
INSTRUKTIONER

Ravensburger.com/HowToPlayMarvelVillainous

För att lära dig hur man spelar, se denna video:

Härska över ditt Marveluniversum som en legendarisk 
Marvel Villain. Använd dina ondskefulla förmågor för 
att nå dina mål och kunna gå din egen unika väg till 

seger. Använd dina Villainguider för att behärska spelet 
med Thanos, Hela, Killmonger, Ultron och Taskmaster!

2 till 4 spelare. Från 12 år och upp. 20 minuter per spelare.
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FöremålFöremål  

MIND STONE

Hitta valfritt kort i din kortlek 
och ta upp det på hand. 

Ö D E T

REFERENSKORT

Få Power

Gallra bort kort

Beskyddare

Spela ett kort Övervinna

Placera om

Aktivera

Ödet

Taskmaster Thanos UltronKillmongerHela
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H E L A K I L L M O N G E RTA S K M A S T E RT H A N O S

Domän

Villainspelpjäs

Startkort på hand Villainguide Referenskort

Villainkortlek

Ödeskortlek

Hög med 
använda 
Ödeskort

Hög med 
använda 

Villainkort

SPELARFÖRBEREDELSER

Draugr Swordsman
Draugr Swordsman får +1 Styrka 
för varje Draugr Swordsmankort i 
din hög med använda kort. Spara 
dessa kort vid sidan av högen med 
använda kort för att kunna ha 

koll på deras Styrka. Om du måste blanda om 
din hög med använda kort för att fylla på din 
Villainkortlek så räknas dina bortgallrade Draugr 
Swordsman inte längre in i högen med använda 
kort och ger inte längre rätt till en Styrkebonus.

Dísir
Dísir får spelas från din hög med 
använda kort.

Conquer Valhalla
När detta Event spelas får Hela 
inte längre spela eller hitta 
kort från sin hög med använda 
Villainskort. Detta betyder att 

hon inte får spela Dísir direkt från sin hög med 
använda kort. Inte heller får hon tillgodoräkna 
sig Styrka från bortgallrade Draugr Swordsman 
till en Swordsman i spel.

HELA
VILLAIN GUIDE

UNIKA ÖDESKORT

Angela
Denna hjälte tar bort en Själmark 
från Odins valv när den spelas. 
Hon har en av de högsta 
Styrkorna i spelet och utgör 
en farlig motståndare om hon 
placeras i Odins valv.

Allierad Allierad 

DÍSIR

Dísir får spelas från din 
hög med använda kort.

2

3

Allierad Allierad 

DRAUGR SWORDSMAN

Draugr Swordsman får 1 Styrka 
för varje Draugr Swordsman som 

ligger i din hög med använda kort.

1

2

GODDESS OF DEATH,  
FORTSÄTTNING

Hjälte 

ANGELA

Själmarker får inte fästas på Angela.  
När Angela spelas, ta bort en 

Själmark från Odins valv.

6

Event

CONQUER VALHALLA

Belöning: Hela får omedelbart fästa Själmarker på 
alla Hjältar i alla domäner om de inte redan har en.

Hela får inte spela, leta efter eller använda 
sig av korten i högen med använda kort.
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REFERENSKORT

Få Power

Gallra bort kort

Beskyddare
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NIFLHEIM

HELA

HEL GJOLL ODIN’S VALV

SPECIALTY

HELA’S 
MÅL

Att ha en kombination av åtta 
Allierade och Själmarkörer 

(Soul marks) och ingen 
motståndarfigur vid Odins valv.

Ö D E T

H E L A

H E L A H E L A H E L A H E L A

U LT R O NU LT R O N

FöremålFöremål  

REALITY STONE

Utför en Övervinnahandling. 
Din AllieradeAllierade läggs inte bort 
efter Övervinnahandlingen.

FöremålFöremål  

TIME STONE

Få 1 Power och dra ett Villainkort.

FöremålFöremål  

SOUL STONE

Spela en AllieradAllierad från din hög 
med använda kort utan kostnad. 

FöremålFöremål  

SPACE STONE

Du får placera om valfritt 
antal av dina AllieradeAllierade.

FöremålFöremål  

POWER STONE

Lägg två +1 Styrkemarker på 
en AllieradAllierad du kontrollerar.

Special Special     

TRANSFORMATION

När du spelar en Sentry får du 
välja ett kort från din hög med 

använda kort och ta upp på hand.

Special Special   

ULTIMATE

Innan du flyttar din Villain till 
en ny plats, få 1 Power.

