
60 tegels (basisspel)

Inleiding  
In het oudste gedicht van de Noorse Mythologie, vertelt de Völuspá het verhaal over de eindeloze strijd tussen 
machtige goden, gevaarlijke schepsels en vergeten rassen. Welke wezens overheersen elkaar? Zullen de Valkyries 
Thor overmeesteren? Zal Odin de strijd met de bedrieger, Loki, overleven?  Elke keer loopt het verhaal weer anders af 
en zal een nieuwe kracht overheersen.

Doel van het spel
De spelers spelen tegels uit met verschillende karakters en schepsels uit de Noorse Mythologie. Zij proberen de andere 
tegels te overheersen om daarmee punten te scoren. De speler die de meeste punten scoort met het overheersen van 
tegels wint het spel.

Spelmateriaal

6x Odin

5x Hel

6x Trol

6x Jotunn

8x Thor

8x Hermod

8x Draak

6x Zeeslang

8x Fenrir 9x Valkyrie9x Skadi 6x Loki

 spelregelsscorebord

5 scoreschijfjes  
(1 per speler)

5 ‘+50/+100’ fi ches 
(voor- en achterkant)

1

25 tegels (uitbreiding)

scorebord spelregels
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Einde van het spel
Het spel eindigt als alle tegels zijn gespeeld en de spelers geen tegels meer op hand hebben. De speler met de 
hoogste score wint. In geval van een gelijke stand, wint de speler die de hoogste score als eerste bereikte.

Voorbereiding
1  Schud alle tegels gedekt. Plaats alle tegels in stapels op tafel.

2   Iedere spelers trekt vijf tegels en neemt deze op hand. 
Houd de tegels in je hand tijdens het spel geheim voor andere spelers.

3   Trek één tegel van een stapel en leg deze open in het midden op tafel. Als dit een Trol is, leg deze dan terug en trek 
een andere tegel (herhaal dit tot je geen Trol hebt getrokken). Schud de teruggelegde tegel(s) in een stapel naar keuze.

4  Iedere speler kiest een kleur en plaatst zijn scoreschijfje naast het scorebord.

5  Kies een startspeler. Deze speler is als eerste aan de beurt.

Spelverloop
Het spel wordt gespeeld in beurten. De spelers zijn na elkaar, volgens de wijzers van de klok, aan de beurt. 
Elke beurt voert de actieve speler de volgende acties uit in deze volgorde:

B   SCOOR PUNTEN
  Als de tegel die je deze beurt hebt geplaatst de hoogste waarde heeft in een rij 

en/of kolom, scoor je punten voor die rij en/of kolom. Voor het evenaren van de 
hoogste waarde scoor je geen punten. Je scoort een aantal punten gelijk aan het 
aantal tegels in de rij en/of kolom.

 Belangrijk: Om te scoren moet een rij of kolom uit ten minste 2 tegels bestaan.

C   PAK EEN TEGEL
  Vul je hand aan tot vijf tegels door een nieuwe tegel van de stapel te pakken.
 Let op: Als je deze beurt een Skadi hebt gespeeld om een tegel te wisselen,  pak je geen nieuwe tegel.

 Let op: Als je een tegel hebt afgelegd, scoor je deze beurt geen punten!

Peter plaatst de Odin tegel en 
scoort 4 punten.

Bart plaatst de Thor tegel en scoort 
6 punten. Zijn tegel heeft de hoogste 
waarde in zowel de rij als de kolom.

Tom plaatst de Trol tegel en scoort 
geen punten. De waarde van zijn tegel 
is gelijk aan de hoogste in de kolom.

A   PLAATS EEN TEGEL
  Kies een tegel uit je hand en plaats deze in het speelveld volgens de 

volgende regels:
 •  Elke tegel moet met minstens één zijde een andere tegel op tafel raken.
 •  Elke afzonderlijke rij tegels (horizontaal of verticaal) mag niet meer dan 

7 tegels lang zijn.
 Let op:  Veel tegels hebben speciale krachten (zie ‘Overzicht van de tegels’).

        of
 LEG EEN TEGEL AF
  Als je geen tegel kan spelen, moet je een 
 tegel a� eggen. Verwijder de tegel uit het spel en 
 leg deze terug in de doos.

Voorbeeld speelveld 
tijdens een spel.

