Yggdrasil, a “pokoli paripa”, a gigászi kőrisfa, amely a világot tartja, most veszélybe került. Közeleg A Ragnarök és neked, aki egyike
vagy a hatalmas Áz és Ván Isteneknek, szembe kell nézned a Gonosz Erők irgalmatlan áradatával. Mindent kockára kell tenned,
hogy megóvd Yggdrasilt a pusztulástól. Az utolsó csata, melyet már az idők hajnalán megjósoltak, most eljött. A feladatod az, hogy visszaszorítsd
a Gonosz Erőket Yggdrasilból, ezzel megmentve a világot.

JÁTÉKMENET
Az Yggdrasil egy kooperatív játék. Egy Istenség szerepében a többi játékossal összefogva a feladatotok az, hogy megállítsátok
a Gonosz Erők előrenyomulását Asgard felé.

nidhögg
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Jörmungand

fenrir
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Loki

Az Istenek felváltva következnek, az óramutató járásával megegyező irányban, a játék végéig. A saját körében az aktív Istenség:

1) HÚZ EGY ELLENSÉG KÁRTYÁT
Ellenség kártya húzásakor Asgardban a jelölő egy hellyel előrébb mozdul
(jobbra). Ezután végre kell hajtani az Ellenség által kifejtett hatást.

2) VÉGREHAJT HÁROM KÜLÖNBÖZŐ AKCIÓT
Az aktív Isten saját belátása szerint végrehajt három különböző akciót a
lehetséges kilencből. Minden akció Yggdrasil egyik világával van kapcsolatban.

Hel került kiválasztásra, az ő jelölője lép előre egyet,
a következő helyre.

A JÁTÉK VÉGE
D
Az Istenek azonnal veszítenek, ha bármelyik Istenség fordulójának
végén a következő állapotok valamelyike bekövetkezik:
- Ha öt, vagy több Ellenség átjut Asgard falain.

Győzelem
Az Istenek győznek, ha elfogynak az Ellenség kártyák és a
vereség az imént említett esetei nem állnak fenn (miután az
aktív Istenség érvényesítette az utolsó Ellenség kártya hatásait, és
végrehajtotta az akcióit).

Az Istenek Végeztének éjjelén az Istenek a világ fájának
túléléséért harcolnak majd. Amikor egy nyíl fúródik az imádott
Isten szívébe, az jelzi majd Ragnarök eljövetelét.

Surt, Fenrir, Nidhögg, Loki és Hel Asgard falai mögött vannak.

- Ha három, vagy több Ellenség átjut Valhalla ajtaján.

Három hosszú esztendeig tombol majd a tél. A farkasok, Hati és
Skoll becserkészik, és felzabálják a Napot és a Holdat. Fenrir széttöri láncait, míg Loki kiszabadul börtönéből. Jörmungand Midgard
fölé emelkedik, míg Naglfar, a körmök hajója, a vizek mélyére
száll.
Kezdődjön hát az Istenek és Ellenségeik végső összecsapása, és az

Surt, Nidhögg és Loki Valhalla ajtaja mögött vannak.

- Ha egy Ellenség bejut Odin Csarnokába.

Surt Odin Csarnokában van.

ütközet romjain Yggdrasil felvirágzik majd.

TARTOZÉKOK ÉS ELŐKÉSZÜLETEK

16 Óriás kártya

18 Ereklye kártya

42 Ellenség kártya
4 vászonzsák
1 játéktábla

1 Elsüllyedt
Sziget jelölő

1 Valkűrök jelölő
+ műanyag talp

10 Speciális kártya

6 Elérhetetlen Világ
jelölő

1 kocka

6 Istenség jelölő
47 Viking
jelölő

42 Tűz Óriás
jelölő

1 Ván
jelölő

8 Tünde
jelölő

6 Ellenség jelölő

Tedd a játéktáblát az asztal közepére, hogy minden játékos könnyedén elérhesse. Helyezd a kockát és a 6 Elérhetetlen Világ jelölőt a
tábla mellé. Ossz minden játékosnak egy Istenség jelölőt, a többit tedd vissza a dobozba.
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Helyezz a játékosok számával megegyező számú +1 Tünde jelölőt az Tündék Világára. z

