
Megszállás 

Harag költség = STR 

Tegyél egy figurát a tartalékodból egy 
tartományra (nem Yggdrasilra) 

Menetelés 

Harag költség = 1 
Mozgass akárhány figurát egy 

tartományból egy másikba 

Fejlesztés 

Harag költség = STR 
Tedd a fejlesztéskártyát a klánlapodra 

(Ingyenes megszállás) 

Küldetés 

Harag költség = Nincs 
Vállalj el egy küldetést és tedd fejjel 

lefelé a klánlapodra 

Fosztogatás 

Harag költség = Nincs 
Támadj meg egy tartományt, 

amelyikben jelen vagy 

I. kor II. kor III.kor 
 Heimdall's Eye/Heimdall's Gaze: Ezeket a kártyákat még kijátszhatod (az STR-t hozzá adva) az után, hogy mindenki megmutatta a 

csatakártyáit. Ezeknek a kártyáknak az STR-je teli fehér körben van kiemelve. 
Frigga's Grace: Sikeres fosztogatás után növeld az egyik klán 
jellemződ további 1-gyel. 

Heimdall's Watch: Dobj el minden kijátszott kártyát. Kapsz annyi dicsőséget, amennyi a kártyák össz STR értéke. Válasszatok új 
kártyákat. 

Heimdall's Sight: Ennek a kártyának ugyan annyi lesz az értéke, 
mint a legmagasabb értékű kijátszott kártyáé. 

Loki's Backstab: Ha vesztesz, elrabolsz 2 dicsőséget a győztes 
játékostól. 

Loki's Poison: Ha vesztesz, vedd el a győztes játékos kijátszott 
kártyáit. 

Loki's Trickery: Ha vesztesz, elrabolsz 1 haragot a győztes 
játékostól. 

Odin's Tide: STR számítás előtt mindenki választ egy figurát, majd 
azt leszámítva az összes többi csatában résztvevőt elpusztítja. 

Odin's Judgement: 2 dicsőséget kapsz minden a csatában 
elpusztult figuráért (a sajátodért is). 

Odin's Smite: STR számolás előtt pusztítsd el minden 
ellenfelednek egy harcosát. 

Thor's Oath: Ha nyersz, növeld az egyik klán jellemződet eggyel. Thor's Ascension: Ha nyersz, kapsz 3 haragot és 3 dicsőséget. 

Thor's Hammer: Ha megnyered a csatát, kapsz 3 dicsőséget.  Thor's Primacy: Minden szöveget semlegesít az ellenfél kártyáin, 
még mielőtt azok érvénybe lépnének. 

Brothers In Arms (Harcos): Egy tartományban minden pár 
harcosod össz STR értéke 3. 

Dark Elf (Szörny): Ez a szörny Yggdrasilt is megszállhatja. 
Yggdrasilban 3 az STR-je. 

Eternal Dragons (Hajó): Ha elpusztul a hajód, kapsz 12 

dicsőséget. 

Dwarf Chieftain (Szörny): Ingyenes az fejlesztés és a megszállás is. Experts in Arms (Harcos): Minden harcosod STR értéke 2. Frigga's Domain (Klán): 1 haragért cserébe bármelyik 

Valhallában lévő figuráddal megszállást hajthatsz végre. 

Frigga's Charm (Klán): Eggyel kevesebb haragba kerül a fejlesztés 
kártyák kijátszása. 

Fire Dragons (Hajó): Ha elpusztul a hajód, kapsz 8 dicsőséget. Frigga's Sacrifice (Klán): Saját akcióként elpusztíthatod két 

figurád, hogy cserébe 1-gyel növeld az egyik klán jellemződet. 

Frigga's Succor (Klán): Ha bármilyen figurával megszállsz, akkor 
ingyen letehetsz arra a tartományra egy (másik) harcost is. 

Fire Giant (Szörny): Mikor ez a szörny megszáll egy területet, 
elpusztítja az ott lévő összes, nem szörny figurát. 