Special  Special  

OPTIMIZATION

Du får använda

som 

SpecialSpecial

AGE OF ULTRON

När kortet Age of Ultron 
tillkännages vinner du spelet.

12

RivalRival

KLAW

Klaw börjar spelet i The Golden City. 
När Klaw är besegrad så vänd denna 
spelbricka för att se Challenge for the 

Throne. Flytta sedan korten i denna hög 
till Specialområdet på din domän.

5 Special Special 

Placera om bomberna till en 
annan spelares domän. Om Black 
Panther befinner sig i din domän 

så vänd denna spelbricka.

Betala 2 Power. 

CONTROL THE MINES

INNEHÅLL
1

3

2

NIFLHEIM

HELA

HEL GJOLL ODIN’S VALV

SPECIALTY

HELA’S 
MÅL

Att ha en kombination av åtta 
Allierade och Själmarkörer 

(Soul marks) och ingen 
motståndarfigur vid Odins valv.

23

1

WARRIOR FALLS

KILLMONGER

INSTITUTE OF TECHNOLOGY THE GREAT MOUND THE GOLDEN CITY

SPECIALTY

KILLMONGER’S 
MÅL

Ta kontroll över gruvorna och 
placera om två bomber till 
annan domän än din egen.

3

2 1

SOLOMON INSTITUTE

TASKMASTER

TRAINING ROOM ARMORY CAMP HAMMOND

SPECIALTY

TASKMASTER’S 
MÅL

Att ha fyra Allierade, varje 
med Styrka 5 eller högre, 
och dessa placerade på 

olika platser.

1 3

2

SANCTUARY II

THANOS

TITAN THE INFINITY WELL KNOWHERE

SPECIALTY

THANOS’
MÅL

Samla de 6 
Evighetsstenarna.

1

3 1

2

RESEARCH LAB

ULTRON

MANUFACTURING ARRAY RECONFIGURATION BASE STARK INDUSTRIES 
INDUSTRIAL COMPLEX

SPECIALTY

ULTRON’S
MÅL

Tillkännage Age of Ultron.

5 domäner
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för varje Draugr Swordsmankort i 
din hög med använda kort. Spara 
dessa kort vid sidan av högen med 
använda kort för att kunna ha 

koll på deras Styrka. Om du måste blanda om 
din hög med använda kort för att fylla på din 
Villainkortlek så räknas dina bortgallrade Draugr 
Swordsman inte längre in i högen med använda 
kort och ger inte längre rätt till en Styrkebonus.

Dísir
Dísir får spelas från din hög med 
använda kort.

Conquer Valhalla
När detta Event spelas får Hela 
inte längre spela eller hitta 
kort från sin hög med använda 
Villainskort. Detta betyder att 

hon inte får spela Dísir direkt från sin hög med 
använda kort. Inte heller får hon tillgodoräkna 
sig Styrka från bortgallrade Draugr Swordsman 
till en Swordsman i spel.

HELA
VILLAIN GUIDE

UNIKA ÖDESKORT

Angela
Denna hjälte tar bort en Själmark 
från Odins valv när den spelas. 
Hon har en av de högsta 
Styrkorna i spelet och utgör 
en farlig motståndare om hon 
placeras i Odins valv.

Allierad Allierad 

DÍSIR

Dísir får spelas från din 
hög med använda kort.

2

3

Allierad Allierad 

DRAUGR SWORDSMAN

Draugr Swordsman får 1 Styrka 
för varje Draugr Swordsman som 

ligger i din hög med använda kort.

1

2

GODDESS OF DEATH,  
FORTSÄTTNING

Hjälte 

ANGELA

Själmarker får inte fästas på Angela.  
När Angela spelas, ta bort en 

Själmark från Odins valv.

6

Event

CONQUER VALHALLA

Belöning: Hela får omedelbart fästa Själmarker på 
alla Hjältar i alla domäner om de inte redan har en.

Hela får inte spela, leta efter eller använda 
sig av korten i högen med använda kort.

7

TASKMASTER
VILLAIN GUIDE

Photographic 
Reflexes
Photographic Reflexes 
tillåter Taskmaster att 
kopiera vilken som helst 
Effekt som spelas av en 
motståndare från deras 
Villainkortlek. Efter att en 
annan Villain har spelat en 

Effekt, betala 1 Power och fäst den Effekten 
på Photographic Reflexes. När det blir din tur, 
använd en Aktiveringshandling för att spela den 
Effekten precis som om det var din egen. Lägg 
sedan bort den till ursprunglig Villains hög med 
använda kort. Photographic Reflexes får bara ha 
en Effekt i taget fäst vid sig. Effekter från Ödet 
kan inte kopieras av Photographic Reflexes. Du 
får betala för en ny Effekt även om du redan har 
en. Du måste då ta bort den tidigare Effekten, 
(utan att använda den), och ersätta den med 
den nya.