1

Helyezd a Ván jelölőt Az Utánpótlás Sáv első mezőjére a Megszentelt Földön. b
Helyezd a 6 Ellenség jelölőt az indulási pozícióba, Asgardban. o
Helyezd a 18 Ereklye kártyát a Törpék Kohójába. t
Keverd meg, és lefelé fordítva helyezd a 16 Óriás kártyát a Jégerődbe. n
Helyezd a Valkűrök jelölőjét a Szivárvány Szigetre, Midgardban. m
Helyezd az Elsüllyedt Sziget jelölőjét a Fekete Szigetre, Midgardban. m
Helyezz 12 Tűz Óriás jelölőt a Tűz Királyságára. s

3
4
6
8

Helyezz 5 Viking jelölőt a Holtak Világára. h
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A választott nehézségnek megfelelően készítsd elő a 42 lapos Ellenség paklit.
A zsákokat a következőképpen készítsd elő:

12
6
9
9
6
12
3
15

NEHÉZSÉGI SZINT
A játék nehézségi szintje tetszés szerint változtatható.
A 42 lapból álló Ellenség pakli kezdetnek megfelelő (könnyű szint).
Létezik azonban néhány Speciális kártya, melyekkel a játék nehezebbé tehető:
A Dühös Ellenség kártyák hatására az Ellenség egy helyett két mezőt lép előre
(amennyiben az lehetséges). A hatás végrehajtása ilyenkor csak egyszer történik, miután a
mozgás befejeződött. A hat Ellenség kártyából a választott nehézségi szintnek megfelelő
számút cseréljünk le Dühös Ellenség kártyára, így a pakli változatlanul 42 lapot tartalmaz
majd.
A Ragnarök kártyák hatására több Ellenség egyidejűleg lép egy mezőt. Ekkor nem
érvényesítjük az Ellenség hatásait. Ha ennél is nagyobb nehézséget szeretnél, akkor adj
minél több Ragnarök kártyát a 42 lapos paklihoz.
Azt javasoljuk, hogy a Speciális kártyákat lehetőleg egyenletesen keverd a pakliba. Ezt
úgy lehet megoldani, hogy a paklit szedd szét annyi kisebb paklira, ahány Speciális
kártyát választottatok, majd mindegyikhez adj hozzá egy Speciális kártyát, keverd meg
külön-külön, végül a megkevert kis paklikat helyezd egymásra.
A játékosok száma szintén hatással van a nehézségi szintre: fontos tudni, hogy minél több
játékos van, annál nehezebb a játék.

AZ YGGDRASIL AKCIÓI
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Hol vastag falak állnak,
Ellen, s vitéz elhullnak.
De bárki szeme mögé lát,
Látva Odin kő trónusát

SGARD

Asgardban az Istenek az Ellenséggel harcolnak, és megpróbálják visszaszorítani őket. Ez a
játék fő célja.

{

{
{
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Az Ellenség harci ereje aszerint változik, hogy hol helyezkednek el.

HARC

5

- Válassz ellenfelet a hat Ellenség vagy az Óriások közül.
- Tegyél át a készletedből tetszésed szerinti mennyiségű Viking jelölőt a
Holtak Világára (de nem feltétlenül kötelező tenni belőlük). h
- Dobj a kockával.
- A kidobott pöröly jelek számát add az imént átrakott Viking jelölők
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Például, Hel harci ereje 8, Jörmungand és Loki ereje 7,
Nidhöggé 6, Fenriré pedig 5. Surt harci ereje 6 volt.
Amikor veszít, akkor visszalép egyet (balra). Harci
ereje 5-re csökken.

számához.
- Ha szükséges, add az ellenségre vonatkozó Ereklye bónuszt az eddigi
eredményhez. Az Ereklyék nincsenek kapcsolatban az Óriásokkal.
- Tegyél át a készletedből tetszésed szerinti mennyiségű Tünde
jelölőt az Tündék Világára (de nem feltétlenül kötelező tenni belőlük). z
- Add az eddigi eredményt az imént átrakott Tünde jelölők számához.
- Amennyiben a végeredmény nagyobb, vagy egyenlő, mint az Ellenség
harci ereje, akkor a csatát megnyerted; ha kisebb, akkor vesztettél.

+

+

+

Amennyiben az Istenség nyeri a csatát, akkor az Ellenség visszalép egyet (balra
halad). Az Ellenség hatása nem kerül végrehajtásra, ha visszafelé lép.

