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Ιστορια-Στοχος 
Κατά τη διάρκεια μιας μάχης εναντίον του Loki, ο 
Thor άφησε το σφυρί του, Mjöllnir, να πέσει  στο 
Yggdrasil, το δέντρο της ζωής. Ως αποτέλεσμα, το 
Yggdrasil επιτρέπει πλέον να αναρριχηθούν οι απλοί 
θνητοί. 
Valda είναι παλιά Νορβηγικά για την 
εξουσία/δύναμη και αυτό είναι ακριβώς αυτό το 
παιχνίδι 
Εσύ, ο ταπεινός αρχηγός μιας μικρής φυλής Βίκινγκ 
έχεις επιλεγεί να γίνεις 
 Θεός. Ο στόχος είναι να αποκτήσετε θεότητα 
συλλέγοντας όσο το δυνατόν περισσότερους 
οπαδούς. 
Αυτό μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά η πορεία προς 
τον στόχο σας δεν είναι. Παίρνετε περισσότερη 
δύναμη με την οικοδόμηση ναών, δημιουργώντας  
ευκαιρίες για να λάβετε καλές κάρτες, να πάρετε 
σωστά τους πόρους σας και συνθλίβοντας τους 
εχθρούς σας. Το παιχνίδι διαρκεί 6 γύρους, ο παίκτης 
με τους περισσότερους οπαδούς, στο τέλος του 6ου 
γύρου,κερδίζει το παιχνίδι και γίνεται Θεός. 
 
Η Valda μπορεί να παιχτεί με 2 έως 5 παίκτες και 
διαρκεί περίπου 0,5 ώρα ανά παίκτη. 
Για παράδειγμα: εάν υπάρχουν 4 παίκτες, το 
παιχνίδι θα διαρκέσει περίπου 2 ώρες 

Story & Goal 
 
During a fight against Loki, Thor let his hammer, Mjöllnir, fall 
on Yggdrasil, the tree of life. As a result, Yggdrasil has now 
become climbable for mere mortals. Valda is Old Norse for 
power and that is exactly what this game is all about. You, the 
humble chieftain of a small Viking tribe have been selected to 
become a God. The goal is to obtain divinity by collecting as 
many followers as possible. That may sound simple but the 
path towards your goal is not. You get more powerful by 
building temples, creating opportunities to receive good 
cards, getting your resources right and by crushing your 
enemies. The game lasts 6 rounds, the player with the most 
followers when the rounds end, wins the game and becomes 
a God. 
 
The game can be played with 2 to 5 players and takes about 
0.5 hours per player.  For example: if there are 4 players, the 
game will last about 2 hours. 

 

Valda είναι ένα παιχνίδι από τον Nathan Vermeulen 
Εικονογράφηση: Mateuz Mizak 
Art direction & design: Batist Vermeulen 
Δημοσιεύθηκε από Bannan Games  
Ιδιαίτερες ευχαριστίες:  
και όλους όσοι υποστήριξαν αυτό το παιχνίδι. 
Ελληνική μετάφραση: Κώστας Φανάκης 

Valda is a game by Nathan Vermeulen 
Illustrations: Mateuz Mizak 
Art direction & design: Batist Vermeulen 
Published by Bannan Games  
Special thanks to:  
and everybody who backed this game. 
Greek translation: Kostas Fanakis 
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Περιεχόμενα 
 
• Βιβλίο κανόνων 
• Παγκόσμιος χάρτης Midgard - Asgard. Με τον 
Ygddrasil πίνακα μέτρησης οπαδών εως το 20. Τα 
χωριά των παικτών μπορούν να βρεθούν στα πλάγια. 
Τα χωριά διαθέτουν ορυχεία και τρυπάνια αίματος. Τα 
σημεία πρόσδεσης του drakkar πλοίου μπορείτε να τα 
βρείτε στον ωκεανό, στη μέση του παγκόσμιου χάρτη. 
• 5 Ταμπλό παίκτων. Κάθε ένα σε διαφορετικό χρώμα 
παίκτη. 
Στα ταμπλό των παικτών θα βρείτε πληροφορίες 
σχετικά με: 
- τις φάσεις της σειράς των παικτών, 
- τους ναούς με κάθε πλεονέκτημα στους αντίστοιχους 
θεϊκούς τομείς και τις φάσεις τους και το απόθεμα 
πόρων σας. 
• 5  Πιόνια παικτών 
• 9 ζάρια σε τρία χρώματα: μπλε (3)-κίτρινο (4)-λευκό 
(2). Αυτά δείχνουν πόρους ή οπαδούς 
Το μπλε είναι για το θεϊκό αίμα, το κίτρινο για το 
διαμάντι/ χρυσό και το λευκό για τους οπαδούς 

Contents 
 
* Book of rules 
* World map Midgard – Asgard. With the Ygddrasil 
follower tracker to 20. The villages of the players can be 
found on the sides. The villages have mines and blood 
drills. The mooring points of the drakkar ship can be found 
in the ocean, in the middle of the world map. 
 
* 5 player boards. Each one in a different player color. On 
the player boards you will find info about: the phases of 
each player’s turn, the temples with each advantage in the 
God domains and phases, and your resource stash. 
* 5 player pawns. 
* 9 dice in three colors: blue (3)-yellow (4)-white (2). 
These indicate resources or followers. Blue stands for 
divine blood, yellow stands for diamond/gold and white 
for followers. 
* 150 playing cards. 
* 90 resource cubes: 30 light blue color = divine blood, 30 
gold color = gold and 30 clear = diamond. 
* 45 big temple figures in 5 colors. 9 temples per player. 
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• 150 κάρτες παιχνιδιού 
 
• 90 κύβοι πόρων: 
30 γαλάζιο χρώμα = θεϊκό αίμα, 30 χρυσό χρώμα = 
χρυσός και 30 διαυγές  = διαμάντι 
 
• 45 φιγούρες μεγάλου ναού σε 5 χρώματα. 
9 ναοί ανά παίκτη 
• 55 φιγούρες μικρού ναού σε 5 χρώματα. 
11 ναούς ανά παίκτη 
 
• 1 λευκό πλοίο Drakkkar σαν δείκτης γύρου 

* 55 small temple figures in 5 colours. 11 temples per 
player. 
* 1 white drakkar round marker pawn 
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ΣΤΗΣΙΜΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 
 
