
Blood Bowl: Team Manager - Sudden Death kiegészítő kártyafordítások készítette: Beorn (2017) 
 
Spike! Magazin kártyák (főcímkártyák) 

High-Stakes Week Pre-Game Ritual Second-String Scavengers  

E héten: Minden eseménykártya középső 
főnyereményét elnyerő játékos további 1 
szerződést kap. 

Tegyél 1-1 extra labdát az első 2 felcsapott esemény-
kártyára (az első 3-ra, ha az elbájolt labdákat is hasz-
náljátok). Bármikor, ha egy képesség egy mérkőzés 
labdájára hat, a menedzsernek kell választania, hogy a 
2 labda közül melyikre hasson. Ha egy döntetlen mér-
kőzés esetén mind a két csapatnál van 1-1 labda, akkor 
sorsoljátok ki, hogy melyik csapat nyer. 

E héten: A mérkőzésfázis végén minden 
mérkőzés minden földön fekvő játékosa 
megsérül. 

 

 
 
játékoskártyák (semleges sztárkártyák + csapatpaklik - sötét elf, vámpír, élőholt) 

Human Lineman * Freebooter Blitzer * * Freebooter Blitzer * * Freebooter Lineman * * Freebooter Lineman * * Freebooter Runner * 

TESTŐR (Ha ellenfeled sikeresen 
szerelné egy másik játékosodat, annak 
eredménye erre a játékosodra hathat.) 
 

ŐRJÖNGÉS (Amikor ez a játékosod 
szerelni akar, növeld meg ideiglenesen 
az erejét eggyel.) 
 

SZABADÚSZÓ (A felfedése után tedd 
vissza 1 kezedben lévő játékoskártyád a 
dobozba. Ezután tedd ezt a kártyát a 
csapatpaklidra, majd keverd meg.) 

ŐRJÖNGÉS (Amikor ez a játékosod 
szerelni akar, növeld meg ideiglenesen 
az erejét eggyel.) 
 

SZABADÚSZÓ (A felfedése után tedd 
vissza 1 kezedben lévő játékoskártyád a 
dobozba. Ezután tedd ezt a kártyát a 
csapatpaklidra, majd keverd meg.) 

TESTŐR (Ha ellenfeled sikeresen 
szerelné egy másik játékosodat, annak 
eredménye erre a játékosodra hathat.) 
 

SZABADÚSZÓ (A felfedése után tedd 
vissza 1 kezedben lévő játékoskártyád a 
dobozba. Ezután tedd ezt a kártyát a 
csapatpaklidra, majd keverd meg.) 

TESTŐR (Ha ellenfeled sikeresen 
szerelné egy másik játékosodat, annak 
eredménye erre a játékosodra hathat.) 
 

SZABADÚSZÓ (A felfedése után tedd 
vissza 1 kezedben lévő játékoskártyád a 
dobozba. Ezután tedd ezt a kártyát a 
csapatpaklidra, majd keverd meg.) 

CSELEZÉS (Ha ezt a játékosodat 
szerelik, kényszerítheted ellenfeled 
menedzserét, hogy egyszer újradobja az 
összes szereléskockáját.) 
 

SZABADÚSZÓ (A felfedése után tedd 
vissza 1 kezedben lévő játékoskártyád a 
dobozba. Ezután tedd ezt a kártyát a 
csapatpaklidra, majd keverd meg.) 

* Freebooter Runner * * Freebooter Thrower * * Freebooter Thrower * * Morg ’N Thorg * * Gristle * Dark Elf Lineman 

CSELEZÉS (Ha ezt a játékosodat 
szerelik, kényszerítheted ellenfeled 
menedzserét, hogy egyszer újradobja az 
összes szereléskockáját.) 
 

SZABADÚSZÓ (A felfedése után tedd 
vissza 1 kezedben lévő játékoskártyád a 
dobozba. Ezután tedd ezt a kártyát a 
csapatpaklidra, majd keverd meg.) 