Például Odin Surttal harcol, akinek a harci ereje 6. Odin
eldob 2 Vikinget, majd dob a kockával (2-t). Tehát az ő
ereje 2+2=4. Hozzáadja az Ereklye bónuszát, +1-et, és
eldob egy Tündét is. Ereje most már 4+1+1=6. Harci
ereje így egyenlő lesz Surt erejével, tehát Odin győz.

Ha az Istenség veszít, akkor nem történik semmi.

m

Hét tenger mosta szigeteken,
Valkűrök vállán nagy a teher.
Harc Isteneinek kegyét,
Megfizeti majd az ember.

M

IDGARD

Midgardban együtt harcolnak az Istenek és - hála a Valkűröknek - a Vikingek, akik nagy
segítséget nyújtanak a küzdelemben.
1. A Valkűrök tetszés szerint mozgathatók
A Valkűrök tetszés szerint mozgathatók az egyik szigetről a másik szomszédos
szigetre. Ez akkor is megtehető, ha akár a kiindulási, akár a cél sziget a víz alatt
van.

A Valkűrök mehetnek a Fehér szigetre, vagy a Zöld szigetre,
amelyik el van süllyedve. Emellett akár maradhatnak is a
Kék szigeten.

2. Keresd a vikingek lelkét azon a szigeten, ahol a Valkűrök tartózkodnak
Fordulónként egyszer lelkeket tehetsz arra a szigetre, ahol a Valkűrök
tartózkodnak, de csak akkor, ha a sziget nincs a víz alatt. A Valkűrök kiindulási
helye a Szivárvány Sziget. Ezen a szigeten nem lehet keresni.
A lelkek keresése úgy történik, hogy annak a szigetnek a zsákjából, ahol éppen
a Valkűrök tartózkodnak, kihúzunk három jelölőt. Ha már nincs három jelölő a
zsákban, akkor az összeset kivesszük.
Az aktív Istenség megtartja a kihúzott Viking jelölőket, de visszateszi a
Tűz Óriásokat a vászonzsákba.
Megjegyzés: nem tilos megnézni a zsákok tartalmát a játék során; de minél kevesebbszer
teszed meg ezt, annál nagyobb a kihívás, és annál megérdemeltebb lesz a győzelem.

Odin fogja a zöld zsákot, ami megfelel annak
szigetnek, ahol a Valkűrök éppen tartózkodnak. Kivesz
belőle 3 jelölőt: 2 Vikinget és 1 Tűz Óriást. Megtartja a 2
Vikinget, majd a Tűz Óriást visszateszi a zöld zsákba.
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Komor bércek árnyékában,
Törpék népe készül bátran,
Végső harchoz forgolódnak,
Csodás fegyvert kovácsolnak.

D

ÖRPÉK KOHÓJA

Nidavellir

A Törpék látják el az Isteneket Ereklyékkel, amelyek bónuszpontokat adnak a harcban.
Ezek hatása állandó, sosem hagyható figyelmen kívül.
Vegyél el egy 1-es szintű Ereklye kártyát (bármelyiket) a Törpe Kohóból.
vagy
Tegyél vissza egy 1-es, vagy egy 2-es szintű Ereklye kártyát a Törpe Kohóba,
hogy helyette elvegyél onnan egy eggyel magasabb szintűt. Csak olyat cserélhetsz magasabb szintűre, amelyik ugyanolyan Ellenség ellen hat. Ne felejtsd
el, hogy az Ereklye hatása azonnal érvényesül, amint a birtokodba kerül.
Egy Istenségnél lehet bármennyi különböző Ereklye. Különböző Istenek birtokolhatnak ugyanolyan, de eltérő szintű Ereklyéket.
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Frey istennek hívására
Ébred már az erdő,
Elfek vonulnak csatára
Szikrázó fényük oly dicső

T

ÜNDÉK

Odin visszateszi a 2-es szintű Gyűrűt és elvesz helyette egy
3-as szintű Gyűrűt. Mostantól állandó +3 bónusza van a
Hel elleni csatákban.

