
Blood Bowl: Team Manager - The Card Game kártyafordítások készítette: Beorn (2017) 
Spike! Magazin kártyák (főcímkártyák) 

All-star Conditioning Cursed Ball! Endurance Training Flooding Causes Soggy Pitch! 

E héten: Bármikor, amikor egy játékos 
egy sprintelés képességű célpontot akar 
szerelni, az ereje eggyel megnő a szere- 
lés végéig.  

E héten: Bármikor, amikor egy játékos a 
passzolás képességét használja, dobj: 
 

: a labda normál módon mozgatható 
 

: a labda nem mozgatható 
 

: a labda egy ellenséges játékoshoz 
  kerül (az ellenség menedzsere dönt) 

Minden menedzser azonnal húzzon +2 
kártyát a csapatpaklijából. 

E héten: Függetlenül az erőviszonyoktól 
minden szereléskor 2 kockával dobj, és 
mind a két dobás eredményét alkalmazd. 
 

(Ha ennek következtében egy álló játékos 
megsérül, hagyd figyelmen kívül a játékos 
elesésekor aktiválódó képességeket.) 

More Sales, More Matches Referee Contract Dispute Rival Week Kick Off Salary Cap Raised! 

Eggyel több eseménykártyát csapjatok fel 
az eseménysorra. 

E héten: A játékos minden csalás 
képessége után 2-2 csalásjelzőt kell a 
kártyájára tenni (1 helyett). 

E héten: Minden eseménykártya középső 
főnyereményét elnyerő játékos további 2 
szurkolót kap. 

Játékos sorrendben minden menedzser 
húzzon a csapata alosztályának megfelelő 
sztárpakliból 1 sztárjátékos kártyát, és 
vegye azt közvetlenül a kezébe. (Ez most 
semlegesíti a szabadúszó képességet.) 

Violence at an All-time High! Weather Disrupts Match!   
 
 
E héten: Miután egy álló játékos a földre 
kerül, dobnia kell 1 kockával. Ha       -t 
dob, a játékos azonnal megsérül. 
 
 

E héten: Egyik csapatzónába sem lehet 3 
játékosnál több.   

játékoskártyák (semleges sztárkártyák + csapatpaklik - erdei elf, ork, törpe, skaven, káosz, ember) 
* Freebooter Blitzer * * Freebooter Blitzer * * Freebooter Blitzer * * Freebooter Blitzer * * Freebooter Lineman * * Freebooter Lineman * 

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.) 

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.) 

* Freebooter Lineman * * Freebooter Lineman * * Freebooter Runner * * Freebooter Runner * * Freebooter Runner * * Freebooter Runner * 

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.) 

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.) 

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.) 

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 Thrower * * Freebooter Thrower * * Freebooter Thrower * * Freebooter Thrower * * Morg ’N Thorg * * Morg ’N Thorg * 

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.) 

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.” 

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.” 



* One Ear * * Slab * Wood Elf Lineman Wood Elf Lineman Wood Elf Lineman Wood Elf Lineman 

Reakció: Miután ezt a játékost sikere-
sen szerelték, megsérül. Húzz 1 játékos 
kártyát a csapatpaklidból, és küldd 
ugyanerre a mérkőzésre. Ezután azon-
nal játszd ki az új játékos képességeit. 

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

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.) 
 

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.) 
 

Wood Elf Catcher Wood Elf Catcher Wood Elf Thrower Wood Elf Thrower Wardancer Wardancer 

Ha játszani látsz egy fogót, akkor nem 
fogsz többé csodálkozni azon, hogy az 
Athelorni Bosszúállók a legjobb 
passzjátékot folytató csapat a ligában. 

Ha játszani látsz egy fogót, akkor nem 
fogsz többé csodálkozni azon, hogy az 
Athelorni Bosszúállók a legjobb 
passzjátékot folytató csapat a ligában. 

Ezt meg hogy csinálta? Nem is láttam a 
labdát, Jim! Milyen magasra dobta 
már? 

Ezt meg hogy csinálta? Nem is láttam a 
labdát, Jim! Milyen magasra dobta 
már? 

Reakció: Ha sikeresen szerel egy 
ellenséges játékost, kap 1 sprintelést. 
 

A harctáncos korábban pom-pom lány 
volt állítólag. Azután egy nap egy 
ellenfél túl közel került hozzá, így az 
elf a győzelemért táncolhatott! 