Special Special 

PHOTOGRAPHIC REFLEXES 
Efter att en annan spelare spelat ett EffektkortEffektkort 

från sin hand, så får du omedelbart betala 
1 Power för att fästa den EffektenEffekten på Photographic 

Reflexes. När det blir din tur så får du använda 
en Aktiveringshandling för att 

spela den EffektenEffekten som är fäst på 
Photographic Reflexes och sedan 

lägga bort EffektenEffekten till den Villains hög 
med använda kort som den tillhör.

2

Hjälte 

BUTTERBALL

Butterball kan inte besegras. 
Innan du flyttar din Villain så 

får du betala 3 Power och kasta 
bort ett kort från din hand 
för att ta bort Butterball.

0

Event

GOVERNMENT WORK
Taskmaster får inte placera om Allierade 

eller Föremål utom på detta Event.

7
Belöning: Hitta en Allierad ffrån Taskmasters kortlek eller hög 

med använda kort och spela det omedelbart utan kostnad.

UNIKA ÖDESKORT

Butterball
Butterball kan inte besegras med 
en Övervinnahandling. Du måste 
betala 3 Power och lägga bort 
ett kort från din hand för att ta 
bort honom från din domän.

Government Work
När detta Event är i spel kan 
Taskmaster inte utföra NÅGON 
omplaceringshandling, utom 
att placera om Allierade till 
detta Event. Detta saktar 
avsevärt ner Taskmaster och gör 
honom mottaglig för Hjältarnas 
inblandning. 

A Stone Is Found
Den utvalde Villain tar en 
slumpmässig Evighetssten från 
högen med lediga stenar. Den 
Villain som får stenen fäster 
den vid en Allierad och kan 
omedelbart aktivera den.

Adam Warlock
Thanos kan inte vinna spelet så 
länge Adam Warlock befinner sig 
på hans domän.

Sacrifices  
Must Be Made
Innan du flyttar till en ny plats 
i början av din runda, så måste 
Thanos antingen betala 1 Power 

eller lägga bort ett kort från sin hand för varje 
Allierad i spel, eller ta bort den Allierade.

Observera: Om Thanos drar A Stone is Found från 
Ödeskortleken som ett resultat av Effekten från Avengers 
Assemble!, lägger han genast bort det utan Effekt.

THANOS
VILLAIN GUIDE

SAMLA EVIGHETSSTENAR
Thanos kanske försöker placera om sina Allierade 
till en plats i någon domän där det finns en sten. 
Om du har placerat om Allierade till en plats där det 
finns en Evighetssten, så får du använda dig av en 
Övervinnahandling för att besegra den Allierade med 
en sten fäst. Du behöver inte besegra alla Allierade 
på den platsen för att plocka med dig stenen. 

Om du har åtminstone en Allierad på den platsen 
där stenen befinner sig, fäst omedelbart stenen vid 
den Allierade, som nu kan placeras om tillbaka till 
Thanos domän. När din Allierade väl har en sten, får 
bara du placera om den Allierade.

Om du inte har någon Allierad kvar på den platsen 
där stenen befinner sig, eller om Thanos Allierade 
med en sten fäst tas bort eller besegras, så stannar 
stenen kvar på samma plats i den Villains domän. 
Den blir ett icke fäst Föremål på den platsen och 
placeras i nederdelen av den Villains domän. Om 
Thanos flyttar en Allierad till en plats med en 
Evighetssten som inte är fäst, så fästs den stenen 
automatiskt omedelbart på Thanos Allierade.

A STONE IS FOUND

Välj en annan Villain än Thanos. 
Den Villain får en ledig Evighetssten. 

När den spelas får de omedelbart 
aktivera den utan kostnad.

Effekt

Hjälte 

ADAM WARLOCK

Thanos kan inte vinna spelet 
om Adam Warlock befinner 

sig i Thanos domän.

6

Event

SACRIFICES MUST BE MADE
Innan du flyttar så måste Thanos, för varje Allierad han har i spel, 

antingen betala 1 Power, lägga bort ett kort från handen eller 
ta bort den Allierad.