BIZTOS KÉZ ( Ha ennél a játékosnál 
van a labda amikor földre kerül, nem 
ejti azt ki a kezéből.) 
 

SZABADÚSZÓ (A felfedése után tedd 
vissza 1 kezedben lévő játékoskártyád a 
dobozba. Ezután tedd ezt a kártyát a 
csapatpaklidra, majd keverd meg.) 

BIZTOS KÉZ ( Ha ennél a játékosnál 
van a labda amikor földre kerül, nem 
ejti azt ki a kezéből.) 
 

SZABADÚSZÓ (A felfedése után tedd 
vissza 1 kezedben lévő játékoskártyád a 
dobozba. Ezután tedd ezt a kártyát a 
csapatpaklidra, majd keverd meg.) 

Megkérdeztük Morg ’N Thorgot, hogy 
mitől ilyen jó sztárjátékos, mire ő ezt 
felelte: „Azé’ vagyok olyan jó, mer’ má’ 
minden csapatban játszottam a ligába’. 
Ezt pedig fogadják el azok is, akik eddig 
nem tették.” 

Pontozófázis: Ha megnyertél egy olyan 
mérkőzést, ahol Gristle is jelen van 
5 vagy több erővel, a csapatod +2 szur-
kolót kap. 

TESTŐR (Ha ellenfeled sikeresen 
szerelné egy másik játékosodat, annak 
eredménye erre a játékosodra hathat.) 
 

Dark Elf Lineman Dark Elf Lineman Dark Elf Lineman Dark Elf Blitzer Dark Elf Blitzer Dark Elf Runner 

TESTŐR (Ha ellenfeled sikeresen 
szerelné egy másik játékosodat, annak 
eredménye erre a játékosodra hathat.) 
 

TESTŐR (Ha ellenfeled sikeresen 
szerelné egy másik játékosodat, annak 
eredménye erre a játékosodra hathat.) 
 

TESTŐR (Ha ellenfeled sikeresen 
szerelné egy másik játékosodat, annak 
eredménye erre a játékosodra hathat.) 
 

A Naggarothi Rémálom nem arról 
híres, hogy a tagjai túl kedvesek len-
nének az ellenféllel... vagy akár a saját 
csapattársaikkal. 

A Naggarothi Rémálom nem arról 
híres, hogy a tagjai túl kedvesek len-
nének az ellenféllel... vagy akár a saját 
csapattársaikkal. 

LEADÁS (Ha a játékoshoz kerülne a 
labda, vagy kiejtené a kezéből, átadhat-
ja azt egy másik játékostársának.) 
 

Dark Elf Runner Assassin Assassin Witch Elf Witch Elf * Horkon Hearthripper * 

LEADÁS (Ha a játékoshoz kerülne a 
labda, vagy kiejtené a kezéből, átadhat-
ja azt egy másik játékostársának.) 
 

RETTENTHETETLEN  (Ha a játékos 
szerelni akar egy nagyobb erejű ellensé-
ges játékost, csak egy szereléskockával 
kell dobnia.) 

RETTENTHETETLEN  (Ha a játékos 
szerelni akar egy nagyobb erejű ellensé-
ges játékost, csak egy szereléskockával 
kell dobnia.) 

ŐRJÖNGÉS (Amikor ez a játékosod 
szerelni akar, növeld meg ideiglenesen 
az erejét eggyel.) 
 

ŐRJÖNGÉS (Amikor ez a játékosod 
szerelni akar, növeld meg ideiglenesen 
az erejét eggyel.) 
 

Amikor ezt a játékost kijátszod egy 
mérkőzéshez , az összes ott lévő ellen-
séges játékos ideiglenesen elveszíti 
testőr  képességét a köröd végéig. 

* Hubris Rakhart * * Bigg Nife * *Lucius Blackheart * * Queen Nerfaria * Thrall Lineman Thrall Lineman 

ACÉLIDEG (Amíg ennél a játékosnál 
van a labda, az ereje 1-el megnő.) 
 

VÉDEKEZÉS (Ha egy ellenséges 
játékos sikeresen szereli ezt a játékost, 
akkor egy földön fekvő játékostársa 
felállhat.) 
 