Reakció: Ha sikeresen szerel egy 
ellenséges játékost, kap 1 sprintelést. 
 

A harctáncos korábban pom-pom lány 
volt állítólag. Azután egy nap egy 
ellenfél túl közel került hozzá, így az 
elf a győzelemért táncolhatott! 

Wardancer Treeman * Jordell Freshbreeze * * Thormane * * Eldril Sidewinder * * Aurora Silverleaf * 

Reakció: Ha sikeresen szerel egy 
ellenséges játékost, kap 1 sprintelést. 
 

A harctáncos korábban pom-pom lány 
volt állítólag. Azután egy nap egy 
ellenfél túl közel került hozzá, így az 
elf a győzelemért táncolhatott! 

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

Pontozófázis: ha ennél a játékosnál van 
a labda, kapsz +2 szurkolót. 
 

Úgy hallottam, hogy Jordell a legjobb 
elkapásait balkézzel végzi, miközben 
épp átugrik valaki felett... ez felvet egy 
kérdést: ki tudná ezt utána csinálni? 

Reakció: Ha ehhez a játékoshoz kerül a 
labda, nézz meg a mérkőzés egyik 
ellenséges játékosán egy csalásjelzőt. 
Döntsd el, hogy eldobod-e, vagy sem. 
Ha eldobod, húzz helyette egy új csa-
lásjelzőt a közös készletből, és tedd 
ugyanazon játékos kártyájára. 

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

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

Bár fegyvereket tilos bevinni Vérfoci 
pályára, az én véleményem szerint 
Aurora ikerkardjait nem fegyverek, 
hanem „kegytárgyak”. Lássuk, vajon 
a bírók is osztják-e a véleményem? 

* Deeproth Strongbranch * Ork Lineman Ork Lineman Ork Lineman Ork Lineman Orc Thrower 

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.) 
 

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.) 
 

A Kivájt Szemek egyszerűen csak így 
biztatják a dobóikat: „Ha elcseszed a 
dobást, letépjük a kezeidet!” 

Orc Thrower Orc Blitzer Orc Blitzer Orc Blitzer Black Orc Blocker Black Orc Blocker 

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

A Kivájt Szemek egyszerűen csak így 
biztatják a dobóikat: „Ha elcseszed a 
dobást, letépjük a kezeidet!” 

Megpróbálhatsz reklamálni, hogy azt 
mondtam, csak sínbe volt téve a karom 
a meccsen, ám te leginkább egy 
nyúvasztónak nézted! 

Megpróbálhatsz reklamálni, hogy azt 
mondtam, csak sínbe volt téve a karom 
a meccsen, ám te leginkább egy 
nyúvasztónak nézted! 

Megpróbálhatsz reklamálni, hogy azt 
mondtam, csak sínbe volt téve a karom 
a meccsen, ám te leginkább egy 
nyúvasztónak nézted! 

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

Ó, jaj! Láttad ezt a megmozdulást, Jim? 
Jim? Küldenének egy felcsert a fülkénk-
hez, kérem?! 

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

Ó, jaj! Láttad ezt a megmozdulást, Jim? 
Jim? Küldenének egy felcsert a fülkénk-
hez, kérem?! 

Da Troll * Smashjaw * * Bork * * Varag Ghoulchewer * * Snotlobba * * Crushface * 
 
 
 
KICSI A RAKÁS  (Minden alkalom-
mal, amikor ez a játékosod              -t 
dob a szerelése során, egy másik álló 
ellenséges játékost is szerelhet.) 
 
 
 

Reakció: Miután ez a játékosod sérülést 
okoz egy ellenséges játékost szerelve, a 
csapatod kap 2 szurkolót. 
 

Úgy tűnik, van még egy jelöltünk, aki 
az Erőszakellenes Házőrzőkutyák 
Bizottság „Év legrosszabb szerelése” 
díjára pályázhat... 

Reakció: Minden alkalommal, amikor a 
labdajelzőt ráteszed erre a kártyára, 
vagy elveszed azt róla, tegyél 1-1 
csalásjelzőt a játékos kártyájára. 
 

Sikeres elfogások: 2. Második labda 
illegális pályára csempészése: 17. 

Reakció: Miután az ellenséges labda-
hordozó a földre kerül, vagy megsérül, 
a csapatod kap +1 szurkolót. 
 