7
Belöning: Thanos tar bort en Allierad 
under kontroll av respektive Villain.

UNIKA ÖDESKORT
Wakanda Forever
Wakanda Forever är ett Effektkort 
som tar Black Panther tillbaka 
in i spel, även om han har tagits 
bort eller besegrats. Om Wakanda 
Forever spelas när Black Panther 

redan är i spel så placera en +1 Styrkemark på 
honom och placera omedelbart om honom till 
valfri plats i Killmonger’s domän.

Black Panther
Black Panther stoppar Killmonger 
från att kontrollera gruvorna och 
flytta bomberna (Explosives). 
Andra Villains kan placera om 
honom till och från Killmonger’s 
domän.

Stolen Antiquities
När detta Event är aktivt så 
får inte Killmonger spela något 
Föremål, även om Control the 
Mines är i spel.

KILLMONGER
VILLAIN GUIDE

EffektEffekt  

KILLMONGER’S FURY

Besegra en figur med en Styrka 

på 4 eller lägre i din domän.

2

Effekt

Hitta Black Panther och antingen 
spela eller placera honom 
på Killmongers domän. Om 

Black Panther redan är i spel, 
placera +1 Styrka på honom.

WAKANDA FOREVER

Hjälte

BLACK PANTHER

Black Panther vinner 2 Styrka när 
han är på Killmongers domän.

4

Event

STOLEN ANTIQUITIES
Killmonger kan inte spela Föremål.

Belöning: Killmonger får hitta valfritt Föremål i sin 
kortlek eller högen med använda kort och sedan 

omedelbart spela det utan kostnad till sin domän.

5

SpecialSpecial  

RAGE OF K’LILUNA

Innan du flyttar din Villain får 

du lägga bort ett kort från din 

hand för att hitta Killmongers 

Fury och ta upp den på hand.

1

SpecialSpecial  

ARMORED RHINO

HjältarHjältar på Killmongers 

plats förlorar 1 Styrka.

0

FöremålFöremål  

EXPLOSIVES

2

Ta bort detta FöremålFöremål för 

att besegra upp till 2 figurer 

på denna plats. Bomber kan 

inte besegra figurer med en 

Styrka på 5 eller högre.

Killmonger har få Allierade och behöver lita på andra 
sätt för att få bort Hjältarna som står i hans väg.

THE WARRIOR’S WAY

Killmonger’s Fury
Detta är det lättaste sättet att 
besegra figurer som saktar ner dig, 
men är inte tillräckligt starkt för att 
besegra Klaw eller Black Panther.

Rage of K’Liluna
Denna Specialare hjälper dig att hitta 
Killmonger’s Fury och ta upp det på 
hand.

Armored Rhinos
Denna Specialare hjälper dig att 
minska Styrkan på Hjältar med 1, vilket 
gör Killmonger’s Fury mer effektivt.

Explosives
Även om dessa Föremål behövs för att 
du ska nå ditt mål, så får du också ta 
bort dem och använda dem för att för 
att besegra figurer på deras plats.

UNIKA ÖDESKORT ULTRON
VILLAIN GUIDE

BYGGA EN ARMÉ
Använda dina vakter
Sentries, (vakter), är en unik Allierad som bara 
finns i Ultrons kortlek. Alkhema och Jocasta 
anses inte vara Sentries.

Impervious Alloy
Impervious Alloy, (ogenomtränglig 
legering), är ett Föremål du kan 
fästa på en Allierad för att göra 
dem starkare och mer uthålliga. Den 
Allierade får +2 i Styrka för varje kort 
som fästs vid sig. Impervious Alloy 
kan endast tas bort från spelet om 
den Allierade, vid vilken Förmågan är 
fäst, besegras eller tas bort

UNIKA ÖDESKORT

Invasion of  
Stark Enterprises
När detta Event är i spel, oavsett 
när Ultron får Power, så får han 
en färre Power. Han kanske till 

och med inte får någon Power. När detta Event 
är löst så får Ultron omedelbart 6 Power.

Föremål Föremål 

IMPERVIOUS ALLOY

2

+2

När kortet spelas, fäst 
Impervious Alloy till en AllieradAllierad 

i din kontroll. Impervious 
Alloy kan bara tas bort om 
den AllieradeAllierade fäst vid den 

besegras eller tas bort.

Allierad Allierad 

DUPLICATE SENTRY

2

1

Ingen extra Förmåga

Allierad Allierad 

HEAVY ATTACK SENTRY

3

2

Denna plats får 

Hjälte

VISION

Om Vision befinner sig i din domän så får du 1 Power mindre närhelst du får Power.