TESTŐR (Ha ellenfeled sikeresen 
szerelné egy másik játékosodat, annak 
eredménye erre a játékosodra hathat.) 
 

Reakció: Minden alkalommal, amikor 
ez a játékosod lesz a labdahordozó, a 
csapatod +1 szurkolót kap. 

 
MEGÁLLÍTHATATLAN  (Amikor ez 
a játékosod szerel, az ellenség játékosai 
nem használhatják ellene a testőr  
képességüket.) 
 

GYŰLÖLET (Amikor ez a játékosod 
szerel, ha lehetősége van, egy földön 
fekvő ellenséges játékost kell szerelnie.) 
 
 

TESTŐR (Ha ellenfeled sikeresen 
szerelné egy másik játékosodat, annak 
eredménye erre a játékosodra hathat.) 
 

TESTŐR (Ha ellenfeled sikeresen 
szerelné egy másik játékosodat, annak 
eredménye erre a játékosodra hathat.) 
 



Thrall Lineman Thrall Lineman Thrall Thrower Thrall Thrower Thrall Blocker Thrall Blocker 

TESTŐR (Ha ellenfeled sikeresen 
szerelné egy másik játékosodat, annak 
eredménye erre a játékosodra hathat.) 
 

TESTŐR (Ha ellenfeled sikeresen 
szerelné egy másik játékosodat, annak 
eredménye erre a játékosodra hathat.) 
 

BIZTOS KÉZ ( Ha ennél a játékosnál 
van a labda amikor földre kerül, nem 
ejti azt ki a kezéből.) 
 

BIZTOS KÉZ ( Ha ennél a játékosnál 
van a labda amikor földre kerül, nem 
ejti azt ki a kezéből.) 
 

TESTŐR (Ha ellenfeled sikeresen 
szerelné egy másik játékosodat, annak 
eredménye erre a játékosodra hathat.) 
 

TESTŐR (Ha ellenfeled sikeresen 
szerelné egy másik játékosodat, annak 
eredménye erre a játékosodra hathat.) 
 

Vampire Vampire Vampire Vampire * Luthor von Drakenborg * * Yusef Stirgoi * 

VÉRSZOMJ  (Minden alkalommal, 
amikor ez a játékosod szerel egy ellen-
séges játékost, és sérülést okoz neki, a 
vámpír kap 1 vérjelzőt.) 
 

ÖRÖKKÖN ÉHES  (Minden alkalom-
mal, amikor szerelne, választhatsz a 
szerelés célpontjául egy saját játékost is 
az ellenfél helyett.) 

VÉRSZOMJ  (Minden alkalommal, 
amikor ez a játékosod szerel egy ellen-
séges játékost, és sérülést okoz neki, a 
vámpír kap 1 vérjelzőt.) 
 

ÖRÖKKÖN ÉHES  (Minden alkalom-
mal, amikor szerelne, választhatsz a 
szerelés célpontjául egy saját játékost is 
az ellenfél helyett.) 

VÉRSZOMJ  (Minden alkalommal, 
amikor ez a játékosod szerel egy ellen-
séges játékost, és sérülést okoz neki, a 
vámpír kap 1 vérjelzőt.) 
 

ÖRÖKKÖN ÉHES  (Minden alkalom-
mal, amikor szerelne, választhatsz a 
szerelés célpontjául egy saját játékost is 
az ellenfél helyett.) 

VÉRSZOMJ  (Minden alkalommal, 
amikor ez a játékosod szerel egy ellen-
séges játékost, és sérülést okoz neki, a 
vámpír kap 1 vérjelzőt.) 
 

ÖRÖKKÖN ÉHES  (Minden alkalom-
mal, amikor szerelne, választhatsz a 
szerelés célpontjául egy saját játékost is 
az ellenfél helyett.) 

HIPNOTIKUS TEKINTET  (Amikor 
játékba jön, válassz ki egy ellenséges 
játékost, aki a kör végéig elveszíti az 
összes kártyáján szereplő képességét.) 
 