Ταμπλό παιχνιδιού: 
    • Τοποθετήστε το ταμπλό του παιχνιδιού στη μέση 
του τραπεζιού. 
    • Κάθε παίκτης τοποθετεί δύο μικρές φιγούρες 
ναού στο χωριό τους για να δείξει τον αριθμό των 
ορυχείων και τα τρυπάνια αίματος. Μια φιγούρα 
ναού πρέπει να τοποθετηθεί στην θέση «2» για τα 
ορυχεία και ένας ναός στο «0» για τα τρυπάνια 
αίματος. 
    • Τοποθετήστε όλα τα πιόνια παικτών στο '0' 
πλακίδιο περιοχής του δέντρου βαθμολόγησης 
Yggdrasil. 
   • Βάλτε το Drakkar πλοίο, το οποίο λειτουργεί ως 
δείκτης και προσδιορίζει τους γύρους, κάτω στη μέση 
του παγκόσμιου χάρτη (στο κάτω μέρος μεταξύ 
Μίντγκαρντ και Άσγκαρντ) στο «1». 
Κάρτες παιχνιδιού 
• Βγάλτε όλες τις κάρτες από το κουτί και 
ταξινομήστε τες σε δύο στοίβες. Τοποθετήστε τις 
κάρτες που δεν δείχνουν την εικόνα ενός Θεού στην 
κάτω δεξιά γωνία,σε μία στοίβα ανακατέψτε καλά. 
Αυτές οι κάρτες σχηματίζουν τη βασική στοίβα 
καρτών. Βάλτε αυτή τη στοίβα δίπλα στο ταμπλό 
• Ταξινομήστε τη δεύτερη στοίβα καρτών που 
δείχνουν την εικόνα ενός Θεού στην κάτω δεξιά γωνία 
τους, σε 7 διαφορετικές στοίβες σύμφωνα με τις 
διάφορες Θεότητες. Ανακατέψτε όλες τις στοίβες καλά 
και τις τοποθετήστε αυτές στις αντίστοιχες περιοχές 
του Θεού τους στον παγκόσμιο χάρτη. Αυτές 
σχηματίζουν τη στοίβα καρτών των Θεών. 
Ξεκινώντας το παιχνίδι 
1. Ο καθένας επιλέγει ένα πιόνι και το χρώμα με το 
οποίο αυτός/αυτή θα παίξει 
 
2. Δώστε σε κάθε παίκτη το ταμπλό του/της  παίκτη 
και τις φιγούρες Ναού στο σωστό χρώμα 
 
3. Ο καθένας παίρνει 6 φύλλα από τη βασική στοίβα 
ως τα πρώτα του φύλλα. 
 
4. Ο μεγαλύτερος Βίκινγκ (διάβασε: παίκτης) ξεκινά 
το παιχνίδι. Παίζοντας με την σειρά 
δεξιόστροφα(εναλλακτική αρχή και τέλος παιχνιδιού 
για έμπειρους παίκτες: ο παίκτης με την μεγαλύτερη 
ζαριά αρχίζει το παιχνίδι. Το παιχνίδι και οι γύροι 
παίζουν δεξιόστροφα αλλά όταν αρχίζει ο έκτος και 

Game set-up 
 
Board: 
 Place the game board in the middle of the table. 
 Each player places two small temple figures in their 

village to indicate the number of mines and blood 
drills. One figure must be placed on '2' for the mines 
and one on the '0' for the blood drills. 

 Place all pawns on the '0' tile of the Yggdrasil 
score tracker. 

 Put the drakkar ship pawn, which functions as a 
tracker and identifies the rounds, down in the 
middle of the world map (at the bottom between 
Midgard and Asgard) on '1'. 

Playing cards: 
 Take all cards out of the box and sort in two 

stacks. Place the cards without the image of a 
God in the lower right corner in one stack and 
shuffle thoroughly. This stack of cards forms the 
base deck. Put this pile next to the game board. 

 Sort the second stack of cards with an image of a 
God in the lower right corner in 7 piles according 
to the different deities. Shuffle all the stacks well 
and place them in their corresponding area of 
God on the world map in the space provided. 
They form the God decks. 

 
 
 
 
 
 
 
Start of the game 
 
1. Everyone chooses a pawn and a color with which 

he/she will play. 
2. Give each player his/her player board and temple 

figures in the right color. 
 
3. Everyone takes 6 cards from the base deck as their 

starting hand. 
4. The oldest Viking (read: player) begins the game. Then 

take turns clockwise. (alternative beginning and ending 
for expert players: player with highest dice roll begins 
the game. Play and rounds go clockwise but when the 
sixth and final round begins, the player on the right of 
the starting player starts this final round. Turns go 
counter-clockwise and ends with the starting player.) 
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τελικός γύρος, ο παίκτης στα δεξιά του αρχικού παίκτη 
ξεκινά τον τελευταίο γύρο. Παίζετε τον γύρο αυτό 
αριστερόστροφα και τελειώνετε στον αρχικό παίκτη.) 
 
5.  Αρχικοί πόροι: 
 2 παίκτες: αρχικός παίκτης: 2 θεϊκό αίμα και 1 χρυσό 
+ 1 διαμάντι, ο άλλος παίκτης: 2 κύβους όλων των 
πόρων 
3 παίκτες: αρχικός παίκτης: 2 αίμα, 1 χρυσό + 1 
διαμάντι, 2ος παίκτης: 2 αίμα 2 χρυσό 1 διαμάντια και 
ο τρίτος 2 αίμα 2 χρυσό 2 διαμάντια. 
4 παίκτες: αρχικός παίκτης: 2 αίμα 1 χρυσό και 1 
διαμάντι, 2ος παίκτης: 2 αίμα 2 χρυσό 1 διαμάντι, ο 
τρίτος 2 αίμα 2 χρυσό 2 διαμάντια και τελευταίος 
παίκτης 2 αίμα 3 χρυσό + 2 διαμάντια. 
5 παίκτες: αρχικός παίκτης: 2 αίμα 1 χρυσό 1 διαμάντι, 
2ος παίκτης: 2 αίμα 2 χρυσό 1 διαμάντι, ο τρίτος 2 
αίμα 2 χρυσό 2 διαμάντια,ο τέταρτος 2 αίμα 2 χρυσό 2 
διαμάντια και ο τελευταίος παίκτης 2 αίμα 3 χρυσό + 2 
διαμάντια. 