VILÁGA

Alfheim

A Tündék teszik lehetővé az Istenek számára, a rossz kockadobások eredményeinek
ellensúlyozását.
Vegyél el egy Tünde jelölőt a Tündék Világáról.
Ez az akció nem hajtható végre, ha elfogytak a jelölők a Tündék Világáról.
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Sárkányoknak otthonából
Iszonytató méreg bugyog
Isteneké a nagy feladat
Hogy távol tartsák mind e vadat.

S

ÖTÉTSÉG

VILÁGA

Niflheim

A cserék lehetővé teszik az Istenek számára, hogy szorult helyzetben segítsenek egymáson.
Venni, adni, cserélni Tündéket és/vagy Vikingeket egyszerre, csak egyetlen
másik Istenséggel lehet.

h

Sehonnai holtak népe
Eléri majd Hel vidékét
Álmaiknak régen vége
S odalent sem lelnek békét.

H

Odin 2 Vikinget és 1 Tündét ad Freyjának.

VILÁGA

Helheim

KIRÁLYSÁGA

Muspellheim

OLTAK

Az Istenek megváltoztathatják a zsákok tartalmát. A zsákok ésszerű kezelése igen fontos a
győzelemhez.
Vegyél el 5 Viking jelölőt a Holtak Világáról és tedd az egyik tetszés szerint
kiválasztott zsákba. Ha csak kevesebb, mint 5 jelölő van, akkor mindet tedd bele.
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Surt szavát követve,
Az Istenek fékeveszett tüze
Útjában felemészt mindent,
Dühének senki sem állhat ellent.

T

ŰZ

Az Istenek megtisztíthatják a zsákokat a Tűz Óriásoktól.
Vegyél ki 5 jelölőt az egyik tetszés szerinti zsákból. Ha csak kevesebb, mint 5
jelölő van, akkor mindet vedd ki. A kivett jelölők közül a Tűz Óriásokat helyezd
a Tűz Királyságára, a Vikingeket pedig tedd vissza a zsákba.
A kivett 5 jelölő közül 3 Tűz Óriás: ezek a Tűz
Királyságára kerülnek. A Vikingek pedig
visszakerülnek a zsákba.

AZ YGGDRASIL AKCIÓI

n

Hóban fagyban, s bizony jégben,
Óriások élnek bűnben
Utgard várban dorbézolva
Istenektől kitagadva.

J

ÉGERŐD

Jötunheim

Loki hatalmának köszönhetően Óriások jelennek meg. Az Óriások korlátozzák az Istenek
akcióit. Időnként elkerülhetetlen a küzdelem velük. Ráadásul, a legyőzött Óriások
egyesülhetnek, ezzel aktiválva a Rúnát.
Harcolj az aktív Óriás ellen (lásd: LOKI), vagy pedig az Óriás pakli tetején
levő Óriás Ellen (anélkül, hogy a lefelé fordított lapot felfednéd). Minden Óriás
harci ereje 3 (Lásd: HARC).
Ha az Istenség nyer, akkor az Óriás kártya eldobásra kerül, felfelé fordítva a játéktábla
mellé, és többé nem fejt ki hatást. Az Istenek osztoznak az eldobott Óriás kártyák Odin megküzd Gialp Óriással, aki megakadályozza az Isteneket
abban, hogy akciót hajtsanak végre a Tűz Királyságában. 3-as
pakliján.
harci erejével megnyeri a csatát. Eldobja Gialp kártyáját, amely
Ha az Istenség veszít, akkor az Óriás kártya a lefelé fordított Óriás pakli tetején
így a harmadik része lett a Daeg Rúnának. Gialp legyőzésével
marad, amennyiben a harc előtt ott volt, ha viszont ez volt az aktív Óriás
a Tűz Királysága újra elérhető.
(felfedett állapotban), akkor továbbra is aktív marad.
Amikor 4 olyan Óriás kártyája kerül a dobópakliba, amelyek azonos Rúnához
tartoznak, akkor az aktív Istenség végrehajtja a szóban forgó Rúna hatását.

AZ ÓRIÁSOK HATÁSAI

A RÚNÁK KÉPESSÉGEI

Meggátolják az Isteneket abban, hogy Valkűröket
hozzanak az elmerült szigetre (habár nem is szorítják
ki őket onnan). Fordítsd az Elsüllyedt Sziget jelölőt az
örvényes oldalára, amikor az Óriás aktív.

