Bevezető

Az északi mitológia legrégebbi eposza, a Völuspá arról az örök küzdelemről szól, amelyet az istenek, a rettentő szörnyek és mára már
elfeledett fajok vívnak egymással. Vajon kinek sikerül felülkerekednie a többieken? Legyűrik Thort a valkűrök? Odin túléli a ravasz
Loki cselvetéseit? A történet mindig változik, ahogy az örök körforgás mindenkit felemel és elejt.

A játék célja
A játékosok az északi mítoszok isteneinek, hőseinek és szörnyeinek lapkáit játsszák ki a célból, hogy uralják a többi lapkát és így pontokat szerezzenek. A játék végén az győz, aki a legtöbb pontot gyűjtötte össze.

Tartozékok
60 lapka (alapjáték)

6 x Odin

8 x Thor

6 x troll

8 x sárkány

5 pontkorong
(játékosonként 1)
8 x Fenrir

9 x Skadi

9 x valkűr

6 x Loki

25 lapka (kiegészítő)

5 x Hel

8 x Hermod

6 x jotünn

6 x vízikígyó

ponttábla

5 “+50/+100”-as korong
(játékosonként 1; elő- és hátoldal)

játékszabály
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Előkészületek
1 Képpel lefelé meg kell keverni az összes lapkát, majd kupacokban lerakni az asztalra.
2 Minden játékos felhúz és a kezébe vesz öt lapkát.
A játékosok nem mutatják meg egymásnak a kezükben lévő lapkákat.
3 Fel kell csapni egy lapkát az asztal közepére. Ha ez troll, félre kell rakni és helyette másikat kell felcsapni
(mindaddig, amíg végre sikerül nem trollt felcsapni). A félrerakott lapkákat vissza kell keverni valamelyik kupacba.
4 Mindenki választ magának egy színt, és pontkorongját lerakja a ponttábla mellé.
5 Véletlen segítségével ki kell választani egy kezdőjátékost; ő kerül elsőként sorra.

A játék menete
A játékosok az óramutató járása szerint következnek egymás után. Aki éppen soron van - vagyis az aktív játékos az alábbi akciókat hajtja végre, véghozzá ebben a sorrendben:
A Egy lapka kijátszása
A játékos a kezében lévő lapkákból kiválaszt egyet, lerakva azt a játéktérre, az alábbi
szabályok betartásával:
· A lapkának legalább egy oldalával érintkeznie kell már lerakott lapkával.
· Egy sorban vagy oszlopban legfeljebb hét lapka lehet.
Fontos: Sok lapkának van valamiféle képessége. Ezek a képességek a 3. oldalon olvashatók.

Így néz ki a játéktér
a játék során.

vagy
Egy lapka eldobása
Ha a játékos nem tud egy lapkát sem kijátszani, eldobhatja
egy lapkáját a kezéből. Ez a lapka kikerül a játékból, vissza
kell rakni a dobozba.
B Pontozás
Ha a játékos által lerakott lapka egy sorban és/vagy oszlopban a legértékesebb, a játékos
annyi pontot kap, ahány lapka van az adott sorban/és vagy oszlopban. Ha ez a lapka csak
holtversenyben a legértékesebb, nem jár érte pont.
Fontos: Csak olyan sorért/oszlopért szerezhető pont, amiben van legalább két lapka.

4 pont

0 pont

6 pont
Hengest lerakja az Odin-lapkát:
4 pontot kap érte.

Offa lerakja a Thor-lapkát, amely mind a
sorban, mind az oszlopban a legértékesebb:
kétszer 3 pont kap.

Horsa lerakja a troll-lapkát, de nem kap
érte pontot - az oszlopban van már egy
ugyanilyen értékes lapka.

Fontos: Aki lapkakijátszás helyett lapkát dob el, az nem kap pontot körében.
C Lapkahúzás
A játékos annyi lapkát húz, hogy a kezében öt lapka legyen.
Fontos: Ha a játékos Skadit játszott ki és elfogott vele egy lapkát, nem húz köre végén lapkát.