 
 
5. Start resources: 
2 players: starting player: 2 divine blood and 1 gold + 1 
diamond, other player: 2 pieces of all resources 
3 players: starting player: 2 blood, 1 gold + 1 diamond, 
2nd player: 2 blood 2 gold 1 diamond and third 2 blood 2 
gold 2 diamond. 
4 players: starting player: 2  1 gold 1 diamond, 2nd player: 
2 blood 2 gold 1 diamond, third 2 blood 2 gold 2 diamond 
and last player 2 blood 3 gold  blood+ 2 diamond. 
5 players: starting player: 2 blood 1 gold 1 diamond, 2nd 
player: 2 blood 2 gold 1 diamond, third 2 blood 2 gold 2 
diamond and fourth 2 blood 2 gold 2 diamond and last 
player 2 blood 3 gold + 2 diamond. 

Ταμπλό παικτών 
Φάσεις παιχνιδιού 
Οι θεϊκές ικανότητες που αποκτά ο παίκτης 
για κάθε 1 ή περισσότερους ναούς κτισμένους σε 
περιοχές θεών 
κρύπτη/αποθήκη 
 

PLAYER BOARDS 
game phases 
The divine abilities you get when you have 1 or more 
temples in a certain god area 
Stash 
 

 



 VALDA 
- Race to the gods - 

-Αγώνας για τους θεούς-

 

- V 0.4  - 6 
 

 
 

 ΠΑΙΧΝΊΔΙ 
 
Κάθε παίκτης κλείνει 5  φάσεις στη σειρά του. 
Μόλις όλες οι φάσεις ολοκληρωθούν για έναν παίκτη, 
είναι η σειρά για τον επόμενο παίκτη 
 
 
1. ΦΑΣΗ  ΠΟΡΩΝ 
Ρίχνετε τα ζάρια πόρων. Επειδή ξεκινάτε το παιχνίδι  με 
δύο ορυχεία,ξεκινάτε ρίχνοντας 2 κίτρινα ζάρια. Οι 
πόροι που μπορείτε πάρετε με τα κίτρινα ζάρια είναι 
χρυσός και διαμάντια. Εάν θέλετε επίσης θεϊκό αίμα, 
μπορείτε να το βρείτε μέσω καρτών ή μπορείτε να 
κατασκευάστε τρυπάνια αίματος. Όταν έχετε κτίσει 
τρυπάνια αίματος, μπορείτε επίσης να ρίξετε με τα 
μπλε ζάρια στη φάση των πόρων. 
 
 
2. ΦΑΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Game play 
  
Each player finishes five phases in order in their turns. If 
all phases are completed for one player, it’s on to the next 
player. 
 
 

1. Resource phase 
You roll the resource dice. Because you already have two 
mines, you start the game by rolling 2 yellow dice. 
Resources you can get by rolling the yellow dice are gold 
and diamonds. If you also want divine blood, you can find 
them through cards or you can build blood drills. When 
you build blood drills, you can also roll the blue dice in the 
resource phase. 
 

2. Game phase 

 e.g. 
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Όταν ξεκινήσει η φάση του παιχνιδιού, τραβάτε 2 
ανοιχτά φύλλα από τη βασική στοίβα. Αυτές οι κάρτες 
είναι δικές σας κάρτες, αλλά κάθε παίκτης μπορεί να τις 
κοιτάξει, και να προγραμματίσει την στρατηγική του με 
βάση αυτό που 
βλέπει. Έχετε τρεις ενέργειες στη διάθεσή σας. 
Έχετε διαφορετικές επιλογές για να ξοδέψετε αυτές τις 
ενέργειες: να παίξετε μια κίτρινη κάρτα μετράει σαν μία 
ενέργεια, παίρνοντας έναν πόρο της επιλογής σας 
μετράει ως μια ενέργεια και παίρνοντας δύο κάρτες από 
τη βασική στοίβα μετράει ως δύο ενέργειες. Μπορείτε 
να κάνετε συνδυασμούς αυτών των επιλογών για να 
ολοκληρώσετε τις δικές σας Ενέργειες. Ιδανικά, παίζετε 
3 κίτρινες κάρτες στη φάση του παιχνιδιού επειδή είναι 
πιο ισχυρή από τις άλλες ενέργειες. Θα δείτε ότι 
υπάρχουν διαφορετικά είδη καρτών. Μόνο κίτρινες 
κάρτες (και όπλα Θεών- περισσότερα αργότερα) 
μπορούν να παιχτούν κατά τη φάση του παιχνιδιού 
Όλες οι κάρτες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μία 
φορά, ύστερα πηγαίνουν στην στοίβα απορρίψεων. Οι 
πιο σύνθετες κάρτες περιγράφονται στο παράρτημα 
αυτού του βιβλίου κανόνων. Στο τέλος αυτής της 
φάσης, μπορείτε να έχετε 
μόνο δέκα κάρτες πάνω στο χέρι σας. Αν έχετε 
περισσότερες, τότε επιλέξτε 
τις κάρτες που θα απορρίψετε. Δεν επιτρέπεται να 
πετάτε κάρτες στη στοίβα των απορρίψεων εκτός αν 
έχετε περισσότερες από 10 κάρτες ή όταν μια κάρτα σας 
δίνει αυτή την επιλογή. 
 
 

e.g.         e.g. 
3. ΦΆΣΗ ΚΤΙΣΙΜΑΤΟΣ 
Στη φάση Κτισίματος, ένας παίκτης μπορεί να επιτύχει 
κτήρια με τα ζάρια και με αποκτηθείς πόρους. 
Έχετε την άδεια για να χτίσετε μέχρι δύο κτήρια στη 
φάση κτισίματος. 
Υπάρχουν δύο είδη κατασκευών. Το πρώτο είδος είναι 
κτίρια πόρων. Όσο περισσότερα κτίρια πόρων διαθέτετε 
τόσα περισσότερα ζάρια μπορείτε να ρίξετε στην αρχή 
της σειράς σας. Έχοντας τρυπάνια αίματος και ορυχεία. 