4

8

När han får Power, får Ultron en färre Power.

Belöning: Ultron får 6 Power

Event

INVASION OF STARK ENTERPRISES

Wonder Man
När Wonder Man är besegrad, 
så leta rätt på Vision och 
placera honom på den plats 
Wonder Man befann sig. Detta 
dubbelslag av Hjältar kan 
allvarligt skada Ultrons planer.

Observera: Om Vision och Invasion of Stark Enterprises båda 
dyker upp samtidigt på Ultrons domän så gäller bara en av 
dem. Om Ultron löser, besegrar, eller tar bort en av dem, så 
träder det andra kortet omedelbart i kraft.

Hjälte

WONDER MAN

När Wonder Man besegrats, 

hitta Vision och spela eller 

placera om honom till Wonder 

Man’s föregående position.

4

5 spelguider för Villains 40 Powermarker 20 Styrkemarker 15 Själmarker

Varje spelare väljer en Villain och 
tar en motsvarande Villaindomän, 
spelpjäs, guide, Villainkortlek 
och en Villain-Ödes-kortlek 
samt ett referenskort. Ställ 
tillbaka överblivna Villains och 
deras tillbehör i spellådan.

Lägg din domän framför dig. 
Varje domän visar, (från vänster 
till höger), din figurbild och 
mål, 4 platser och ett område 
för specialkort. Ställ din 
Villainspelpjäs på Villainbilden.

Placera markerna Power och 
Styrka i valvet så att alla 
spelare kan nå dem.

Blanda din Villainkortlek och lägg den 
med bildsidan ner till vänster om din 
domän. Lämna plats för en hög med 
använda Villainkort nedanför.

Blanda den gemensamma 
Ödeskortleken med de Villain-Ödes-
kortlekar som deltar i spelet för 
att få en enda Ödeskortlek. Placera 
denna kortlek så att alla spelare 
kan nå den. Lämna plats bredvid 
för en hög med använda kort.

Ta fyra kort från din Villainkortlek 
för att få en starthand. Du får titta 
på dina kort men håll dem dolda för 
andra spelare.

Den spelare som senast läste en Marvel 
serietidning börjar spelet. Om det råder 
oklarheter så börjar den äldsta spelaren. Man 
spelar medurs. Den första spelaren startar utan 
en Powermark. Den andra spelaren börjar med 
en Powermark medan den tredje och (eventuellt) 
fjärde spelaren tar vardera två Powermarker.

1:a spelaren

2:a spelaren

3:e och 4:e 
spelaren

Läs upp i turordning vilket mål 
som finns på din domän så att alla 
spelarna känner till det.

FÖRBEREDELSER

5 Villainspelpjäser

5 Villainkortlekar
(30 kort i varje kortlek)

6 Ödeskortlekar 
(1 gemensam kortlek med 15 kort och 5 Villain-Ödes-kortlekar med 11 kort i varje)

12 Speciella spelbrickor
(6 brickor med Evighetsstenar, 4 brickor med Ultrons mål, 

2 brickor med Killmongers mål)

UltronHela Taskmaster KillmongerThanos

1 2 3

4

7

5 6

8

Några Villains har speciella 
förberedelser vilket förklaras i 
respektive Villainguide.

5 referenskort 1 valv
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Villainkortlek

Ödeskortlek

Hög med 
använda 
Ödeskort

Hög med 
använda 

Villainkort

SPELARFÖRBEREDELSER

Draugr Swordsman
Draugr Swordsman får +1 Styrka 
för varje Draugr Swordsmankort i 
din hög med använda kort. Spara 
dessa kort vid sidan av högen med 
använda kort för att kunna ha 

koll på deras Styrka. Om du måste blanda om 
din hög med använda kort för att fylla på din 
Villainkortlek så räknas dina bortgallrade Draugr 
Swordsman inte längre in i högen med använda 
kort och ger inte längre rätt till en Styrkebonus.

Dísir
Dísir får spelas från din hög med 
använda kort.

Conquer Valhalla
När detta Event spelas får Hela 
inte längre spela eller hitta 
kort från sin hög med använda 
Villainskort. Detta betyder att 

hon inte får spela Dísir direkt från sin hög med 
använda kort. Inte heller får hon tillgodoräkna 
sig Styrka från bortgallrade Draugr Swordsman 
till en Swordsman i spel.