4 pnt

6 pnt 0 pnt
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Overzicht van de tegels 

 Valkyrie (9x) 
 Engelbewaarders van het Walhalla
  Plaats je een Valkyrie aan het uiteinde van een 

rij of kolom, waardoor deze begint en eindigt 
met een Valkyrie, dan scoor je punten.

•  Loki tegels wijzigen de waarde van een Valkyrie naar ‘0’, 
maar weerhouden deze niet van het scoren van punten 
als ze aan het einde van een rij/kolom zijn geplaatst.

 Engelbewaarders van het Walhalla Engelbewaarders van het Walhalla
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De Valkyrie verovert de rij en scoort 5 punten.

De waarde van de Fenrir is 12 (3x4). Hij scoort 5 punten.

 Fenrir (8x) 
 Wolf: Monsterlijke zoon van Loki
  De waarde van deze tegel is de som van 

alle Fenrir tegels in dezelfde rij of kolom. 
•  Controleer elke rij/kolom afzonderlijk. Een enkele 

Fenrir in een rij heeft een waarde van 4, ook als er 
meer Fenrir tegels in een kolom liggen.

•  Fenrir tegels naast Loki tegels zijn niets waard en dragen 
niet bij aan de waarde van de andere Fenrir tegels.

 Wolf: Monsterlijke zoon van Loki
  De waarde van deze tegel is de som van 
 Wolf: Monsterlijke zoon van Loki
  De waarde van deze tegel is de som van 

4

Veel tegels hebben speciale krachten. Sommige krachten hebben invloed op het scoren van punten, terwijl andere 
krachten invloed hebben op andere tegels. De speciale krachten van tegels blijven actief tijdens het hele spel.

 Thor (8x) 
 God van de Hemel en de Donder
 Geen speciale kracht.
 God van de Hemel en de Donder
 Geen speciale kracht.
 God van de Hemel en de Donder
 Geen speciale kracht.

7 Odin (6x)

 Vader van alle goden 
 Geen speciale kracht.
 Vader van alle goden 
 Geen speciale kracht.
 Vader van alle goden 
 Geen speciale kracht.

8

 Loki (6x) 
 Bedrieglijke God
  Tegels naast Loki (horizontaal of verticaal) 

hebben een waarde van ‘0’ (m.u.v. andere 
Loki tegels).

 Bedrieglijke God
  Tegels naast Loki (horizontaal of verticaal) 
 Bedrieglijke God
  Tegels naast Loki (horizontaal of verticaal) 
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De waarde van Odin en de Draak is 0. 
Loki heeft geen invloed op de Fenrir.

 Skadi (9x) 

 Godin van de Jacht en de Winter 
  Plaats deze tegel op de gebruikelijke 

wijze of wissel de Skadi met een tegel 
op tafel en neem de gewisselde tegel op 
hand.

• Je mag geen tegel pakken die naast een Trol ligt.
•  Je mag een Draak pakken. De evt. tegel onder de 

Draak wordt uit het spel genomen.

 Godin van de Jacht en de Winter 
  Plaats deze tegel op de gebruikelijke 
 Godin van de Jacht en de Winter 
  Plaats deze tegel op de gebruikelijke 
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De Skadi vervangt de Draak en scoort 3 punten 
(Odin heeft een waarde van ‘0’ vanwege Loki).

 Trol (6x) 
 Vies en woest wezen  
  Geen andere tegels (m.u.v. Trol tegels) 

mogen (horizontaal of verticaal) naast deze 
tegel worden geplaatst, nadat deze op tafel is gelegd.

Rode velden zijn 
geblokkeerd voor 
tegels die geen Trol 
zijn. Groene velden 
zijn wel beschikbaar.

 Vies en woest wezen  
  Geen andere tegels (m.u.v. Trol tegels) 
 Vies en woest wezen  
  Geen andere tegels (m.u.v. Trol tegels) 

6 5 Draak (8x) 
 Gevaarlijk vliegend wezen 
  Deze tegel mag bovenop een andere 

tegel worden geplaatst. De krachten van 
de onderste tegel zijn vernietigd.  

•  Je mag geen Draak op een tegel naast een Trol leggen.
•  Je mag een Draak wel op een Trol leggen.
•  Je mag geen Draak op een Draak leggen.

De Draak is op Thor gelegd en scoort 4 punten.