When your game phase starts, you draw open 2 cards 
from the base deck. These cards still function as your 
cards but every player gets to look at them, to base their 
strategy on what they see. You have three actions at your 
disposal. You have different options to spend these 
actions: playing a yellow card counts as one action, taking 
1 resource of your choice counts as an action and taking 
two cards from the base deck counts as two actions. You 
can do combinations of these options to feed your 
actions. Ideally, you play 3 yellow cards in your game 
phase because they are more powerful than the other 
actions. You will find out that there are different kinds of 
cards. Only yellow cards (and God weapons – more about 
that later) can be played during the game phase. All cards 
you play can only be used once, then they go to the 
discard pile. The most complex cards are features in the 
appendix of this rulebook. At the end of this phase, you 
may only have ten cards left in your hand. If you have 
more, than you must throw the chosen cards on the 
discard pile. You’re not allowed to throw cards on the 
discard pile unless you have more than 10 cards or when a 
card gives you that option. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Building phase 
In the building phase, a player can attain buildings with 
the diced and obtained resources. You are allowed to 
build up to two buildings in the building phase. There are 
two kinds of structures. The first kind are resource 
buildings. The more resource structures you have the 
more dice you can roll at the start of your turn. 
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Στην αρχή του παιχνιδιού, κάθε παίκτης διαθέτει ήδη 2 
ορυχεία συλλογής διαμαντιών και χρυσού. Εκτός από το 
να πάρετε θεϊκό αίμα μέσω των καρτών στη φάση του 
παιχνιδιού, μπορείτε επίσης να αποκτήσετε θεϊκό αίμα 
μέσα από τα τρυπάνια αίματος, τα οποία αντλούν θεϊκό 
αίμα από τον κόσμο. Όταν χτίζετε ένα ορυχείο ή 
τρυπάνι, πληρώνετε το ποσό που αναγράφετε στην 
περιοχή του χωριού σας στον παγκόσμιο χάρτη και 
μετακινήστε την φιγούρα του ναού σας στο σωστό 
αριθμό. 
 
Ορυχείο 
κόστος κατασκευής: 1x θεϊκό αίμα +1x διαμάντι 
+1x Χρυσός 
Τρυπάνι αίματος 
κόστος κατασκευής: 2x διαμάντια+2x χρυσό 
 
Το δεύτερο είδος είναι οι ναοί. Μπορείτε να δείτε το 
κόστος των κτηρίων στον παγκόσμιο χάρτη, 
πάνω από τις στοίβες καρτών των Θεών. 
Υπάρχουν 5 κατασκευές ανά κτίσμα Θεού . Ανάλογα με 
το κτίσμα Θεού όπου χτίζετε τον ναό σας, θα λάβετε 
ένα διαφορετικό είδος θεϊκής ικανότητας. Έχοντας δύο 
ναούς στην ίδια περιοχή βελτιώνει τη θεϊκή σας 
ικανότητα. Εάν έχετε πολλαπλές επιλογές με τη 
κατασκευή του δεύτερου ναού, δεν χάνετε την 
ικανότητα του 1 ναού, είναι πρόσθετοι, οπότε έχετε 
τώρα και τους δυο. 
Π. χ. αν έχετε δύο ναούς στον Odin και 5 θεϊκό αίμα, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ικανότητά των 2 ναών 
σας για να μετατρέψετε το θεϊκό αίμα σε 3 οπαδούς. 
Αν έχετε τρεις ναούς σε μια περιοχή Θεού δεν 
βελτιώνετε επιπλέον η θεϊκή σας ικανότητα, αλλά 
γίνεστε ιδιοκτήτης αυτού του τομέα. Ανατρέξτε 
παρακάτω στο βιβλίο κανόνων στην ενότητα "Έλεγχος 
περιοχής". 
Όταν χτίζετε ένα ναό σε μια περιοχή Θεού, δεν σας 
χορηγείται μόνο μια θεϊκή ικανότητα, επίσης 
παίρνετε δωρεάν έναν οπαδό και μια κάρτα από τη 
στοίβα του Θεού. Μπορείτε να δείτε τα δυο πρώτα 
φύλλα της στοίβας Θεού και να επιλέξτε το ένα. Βάλτε 
το άλλο χαρτί στο κάτω μέρος τις στοίβας. Οι Κάρτες 
από τις Στοίβες Θεών είναι πάντα πιο δυνατές και πιο 
περίπλοκες από τις κάρτες στην βασική στοίβα. 
Επιλέγοντας το όλο αυτό, 
έχετε την ευκαιρία να πάρετε τις πιο ισχυρές κάρτες του 
παιχνιδιού, και τα όπλα Θεών που 
μπορείτε να τα βρείτε στις στοίβες Θεών. 
Κάθε Θεός έχει τη δική του/της προσωπικότητα. Που 
αντανακλάται στη θεϊκή ικανότητα που παίρνετε αλλά 

 You have blood drills and mines. In the beginning of the 
game, each player owns 2 mines to gather diamonds and 
gold. Besides getting divine blood through cards in the 
game phase, you can also harvest divine through blood 
drills, where you pump divine blood out of the world. 
When you build a mine or drill, you pay the amount 
indicated in your village area on the world map and move 
your temple figure to the right number. 
 
 
 
 
 Mine - construction cost: 1x divine blood + 1x 

diamond + 1x gold 
 Blood Drill – construction cost: 2x diamond + 2x 

gold 
 
 
The second kind are temples. You can see the building 
costs on the world map, above the area for the God decks. 
There are 5 construction sites per God domain. 
Depending on the God domain where you build your 
temple, you will receive a different kind of divine ability. 
Having two temples in the same area improves the divine 
ability that you have. If you have multiple options with 
your second temple, you don’t lose the ability of 1 temple, 
they are additive, you now have both. 
 
 
 E.g. if you have two temples at Odin and have 5 divine 
blood left, you can use your ability of your 2 temples to 
transform the blood into 3 followers. If you have three 
temples in one Godly area you don’t further improve your 
divine ability but you become owner of that domain. See 
further in the rulebook under section ‘territory control’. 
 
 
 When you build a temple in a God domain, you are not 
only granted a divine ability, you also receive a follower 
for free and a card from the God deck. You look at the first 
two cards of the deck and choose one. You put the other 
card below in the deck. Cards from the God decks are 
always more powerful and more complex than the cards 
from the base deck. To top this all off, you have a chance 
of getting the most powerful cards of the game, the Godly 
weapons. They can also be found in the God decks. 
Every God has his or her own personality. That reflects in 
the divine ability you get but also in the God decks. You 
can accord or customize your own playing style to that of 
the personality or powers that particular God has. 



 VALDA 
- Race to the gods - 

-Αγώνας για τους θεούς-

 

- V 0.4  - 9 
 

και στις στοίβες Θεών. Μπορείτε να συμβιβαστείτε  ή 
να προσαρμόσετε το δικό σας στυλ παίζοντας με την 
προσωπικότητα ή την δύναμη που έχει ο Θεός σας. 
 