HELA
VILLAIN GUIDE

UNIKA ÖDESKORT

Angela
Denna hjälte tar bort en Själmark 
från Odins valv när den spelas. 
Hon har en av de högsta 
Styrkorna i spelet och utgör 
en farlig motståndare om hon 
placeras i Odins valv.

Allierad Allierad 

DÍSIR

Dísir får spelas från din 
hög med använda kort.

2

3

Allierad Allierad 

DRAUGR SWORDSMAN

Draugr Swordsman får 1 Styrka 
för varje Draugr Swordsman som 
ligger i din hög med använda kort.

1

2

GODDESS OF DEATH,  
FORTSÄTTNING

Hjälte 

ANGELA

Själmarker får inte fästas på Angela.  
När Angela spelas, ta bort en 

Själmark från Odins valv.

6

Event

CONQUER VALHALLA

Belöning: Hela får omedelbart fästa Själmarker på 
alla Hjältar i alla domäner om de inte redan har en.

Hela får inte spela, leta efter eller använda 
sig av korten i högen med använda kort.

7

REFERENSKORT

Få Power

Gallra bort kort

Beskyddare

Spela ett kort Övervinna

Placera om

Aktivera

Ödet

Taskmaster Thanos UltronKillmongerHela

1

3

2

NIFLHEIM

HELA

HEL GJOLL ODIN’S VALV

SPECIALTY

HELA’S 
MÅL

Att ha en kombination av åtta 
Allierade och Själmarkörer 

(Soul marks) och ingen 
motståndarfigur vid Odins valv.

Ö D E T

H E L A

H E L A H E L A H E L A H E L A

U LT R O NU LT R O N

FöremålFöremål  

REALITY STONE

Utför en Övervinnahandling. 
Din AllieradeAllierade läggs inte bort 
efter Övervinnahandlingen.

FöremålFöremål  

TIME STONE

Få 1 Power och dra ett Villainkort.

FöremålFöremål  

SOUL STONE

Spela en AllieradAllierad från din hög 
med använda kort utan kostnad. 

FöremålFöremål  

SPACE STONE

Du får placera om valfritt 
antal av dina AllieradeAllierade.

FöremålFöremål  

POWER STONE

Lägg två +1 Styrkemarker på 
en AllieradAllierad du kontrollerar.

Special Special     

TRANSFORMATION

När du spelar en Sentry får du 
välja ett kort från din hög med 

använda kort och ta upp på hand.

Special Special   

ULTIMATE

Innan du flyttar din Villain till 
en ny plats, få 1 Power.

Special  Special  

OPTIMIZATION

Du får använda

som 

SpecialSpecial

AGE OF ULTRON

När kortet Age of Ultron 
tillkännages vinner du spelet.

12

RivalRival

KLAW

Klaw börjar spelet i The Golden City. 
När Klaw är besegrad så vänd denna 
spelbricka för att se Challenge for the 

Throne. Flytta sedan korten i denna hög 
till Specialområdet på din domän.

5 Special Special 

Placera om bomberna till en 
annan spelares domän. Om Black 
Panther befinner sig i din domän 

så vänd denna spelbricka.

Betala 2 Power. 

CONTROL THE MINES

INNEHÅLL
1

3

2

NIFLHEIM

HELA

HEL GJOLL ODIN’S VALV

SPECIALTY

HELA’S 
MÅL

Att ha en kombination av åtta 
Allierade och Själmarkörer 

(Soul marks) och ingen 
motståndarfigur vid Odins valv.

23

1

WARRIOR FALLS

KILLMONGER

INSTITUTE OF TECHNOLOGY THE GREAT MOUND THE GOLDEN CITY

SPECIALTY

KILLMONGER’S 
MÅL

Ta kontroll över gruvorna och 
placera om två bomber till 
annan domän än din egen.

3

2 1

SOLOMON INSTITUTE

TASKMASTER

TRAINING ROOM ARMORY CAMP HAMMOND

SPECIALTY

TASKMASTER’S 
MÅL

Att ha fyra Allierade, varje 
med Styrka 5 eller högre, 
och dessa placerade på 

olika platser.

1 3

2

SANCTUARY II

THANOS

TITAN THE INFINITY WELL KNOWHERE

SPECIALTY

THANOS’
MÅL

Samla de 6 
Evighetsstenarna.

1

3 1

2

RESEARCH LAB

ULTRON

MANUFACTURING ARRAY RECONFIGURATION BASE STARK INDUSTRIES 
INDUSTRIAL COMPLEX

SPECIALTY

ULTRON’S
MÅL

Tillkännage Age of Ultron.