Ne hagyd, hogy a neve elbolondítson, 
Bob - ő bárkit megrág, ha csak egy 
csöpp esély is kínálkozik rá. 

CSAPATTÁRS ELDOBÁSA (Amikor 
ezt a játékost kijátszod, áthelyezheted 
az egyik játékostársát egy másik mér-
kőzéshez. Ha az áthelyezett játékosnál 
volt a labda, azt átadhatja előtte bárme-
lyik játékostársának.) 

Oh, ilyet nem sokszor látni, Jim! Egy 
ork, aki felkapja a labdát, miközben 
egyúttal kilapítja az ellenfelét is! 



Dwarf Longbeard Dwarf Longbeard Dwarf Longbeard Dwarf Longbeard Dwar Runner Dwar 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.) 
 

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

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

Persze, amit egy törpe "futásnak" tart, 
azt az ellenfél játékosai tévedésből csak 
„fürge sétának” vélhetik. 

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

Persze, amit egy törpe "futásnak" tart, 
azt az ellenfél játékosai tévedésből csak 
„fürge sétának” vélhetik. 

Dwarf Blitzer Dwarf Blitzer Dwarf Blocker Dwarf Blocker Troll Slayer Troll Slayer 

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

A Haragtartók nem szereznek túl sok 
gólt passzjátékban, de az ellenfeleik 
sem! 

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

A Haragtartók nem szereznek túl sok 
gólt passzjátékban, de az ellenfeleik 
sem! 

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.) 
 

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.) 

* Barik Farblast * * Spikey McSpike * * Skuff Whitebeard * * Grim Ironjaw * * The Death Roller * Skaven Lineman 

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

Reakció: Miután egy ellenséges játékos 
használja a passzolás képességét, felál-
líthatod ugyanezen mérkőzésnél az 
egyik fekvő játékosodat. 

Amikor játékba jön:  Mozgasd ezen 
mérkőzés összes játékos kártyáján lévő 
összes csalásjelzőt az ő kártyájára. 
 

Sok törpe tartja úgy, hogy mivel a leg-
első ligabiztos, Roze-El, törpe volt, a 
játék szabályai nem vonatkoznak rájuk. 

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

Hagy jegyezzem meg: minden játékos, 
aki meccs közben visszadobja a pintes 
korsóját, az meg se próbálja asztal alá 
inni Fehérszakáll Skuffot! 

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

Úgy hallottam, Grim Ironjaw meges-
küdött rá, hogy  a dicső halált fogja 
keresni a csatákban. 
 

Igazán, Jim? Nos, egy Vérfoci pálya 
tökéletes helyszín lehet erre!  

Reakció: Miután sikeresen szerelt egy 
ellenséges játékost, tegyél 1 csalásjelzőt 
a kártyájára. 
 

Ó, ne! Ez teljesen szabálytalan! 
 

Nos, tényleg az, Bob, de ezt szeretnéd te 
a szemébe mondani? 

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

Skaven Lineman Skaven Lineman Skaven Lineman Skaven Gutter Runner Skaven Gutter Runner Skaven Gutter 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.) 
 

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

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

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

Skaven Thrower Skaven Thrower Skaven Blitzer Skaven Blitzer Rat Ogre * Hide-Sneak * 

Úgy látom, a Tülekedők a kedvenc 
stratégiájukat fogják használni. Amint 
hallom épp az egyik dobójukat hergelik: 
„dobj, dobj, most, most!” 

Úgy látom, a Tülekedők a kedvenc 
stratégiájukat fogják használni. Amint 
hallom épp az egyik dobójukat hergelik: 
„dobj, dobj, most, most!” 

Tudod, Jim, a skavennek igen rossz híre 
van, amiért a beteg oldalon állnak. De 
nem törődve avval, hogy milyen erős, 
bármelyik játékos épp oly könnyen a 
földre kerülhet, ha egy igazi komoly 
sérülést okozó ütésük betalál!  
 

Igazad van, Bob. Csak reményked-
hetnek benne, hogy nem az ellenfél 
csapatába tartoznak. 

Tudod, Jim, a skavennek igen rossz híre 
van, amiért a beteg oldalon állnak. De 
nem törődve avval, hogy milyen erős, 
bármelyik játékos épp oly könnyen a 
földre kerülhet, ha egy igazi komoly 
sérülést okozó ütésük betalál!  
 