ΓΝΩΡΊΣΤΕ ΤΟΥΣ ΘΕΟΎΣ 
 
HEIMDALL  Παρατηρητής των Θεών 
Χαρακτηριστικά: πλούσιος-φιλικός-σοφός-έμπορος 
Το κόστος ναού: 2x διαμάντια + 2x χρυσό + 1x θεϊκό 
αίμα 
Στοίβα Θεού: μεγαλύτερη πιθανότητα για να 
αποκτηθούν κάρτες πόρων    
 
Θεϊκή ικανότητα: (1 Ναός) μετατροπή 2 πόρων του 
ίδιου είδους σε 1 πόρο της επιλογής σας 
(2 ναοί) μετατροπή 1 πόρου σε 1 πόρο της επιλογής 
σας 
 
FREYA Θεά της γονιμότητας 
Χαρακτηριστικά: όμορφη - περιπετειώδης - κτητική - 
ανταγωνιστική 
Το κόστος ναού: 3x διαμάντια + 3x χρυσός 
Στοίβα Θεού: μεγαλύτερη πιθανότητα για περισσότερες 
επιλογές (κάρτες και ενέργειες) 
 
 
Θεϊκή ικανότητα: (1 ναός) οι κάρτες που παίρνετε στη 
φάση παιχνιδιού είναι κλειστές ΚΑΙ μπορείτε να 
αγοράσετε κάρτες στη φάση παιχνιδιού. 1 κάρτα 
κοστίζει 1 ενέργεια. 
(2 ναούς) μπορείτε να τραβήξετε τρία φύλλα από το 
βασικό κατάστρωμα στη φάση παιχνιδιού. 
 
SURTUR  Γίγαντας φωτιάς 
Χαρακτηριστικά: επιθετικός-αιμοβόρος-παρορμητικός-
βάναυσος 
Το κόστος ναού: 2x θεϊκό αίμα + 2x διαμάντια 
Στοίβα Θεού: μεγαλύτερη πιθανότητα για κάρτες 
επίθεσης 
 
Θεϊκή ικανότητα: (1 ναού) όταν παίζετε με 2-3 παίκτες, 
μπορείτε να παίξετε 2 επιθέσεις κατά τη φάση 
επίθεσης, όταν παίζετε με 4-5 παίκτες οι κάρτες 
επίθεσης έχουν + 1 δύναμη επίθεσης 
(2 ναοί) όταν παίζετε με 2-3 παίκτες,οι κάρτες επίθεσης 
σας έχουν + 1 δύναμη επίθεσης, όταν παίζετε με 4-5 
παίκτες οι κάρτες επίθεσης σας παίρνουν άλλη μια + 1 
δύναμη επίθεσης 
 

 
 
 
 
 
 
MEET THE GODS 
  
HEIMDALL  Watcher of the Gods 

Characteristics: rich – friendly – wise - trader 
Temple cost: 2x diamond + 2x gold + 1x divine blood 
God deck: higher chance to obtain resource cards  
 
   
Divine ability: (1 temple) transform 2 resources of the 
same kind in 1 resource of your choice 
(2 temples) transform 1 resource in 1 resource of your 
choice 
 
 
FREYA  Goddess of fertility 

Characteristics: beautiful – adventurous – possessive – 
combative 
Temple cost: 3x diamond + 3x gold 
God deck: higher chance on more options (cards and 
actions) 
 
Divine ability: (1 temple) cards taken in game phase are 
closed AND you can buy cards in the game phase.  1 card 
costs 1 action. 
(2 temples) you can draw three cards from base deck in 
the game phase. 
 
 
SURTUR Fire giant 

Characteristics: aggressive – bloodlust – impulsive – brutal 
Temple cost: 2x divine blood + 2x diamond 
God deck: higher chance on attack cards 
 
 
 
Divine ability: (1 temple) when playing with 2-3 players, 
you may play 2 attacks during the attack phase, when 
playing with 4-5 players your attack cards get + 1 attack 
power 
(2 temples) When playing with 2-3 players, your attack 
cards get +1 attack power, when playing with 4-5 players 
your attack cards get another + 1 attack power 
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TYR  Θεός της δικαιοσύνης 
Χαρακτηριστικά: προστατευτικός - πιστός - πολεμιστής 
- δίκαιος 
Το κόστος ναού: 2x θεϊκό αίμα + 2x χρυσό. 
Στοίβα Θεού: μεγαλύτερη πιθανότητα για αμυντικές 
κάρτες 
 
Θεϊκή ικανότητα: (1 ναός) οι αμυντικές σας κάρτες 
έχουν +1 στην άμυνα 
(2 ναοί) Οι αμυντικές σας κάρτες έχουν άλλη μια +1 
δύναμη άμυνας 
 
THOR  Θεός του κεραυνού 
Χαρακτηριστικά: ισχυρός - δημοφιλές - παρορμητικός - 
ανταγωνιστικός 
Κόστος ναού: 2x διαμάντια + 2x χρυσό + 2χ θεϊκό αίμα 
Στοίβα  Θεού: μεγαλύτερη πιθανότητα για οπαδούς 
 
Θεϊκή ικανότητα: (1 ναός) 3 διαμάντια / 3 χρυσά 
μπορούν να μετατραπούν σε 1 οπαδό κατά τη διάρκεια 
της φάσης οπαδών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
αυτήν την ικανότητα έως και 3 φορές. Οι πόροι πρέπει 
να είναι του ίδιου είδους. Π.χ. Έτσι, εάν έχετε έναν ναό 
στον Thor και έχετε 3 χρυσά και 3 διαμάντια απόθεμα, 
μπορείτε να τα μετατρέψετε σε 2 οπαδούς σας. 
(2 ναοί): 2 διαμάντια / 2 χρυσά μπορούν να 
μετατραπούν σε 1 οπαδό κατά τη διάρκεια της φάσης 
οπαδών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την 
ικανότητα έως και 3 φορές. 
 
ODIN Αρχηγός των Θεών 
Χαρακτηριστικά: σοφός - ηγέτης - ισχυρός - 
διαπραγματευτής 
Στοίβα Θεού: μεγαλύτερη πιθανότητα για οπαδούς 
Κόστος ναού: 3x διαμάντια + 3x χρυσό + 2x θεϊκό αίμα 
 
Θεϊκή ικανότητα: (1 ναός) 2 θεϊκό αίμα μπορεί να 
μετατραπεί σε 1 οπαδό κατά τη διάρκεια της φάσης 
οπαδών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την 
ικανότητα έως και 3 φορές. 
(2 ναοί): 3 θεϊκό αίμα μπορεί να μετατραπεί σε 2 
οπαδούς κατά τη διάρκεια της φάσης οπαδών. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ικανότητα 
έως και 2 φορές. 
 