Sigel Rúna: Vegyél el maximum 15 Viking
jelölőt a Holtak Világáról, és oszd szét tetszésed szerint az Istenek között.

Hatástalanítják az Istenek erejét.
Daeg Rúna: A következő 3 fordulóban az
Istenek nem húznak Ellenség kártyát.

Meggátolják az Isteneket abban, hogy akciókat hajtsanak
végre az adott világban (emlékeztetőül helyezz egy
Elérhetetlen Világ jelölőt a szóban forgó világra).

Mann Rúna: Lépj vissza 3 mezőt az egyik
Ellenséggel.

Meggátolják az Isteneket abban, hogy a harc során dobjanak
a kockával. Kizárólag Vikingek, Ereklyék és Tündék
adhatnak plusz pontokat.

Tiwaz Rúna: Lépj vissza egy-egy mezőt 3
Ellenséggel.

B

Vánok háborúja után
Fejét vették a foglyoknak
Segítségre lesz itt szükség,
Hol az Ázok csatároznak

+1 harci erőt ad a megjelölt Ellenségnek (emlékeztetőül
fordítsd az Ellenség jelölőt a +1-es oldalára), vagy Óriásnak.
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EGSZENTELT

FÖLD

Vanaheim

Például, az aktív
Istenség megteheti,
hogy visszateszi a
Vánt az első mezőre
Lépj előre egyet az Utánpótlás sávon
és magához vesz 2 Vikinget, vagy pedig
vagy
mozgatja a Valkűröket. Máskülönben
egy mezővel lépteti a Vánt: majd a
Helyezd vissza a Ván jelölőt a sáv első mezőjére, és hajtsd végre annak a
mezőnek a hatását, amelyen a visszahelyezés előtt állt, vagy bármelyik, ettől a következő Istenség eldönti, hogy használja-e a Ván aktuális
mezőjének hatását.
mezőtől balra lévő mező hatását.

A Ván segíti az Isteneket abban, hogy akcióikat a megfelelő időben, minél
hatásosabban használhassák.

Mozgasd a Valkűröket Midgard egyik szigetére, anélkül, hogy lelkeket keresnél. Átmenni az örvényen továbbra is tilos.
Vegyél el két Viking jelölőt közvetlenül a Holtak Világáról.
Átrendezheted az Ellenség pakli felső 6 lapjának sorrendjét.
Lépj vissza egy mezőt bármelyik Asgardban tartózkodó Ellenséggel.
Dobd el bármelyik Óriás kártyát az Óriás pakliból, anélkül, hogy megküzdenél vele, majd keverd össze a paklit.

ELLENSÉG HATÁSOK

A hatás erejének a szimbóluma ez:
Miután az Ellenség kártya hatásait végrehajtottuk, a kártya a dobópaklira kerül.
Óriásnő szült meg engem
De Helheim hamar kitagadott.
Itt végzi a sötét mélyben
Mind ki szegény, hitehagyott.
Körmeikből Naglfar épült,
Szörnyű, átok hajó készült,
Miénk lészen Yggdrasil.

{

{
{
{

Megjegyzendő, hogy az utolsó mező (Odin Csarnoka) nem váltja ki az Ellenség
hatását, hanem a játék azonnal véget ér az Istenek vereségével.

{

Minden forduló elején, amikor a játékos új Ellenség kártyát húz, akkor a
megfelelő Ellenség jelölővel lép egyet előre (jobbra). Ezután végre kell hajtani az
Ellenség által kifejtett hatásokat. Ez a hatás attól függ, hogy az Ellenség melyik
mezőre érkezik.

Ez a 8 mező 5 területre osztható: 1, 2, 2, 2 és 1 mező.

Például, a játékos Hel Ellenség kártyáját húzza:
Jelölője a következő mezőre kerül.
Hatásai 2-es erővel kerülnek végrehajtásra.

H

l

Hel a Holtak Istennője kiüríti a zsákokból a Vikingeket és a Holtak Világába teszi őket.
Dobj a kockával.
Ennek eredménye egy szigetet jelöl. A kiválasztott sziget zsákjából távolíts el
annyi Viking jelölőt, amekkora Hel ereje.
A kivett jelölőket helyezd a Holtak Világára.
Ha a zsákban nincs a kívánt mennyiségű Viking jelölő, akkor a maradékot
vedd ki.