Igazad van, Bob. Csak reményked-
hetnek benne, hogy nem az ellenfél 
csapatába tartoznak. 

Reakció: Ha ez a játékosod sikeresen 
szerel egy ellenséges játékost, megnéz-
heted a kártyáján lévő egyik csalásjel-
zőt, majd eldöntheted, hogy rajta 
hagyod-e, vagy eldobod. Ha eldobtad, 
húzz 1 új csalásjelzőt a közös készlet-
ből, és tedd a játékosod kártyájára. 

Ó, micsoda játék! Honnan a bánatból  
bukkant ez meg elő? 
 

Nem tudhatjuk, Jim. Nem, de komolyan, 
nem is szabad tudnunk - ezt a patkányt 
a skaven orgyilkosok képezték ki!  

* Bite-Bite * * Niknik Yellowtail * * Headsplitter * * Bone Crusher * Chaos Lineman Chaos Lineman 

Pontozófázis: A felfedett csalásjelzők 
hatásának végrehajtása előtt átmozgat-
hatod a jelzőket a kártyájáról a mérkő-
zésen lévő másik játékos kártyájára. 

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

A bajnokság számtalan futó kategó- 
riájában vezet - nem utolsósorban a 
„fuss az ellenféltől minél messzebb” 
kategóriában.  

Úgy tűnik, a bíró mondani akar neki 
valamit a játékáról. Igen, előveszi a 
piros zászlót, és - uh, uh! Oké, nincs 
miért aggódni, emberek... van ott még 
másik bíró is, ahonnan ez jött. 

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

Úgy hallottam, Bone Crusher tárgyalt a 
szerződéséről a múlt héten. Úgy tűnik 
mindkét feje után szeretne egy-egy 
komplett fizetést kapni. 

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.) 
 



Chaos Lineman Chaos Lineman Beastman Thrower Beastman Thrower Beastman Beastman 

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.) 
 

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

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

Reakció: Ha ez a játékos végrehajt egy 
sikeres szerelést egy ellenséges játékos-
sal szemben, kap még egy szerelés 
képességet. 
 

„Rúgdoss mindent, ami  a földön 
fekszik” hangzik mindenfelől. Bejegyzés 
a Káoszcsillagok játékkönyvébe. 

Reakció: Ha ez a játékos végrehajt egy 
sikeres szerelést egy ellenséges játékos-
sal szemben, kap még egy szerelés 
képességet. 
 

„Rúgdoss mindent, ami  a földön 
fekszik” hangzik mindenfelől. Bejegyzés 
a Káoszcsillagok játékkönyvébe. 

Beastman Chaos Warrior Chaos Warrior Minotaur * Morkai the Everchanging * * Blightmaw * 

Reakció: Ha ez a játékos végrehajt egy 
sikeres szerelést egy ellenséges játékos-
sal szemben, kap még egy szerelés 
képességet. 
 

„Rúgdoss mindent, ami  a földön 
fekszik” hangzik mindenfelől. Bejegyzés 
a Káoszcsillagok játékkönyvébe. 

MOCSKOS JÁTÉKOS (Ha a játékos 
sérülést okoz egy ellenséges játékosnak, 
a csapata kap +1 szurkolót.) 
 

Beszélgettem a Káoszcsillagok játéko-
sával a mérkőzés előtt, és azt mesélte, 
épp nyaralásból jött vissza... már ha 
egy Északföldi fosztogatás nyaralás- 
nak számít! 

MOCSKOS JÁTÉKOS (Ha a játékos 
sérülést okoz egy ellenséges játékosnak, 
a csapata kap +1 szurkolót.) 
 

Beszélgettem a Káoszcsillagok játéko-
sával a mérkőzés előtt, és azt mesélte, 
épp nyaralásból jött vissza... már ha 
egy Északföldi fosztogatás nyaralás- 
nak számít! 

Reakció: Ha ez a játékos a földre kerül 
egy ellenséges játékos szerelésének 
következtében, azonnal végrehajthat 
egy szerelést, az őt szerelő játékos el-
len. Ehhez a normál erejét használhatja. 

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

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

* Bloodhorn * * Lord Borak the Despoiler * * Grashnak Blackhoof * Human Lineman Human Lineman Human Lineman 

Pontozófázis: Ha a labda a középkez-
dés pozícióban van, ez a játékos lesz a 
labdahordozó. 
 