LOKI Ο Θεός του χάους 
Χαρακτηριστικά: πονηρός -κακός - πανούργος- σοφός 
Κόστος  ναού: 4x θεϊκό αίμα + 1x διαμάντι + 1x χρυσό. 

 
TYR  God of justice 

Characteristics: protective – loyal –– warrior – righteous 
Temple cost: 2x divine blood + 2x gold. 
God deck: higher chance on defense cards 
 
 
 
Divine ability: (1 temple) your defence cards get +1 
defense power 
(2 temples) Your defence cards gets another +1 defense 
power 
 
THOR                   God of thunder 

Characteristics: powerful – popular – impulsive – 
combative 
Temple cost: 2x diamond + 2x gold + 2 x divine blood 
God deck: higher chance on followers 
 
Divine ability: (1 temple) 3 diamond / 3 gold can be 
transformed in 1 follower during the follower phase. You 
can use this ability up to 3 times. The resources must be 
of the same kind. E.g. So if you have one Thor temple and 
have 3 gold and 3 diamond left, you can turn them into 2 
followers. 
(2 temples): 2 diamond / 2 gold can be transformed in 1 
follower during the follower phase. You can use this 
ability up to 3 times. 
 
 
 
ODIN                 Leader of the Gods 

Characteristics: wise – leader – powerful – negotiator 
God deck: higher chance on followers 
Temple cost: 3x diamond + 3x gold + 2x divine blood 
 
Divine ability: (1 temple) 2 divine blood can be 
transformed in 1 follower during the follower phase. You 
can use this ability up to 3 times. 
(2 temples): 3 divine blood can be transformed in 2 
follower during the follower phase. You can use this 
ability up to 2 times. 
 

 

LOKI                    God of chaos 

Characteristics: cunning – evil – sly – wise 
Temple cost: 4x divine blood + 1x diamond + 1x gold. 
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Στοίβα Θεού: μεγαλύτερες πιθανότητες για κάρτες  
τεχνάσματος 
 
Θεϊκή ικανότητα: (1 ναός) μπορείτε να ρίξετε με 1 
λευκό ζάρι οπαδών. Μπορείτε να κερδίσετε αλλά και να 
χάσετε οπαδούς. 
(2 ναούς) μπορείτε να ρίξετε με 2 λευκά ζάρια οπαδών. 
Ρίχνετε τα ζάρια στη φάση των οπαδών. 
 
4. Φάση επίθεσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη φάση της επίθεσης δεν παίζει ο παίκτης που είναι η 
σειρά του ο οποίος μπορεί να επιτεθεί σε άλλους 
παίκτες, αλλά οι άλλοι παίκτες μπορούν να ξεκινήσουν 
1 επίθεση (κάρτα) στον παίκτη που παίζει σε αυτή την 
χρονική στιγμή. Οι κάρτες επίθεσης έχουν επιθετική 
δύναμη (αριθμό σπαθιών) και το αποτέλεσμα (δεξιά 
άνω γωνία) όταν η επίθεση είναι επιτυχής. 
Οι επιθέσεις μπορούν να μπλοκαριστούν μόνο με 
αμυντικές κάρτες (με εικόνα ασπίδας). Μπορείτε να 
παίξετε πολλές αμυντικές κάρτες για να μπλοκάρετε μια 
επίθεση. Μια επιτυχημένη άμυνα είναι σε περίπτωση 
ισοπαλίας ή μεγαλύτερη από μια επίθεση, τότε τίποτα 
δεν σας συμβαίνει.  Όταν δεν μπορείς να αμυνθείς ή δεν 
έχεις αρκετή άμυνα για να ισοφαρίσεις το αποτέλεσμα 
της επίθεσης, τότε έχουμε μια πετυχημένη επίθεση. 
Όταν η επίθεση είναι επιτυχής, κοιτάξτε στην πάνω 
δεξιά γωνία για την επίδραση της. 
Ο επιτιθέμενος εκτελεί την δράση . Οι κάρτες επίθεσης 
και οι κάρτες άμυνας που χρησιμοποιήθηκαν στη φάση 
επίθεσης πηγαίνουν στην στοίβα απόρριψης. 
Υπάρχει μια σειρά στις επίθεσης: πρώτα παίζει ο 
παίκτης που έχει τους περισσότερους οπαδούς, μετά ο 
παίκτης που έχει το δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό οπαδών 
και ούτω καθεξής. Εάν υπάρχει ισοπαλία στον αριθμό 
των οπαδών μεταξύ των παικτών,τότε ο παίκτης που 
έχει τα περισσότερα υλικά πόρων μπορεί να επιτεθεί 
πρώτος. Εάν δεν θέλετε να επιτεθείτε, μπορείτε να πάτε 

God deck: higher chance on trick cards 
 
 
Divine ability: (1 temple) you can roll with 1 white 
follower dice. You can win but also lose followers. 
(2 temples) you can roll with 2 white follower dice. 
You roll the dice in the followers phase. 
 
 

4. Attack phase 
 

e.g.         e.g. 
 
In the attack phase it’s not the player in turn who can 
attack other players but the other players can launch 1 
attack(card) on the player in turn. Attack cards have an 
attacking power (number of swords) and an effect (right 
upper corner) when the attack is successful. Attacks can 
only be blocked with defence cards (with shield picture). 
You can play mutiple defence cards to block an attack. 
With a tie or greater, it is a succesful defence. Than 
nothing happens. When you can’t defend or don’t have 
enough to tie, it is a succesful attack. When the attack is 
succesful, look at the upper right corner for i’ts impact. 
The attacker then performs the act. Attack cards and 
defence cards that have been used in the attack phase go 
to the discard pile. There is an attacking order: first goes 
the player who has the most followers, then the player 
who has the second most and so on. If there’s a tie in 
follower count, the player who has the most resource 
materials can attack first. If you don’t want to attack, you 
can pass. Attacking after your line in order has passed, is 
not allowed. 
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πάσο. Μετά το τέλος της σειράς σας δεν επιτρέπεται να 
κάνετε επίθεση. 
 
5 Φάση οπαδών 
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, στη φάση οπαδών 
μπορείτε να ανταλλάξετε τους υπόλοιπους πόρους σας 
με οπαδούς σας  εάν έχετε ναούς στους τομείς Thor και 
Odin. Επίσης, στη φάση των οπαδών, μπορείτε να 
ρίξετε τα ζάρι/ζάρια οπαδών(λευκά) αν έχετε ναούς 
στην περιοχή του Loki. 
 