Lángoktól sok elenyészik,
Árnyéktól sok emésztődik,
A nap mögül rájuk csapva
Muspell fiait viszem harcba
A Bifrost omlik lépteimtől,
Világfa kardom élétől dől,
Váljon hamuvá Yggdrasil.

A kocka a zöld zsákot jelöli ki. Hel a negyedik mezőn áll, éppen
Asgard falai előtt. Ezen a területen az Ellenség hatásainak
ereje 2. Tehát az aktív Istenség 2 Viking jelölőt tesz át a zöld
zsákból a Holtak Világára.

S

t

Surt harcba küldi a Tűz Óriásokat Midgard ellen.
Dobj a kockával.
Vegyél el a Tűz Királyságáról Surt erejével megegyező számú Tűz Óriás jelölőt.
Tedd a jelölőket a kocka által jelölt sziget zsákjába.
Ha a Tűz Királyságában nincs a kívánt mennyiségű Tűz Óriás jelölő, akkor a
maradékot vedd el.

Midgard tengerébe vetve,
Örvények ura vagyok én.
Hatalmas kígyó lett belőlem
S tavak ura a földtekén.
Szívem dühe oly végtelen,
Senki nem áll nekem ellen,
Pusztuljon mind Yggdrasil.

J

A kocka a kék zsákot jelöli ki. Surt az ötödik mezőn áll, a Valhalla
ajtaja előtt: a hatások ereje itt 2. Tehát az aktív Istenség 2
Tűz Óriás jelölőt tesz át a kék zsákba a Tűz Királyságáról.

örmungand

Jörmungand keresztezi az Istenek terveit Midgardban. Megakadályozza őket abban, hogy
lelkeket keressenek a négy szigeten. Ráadásul, visszaküldi a Valkűröket a Szivárvány
Szigetre.
Dobj a kockával.
Tedd az Elsüllyedt Sziget jelölőt arra a Midgard szigetre, amelyet a kocka mutat.
Tedd vissza a Valkűröket a Szivárvány Szigetre.
Jörmungand hatásai függetlenek az erejétől.

ELLENSÉG HATÁSOK

L

Nagy Istenek fivéreként
Vonom őket rossz viszályba.
Csalás, szavak mestereként
Mosollyal megyek csatába.
Megbánást ha láttok rajtam
Álca csak az, hogy íjam ajzzam.
Nem áll ellen Yggdrasil.

oki

Loki, az áruló, Óriásokat szólít, hogy pánikot keltsen Yggdrasilban.
Vegyél el Loki erejével megegyező számú Óriás kártyát.
Helyezd ezeket a kártyákat felfelé fordítva a Jégerőd mellé. Az Óriások
aktiválódnak, ami azt jelenti, hogy hatásukat azonnal kifejtik, és érvényben is
maradnak, amíg ezek az Óriások játékban vannak.
Ha a Jégerődben nincs a kívánt mennyiségű Óriás kártya, akkor a maradékot
vedd el.

Loki a harmadik mezőre lép, és megáll Asgard falai előtt.
Hatásának ereje még mindig 1. Tehát 1 kártyát helyezz az
Óriás pakliról a Jégerőd mellé. A példában ez Gialp: mostantól
az Istenek nem hajthatnak végre akciót a Tűz Királyságában,
ameddig Gialp nem szenved vereséget.

N

Niflheimben az áruló
Holtak testét lakmározom.
Nap-sas az én ellenségem.
A harmadik gyökeret rágom.
Gyötörve a világfa kérgét
Fogam vájja bele mérgét,
Méreg lepjen, Yggdrasil.

idhögg

Nidhögg felgyorsítja a játékot. Magával húz egy Ellenséget. Vigyázz! Ez a hatás végzetes
is lehet.
Lépj egy mezőt előre a legtávolabbi Ellenséggel (aki akár lehet Nidhögg is)
anélkül, hogy bármilyen hatást végrehajtanál.
Ha a legtávolabbi mezőn több Ellenség is tartózkodik, akkor az Istenek választják
ki, hogy melyiket mozgatják előre.
Nidhögg hatásai függetlenek az erejétől.

Nidhögg Surtot viszi magával, mert ő tartózkodik a
legmesszebb.