Reakció: Bármikor, ha ez a játékosod 
lesz a labdahordozó, felállíthatod az 
ugyanezen a mérkőzésen fekvő egyik 
játékosodat. 

MOZDÍTHATATLAN (Amíg ennél a 
játékosodnál van a labda, az ellenfél 
játékosai nem szerelhetik őt.) 
 

* Wilhelm Chaney * * Emil von Carstein * * Janglin’ Jack * Skeleton Skeleton Skeleton 

Reakció: Bármikor, ha egy játékosod 
egy sikeres szerelése során megsebez 
egy ellenséges játékost ugyanezen a 
mérkőzésen, tegyél 1 csalásjelzőt a 
szerelő játékosodra. 

LEADÁS (Ha a játékoshoz kerülne a 
labda, vagy kiejtené a kezéből, átadhat-
ja azt egy másik játékostársának.) 
 

Pontozófázis: Ha a labda középkezdés 
pozícióban van a „csalásjelzők felfedé-
se” lépésben, ez a játékos lesz a labda-
hordozó. 

Reakció: Bármikor, ha ez a játékosod 
megsebez egy játékost, felállíthatod az 
ugyanezen a mérkőzésen fekvő egyik 
játékosodat. 
 

ÖRÖKKÖN ÉHES  (Minden alkalom-
mal, amikor szerelne, választhatsz a 
szerelés célpontjául egy saját játékost is 
az ellenfél helyett.) 

TESTŐR (Ha ellenfeled sikeresen 
szerelné egy másik játékosodat, annak 
eredménye erre a játékosodra hathat.) 
 

TESTŐR (Ha ellenfeled sikeresen 
szerelné egy másik játékosodat, annak 
eredménye erre a játékosodra hathat.) 
 

TESTŐR (Ha ellenfeled sikeresen 
szerelné egy másik játékosodat, annak 
eredménye erre a játékosodra hathat.) 
 

Skeleton Zombie Zombie Ghoul Ghoul Ghoul 

TESTŐR (Ha ellenfeled sikeresen 
szerelné egy másik játékosodat, annak 
eredménye erre a játékosodra hathat.) 
 

Lassúak és esetlenek, de komolyan, 
ezekkel a zombikkal hogy a bánatban 
lehetne megnyerni egy mérkőzést ?... 
Általában az ellenfeleik befalásával. 

Lassúak és esetlenek, de komolyan, 
ezekkel a zombikkal hogy a bánatban 
lehetne megnyerni egy mérkőzést ?... 
Általában az ellenfeleik befalásával. 

Amíg ez a játékos a labdahordozó, 
megkapja a CSELEZÉS képességet. 
(Ha ezt a játékosodat szerelik, kénysze-
rítheted ellenfeled menedzserét, hogy 
egyszer újradobja az összes szerelés-
kockáját.) 

Amíg ez a játékos a labdahordozó, 
megkapja a CSELEZÉS képességet. 
(Ha ezt a játékosodat szerelik, kénysze-
rítheted ellenfeled menedzserét, hogy 
egyszer újradobja az összes szerelés-
kockáját.) 

Amíg ez a játékos a labdahordozó, 
megkapja a CSELEZÉS képességet. 
(Ha ezt a játékosodat szerelik, kénysze-
rítheted ellenfeled menedzserét, hogy 
egyszer újradobja az összes szerelés-
kockáját.) 

Wight Wight Mummy * Mumma Hotep * * Sepulchre * * Jibber * 

LABDAKIÜTÉS (Ahelyett, hogy 
használnád a szerelés képességét, 
átteheted a labdát középre.) 
 

Azt beszélik, a wight-ok olyan játékosok 
maradványai, akik eladták a lelküket és 
nevüket a győzelem érdekében. Micsoda 
elszántság! 

LABDAKIÜTÉS (Ahelyett, hogy 
használnád a szerelés képességét, 
átteheted a labdát középre.) 
 

