Asgard istenei szabályok
Az Asgard istenei kiegészítőt a Blood
Rage alapjátékhoz a következő szabályokat követve lehet hozzáadni:

Előkészületek
Az előkészületek-fázis végén keverjétek meg a 6 istenkártyát, és véletlenszerűen húzzatok 2-t belőlük. Csak 2
istent használtok a játékhoz, a megmaradt istenkártyákat tegyétek vissza
a dobozba. Tegyétek a 2 kiválasztott
istenkártyát a tábla mellé, hogy mindenki jól lássa.

Fogjátok a kártyáknak megfelelő isten
figurákat, és tegyétek őket a kezdőtartományukra. A kezdőtartományuk
meghatározásához fogjátok az ös�szes megmaradt Ragnarök-jelzőt, ami
visszakerült a dobozba (a játéktáblára
vagy a korszaksávra kerülteket nem!),
és keverjétek össze őket. Húzzatok
egyet-egyet a két istennek, és tegyétek
a jelző által megadott tartományra az
istenfigurákat. Majd tegyétek vissza a
dobozba a Ragnarök-jelzőket.
Az istenfigurák soha nem kerülnek falvakra; egyszerűen tegyétek őket a megadott tartomány belsejébe.
Példa: Thor és Frigga lett véletlenszerűen kiválasztva. A megmaradt Ragnarök-
jelzőkből húzással határoztátok meg, hogy
Thor Myrkvlorban, Frigga pedig Angerbodaban kezd.

Az istenek
hatalma

Az istenkártyák leírják az egyes isteneknek az általuk elfoglalt tartományra
tett hatását, különféleképp módosítják
a csata szabályait az adott tartományban. Ezek a hatások addig állnak fenn,
míg az isten figurája a tartományon
van, és ezek a szabályok felülírják a többi szabályt. Az istenek hatalma csak
a saját tartományukra és a támogató
fjordra terjed ki, másra nem.
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Az istenek tartományról tartományra mozoghatnak, amikor a játékosok
fosztogatják a vidéket. Miután a játékos befejezte a fosztogatásakciót egy
olyan tartományon, ahol egy isten is
van, mindegy, hogy sikeresen vagy
sem, az adott játékosnak az istenfigurát át kell tennie másik tartományra.
A fosztogató játékos az alábbi feltételek betartásával tetszőleges tartományra teheti az istenfigurát:
• A tartományon nem lehet már egy
istenfigura.
• A tartomány nem lehet már kifosztva.
• A tartomány nem lehet a Ragnarök
által már elpusztítva.
• Ha nincs megfelelő tartomány, akkor
az istenfigura nem léphet el.

Példa: A Holló játékos megpróbálja kifosztani Utgardot, de nem sikerül. Ezután
Thort el kell mozgatnia Utgarról egy másik
tartományra. Csak Yggdrasil tartomány
megfelelő, mivel a többi vagy ki van fosztva, vagy megsemmisült, vagy van már ott
egy isten.
Az isten hatalma mostantól az általa
elfoglalt új tartományra hat.

Az istenek

újraállítása
A Második és a Harmadik korszak kezdetén mindkét istent véletlenszerűen
választott új kezdőtartományra kell tenni. Ezt a játék előkészületei során megismert módon kell megtenni. Húzzatok
mindkét isten számára egyet a megmaradt Ragnarök-jelzőkből, és tegyétek a
megadott tartományokra a figuráikat.
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