Bevezető
Az istenek rendjének egyensúlya megbomlott! Freya folyamatosan növeli a többi isten és szörny értékét.
A törpék megcsapolják a szomszédos istenek erejét, a rettentő Niohoggr legyőzésével nagy zsákmányhoz
jutnak a bátrak, a gyors szárnyú hollók pedig kétszer is kiértékelhetődhetnek körönként.

Tartozékok
25 lapka

6 x törpe

8 x Freya

6 x holló

5 x Niohoggr

5 “+150/+200”-as korong
(elő- és hátoldal)

20 0-s korong

16 növeléskorong
(5, 6, 7, 8, 9 értékben 2-2, 2, 3, 4, 10, 11 és 12 értékben 1-1)

0-s korongok
Ezek révén könnyebb átlátni, hogy mely lapkák értékét csökkentik le 0-ra a szomszédos Lokik. Amikor
egy Loki-lapka felkerül a játéktérre, a vele szomszédos (nem-Loki) lapkákra rá kell rakni egy-egy 0-s
korongot; ugyanígy azokra a (nem-Loki) lapkákra is, amelyek Loki mellé lettek lerakva. Ha egy Lokilapka kikerül a játékból, megölik, letakarják, vagy ha a lenullázott lapka kerül ki a játékból, azt ölik
meg vagy takarják le, a megfelelelő lapkákról a 0-s korongokat vissza kell rakni a készletbe.

Előkészületek
E kiegészítő lapkái kombinálhatók az alapjáték lapkáival, valamint az abban lévő kiegészítő (a költői Edda)
lapkáival. Hogy a játék mégse húzódjon el túlságosan, nem érdemes az összes lapkát egybekeverni, hanem
válogatni célszerű közöttük - lásd lentebb az ajánlott készleteket.
Az előkészületek és a játék menete változatlan. Freya használatakor a növeléskorongokat számozott oldalukkal felfelé a játéktér szélére ki kell készíteni.

Ajánlott készletek
Az istenek rendje
Az alábbi lapkákat kell használni:
• Az alapjáték összes lapkája.
• E kiegészítő összes lapkája.
E kiegészítő első használatakor ezt a készletet
érdemes használni, így lehet leggyorsabban megismerni az új lapkák képességeit.

Az óriások királya
Az alábbi lapkákat kell használni:
• Az alapjáték összes lapkája.

A kígyók támadása
Az alábbi lapkákat kell használni:
• Az alapjáték összes lapkája.
• A költői Eddából a Hel-és vízikígyó-lapkák.

A hollók ura
Az alábbi lapkákat kell használni:
• Az alapjáték összes lapkája.
• A költői Eddából a Hermod- és Hel-lapkák.

• E kiegszítőből a Freya- és törpe-lapkák.

• E kiegészítőből a holló- és Niohoggr-lapkák.

• A költői Eddából a Hermod- és jotünn-lapkák.
• E kiegészítőből a Freya- és Niohoggr-lapkák.

A lapkák képességei
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Törpe (6 db)

Alacsony, de kemény és konok
lény
E lapka lerakása után össze kell
számolni a vele szomszédos lapkák értékét, és
annak a fele (lefelé kerekítve) a kapott pontszám.
• Fontos, hogy egyrészt a Lokival szomszédos
lapkák értéke 0, másrészt a Fenrirek értéke a
sorban/oszlopban lévő többi Fenrirtől függ.
• A Loki-lapkák nem befolyásolják a törpék
pontszerző képességét, de az értéküket 0-ra
csökkentik (számíthat például akkor, ha
ilyen törpe mellé lesz lerakva másik törpe).
• Törpe lerakható troll mellé.

Hengest lerakja a törpét. 7 pontot kap (3-at Thor, 4-et
Fenrir miatt).
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Freya (8 db)

A termékenység istennője
Lerakható a normál módon, vagy
eldobható, hogy a játékos lerakjon a kezéből egy másik lapkát, és lerakva rá egy
olyan növeléskorongot, amelynek értéke eggyel
nagyobb a lapka értékénél.
• Egymás után több Freya-lapka is eldobható,
hogy a végén nagyobb legyen a növelés.
• A Loki-lapka mellett lévő lapkák értéke még
növelés után is 0-nak számít.
A növeléskorong a játék végéig a lapkán marad
alapesetben, azonban:
• Ha a lapkájára sárkány-, holló- vagy Hel-lapka
kerül, a növeléskorongot vissza kell rakni a
készletbe.
• Ha a lapkáját elfogja Skadi, a növeléskorong
vissza kell rakni a készletbe, viszont a játékos
az eldobottak közül annyi Freya-lapkát kap,
ahányszor meg lett növelve az elfogott lapka
értéke. Köre végén a játékosnak csak 5 lapka
lehet a kezében,
a felesleget el kell
dobnia.

Offa két Freya-lapkát eldobott, mielőtt lerakta volna a
sárkányt, amire így rárak egy 7-es (5+2) növeléskorongot.
Mivel így ez a legértékesebb lapka a sorban, 4 pontot kap.
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4 Holló (6 db)
Odi társa.
A holló egy körben kétszr is lerakható, és mindkétszer kiértékelhető. A holló nem rakható le kétszer ugyanarra a helyre. A holló ott marad, ahová másodjára lett lerakva.
• Holló lerakható másik lapkára is ugyanazon
szabályok szerint, mint a sárkány. Sárkányra
is lerakható holló, viszont másik hollóra nem.
• Hollólapka ellökésekor az alatta lévő lapka is
vele lökődik.
• Ha Skadi elfogja a hollót, az alatta lévő lapkát,
lapkákat el kell dobni.

Horsa először Fenrirre rakja le a hollót, másodjára pedig a
sárkányra. Horsa 7 pontot szerez (4+3) ebben a körben.
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Niohoggr (5 db)
A Halál földjéről származó szörny.

Ha valaki olyan sorért vagy oszlopért kap pontot, amelyben van legalább egy
Niohoggr-lapka, minden ilyen lapkáért 2 pluszpontot kap.
• Ha a játékos sárkánnyal vagy hollóval letakarja
a Niohoggr-lapkát, de kap pontot a sorért/oszlopért, megkapja a Niohoggrért járó 2 pontot.
• Ha a játékos Hel-lapkával megöl egy Niohoggrot, megkapja a 2 pluszpontot.
• A 2 pluszpont akkor is jár a Niohoggr-lapkáért, ha Loki-lapka van mellette.

Hengest Fenrirt rak le, amelynek az értéke így 8, vagyis jár
neki pont a sorért. 7 (5+2) pontot kap.
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