Megkérdeztem Bloodhorn-tól, hogy 
miért törődik a labda felvételével. Ezt 
felelte: „Így a másik csapat elég közel 
jön ahhoz, hogy leverhessem őket.” 

Pontozófázis: Ha ez a játékos nem lett 
kiállítva, eldobhatod a mérkőzés 
bármelyik játékosának kártyáján lévő 
bármelyik csalásjelzőt. 

Úgy hallottam, Grashnak Blackhoof 
ebben az évben a McMurty’s Spambur-
ger futballistája lett. Ha mással nem, 
egy csomó nyers patkányhússal biztos 
ellátják őt a szezonban! 

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.) 
 

Human Lineman Human Thrower Human Thrower Human Catcher Human Catcher Human Blitzer 

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

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

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

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

Pontozófázis: Ha ennél a játékosnál 
van a labda, a csapatod kap +1 
szurkolót. 

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

Pontozófázis: Ha ennél a játékosnál 
van a labda, a csapatod kap +1 
szurkolót. 

Reakció: Ha ez a játékos sikeresen 
szerel egy ellenséges játékost, kap egy 
passzolás képességet. 
 

A rohamozók gyakran a legjobb 
játékosok a csapatukban, ahogy ők 
mondják, sokáig és hosszútávon. 

Human Blitzer Human Blitzer Ogre * Comelius Krieg * * Marcus Siebermann * * Long Bomb Silver * 

Reakció: Ha ez a játékos sikeresen 
szerel egy ellenséges játékost, kap egy 
passzolás képességet. 
 

A rohamozók gyakran a legjobb 
játékosok a csapatukban, ahogy ők 
mondják, sokáig és hosszútávon. 

Reakció: Ha ez a játékos sikeresen 
szerel egy ellenséges játékost, kap egy 
passzolás képességet. 
 

A rohamozók gyakran a legjobb 
játékosok a csapatukban, ahogy ők 
mondják, sokáig és hosszútávon. 

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

Nagyok, erősek, szívósak és buták - az 
ogrék természetesen kiváló Vérfoci 
játékosok! 

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

Reakció: Amikor ez a játékos a földre 
kerül, tegyél rá 1 csalásjelzőt. 

Pontozófázis: Ha ennél a játékosnál 
van a labda, átmozgathatsz 1 már 
felfedett csalásjelzőt ugyanezen a 
mérkőzésen egy másik játékosra. 

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

* Griff Oberwald * * Mighty Zug *     

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

Abszolút, kétségek nélkül ő a valaha élt 
legjobb Vérfoci játékos - kérdezd csak 
meg erről őt magát. 

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

Az legutóbbi kommentátor (Heinrich 
„lábnélküli” Schmidt) azt próbálta meg 
bemesélni, hogy Mighty Zug valójában 
ogre, és nem is ember. 

    



fejlesztéskártyák (eredei elf, ork, törpe, skaven, káosz, ember) 
Conditioning Coach Dodge Type Thing End Zone Celebration C. Interception Assistant Orion’s Cleats Beat De Points Outta D.! Illegal Substitution 

Reakció: Ha az aktuális labdahor-
dozó játékosod szerelés célpontja 
lesz, forgasd el ezt a kártyát, majd  
fedj fel egy csalásjelzőt. Add a 
jelző misztikus erejét a játékosod 
erejéhez a szerelés végéig, majd 
tedd félre a jelzőt. 

Reakció: Forgasd el ezt a kártyát, 
hogy arra kényszeríthesd az ellenfél 
menedzserét, hogy újradobja az 
egyik játékosod ellen irányuló 
szerelés egyik kockáját. 

Pontozófázis: Minden olyan mér-
kőzés után, ahol a te játékosodnál 
van a labda, kapsz 1-1 szurkolót. 

Mérk őzésakció: Forgasd el ezt a 
kártyát, hogy az egyik mérkőzésre 
küldött játékosod használhasson 
+2 passzolás képességet. 

Reakció: Forgasd el ezt a kártyát, 
ha az egyik játékosodat az ellen-
feled szerelni akarja. A két játékos 
erejétől függetlenül ellenfeled csak 
egyetlen szereléskockával dobhat. 

Reakció: Minden alkalommal, 
amikor az egyik játékos megsebez 
egy ellenséges játékost, kapsz +2 
szurkolót. 

