek az alapszabálykönyvben a 2 menedzseres 
játékra vonatkozó összes szabályt, az alábbiakkal kiegészítve. 
 

A Spike! Magazin pakli előkészítése: keverjétek össze az 
ehhez a kiegészítőhöz adott mind a 4 tornakártyát, és tegyétek a 
pakli aljára a „The Blood Bowl” lapot. Így 2 menedzserrel a 
játék nem 4, hanem 5 fordulóig fog tartani. 
 

Opcionális szabályok 
 

Az alábbi szabályok nem kötelezőek, de használhatjátok, ha 
minden menedzser beleegyezik. 
 

Elbájolt labdák 
 

Az elbájolt labdák sokféle mérkőzéshatást eredményeznek a 
labda aktuális bájolásától függően. 
 

Ha ezt az opcionális szabályt használni szeretnétek, akkor 
tegyétek vissza a játék dobozába az összes sima (alapjátékhoz 
adott) labdajelzőt, és használjátok helyettük az új, elbájolt 
labdajelzőket. 
 

A karbantartásfázis „felkészülés a kirúgásra” lépésében az 
aktuális kezdő menedzser gyűjtse össze az összes elbájolt 
labdajelzőt, fordítsa őket képpel lefelé, keverje meg a jelzőket, 
majd minden esemény- és tornakártya közepére tegyen 
véletlenszerűen egyet-egyet, de immár képpel felfelé. Ezáltal 
minden résztvevő menedzser már előre ismerni fogja az egyes 
mérkőzésekhez rendelt elbájolt labdák mágikus hatását. 
 

Az elbájolt labdák az alábbi három hatás egyikét tartalmazzák 
(a megszokott „döntetlen esetén az a csapat nyer, akinél épp ott 
van a labdajelző” hatáson túl): erő, szurkolók, vagy valamilyen 
képesség. Mindegyik hatás az éppen aktuális labdahordozót 
befolyásolja kedvező módon. 
 

 Erő: Ha egy játékosnál a pontozófázis 
„győztesek meghatározása” lépésében ott 
van egy ilyen labda, a csapata összereje a 
labdába írt számmal nő meg (2 helyett). 

 

 Szurkolók: Ha egy játékosnál a pontozófázis 
„nyeremények begyűjtése” lépésében ott van 
egy ilyen labda, a csapata a labdába írt 
számnyi szurkolót kap. 

 

 Képesség: Minden alkalommal, amikor egy 
játékos egy ilyen labda hordozójává válik, a 
menedzsere azonnal használhatja a labdára 
nyomtatott képességet, megszakítva ezzel az 
éppen soron lévő menedzser lépését. A 
képességeket a megszokott módon lehet 
használni, a használata után pedig folytatódik 
a soron lévő menedzser lépése. 

 

Megjegyzés: Minden alkalommal, amikor egy játékos egy 
csalás képességű elbájolt labda hordozója lesz, a menedzse-
rének kötelező módon használnia kell ezt a képességet. 
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