A játék vége
A játék akkor ér véget, amikor már az összes lapka fel lett húzva, és a játékosok kezében sincs már lapka. Az győz, aki a legtöbb pontot
gyűjtötte. Egyenlőség esetén az érintettek közül az a győztes, aki előbb érte el ezt a pontszámot.
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A lapkák képességei

A legtöbb lapkának van valamiféle képessége. Ezek egy része a pontozást befolyásolja, más részük a lapkák kijátszását. A lapkák képességei a játék végéig aktívak maradnak.

8 Odin (6 db)

7

Az összes isten atyja.
Nincs képessége.

Thor (8 db)
Az ég és a mennydörgés istene.
Nincs képessége.
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6 Troll (6 db)
Gonosz és vad szörny.
A lerakott troll közvetlen szomszédságába (vízszintesen és függőlegesen) nem rakható le lapka - kivéve másik troll.

Sárkány (8 db)
Veszélyes repülő szörny.
A lapra rárakható másik lapkára. A letakart
lapka képessége többé nem számít.

• Sárkány nem rakható le trollal szomszédos lapkára.
• Sárkány lerakható trollra.
• Sárkányra nem rakható másik sárkány.

A vörössel jelölt helyekre
csak troll-lapka rakható le,
más lapja nem. A zölddel
jelölt helyekre bármilyen
lapka lerakható.

Hengest lerakja a sárkányt Thorra, és a sorért kap 4 pontot.
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4 Fenrir (8 db)

Skadi (9 db)

A vadászat és a tél istennője.
A játékos lerakhatja a lapkát “normálisan”, de
úgy is, hogy egy más lerakott lapka helyére
rakja, azt visszavéve a kezébe (ez az elfogás).
• Troll mellett lévő lapka nem fogható el.
• Sárkány is elfogható; ha a sárkány alatt volt lapka, az kikerül a játékból.

Óriási farkas, Loki rettentő fia.
Minél több Fenrir vagy a sorban vagy oszlopban, annál több lesz a lerakott Fenrír értéke.
• A sort és az oszlopot külön kell számolni. Ha egy sorban
egy Fenrir van, az értéke ott 4, akkor is, ha az oszlopában
több Fenrir is van.
• A Loki-lapok mellett lévő Fenrirek értéke 0, és más Fenrirek értékét sem növelik meg.

Offa a sor végére lerak egy Fenrirt. Annak értéke így 12 (3x), és
Offa a sorért 5 pontot kap.

Horsa kijátszik egy Skadit, kicserélve azt a sárkányra. Mivel
Loki 0-ra csökkenti Odin értékét, Horsa 3 pontot kap a sorért.

2 Valkűr (9 db)
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Loki (6 db)
Cselszövő isten.
A Lokival (függőlegesen vagy vízszintesen)
szomszédos lapkák értéke 0-ra csökken. Más
Loki-lapkákra nem hat Loki képessége.

Az elesett harcosok vezetője a Valhallába.
Ha a játékos egy olyan sor/oszlop végére rak
valkűrt, amelynek másik végén valkűr van,
megkapja a sorért/oszlopért járó pontot.
• Loki ugyan képes 0-ra csökkenteni a valkűr értékét, azonban ez nem akadályozza meg a pontszerzést, ha a valkűr
a sor/oszlop szélén van.

Odin és a sárkány értéke egyaránt 0-ra csökkent. Fenrirre
nem hat Loki.

Hengest lerakja a valkűrt a sor bal szélére; 5 pontot kap.

3

Kiegészítő

Előkészületek

Az előkészületek megegyeznek az alapjáték előkészületeivel, az alábbi különbségekkel:
• Ki kell válogatni az öt Hel-lapkát. Mindenki kap egyet; négy vagy kevesebb játékosnál a felesleges Hel-lapkákat vissza kell rakni a
dobozba. Fontos: Kétszemélyes játék előkészületei során mindkét játékos két Hel-lapkát kap.
• A kiegészítő többi lapkáját össze kell keverni az alapjáték lapkáival.
• Minden játékos öt lapkát húz.
Egyebekben a játék szabályai megegyeznek az alapjáték szabályaival.