Azt beszélik, a wight-ok olyan játékosok 
maradványai, akik eladták a lelküket és 
nevüket a győzelem érdekében. Micsoda 
elszántság! 

MOCSKOS JÁTÉKOS (Ha a játéko-
sod sérülést okoz egy ellenséges játé-
kosnak, a csapatod +1 szurkolót kap.) 
 

Reakció: Bármikor, ha ezen a meccsen 
egy ellenséges játékosra csalásjelző 
kerül, megnézheted azt a jelzőt. 

Reakció: Bármikor, ha ezen a 
mérkőzésen egy játékos megsérül, a 
csapatod +1 szurkolót kap. 

CSELEZÉS (Ha ezt a játékosodat 
szerelik, kényszerítheted ellenfeled 
menedzserét, hogy egyszer újradobja 
az összes szereléskockáját.) 
 

* Jabber * * Hack Enslash *     

LEADÁS (Ha a játékoshoz kerülne a 
labda, vagy kiejtené a kezéből, átadhat-
ja azt egy másik játékostársának.) 
 

Reakció: Minden alkalommal, amikor 
egy játékos sikeresen szerel egy 
ellenséges játékost ezen a mérkőzésen, 
tegyél 1-1 csalásjelzőt a szerelő és a 
célpont játékosra egyaránt. 

    

 



Unnatural Agility Illegal Choppa’ Block Steely Resolve Skavenblight Supporter Deresive Laughter Fan Favorit Seething Hatred 

Pontozófázis: Minden mérkőzésen, 
ahol a te játékosod a labdahordozó, 
a csapatod +1 extra erőt kap. 

 
 
Reakció: Miután ellenfeled az 
egyik játékosod elleni szerelési 
kísérlete során       -t dobott, 
forgasd el ezt a kártyát, hogy a 
csapatod +4 szurkolót kapjon.  
 
 
 
 

Reakció: Forgasd el ezt a kártyát, 
miután az egyik játékosod egy 
sikeres szerelést hajtott végre az 
ellenséges labdahordozó ellen, 
hogy a labda a szerelő játéko-
sodhoz kerüljön. 

Karbantartásfázis: Minden alka-
lommal, amikor új kártyát húznál, 
+1 extra kártyát húzhatsz. A mér-
kőzésfázis során, ha már csak 1 
kártya maradt a kezedben, azt 
azonnal dobd el. 

Pontozófázis: Minden alkalommal, 
amikor egy olyan mérkőzésről állí-
tanak ki egy ellenséges játékost, 
ahol neked is van legalább 1 játéko-
sod, forgasd el ezt a kártyát, hogy a 
csapatod +2 szurkolót kapjon. 

Pontozófázis: Forgasd el ezt a 
kártyát a „győztesek meghatározá-
sa” lépés során, hogy egy olyan 
döntetlen mérkőzésnél, ahol van 
legalább 1 játékosod, te legyél a 
győztes, függetlenül attól, épp  
kinél van a labda. 

 
Reakció: Miután egy játékosod 
sikeresen végrehajtott egy szerelést 
egy        dobás következtében, 
elforgathatod ezt a kártyát, hogy 
azonnal szerelhesse ugyanazt a 
játékost még egyszer. Ha a második 
szerelése sérülést okoz, a csapatod 
+2 szurkolót kap. 
 
 

Body Count Hag’s Hex Dark Sorceress Deathlace Sneering Assistant Taste of Blood Subliminal Advertisem. 

Pontozófázis: Minden olyan mér-
kőzés után, ahol ott van legalább 1 
játékosod, és 1 fekvő ellenséges 
játékos, a „győztesek meghatáro-
zása” lépésben a csapatod 1-1 
szurkolót kap. 

Reakció: Forgasd el ezt a kártyát, 
miután az egyik ellenséges mened-
zser dobott 1 vagy több kockával. 
A menedzsernek újra kell dobnia az 
összes kockáját. 