5 domäner

Draugr Swordsman
Draugr Swordsman får +1 Styrka 
för varje Draugr Swordsmankort i 
din hög med använda kort. Spara 
dessa kort vid sidan av högen med 
använda kort för att kunna ha 

koll på deras Styrka. Om du måste blanda om 
din hög med använda kort för att fylla på din 
Villainkortlek så räknas dina bortgallrade Draugr 
Swordsman inte längre in i högen med använda 
kort och ger inte längre rätt till en Styrkebonus.

Dísir
Dísir får spelas från din hög med 
använda kort.

Conquer Valhalla
När detta Event spelas får Hela 
inte längre spela eller hitta 
kort från sin hög med använda 
Villainskort. Detta betyder att 

hon inte får spela Dísir direkt från sin hög med 
använda kort. Inte heller får hon tillgodoräkna 
sig Styrka från bortgallrade Draugr Swordsman 
till en Swordsman i spel.

HELA
VILLAIN GUIDE

UNIKA ÖDESKORT

Angela
Denna hjälte tar bort en Själmark 
från Odins valv när den spelas. 
Hon har en av de högsta 
Styrkorna i spelet och utgör 
en farlig motståndare om hon 
placeras i Odins valv.

Allierad Allierad 

DÍSIR

Dísir får spelas från din 
hög med använda kort.

2

3

Allierad Allierad 

DRAUGR SWORDSMAN

Draugr Swordsman får 1 Styrka 
för varje Draugr Swordsman som 
ligger i din hög med använda kort.

1

2

GODDESS OF DEATH,  
FORTSÄTTNING

Hjälte 

ANGELA

Själmarker får inte fästas på Angela.  
När Angela spelas, ta bort en 

Själmark från Odins valv.

6

Event

CONQUER VALHALLA

Belöning: Hela får omedelbart fästa Själmarker på 
alla Hjältar i alla domäner om de inte redan har en.

Hela får inte spela, leta efter eller använda 
sig av korten i högen med använda kort.

7

TASKMASTER
VILLAIN GUIDE

Photographic 
Reflexes
Photographic Reflexes 
tillåter Taskmaster att 
kopiera vilken som helst 
Effekt som spelas av en 
motståndare från deras 
Villainkortlek. Efter att en 
annan Villain har spelat en 

Effekt, betala 1 Power och fäst den Effekten 
på Photographic Reflexes. När det blir din tur, 
använd en Aktiveringshandling för att spela den 
Effekten precis som om det var din egen. Lägg 
sedan bort den till ursprunglig Villains hög med 
använda kort. Photographic Reflexes får bara ha 
en Effekt i taget fäst vid sig. Effekter från Ödet 
kan inte kopieras av Photographic Reflexes. Du 
får betala för en ny Effekt även om du redan har 
en. Du måste då ta bort den tidigare Effekten, 
(utan att använda den), och ersätta den med 
den nya.

Special Special 

PHOTOGRAPHIC REFLEXES 
Efter att en annan spelare spelat ett EffektkortEffektkort 

från sin hand, så får du omedelbart betala 
1 Power för att fästa den EffektenEffekten på Photographic 

Reflexes. När det blir din tur så får du använda 
en Aktiveringshandling för att 

spela den EffektenEffekten som är fäst på 
Photographic Reflexes och sedan 

lägga bort EffektenEffekten till den Villains hög 
med använda kort som den tillhör.

2

Hjälte 

BUTTERBALL

Butterball kan inte besegras. 
Innan du flyttar din Villain så 

får du betala 3 Power och kasta 
bort ett kort från din hand 
för att ta bort Butterball.

0

Event

GOVERNMENT WORK
Taskmaster får inte placera om Allierade 

eller Föremål utom på detta Event.

7
Belöning: Hitta en Allierad ffrån Taskmasters kortlek eller hög 

med använda kort och spela det omedelbart utan kostnad.

UNIKA ÖDESKORT

Butterball
Butterball kan inte besegras med 
en Övervinnahandling. Du måste 
betala 3 Power och lägga bort 
ett kort från din hand för att ta 
bort honom från din domän.

Government Work
När detta Event är i spel kan 
Taskmaster inte utföra NÅGON 
omplaceringshandling, utom 
att placera om Allierade till 
detta Event. Detta saktar 
avsevärt ner Taskmaster och gör 
honom mottaglig för Hjältarnas 
inblandning. 

A Stone Is Found
Den utvalde Villain tar en 
slumpmässig Evighetssten från 
högen med lediga stenar. Den 
Villain som får stenen fäster 
den vid en Allierad och kan 
omedelbart aktivera den.