Mérk őzésakció: Amikor megsérül 
egy játékosod, forgasd el ezt a kár-
tyát, majd húzz 1 lapot a csapatpak-
lidból. Tedd normál állásba ahhoz a 
mérkőzéshez, ahol a sérülés történt. 
(Az újonnan húzott játékosod nem 
használhatja a képességeit.) 

Orcidas Sponsorship Smash ’Em, Bash ’Em WAAAGH! Bear the Grudge Legendary Toughness Lessons in Violence Rigorous Training 

Reakció: Forgasd el ezt a kártyát, 
amikor egy játékosod sikeresen 
szereli az ellenséges labdahordozót. 
Tedd át a labdajelzőt a szerelő 
játékosod kártyájára. 

 
 
 
Reakció: Miután sikeresen szerel-
tél egy álló ellenséges játékost, 
forgasd el ezt a kártyát, és dobj 1 
kockával. Ha       -t dobsz, az 
ellenséges játékos megsérül.  
 
 
 

 
 
Reakció: Mielőtt az egyik játéko-
sod szerelne, forgasd el ezt a 
kártyát, hogy a játékosod ereje 
magasabb legyen, mint a célponté. 
Ha akár egy        -t is dobsz, 
vesztesz 1 szurkolót. 
 
 
 

Mérk őzésakció: Forgasd el ezt a 
kártyát, hogy egy földön fekvő 
játékosod végrehajthasson egy 
szerelést, a normál erejével. 

 
 
 
Mérk őzésakció: Forgasd el ezt a 
kártyát, majd dobj 1 kockával. Ha 
      -t dobsz, átforgathatod az egyik 
földön fekvő játékosod kártyáját 
álló helyzetbe. 
 
 
 

Pontozófázis: Minden olyan 
mérkőzés után, ahol az ellenfe-
lednek több fekvő játékosa van, 
mint neked, kapsz 1-1 szurkolót. 

Reakció: Minden alkalommal, 
amikor egy játékosod a testőr  
képességét használja, húzz 1 
kártyát a csapatpaklidból, majd 
válassz ki és dobj el 1 lapot a 
kezedből. 

Rising Ire Eshin Assassination Co. Professional Cheater Sewer Go-Map Swarm Tactic Warpstone Souvenirs Changer of Plays 

Pontozófázis: Minden olyan 
mérkőzésen, ahol legalább 1 fekvő 
játékosod van, a csapatod összereje 
eggyel megnő. 

 
Reakció: Mielőtt az egyik játéko-
sod szerelne, elforgathatod ezt a 
kártyát, majd kiválaszthatsz egy 
ellenséges játékost. Ahelyett, hogy 
végrehajtanád a szerelést, dobj: 
 

      : célpont ellenség megsérül 
 

Minden más eredmény: a csapatod 
veszít 1 szurkolót. 
 

Mérk őzésakció: Forgasd el ezt a 
kártyát, hogy bármelyik mérkőzés 
bármelyik játékosán megnézhess 1 
csalásjelzőt, majd döntsd el, hogy 
rajta hagyod-e, vagy eldobod. Ha 
eldobtad, húzz 1 új csalásjelzőt a 
közös készletből, és tedd a játékos 
kártyájára.  

Mérk őzésakció: Forgasd el ezt a 
kártyát, hogy átmozgathasd 1 játé-
kosodat egy másik legális mérkő-
zéshez. (Az átmozgatott játékos 
nem használhatja  a képességeit.) 

Reakció: Mielőtt az egyik játéko-
sod szerelne, elforgathatod ezt a 
kártyát, hogy ugyanezen a mérkő-
zésen lévő összes többi játékosod 
erejét eggyel megnöveld. 

Pontozófázis: Minden alkalommal, 
amikor elveszítesz egy mérkőzést, 
a csapatod kap +2 szurkolót. 

Mérk őzésakció: Forgasd el ezt a 
kártyát, majd válassz egy eseményt, 
ahol van legalább 1 játékosod. 
Dobd el az eseménykártyát és csapj 
fel helyette 1 újat az eseménypakli 
tetejéről. Az új eseményt bármilyen 
állásba leteheted. 

Handy Mutation Winds of Change Withering Workout Writhing Tentacles Gryphon-ade Jack of All Trade Product Endorsement 
 
 
 
Mérk őzésakció: Forgasd el ezt a 
kártyát, és dobj 1 kockával. Ha  
      -t dobsz, bármelyik mérkőzésen 
lévő egyik játékosod azonnal 
labdahordozó lesz. 
 