 
 

Mérk őzésakció: Forgasd el ezt a 
kártyát, majd válassz egy labdát 
bármelyik mérkőzésen Ezután  
dobj 1 kockával: 
 

       : mozgasd a labdát középre 
 

       : nincs semmi hatás 
 

       : add a labdát a mérkőzés 
         bármelyik játékosának 
 

Reakció:Forgasd el ezt a kártyát, 
miután bármelyik menedzser 2 
kockával dobott egy szerelési 
kísérlet során. Minden játékos 
fekvőképessége semmissé lesz, 
akik ezen szerelés következtében 
kerültek a földre. 

 
 
Reakció: Forgasd el ezt a kártyát, 
miután egy ellenséges menedzser  
      -t, vagy       -t dobott egy játé-
kosod ellen irányuló szerelési kísér-
lete során. A mérkőzésen lévő min-
den játékosod után a csapatod 1-1 
szurkolót kap.  
 
 
 

 
 
Reakció: Forgasd el ezt a kártyát, 
mielőtt az egyik játékosod szerelni 
akarna. A játékosod a köröd végéig 
ŐRJÖNGÉS képességet kap. 
(Amikor ez a játékosod szerelni 
akar, növeld meg ideiglenesen az 
erejét eggyel.) 

 

Reakció: Amikor egy játékosodat 
egy mérkőzéshez küldöd, forgasd 
el ezt a kártyát, és válassz egy 
ellenséges játékost azon a mérkő-
zésen. A választott játékos a köröd 
legvégéig elveszíti minden kártyá-
jára nyomtatott képességét. 

The Dark Kiss Feeding Frenzy Force of Will Ravenous Hunger Gravedigger’s Union Necromancer’s Guild Pulled Under 

Reakció: Ha egy játékosod sérülést 
okoz egy ellenséges játékosnak egy 
sikeres szerelés következtében, for-
gasd el ezt a kártyát, majd tegyél 1 
vérjelzőt az ezen a mérkőzésen 
lévő egyik játékosodra. 

Reakció: Miután bármelyik játékos 
megsérül egy mérkőzésen, forgasd 
el ezt a kártyát, és állítsd fel az 
ugyanazon a mérkőzésen lévő 
egyik földön fekvő játékosodat. 

Pontozófázis: Minden vérjelző  
2-vel növeli meg a játékosaid erejét 
(1 helyett) a „győztesek meghatáro-
zása” lépésben. 

Mérk őzésakció: Forgasd el ezt a 
kártyát, hogy az egyik olyan álló 
játékosod használhassa a szerelés 
képességét, amelyik rendelkezik 
(normál) szerelés képességgel. 

Mérk őzésakció: Forgasd el ezt a 
kártyádat, majd dobj el 1 kártyát a 
kezedből. Ezután válassz a dobott 
lapjaid közül egy játékoskártyát, 
aminek az ereje kisebb vagy 
egyenlő, mint az eldobott kártyád 
ereje volt, és vedd a kezedbe. 

Mérk őzésakció: Forgasd el ezt a 
kártyát, hogy felállíthasd bármelyik 
játékosodat, aki rendelkezik a 
regenerálódás képességgel.  
(Ez nem számít egy sikeres 
regenerálódásnak.) 

Reakció: Miután sikeresen regene-
ráltad egy játékosodat, forgasd el 
ezt a kártyát, és válassz egy álló 
ellenséges játékost ugyanezen a 
mérkőzésen. A választott játékos 
azonnal a földre kerül. 

Unholy Altar Relentless No Rest for the Wicked     
 
Reakció: Mielőtt dobnál egy 
regenerálódásra, forgasd el ezt a 
kártyát. A játékosod a        és a 
      dobásra is regenerálódik. Ha a 
játékosod ennek ellenére elrontja a 
regenerálódását, a csapatod +1 
szurkolót kap. 
 
 

Reakció: Miután sikeresen 
regeneráltad egy játékosodat, 
forgasd el ezt a kártyát, hogy a 
játékosod úgy használhassa a 
normál képességeit, mintha épp 
most került volna a mérkőzéshez. 

Pontozófázis: Minden olyan 
mérkőzés után, ahol csak álló 
játékosaid vannak, a csapatod  
1-1 szurkolót kap. 