F

Szembesülve félelmükkel
Isteneknek foglya lettem.
Nincsen lánc, mi megállíthat,
Csakis Gleipnir irányíthat.
De a múlté mindez, fogadom,
S újra él elnyomott haragom,
Elsorvasztunk, Yggdrasil.

enrir

Fenrir meggátolja az Isteneket akcióik végrehajtásában. Félelmetes ellenség. Ne engedd,
hogy túlságosan előre jusson!
Amikor a játékos Fenrirt húzza, akkor nincs más választása: meg kell próbálnia
lenyugtatni, mielőtt saját akcióját végrehajtaná.
Minden próbálkozás akciónak minősül.
Fenrir lenyugtatásához dobj a kockával. A következő eredmények számítanak
sikeresnek:
-

,

, vagy

-

, vagy

-

ha Fenrir ereje

ha Fenrir ereje

ha Fenrir ereje

.

.

.

Amennyiben sikerült lenyugtatni Fernirt, akkor végrehajthatod a maradék akcióidat; azonban ameddig Fernir dühös, addig semmilyen más akció nem hajtható
végre. Ha nem sikerül lenyugtatnod, akkor a soron következő Istenségnek szintén meg kell próbálnia (miután felhúzott egy Ellenség kártyát, és végrehajtotta
annak hatásait).
Ha ismét Fenrir kerül felhúzásra az Ellenség pakliról és még mindig dühös, akkor
jelölője egy mezővel előrébb mozdul, de hatását nem kell végrehajtani.
Az új Fenrir kártya a dobópaklira kerül. Az aktív Istenségnek le kell
nyugtatnia.

Odin Fenrir kártyáját húzza, így az egy mezőnyit lép előre,
és Asgard falai mögé kerül; ereje 2 lesz. Odin megpróbálja
lenyugtatni, ezért dob a kockával:
Első akció: eredmény - fekete: újra kell próbálkoznia.
Második akció: eredmény - zöld: újra kell próbálkoznia.
Harmadik akció: eredmény - zöld: megint nem sikerült.
Fordulója véget ért.
A következő játékos, Thor, Ellenség kártyát húz: Surt.
Lép egyet a jelölőjével, és végrehajtja a hatásokat. Első
akciójaként megpróbálja lenyugtatni Fenrirt. Dob a kockával.
Eredmény - fehér: Fenrir lenyugodott. Thor végrehajtja a
maradék 2 akcióját.

ISTENSÉGEK KÉPESSÉGEI

ODIN

Két Ellenség kártyát húzhat egy helyett, tetszése szerint
választ egyet, a másikat pedig visszateszi a pakli tetejére,
vagy az aljára.

THOR

Isteneknek királya, harcosok közt legnagyobb,
Érted ezernyi hős becsületből halt legott.
Ravaszságért, bölcsességért,
Fél szemed adtad Mimirért.

Odin fia, erőd hatalmas
S ügyességed mérhetetlen.
Védelmezed Midgard népét,
Az óriások sem állnak ellen.

+1-et kap harci erejére.

FREY
4 akciót hajthat végre (3 helyett), azonban mindegyiknek
különböző világban kell történnie.

HEIMDALL

Ván vagy te, s a szerelemért
Nem állhatod már az acélt.
Eldobtad egykor a kardod,
Mit Miming a troll kovácsolt.

Bifrost hídjának őrizője
A te figyelmed sosem lankad.
Gjallarhorn kürtjét ha megfúvod
Asgardra a harc napja virrad.

4 jelölőt vehet el 3 helyett, amikor lelkeket keres.

TYR
Kétszer dobhat a kockával, és a tetszése szerinti eredményt
választja.

FREYJA

Szigorral ítélsz, Odin vére,
Régóta fél karúként élve,
Szembeszálltál a Farkassal,
Magad küzdöttél a vaddal.

Valkűrök közt te, az első,
Harcos mennyországban úrnő.
Szép köpeny, vagy ékszer ékít,
Egy csapással megölsz bárkit.

2 akcióját a 3-ból ugyanabban a világban is végrehajthatja.

Mivel minden Istenségnek más-más egyedi képessége van, ezért a játszmák jelentősen eltérhetnek egymástól, attól függően, hogy
melyik Istenségek szerepelnek, és hogy milyen sorrendben következnek. Így tehát a játék számos különböző variációban játszható.
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