 
 

Mérk őzésakció: Forgasd el ezt a 
kártyát, hogy rátehess egy olyan 
mérkőzésen szereplő összes játékos 
kártyájára 1-1 csalásjelzőt, ahol 
neked is van legalább 1 játékosod. 

Pontozófázis: Miután kiállították 
az egyik játékosodat, húzz 1 kártyát 
a csapatpaklidból, és tedd normál 
állásba ahhoz a mérkőzéshez, 
ahonnan a játékosodat kiállították. 
(Az új játékos nem használhatja a 
képességeit.) 

Reakció: Egy olyan szerelés során, 
ahol érintett az egyik játékosod, 
forgasd el ezt a kártyát, hogy az 
ellenséges játékos erejét eggyel 
csökkenthesd. 

Pontozófázis: Kezelj minden nye-
reményként húzott sztárjátékost 
úgy, mintha rendelkezne a szabad-
úszó képességgel. (A felfedése után 
tedd vissza 1 kezedben lévő játé-
koskártyád a dobozba. Ezután tedd 
ezt a kártyát a csapatpaklidra, majd 
keverd meg.) 

Mérk őzésakció: Forgasd el ezt a 
kártyádat, hogy az éppen most ki-
játszott játékosod használhasson 
egy tetszőleges képességet (csalás, 
sprintelés, passzolás, v. szerelés). 

Pontozófázis: A „Győztesek 
meghatározása” lépésben +1 
szurkolót kapsz minden olyan 
mérkőzés után, ahol a csapatod 
összereje 4, vagy több. 

Publicity Stuns Recruiting Agent      

A játék végén: Minden Reiklandi 
Rabló logós sztárjátékosod után 
kapsz 2-2 szurkolót. 
 

Minden más sztárjátékosod után 
kapsz 1-1 szurkolót. 

Pontozófázis: Minden alkalommal, 
amikor sztárkártyákat húznál, húzz 
+1 kártyát, és ezek közül válassz 
egyet. 

     



segítőkártyák 
Bloodthirsty Sup. Cheating Coach Cheating Coach Endorsement Deal Fan Club Enrollment Hall of Fames Hired Wizard Hired Wizard 

Reakció: Bármikor, ha egy 
ellenséges játékosnak sérülést 
okozol, a csapatod +1 szurkolót 
kap. 

A játék végén: A csapatod +1 
szurkolót kap. 
 

Mérk őzésakció: Forgasd el ezt 
a kártyát, hogy a most kiját-
szott játékosod használhasson 
egy csalás képességet. 

A játék végén: A csapatod +1 
szurkolót kap. 
 

Mérk őzésakció: Forgasd el ezt 
a kártyát, hogy a most kiját-
szott játékosod használhasson 
egy csalás képességet. 

Pontozófázis: Bármikor, ha 
győzöl egy esemény mérkő- 
zésén, a csapatod +1 szurkolót 
kap. 

A játék végén: Ha van legalább 
4 szabadúszó képesség nélküli 
sztárjátékosod, a csapatod +5 
szurkolót kap. 

A játék végén: Minden fejlesz-
téskártyád után a csapatod 2-2 
szurkolót kap. 

 

 
Mérk őzésakció: Forgasd el ezt 
a kártyát, majd válassz egy álló 
ellenséges játékos bármely 
mérkőzésen, ahol neked is van 
legalább 1 álló játékosod. 
Ezután dobj 1 kockával: 
 

       : a játékos a földre kerül 
 

       : 1 játékosod a földre kerül 
 

       : dobd el ezt a kártyát 
 
 

 

 
Mérk őzésakció: Forgasd el ezt 
a kártyát, majd válassz egy álló 
ellenséges játékos bármely 
mérkőzésen, ahol neked is van 
legalább 1 álló játékosod. 
Ezután dobj 1 kockával: 
 

       : a játékos a földre kerül 
 

       : 1 játékosod a földre kerül 
 

       : dobd el ezt a kártyát 
 
 

Laying the Smackd.! Late Game Scoring S. Offensive Coordinator Offensive Coordinator Offensive Firepower Passing Coach Passing Coach Sprinting Coach 

Pontozófázis: Minden olyan 
mérkőzése minden földön fekvő 
ellenséges játékos után, ahol van 
legalább 1 álló játékosod, a 
csapatod 1-1 szurkolót kap. 