�� 
fejlesztéskártyák 
(1-1 erdei elf, ork, törpe, 
skaven, káosz, ember 
+ 5-5 sötét elf, vámpír, 
élőholt)  
 

 segítőkártyák ��  

Underhanded Dealings Underhanded Dealings Cheerleaders Cheerleaders Home Grown Talent Home Grown Talent Rowdy Hooligans Rowdy Hooligans 

Pontozófázis: A pontozófázis 
kezdetén válassz egy esemény 
mérkőzést, és számold meg az 
ottani játékosokon lévő összes 
csalásjelzőt. Forgasd el ezt a 
kártyádat, hogy a csapatod az 
összeszámolt csalásjelzőkkel 
megegyező szurkolót kapjon. 

Pontozófázis: A pontozófázis 
kezdetén válassz egy esemény 
mérkőzést, és számold meg az 
ottani játékosokon lévő összes 
csalásjelzőt. Forgasd el ezt a 
kártyádat, hogy a csapatod az 
összeszámolt csalásjelzőkkel 
megegyező szurkolót kapjon. 

Pontozófázis: Válassz egy 
mérkőzést, ahol van legalább 
1 játékosod. Ha a mérkőzésen 
lévő ellenséges csapatnak több 
szurkolója van éppen, mint a te 
csapatodnak, kapsz 2 szurkolót. 

Pontozófázis: Válassz egy 
mérkőzést, ahol van legalább 
1 játékosod. Ha a mérkőzésen 
lévő ellenséges csapatnak több 
szurkolója van éppen, mint a te 
csapatodnak, kapsz 2 szurkolót. 

Pontozófázis: Forgasd el ezt a 
kártyát, hogy az egyik általad 
megnyert mérkőzés főnyeremé-
nyét lecserélhesd 3 szurkolóra. 
(Csak a saját főnyereményedet 
cserélheted le, más menedzserét 
nem.) 

Pontozófázis: Forgasd el ezt a 
kártyát, hogy az egyik általad 
megnyert mérkőzés főnyeremé-
nyét lecserélhesd 3 szurkolóra. 
(Csak a saját főnyereményedet 
cserélheted le, más menedzserét 
nem.) 

Reakció: Bármikor, ha egy 
mérkőzésről kizárnak egy 
játékost csalásjelző miatt, a 
csapatod +1 szurkolót kap. 

Reakció: Bármikor, ha egy 
mérkőzésről kizárnak egy 
játékost csalásjelző miatt, a 
csapatod +1 szurkolót kap. 

Regeneration Coach Regeneration Coach Marketing Momentum Underdogs Underdogs Fein Tactics   

A játék végén: A csapatod +1 
szurkolót kap. 
 

Reakció: Miután egy játékosod 
a földre kerül, forgasd el ezt a 
kártyát, hogy a játékosod hasz-
nálhassa a regenerálódás 
földképességet. 

A játék végén: A csapatod +1 
szurkolót kap. 
 

Reakció: Miután egy játékosod 
a földre kerül, forgasd el ezt a 
kártyát, hogy a játékosod hasz-
nálhassa a regenerálódás 
földképességet. 

A játék végén: Válaszd ki az 
egyik ellenséges menedzsert. A 
csapatod annyi szurkolót kap, 
ahány szerződése van annak a 
menedzsernek. 

Pontozófázis: Minden alkalom-
mal, amikor megnyersz egy 
olyan mérkőzést, ahol az ellen-
felednek több játékosa van, mint 
neked, a csapatod +2 szurkolót 
kap. 

Pontozófázis: Minden alkalom-
mal, amikor megnyersz egy 
olyan mérkőzést, ahol az ellen-
felednek több játékosa van, mint 
neked, a csapatod +2 szurkolót 
kap. 

Pontozófázis: Minden 
alkalommal, amikor elvesztesz 
egy mérkőzést, ahol legalább 1 
fekvő játékos van, a csapatod 
+1 szurkolót kap. 

  

 