Voorbereiding
De voorbereiding is hetzelfde als van het basisspel met de volgende uitzonderingen:
•  Neem de vijf Hel tegels. Iedere speler krijgt een Hel tegel. Alle ongebruikte Hel tegels gaan terug in de doos. 

Belangrijk: In een spel met twee spelers krijgt iedere speler twee Hel tegels.
• Schud de nieuwe tegels met de tegels van het basisspel.
• Geef iedere speler vijf tegels.
De regels zijn hetzelfde als het basisspel.

Overzicht van de uitbreidingstegels

X Hel (5x) 
 Godin van de dood
  Deze tegel moet gedekt op een andere 

tegel worden geplaatst (geen Hel). De 
krachten van de onderste tegel zijn 
vernietigd. Hel wordt gezien als een gat in 
de rij/kolom. Vanaf de Hel tegel kunnen in 
alle vier richtingen rijen van zeven tegels 
worden  gevormd. Je scoort één punt 
voor elke tegel (horizontaal, verticaal en 
diagonaal) naast deze tegel. 

•  De Hel tegel telt niet voor de handlimiet van 5 tegels.
•  Je pakt geen nieuwe tegel na het spelen van de Hel tegel.
• Je mag een Hel tegel naast een Trol tegel spelen.
• Je mag geen andere tegel op een Hel tegel spelen. 
• Een Skadi kan de Hel tegel niet vervangen.
•  Je mag een tegel naast een Hel tegel plaatsen. Zo 

begin je een nieuwe rij van één en scoor je 1 punt.

Hel scoort 4 punten. 
De bovenste rij is nu 
gescheiden in twee 
aparte rijen.

6 Zeeslang  (6x) 
 Monsterlijke zoon van Loki
  De Zeeslang scoort alleen als deze de 

hoogste waarde heeft van alle tegels in
een rij/kolom, inclusief tegels over gaten (en Hel tegels). 
Scoor één punt voor alle tegels en gaten in de rij of kolom 
(het is mogelijk om zo meer dan zeven punten te scoren).
•  Je kunt slechts òf de kolom òf de rij scoren. Jij kiest 

wat  wordt gescoord.
De Zeeslang scoort 
4 punten.
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3 Hermod (8x) 
 Boodschapper van de Goden
  Als je een Hermod tegel hebt gespeeld, 

mag je direct nog een tegel in dezelfde rij/
kolom spelen. Aan het einde van je beurt vul je je hand 
weer aan tot vijf tegels.
• Je mag meerdere Hermod tegels in dezelfde beurt spelen.
•  Je mag een Hel tegel spelen mits je deze naast 

(horizontaal, verticaal of diagonaal) de zojuist 
gespeelde Hermod tegel legt.

• Scoor elke tegel direct nadat deze is gespeeld.

Hermod scoort 2 punten. 
Daarna scoort de Trol 3 punten. 
De speler scoort in totaal 
5 punten.

Dankwoord
De auteur wil graag de volgende mensen bedanken voor 
hun hulp met het testen van het spel:  zijn fantastische 
vrouw, Melissa Caputo; zijn ouders, Steve en Sharon 
Caputo; zijn vrienden, JT Mudge, Joe Darcy, Heather Otto, 
Dan en Theresa Dickinson; en zijn collega’s, Ben Zoltewicz, 
Brian Saunders, Greg Frank, Dave Bell en Ernie Lafky.

5 Jotunn  (6x) 
 Reus: Oud ras van enorme wezens
 Je mag een tegel verplaatsen (behalve 
 Hel) naar het einde van de rij/kolom. Als je 
dat doet, leg je de Jotunn tegel op de vrijgekomen plaats.
• Je scoort niet voor de verplaatste tegel.
•  Als je een Draak verplaatst, gaat de evt. tegel daar-

onder ook mee.
• Je mag ook een Trol verplaatsen.
•  Tegels die geen Trol zijn kunnen niet naast een Trol 

tegel  komen te liggen.
• Je mag geen rij/kolom maken die langer is dan zeven tegels.
•  De verplaatste tegel mag geen gaten overslaan (ook 

geen Hel tegels)

De Jotunn jaagt Thor weg en scoort 
8 punten: verticale kolom 3 punten 
en horizontale rij 5 punten. (Thor 
krijgt waarde ‘0’ vanwege Loki).

uitbreiding
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