YGGDRASIL το δέντρο βαθμολογίας 
Αν πάρετε οπαδούς (μέσω καρτών, κτίρια 
ναών ή μέσα από θεϊκές ικανότητες) μετακινήστε τον 
Βίκινγκ σας πάνω στο δέντρο του YGGDRASIL. Συχνά 
ο παίκτης που βρίσκεται πιο μπροστά από τους 
υπόλοιπους δέχεται και τις περισσότερες επιθέσεις. 
Αυτός είναι και ο λόγος που προσθέσαμε ζώνες 
ασφαλείας στο 0, 5, 12 και 20. Όταν φτάσετε σε αυτές 
τις ασφαλείς ζώνες, είστε προστατευμένος από 
ορισμένες επιθέσεις. 
Αυτό σημαίνει ότι αν έχετε 5 οπαδούς, για 
παράδειγμα,και ένας παίκτης 
σας επιτίθεται με ένα φόνο ή μια κάρτα κλοπής οπαδού, 
αυτή δεν έχει αποτέλεσμα. Άλλες επιθέσεις είναι 
πιθανές φυσικά. 
Εάν περάσετε τους 20 οπαδούς, συνεχίζετε την 
βαθμολόγηση 
στο κάτω μέρος του δέντρου. Στη συνέχεια για σας το 1 
είναι 21,και ούτω καθεξής 

 
 

5. Followers phase 
 
As stated earlier, in the followers phase you can exchange 
your remaining resources into followers if you have 
temples in the Thor and Odin areas. Also, in the followers 
phase, you roll the followers die/dice if you have temples 
in Loki’s domain. 
 
YGGDRASIL SCORE TREE 
 
If you receive followers (through cards, building temples 
or through divine abilities) you move your Viking up the 
Yggdrasil tree. It is often the player who is in the front that 
gets attacked the most. That is the reason we added safe 
zones at 0, 5, 12 and 20. When reaching those safe zones, 
you cannot get past. This means that if you have 5 
followers, for instance, and a player attacks you with a kill 
or steal follower’s card, this has no effect. Other attacks 
are still possible of course. If you pass 20 followers, you 
continue tracking at the bottom of the tree. Then for you 
1 is 21, and so on. 
 

Τύποι καρτών 
Κίτρινη 
Όνομα 
τι παίρνετε όταν παίζετε αυτήν την κάρτα 
τι ζημιά κάνετε όταν αυτή η κάρτα δεν νικηθεί 
δύναμη επίθεσης 
κόκκινο, κίτρινο ή μπλε 
Εικόνα  Θεού 
Κάρτες  Θεού 
Κάρτες επίθεσης 
Όπλα  Θεών 
Αμυντικές κάρτες 
Αμυντική δύναμη 

Types of cards 
Yellow 
Name 
what you get when you play this card 
what damage you do when this card is not defended   
attack power 
red, yellow or blue 
God icon 
God cards 
Attack cards 
God weapons 
Defence cards 
Defense power 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 
Αν κατέχετε τρεις ναούς σε μια συγκεκριμένη περιοχή 
ενός Θεού, τότε η περιοχή «κλειδώνει» και γίνεστε 
ιδιοκτήτης αυτής της περιοχής. Αυτό σημαίνει ότι εάν 
υπάρχουν τοποθεσίες σε αυτήν την περιοχή άλλοι 
παίκτες δεν επιτρέπεται να χτίσουν ναούς. Οι ναοί που 
υπάρχουν ήδη στην περιοχή  μπορούν να παραμείνουν. 
Ως μπόνους για το κλείδωμα μιας περιοχής κερδίζετε 
δωρεάν έναν οπαδό και μπορείτε επίσης να τραβήξετε 
από τη στοίβα του θεού κατά τη φάση παιχνιδιού σας 
(αν το επιθυμείτε). Έτσι, τραβάτε 1 κάρτα από τη 
στοίβα θεού και 1 κάρτα από τη βασική στοίβα στην 
αρχή της φάσης παιχνιδιού. Κάρτες που τραβάτε από τη 
στοίβα θεού που βρίσκετε υπό έλεγχο εδάφους, πρέπει 
να τραβηχτούν ανοιχτές αν δεν έχετε ναό στην περιοχή 
της Freya. 

TERRITORY CONTROL 
 
If you own three temples in a certain area of a God, then 
the area become 'locked', and you become the owner of 
that area. This means that if there are places in that area, 
others are not allowed to build temples. The temples that 
were already in the area may remain. As a bonus for a 
lockdown of an area you gain a follower for free and you 
can also draw from the god deck during your game phase 
(if you wish). So you draw 1 card from the god deck and 1 
card from the base deck at the start of the game phase. 
Cards drawn from the god deck when in territory control, 
must be drawn open if you don’t have a temple at Freya’s 
domain. 

 
Όπλα Θεού 
Τα όπλα των Θεών είναι τα πιο ισχυρά όπλα στο 
παιχνίδι, επειδή δεν κοστίζουν καμία ενέργεια και 
μπορούν να παιχτούν ανά πάσα στιγμή, ακόμα και 
εκτός της σειράς σας. Έχετε επίσης δύο επιλογές για να 
παίξετε την κάρτα. Υπάρχει μόνο ένα όπλο Θεού ανά 
τομέα Θεού διαθέσιμο στη στοίβα των Θεών. Όπως 
όλες οι κάρτες, έτσι και οι κάρτες όπλων θεών 
πηγαίνουν στην στοίβα απόρριψης αφού έχουν 
παιχτεί. 

God weapons 
 
God weapons are the most powerful weapons in the 
game because they do not cost any action and may be 
played at any time, even out of your turn. You also have 
two options to play the card. There’s only one God 
weapon per God domain available in the God decks. The 
same as all cards, also God Weapon cards go to the 
discard pile after they have been played. 
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Odin 
Soulspear. Ο αριθμός των σκοτωμένων 
οπαδών, από το αποτέλεσμα μιας επίθεσης, 
μετράει διπλά. 
Bullseye. Πάρτε μια κάρτα της επιλογής σας 
από την στοίβα απόρριψης. 
  

Odin 
 
Soulspear. The number of killed followers, by 
the result of an attack, counts double.  
Bullseye. Take a card of your choice from the 
discard pile.  