Pontozófázis: Bármikor, 
amikor úgy nyersz meg egy 
mérkőzést, hogy az egyik 
játékosodnál van a labda, a 
csapatod +1 szurkolót kap. 

A játék végén: A csapatod +1 
szurkolót kap. 
 

Mérk őzésakció: Ha a labda épp 
középkezdés pozícióban van, 
forgasd el ezt a kártyát, hogy az 
ahhoz a mérkőzéshez épp most 
küldött játékosod legyen a 
labdahordozó. 

A játék végén: A csapatod +1 
szurkolót kap. 
 

Mérk őzésakció: Ha a labda épp 
középkezdés pozícióban van, 
forgasd el ezt a kártyát, hogy az 
ahhoz a mérkőzéshez épp most 
küldött játékosod legyen a 
labdahordozó. 

Pontozófázis: Bármikor, 
amikor 3 vagy több összerővel 
nyersz meg egy mérkőzést, a 
csapatod +2 szurkolót kap. 

A játék végén: A csapatod +1 
szurkolót kap. 
 

Mérk őzésakció: Forgasd el ezt 
a kártyát, hogy az épp most ki-
játszott játékosod erre a fordu-
lóra kapjon egy passzolás 
képességet. 

A játék végén: A csapatod +1 
szurkolót kap. 
 

Mérk őzésakció: Forgasd el ezt 
a kártyát, hogy az épp most ki-
játszott játékosod erre a fordu-
lóra kapjon egy passzolás 
képességet. 

A játék végén: A csapatod +1 
szurkolót kap. 
 

Mérk őzésakció: Forgasd el ezt 
a kártyát, hogy az épp most ki-
játszott játékosod erre a fordu-
lóra kapjon egy sprintelés 
képességet. 

Sprinting Coach Staffing Office Staffing Office Tackling Coach Tackling Coach Talent Scout Talent Scout Team Apotheracy 

A játék végén: A csapatod +1 
szurkolót kap. 
 

Mérk őzésakció: Forgasd el ezt 
a kártyát, hogy az épp most ki-
játszott játékosod erre a fordu-
lóra kapjon egy sprintelés 
képességet. 

A játék végén: Minden segéd-
kártyád után (ezt a kártyát is 
beleértve) a csapatod 1-1 
szurkolót kap. 

A játék végén: Minden segéd-
kártyád után (ezt a kártyát is 
beleértve) a csapatod 1-1 
szurkolót kap. 

A játék végén: A csapatod +1 
szurkolót kap. 
 

Mérk őzésakció: Forgasd el ezt 
a kártyát, hogy az épp most ki-
játszott játékosod erre a fordu-
lóra kapjon egy szerelés 
képességet. 

A játék végén: A csapatod +1 
szurkolót kap. 
 

Mérk őzésakció: Forgasd el ezt 
a kártyát, hogy az épp most ki-
játszott játékosod erre a fordu-
lóra kapjon egy szerelés 
képességet. 

A játék végén: Minden szabad-
úszó képességű sztárkártyád 
után a csapatod 2-2 szurkolót 
kap. 

A játék végén: Minden szabad-
úszó képességű sztárkártyád 
után a csapatod 2-2 szurkolót 
kap. 

 
 

Mérk őzésakció: Forgasd el ezt 
a kártyát, majd válaszd ki egy 
fekvő játékosod. Ezután dobj 1 
kockával: 
 

       : a játékosod feláll 
 

       : hatástalan 
 

       : a játékosod megsérül 
 
 
 
 
 Team Apotheracy Team Merchandise B. The Best Player itL! We’ll Get ’Em Next S.     

 
 

 
Mérk őzésakció: Forgasd el ezt 
a kártyát, majd válaszd ki egy 
fekvő játékosod. Ezután dobj 1 
kockával: 
 

       : a játékosod feláll 
 

       : hatástalan 
 

       : a játékosod megsérül 
 
 
 
 

A játék végén: a csapatod +4 
szurkolót kap. 

Pontozófázis: Bármikor, 
amikor megnyersz egy mérkő-
zést úgy, hogy van ott legalább 
1 szabadúszó képességgel nem 
rendelkező sztárjátékosod, a 
csapatod +2 szurkolót kap. 

A játék végén: Minden 
szabadúszó képességgel nem 
rendelkező sztárjátékosod után a 
csapatod +2 szurkolót kap. 

    

 