A kiegészítő lapkinak képességei

X Hel (5 db)
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A halál istennője.
Egy másik (nem Hel-)lapkára kell lerakni, képpel lefelé; a letakart lapka képessége többé nem
számít.
A lerakott Hel-lapka megszakítja a sort/oszlopot; tőle minden irányban lehet hét-hét lapka.
A játékos annyi pontot kap, ahány lapkával
szomszédos ez a lapja (átlósan is!).

Óriás.
Bármelyik lapka - kivéve Hel-lapka - sora/oszlopa végére lökhető vele. Ha a játékos ellök vele
egy lapkát, annak a helyére rakja le a jotünnt.
• Az ellökött lapka nem értékelődik ki.
• Sárkány ellökésekor az alatta lévő lapka a sárkánnyal együtt
lökődik arrébb.
• A jotünnel ellökhető troll.
• Troll mellé nem lökhető nem-troll.
• A lökéssel nem hozható létre 7 lapkánál hosszabb sor/oszlop.
• Az ellökött lapka nem haladhát át lyukon (ideértve a Hellapkát is).

• Kézben a Hel-lapkán kívül öt lapkának kell lennie.
• Aki Hel-lapkát játszik ki, az nem húz helyette másik lapkát.
•
•
•
•

Hel-lapka lerakható troll mellé.
Hel-lapkára semmilyen másik lapka nem rakható.
Skadi nem tudja elfogni Helt.
Lerakható lapka úgy, hogy egyedül Hel-lapkával szomszédos.
Ezzel új sor/oszlop indul, és 1 pont jár érte.
Offa lerakta Hel-lapkáját. 4
pontot kap. A felső sor mostantól két külön sorra van
szétszakítva.
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Horsa jotünnt játszik ki, a sor végére lökve Thort. 8 pontot kap, az oszlopért 3-at, a sorért 5-öt (Thor értéke 0 Loki miatt).

3 Hermod (8 db)

Vízikígyó (6 db)

Loki rettentő gyermeke.
A vízikígyóért csak akkor jár pont, ha teljes sorban/oszlopban ő a legértékesebb (a lyukakon,
Hel-lapkákon túli sorokkal, oszlopokkal is számolni kell).
Ilyenkor annyi pont jár, ahány lapja és üres hely/Hel-lapka van
a teljes sorban/oszlopban.
• A vízíkigyóval vagy csak a teljes sor, vagy csak az oszlop értékelhető ki; a lapkát kijátszó játékos dönti el, melyik lesz az.

Az istenek hírnöke.
Miután a játékos kijátszotta Hermodot, ugyanabba a sorba vagy oszlopba nyomban kijátszhat
a kezéből egy másik lapkát.
Köre végén a játékos úgy húz, hogy a kezében öt lapka legyen.
• Több Hermod is kijátszható egymás után.
• A Hermod-lapka után Hel-lapka is kijátszható, amennyiben
szomszédos (vízszintesen, függőlegesen vagy átlósan) az előbb
kijátszott Hermoddal.
• Minden lapkakijátszás után meg kell nézni, jár-e érte pont.

Hengest kijátszott egy vízikígyót; a teljes sorért, amelyben a vízikígyó van, 4 pontot kap (2 lapka + 2 üres
hely).

Köszönetnyilvánítás

Jotünn (6 db)

A tervező szeretne köszönetet mondani tesztjátékosainak: elsősorban
csodás feleségének, Melissa Caputónak, azután szüleinek, Steve és Sharon Caputónak, barátainak, JT Mudge-nak, Joe Darcynak, Heather
Ottónak, Dan és Theresa Dickinsonnal, valamint munkatársainak,
Ben Zoltewicznek, Brian Saundersnek, Greg Franknak, Dave Ballnak
és Ernie Lafkynak.

Offa Hermodot rak le a valkűr mellé,
és kap 2 pontot. Ezután lerak ugyanebbe a sorba egy trollt, és kap még 3
pontot. Összesen 5 pontot gyűjtött.
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