
Mikor Davy Jones kincsesládájának fedelét fel-
feszítették a tenger mélyén, a mágiája átcikázott 
a tengereken, és ahol a világok közti vízréteg a 
legvékonyabb volt, egyéb hatással is járt. Örvényeket 
hozott létre, melyek hidat képeztek a világok közt. 
Az egyik ilyen örvény elért egy, a miénkhez nagyon 
hasonló világot; az egyetlen különbség abban volt, 
hogy mely faj jutott a tápláléklánc csúcsára – ott az 
orkok. Az orkok (és alfajaik) uralkodtak ebben a 
másik világban már oly régóta, mintsem bárki képes 
lenne visszaemlékezni. Mikor egy csillámló érme 
sodródott át a ládából a rejtélyes örvényen keresztül, 
egyenesen Piporkőc admirális várakozó markába, a 
két világ összeütközött.

Piporkőc az edzett bőr kesztyűjén keresztül is 
megérezte az érme bizsergető hatalmát, és a mindig 
megfontolt elméjét hirtelen új gondolatok és célok 
özönlötték el. Az érme különféle brilliáns stratégiákat 
adott neki, amik oly jól jöttek volna az elfekkel való 
konfliktusok során, manővereket, amiknek köszönhe-
tően a felére csökkenthette volna a törp rajtaütéseket, 
és még több tudásra éhezett. A szomszédos világban 
lévő többi érme megszerzését tűzte ki az orkok hódítá-
sának következő dicsőséges célpontjául.

Az admirális a hajói fedélzetére rendelte a legkivá-
lóbb matrózait, tisztjeit, az evezőkhöz a legénységet, 
hisz ideje volt új dicsőséget szerezni az örvénylő 
portál túloldalán található kalandok során!  
Egy fosztogatásra és hódításra váró új világ,  
melyet egyesíteni fog a Blutrausch zászlaja alatt.

AZ ORK–A–PULT
A Blutrausch Légió számára a legnagyobb kihívás, hogy a 
vérszomjas legénységét mihamarább az ellenség hajójára 
átjuttassa. Ezen folyamat meggyorsítására találták fel a 
nagyszerű Ork-a-pultot.

• Bármely hős (baráti vagy ellenséges) használhatja az Ork-
a-pultot, ha azzal egy mezőn tartózkodik.

• Az Ork-a-pult használata 1 mozgáspontba kerül.

• A használatakor dobj egy kockával. A dobott érték az a 
szám, ahány mezővel az ork-a-pulttól le kell helyezned 
a hősödet a használata után; nem teheted a dobott érték-
nél közelebb.

• A hős „át-ork-a-pultozása”, azaz az új tartózkodási mező-
jére való lehelyezése után 2-t sérül.

• Habár az Ork-a-pult használata hasonló a csáklyázás 
próbához, de a csáklyázás próba hatásai nem érvényesek 
rá, valamint használatával a hős akár a saját hajójára is 
érkezhet (véletlenül vagy szándékosan).



PIPORKŐC – KAPITÁNY
Ork főa’mirális
Piporkőc főa’mirális mindig is egy ravasz stratéga és kitüntetett tengerészeti parancsnok volt,  
aki már többször bizonyította, hogy képes elbánni a világa ellenségeivel, és levezényelni az orkfaj 
dominanciáját. Mikor tudomást szerzett a szomszédos világ furcsa, szőrtelen majmairól, akik 

„embereknek” hívják magukat, követte Davy Jones mágiájának nyomát a portálon keresztül, ahol 
csodás új hódítások várnak rá. Az érme hatalma az amúgy is ügyes taktikust egy mesteri stratégá-
vá változtatta, és Piporkőc már pár fosztogatással és hajók elsüllyesztésével töltött nap után tudta, 
hogy ez a világ az uralma alatt is állhatna. Az ork brutalitás helyes alkalmazása és a hatékonyan 
kivitelezett támadások a Blutrausch Légió hamar uralni fogja a tengereket!

BUGYGÓBUNKÓ – IZOMAGY
Brutális tank
Az ogrevérűek többnyire utálják a tengert, de Bugygóbunkó nem olyan, mint az „ijedős 
kuzinjai”. Imádja az imbolygó hajókat, hatalmas tömege előre-hátra himbálózik a 
zúgó hullámok keltette mozgásban. Egykor fedélzetmesterként Bugygóbunkó a mé-
retének és tekintélyének köszönhetően mindig gatyába rázta az ork és goblin legény-
séget bármely kapitány számára, de valódi tehetsége mélyen a zsigereiben gyökerezett. 
Bugygóbunkó az abszolút pusztítás dagadt, totyogó megtestesülése, aki egy kisebb árboc 
méretű kardot is képes egy ember fölé emelni.

ÁGYÚPOFA – TÜZÉR
Mobiltüzérség
A túl sok troll felmenővel rendelkező Ágyúpofa nem épp a Blutrausch Légió legokosabb mat-

róza – de a hátára szíjazott nyolc fontnyi hasznos súllyal fel-alá rohangálva a fedélzeten már 
legalább hatékony! Ágyúpofa sose hagyja el apró társát, a goblin Pöttyöt, aki segít neki a 
rászíjazott fegyver kezelésében. Így él együtt Pöttyel egy tökéletes, pusztító szimbiózisban. 
Tüzeléskor Ágyúpofa helyzetváltoztatással céloz, Pötty pedig gyújtja a kanócot. A duó által a 

fedélzeteken keresztül szórt halál egy fülsüketítő robbanásban és hófehér füstben teljesedik ki. 
Egyikük félig süket és mindig zsémbes, a másik meg túlzottan szereti a rumot és mindig tolja a 
rosszabbnál rosszabb vicceket, de együtt egy félelmetes párost alkotnak.

CIMBICSÖBÖR – KORMÁNYOS
Az ütődött séf
A legénységnek is kell ennie, és egy hordányi orkot meglehetősen nehéz ellát-
ni – de nem Cimbicsöbörnek. Adj ennek a konyhatündérnek egy bárdot, egy 
serpenyőt és egy sor kimondhatatlan összetevőt, és összedob belőle valamit, 
amitől a legénység befogja a száját. Ugyanúgy imádják, amikor megkongatja 
a kantin harangját, mint amikor a fedélzeten aprítja az ellenséget. Amikor a 
Légió támadásba lendül és Cimbicsöbör az ellenséges hajó fedélzetére lép, 
nem csak a zsákmányt látja, hanem egy kihagyhatatlan lehetőséget, hogy 
a következő receptjéhez feltöltse aprólékokkal az éléskamrát!

ANANÁSZ – SZÁJHŐS
Skalpvadász
Ritkán nevezhető egy tisztavérű ork különcnek, de Ananászra ez még gyenge kifejezés. Nevét 
a kedvenc fejfedőjéről kapta. Ez a szélesvállú ork emlékezetes példája annak, hogy egy 

Blutrausch matróz kemény munkával hova küzdheti fel magát. Ananász előszeretettel 
gyűjti győzelmei trófeáit, legyőzött ellenfelei szörnyű darabkái mint tiszta tények 

csüngenek a kalapjáról és az övéről. Bal keze helyén egy ősi törp penge talál-
ható, de a nyakába húzott kormánykerék is egy rosszul végződött támadás 
mementója. Ananász egy nagy harcos, de a legénység számára elsősorban 
ezen apró részletek miatt vált felejthetetlenné.