Frost Giant (Szörny): Sikeres fosztogatás esetén még egyszer 

megkapod a jutalmat. 

Loki's Blessing (Klán): Ha veszítesz egy csatában, egy harcossal 
megszállhatod azt a területet. 

Frigga's Protection (Klán): 1 haragért cserébe megmentheted egy 
figurádat a pusztulástól. 

Loki's Wrath (Klán): Minden Valhallából visszatérő figurádért 

kapsz 3 dicsőséget. 

Loki's Domain (Klán): Minden Valhallából visszatérő figurádért 
kapsz 1 dicsőséget. 

Loki's Eminence (Klán): Minden Valhallából visszatérő figurádért 
kapsz 1/2/3 dicsőséget.  

Lord of Spears (Vezető): Ha sikeresen fosztogattál a 

vezetőddel, 1-gyel növeld midegyik klán jellemződet. 

Loki's Dragons (Hajó): Ha elpusztul a hajód, kapsz 4 dicsőséget. Lord of Axes (Vezető): Ha sikeresen fosztogattál a vezetőddel, 1-
gyel növeld az egyik klán jellemződet. 

Masters in Arms (Harcos): Egy tartományban minden pár 

harcosod össz STR értéke 6. 

Lord of Hammers (Vezető): Ha sikeresen fosztogattál a 
vezetőddel, átmozgathatod egy szomszédos tartományba. 

Odin's Inspiration (Klán): Duplán kapod meg a Ragnarökben 
megsemmisült figuráid után járó pontokat. 

Odin's Throne (Klán): Duplán kapod meg a dicsőséget a 

teljesített küldetésekért. 

Sea Serpent (Szörny): Ez a szörny hajónak számít. Thor's Domain (Klán): Mikor megszállsz egy tartományt, 
fizethetsz 2 haragot, hogy egyből kifoszthasd. 

Soldier of Hel (Szörny): Ingyenes az fejlesztés és a megszállás is. 

Thor's Glory (Klán): Kapsz 2 dicsőséget, ha legalább 2 ellenséges 
figura elpusztul olyan csatában, amiben te is részt veszel. 

Tyr's Challenge (Klán): Akciód alatt 2 harag pontért újból 
kifoszthatsz egy már kifosztott tartományt. 

Thor's Conquest (Klán): Minden figuráért 3 dicsőséget kapsz, 

amelyik a játék végén a táblán marad. 

Troll (Szörny): Mikor ez a szörny megszáll egy területet, elpusztítja 
az ott lévő ellenséges harcosokat. 

Tyr's Prowess (Klán): Ha nyersz a csatában, 1 haragért cserébe 
megtarthatod bármelyik kijátszott kártyádat. 

Tyr's Wrath (Klán): Ha egy csatában küldetés kártyát játszol ki, 

+5 -ös harci kártyának minősülhet. 

Tyr's Domain (Klán): Ha egy csatában küldetés kártyát játszol ki, 
+3-as harci kártyának minősülhet. 

Valkyrie (Szörny): 2 dicsőségett kapsz minden, csatában ezzel a 
szörnnyel elpusztított figuráért. 

Volur Witch (Szörny): Elpusztulás helyett, egy külső területről 

Yggdrasilba menekülhet. 
 

Küldetések 

Alfheim/Jotunheim/Manheim: Neked legyen a legtöbb STR-ed Alfheim/Jotunheim/Manheim legalább 1 tartományában. Ha sikerült, növeld az egyik klán jellemződet 1-el. 

Yggdrasil: Neked legyen a legtöbb STR-ed Yggdrasilban. Ha sikerült, növeld az egyik klán jellemződet 1-el. 
Glorious Death: Legalább 4 figurád legyen a Valhallában a Ragnarök fázis előtt. Ha sikerült, növeld az egyik klán jellemződet 1-el. 
Widespread: Neked legyen a legtöbb STR-ed a színnel jelzet régió legalább 2 tartományában. Ha sikerült, növeld az egyik klán jellemződet 1-el. 



 