Freya 
Vanished.. Κάντε μια επίθεση σε έναν παίκτη 
της επιλογής σας. Αυτό υποχρεώνει τον 
επιτιθέμενο παίκτη να επιτεθεί σε κάποιον 
άλλο. Μπορείτε να επιλέξετε τον παίκτη που 
δέχεται επίθεση αντί για εσάς. 
Crown of Fortune. Επιλέξτε ένα ζάρι στο 
αποτέλεσμα της επιλογής σας. 
 

 

Freya 
 
Vanished. Pass an attack onto a player of your 
choice. This obliges the attacker to attack 
someone else. You can choose the player who 
gets attacked instead of you. 
Crown of Fortune. Rotate a die to a result of 
your choice.  

Tyr 
Thief.. Κλέψτε μια κάρτα ενός παίκτη από τις 
κάρτες στο χέρι του ή τις ανοιχτές κάρτες  της 
επιλογής σας. Η κάρτα που κλάπηκε δεν 
μπορεί να είναι μια «ενεργή» κάρτα. Αυτό 
σημαίνει ότι όταν μια κάρτα παίζεται ή 
χρησιμοποιείται η κάρτα δεν μπορεί να 
κλαπεί. 
Tyrs Revenge. Ακύρωσε την επίθεση και πάρτε 
την κάρτα επίθεσης στο χέρι σας. 
 

 

Tyr 
 
Thief. Steal a card from the hand cards or 
open cards of a player of your choice. The 
card stolen cannot be an ‘active’ card. This 
means when a card is played or is used the 
card cannot be stolen. 
Tyrs Revenge. Cancel the attack and take the 
attack card in your hand.  
 

Heimdall 
War Horn. Αυτή η επίθεση δεν μπορεί να 
νικηθεί.  
Sound of the Gjallarhorn.  Πάρτε τις 2 αμυντικές 
κάρτες από την στοίβα απορρίψεων με την 
μεγαλύτερη αμυντική δύναμη πάνω τους. 

 

Heimdall 
 
War Horn. This attack cannot be defended.  
Sound of the Gjallarhorn.  Take the 2 
defensive cards from the discard pile with 
the most defence power on it.  
 

Surtur 
Μπορεί να βρεθεί στο κατάστρωμα Surtur(1x) 
Resisted. Παίξτε αυτό αφού αποκρούσατε 
επιτυχώς μια επίθεση. Πάρτε 2 οπαδούς για αυτό. 
Surturs Claim. Η κάρτας άμυνας ενάντια σε μια 
επίθεση μπορεί να παιχτεί ξανά (από τον ίδιο 
παίκτη). 
 

 

Surtur 
 
Can be found in Surtur Deck (1x)   
Resisted. Play after you successfully 
defended an attack. Get 2 followers for this. 
Surturs Claim. The defended attack card can 
be played again (on the same player).  

Thor 
Hammertime. Παίξτε ξανά μια κίτρινη κάρτα 
(χωρίς να ξοδέψετε ενέργεια γι 'αυτό). 
Wrath of Thor.. Διπλασιάστε τη δύναμη μιας 
επίθεσης 

 

Thor 
 
Hammertime. Play a yellow card again 
(witout spending an action for it).  
Wrath of Thor. Double the strength of an 
attack power.   
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Loki 
Backstab. Παίξτε αυτήν την κάρτα όταν ο παίκτης 
της επιλογής σας χτίζει την τελευταία του 
κατασκευή . Απορρίψτε την επιλογή κτιρίου 
αυτού του παίκτη. Ο στοχευμένος παίκτης δεν 
χάνει τους πόρους του. 
Deadly Dagger.. Πάρτε 2 κάρτες επίθεσης από την 
στοίβα απόρριψης. 

 

Loki 
 
Backstab. Play this card when a player of 
choice is building his last structure. Negate 
the building option of that player. The 
targeted player doesn't lose his or her 
resources.  
Deadly Dagger. Take 2 attack cards from the 
discard pile. 

   
 ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 
Μετά από κάθε γύρο το πλοίο Drakkar μετακινείται αργά 
στον προορισμό του. Όταν το πλοίο μπει στο βασίλειο του 
Asgard μετά από 6 γύρους παιχνιδιού, το παιχνίδι τελειώνει. 
Ο παίκτης που έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους 
οπαδούς κερδίζει το παιχνίδι και γίνεται ένας Θεός Βίκινγκ. 
Σε περίπτωση ισοπαλίας στους οπαδούς, κερδίζει ο παίκτης 
με τις περισσότερες εναπομείναντες πρώτες ύλες. Τώρα 
μπορείτε να διεκδικήσετε τη θέση σας στο υψηλό 
συμβούλιο του Gladsheim  και να πιείτε μια μπύρα με τον 
Odin και τον Thor. 

END OF THE GAME 
 
After each round the Mighty Drakkar slowly moves to its 
destination. And when the ship enters the realm of Asgard 
after 6 rounds of play, the game ends. The player who has 
collected the most followers wins the game and becomes 
a Viking God. At draw in followers, wins the player with the 
most remaining raw materials. You can now claim your 
seat at the high council of Gladsheim and have an ale with 
Odin and Thor. 
 

δράση 
: χτίζω 
: ναός 
: οπαδός 
: θεϊκό αίμα 
: χρυσός 
: διαμάντι 
: κάρτα από τη στοίβα 
: επίθεση 
 
: δύναμη επίθεσης 
: παίκτης της επιλογής 
: σκοτώστε έναν οπαδό 
: τρυπάνι αίματος 
: υπερασπιστείτε 
: ξαναπαίξτε 
: γυρίστε πίσω   
: κάρτα επίθεσης 
: άλλαξε 
 
: ρίξτε τα ζάρια 
: κίνηση 
: κλέβω 
: στοίβα καρτών 
: θεϊκές κάρτες 
: επιτυχής 
: δανείζω 
: όλοι οι παίκτες 
: κάρτα επίδρασης 

: action 
   : build 
   : temple 
   : follower 
     : divine blood 
   : gold 
     : diamant 
    : card from deck 
   : attack 
 
    : power of attack 
    : player of choice 
   : kill a follower 
  : blood drill 
  : defend 
   : play again 
   : turn around 
   : attack card 
  : switch 
 
   : roll the dice 
 : move 
  : steal 
 : deck of cards 
    : god-cards 
     : successful 
  : lend 
   : all players 
    : effect-card 
 



 VALDA 
- Race to the gods - 

-Αγώνας για τους θεούς-

 

- V 0.4  - 16 
 

 


