
Az Asgard istenei kiegészítőt a Blood 
Rage alapjátékhoz a következő szabá-
lyokat követve lehet hozzáadni:

ElőkészülEtEk
Az előkészületek-fázis végén keverjé-
tek meg a 6 istenkártyát, és véletlen-
szerűen húzzatok 2-t belőlük. Csak 2 
istent használtok a játékhoz, a meg-
maradt istenkártyákat tegyétek vissza 
a dobozba. Tegyétek a 2 kiválasztott 
istenkártyát a tábla mellé, hogy min-
denki jól lássa.

Fogjátok a kártyáknak megfelelő isten-
figurákat, és tegyétek őket a kezdő-
tartományukra. A kezdőtartományuk 
meghatározásához fogjátok az ösz-
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 fal-
vakra; egyszerűen tegyétek őket a meg-
adott tartomány belsejébe.

Példa: Thor és Frigga lett véletlenszerű-
en kiválasztva. A megmaradt Ragnarök- 
jelzőkből húzással határoztátok meg, hogy 
Thor Myrkvlorban, Frigga pedig Angerboda-
ban kezd.

AsgArd istEnEi szAbályok 



Az istEnEk  
hAtAlmA

Az istenkártyák leírják az egyes iste-
neknek az általuk elfoglalt tartományra 
tett hatását, különféleképp módosítják 
a csata szabályait az adott tartomány-
ban. Ezek a hatások addig állnak fenn, 
míg az isten figurája a tartományon 
van, és ezek a szabályok felülírják a töb-
bi szabályt. Az istenek hatalma csak 
a saját tartományukra és a támogató 
fjordra terjed ki, másra nem.

Az istEnEk mozgásA
Az istenek tartományról tartomány-
ra mozoghatnak, amikor a játékosok 
fosztogatják a vidéket. Miután a játé-
kos befejezte a fosztogatásakciót egy 
olyan tartományon, ahol egy isten is 
van, mindegy, hogy sikeresen vagy 
sem, az adott játékosnak az istenfigu-
rát át kell tennie másik tartományra. 
A fosztogató játékos az alábbi felté-
telek betartásával tetszőleges tarto-
mányra 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.

ODIN
MINDeNek atyja

Ha sikeresen kifosztod Odin 

tartományát, akkor még egyszer 

megkapod a fosztogatás jutalmát.

tHOR
a győzeDelMes

Thor tartományában a csata győztese 

minden megsemmisített ellenséges 

figuráért 2 dicsőséget kap.

tyR
a csata uRa

Tyr tartományában minden figura EREJE 0-nak számít (csak a csatakártyák EREJE számít bele a csatába).

FRIgga
az aNyák véDelMezője

Frigga tartományában semmilyen 
okkal nem lehet figurát 

megsemmisíteni a csata során.

lOkI
a szélHáMOs

Loki tartományában a 
csata vesztesei kapják 
meg a harci dicsőget a 

győztes játékos helyett.

HeIMDallaz őRszeM

Heimdall tartományában a csatakártyákat képpel felfelé, egyesével kell kijátszani, a fosztogató játékos jön utolsóként.



Példa:  A Holló játékos megpróbálja ki-
fosztani Utgardot, de nem sikerül. Ezután 
Thort el kell mozgatnia Utgarról egy másik 
tartományra. Csak Yggdrasil tartomány 
megfelelő, mivel a többi vagy ki van foszt-
va, 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 kez-
detén mindkét istent véletlenszerűen 
választott új kezdőtartományra kell ten-
ni. Ezt a játék előkészületei során meg-
ismert módon kell megtenni. Húzzatok 
mindkét isten számára egyet a megma-
radt Ragnarök-jelzőkből, és tegyétek a 
megadott tartományokra a figuráikat.
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