Adam Warlock
Thanos kan inte vinna spelet så 
länge Adam Warlock befinner sig 
på hans domän.

Sacrifices  
Must Be Made
Innan du flyttar till en ny plats 
i början av din runda, så måste 
Thanos antingen betala 1 Power 

eller lägga bort ett kort från sin hand för varje 
Allierad i spel, eller ta bort den Allierade.

Observera: Om Thanos drar A Stone is Found från 
Ödeskortleken som ett resultat av Effekten från Avengers 
Assemble!, lägger han genast bort det utan Effekt.

THANOS
VILLAIN GUIDE

SAMLA EVIGHETSSTENAR
Thanos kanske försöker placera om sina Allierade 
till en plats i någon domän där det finns en sten. 
Om du har placerat om Allierade till en plats där det 
finns en Evighetssten, så får du använda dig av en 
Övervinnahandling för att besegra den Allierade med 
en sten fäst. Du behöver inte besegra alla Allierade 
på den platsen för att plocka med dig stenen. 

Om du har åtminstone en Allierad på den platsen 
där stenen befinner sig, fäst omedelbart stenen vid 
den Allierade, som nu kan placeras om tillbaka till 
Thanos domän. När din Allierade väl har en sten, får 
bara du placera om den Allierade.

Om du inte har någon Allierad kvar på den platsen 
där stenen befinner sig, eller om Thanos Allierade 
med en sten fäst tas bort eller besegras, så stannar 
stenen kvar på samma plats i den Villains domän. 
Den blir ett icke fäst Föremål på den platsen och 
placeras i nederdelen av den Villains domän. Om 
Thanos flyttar en Allierad till en plats med en 
Evighetssten som inte är fäst, så fästs den stenen 
automatiskt omedelbart på Thanos Allierade.

A STONE IS FOUND

Välj en annan Villain än Thanos. 
Den Villain får en ledig Evighetssten. 

När den spelas får de omedelbart 
aktivera den utan kostnad.

Effekt

Hjälte 

ADAM WARLOCK

Thanos kan inte vinna spelet 
om Adam Warlock befinner 

sig i Thanos domän.

6

Event

SACRIFICES MUST BE MADE
Innan du flyttar så måste Thanos, för varje Allierad han har i spel, 

antingen betala 1 Power, lägga bort ett kort från handen eller 
ta bort den Allierad.

7
Belöning: Thanos tar bort en Allierad 
under kontroll av respektive Villain.

UNIKA ÖDESKORT
Wakanda Forever
Wakanda Forever är ett Effektkort 
som tar Black Panther tillbaka 
in i spel, även om han har tagits 
bort eller besegrats. Om Wakanda 
Forever spelas när Black Panther 

redan är i spel så placera en +1 Styrkemark på 
honom och placera omedelbart om honom till 
valfri plats i Killmonger’s domän.

Black Panther
Black Panther stoppar Killmonger 
från att kontrollera gruvorna och 
flytta bomberna (Explosives). 
Andra Villains kan placera om 
honom till och från Killmonger’s 
domän.

Stolen Antiquities
När detta Event är aktivt så 
får inte Killmonger spela något 
Föremål, även om Control the 
Mines är i spel.

KILLMONGER
VILLAIN GUIDE

EffektEffekt  

KILLMONGER’S FURY

Besegra en figur med en Styrka 

på 4 eller lägre i din domän.

2

Effekt

Hitta Black Panther och antingen 
spela eller placera honom 
på Killmongers domän. Om 

Black Panther redan är i spel, 
placera +1 Styrka på honom.

WAKANDA FOREVER

Hjälte

BLACK PANTHER

Black Panther vinner 2 Styrka när 
han är på Killmongers domän.

4

Event

STOLEN ANTIQUITIES
Killmonger kan inte spela Föremål.

Belöning: Killmonger får hitta valfritt Föremål i sin 
kortlek eller högen med använda kort och sedan 

omedelbart spela det utan kostnad till sin domän.

5

SpecialSpecial  

RAGE OF K’LILUNA

Innan du flyttar din Villain får 

du lägga bort ett kort från din 

hand för att hitta Killmongers 

Fury och ta upp den på hand.

1

SpecialSpecial  

ARMORED RHINO

HjältarHjältar på Killmongers 

plats förlorar 1 Styrka.

0

FöremålFöremål  

EXPLOSIVES

2

Ta bort detta FöremålFöremål för 

att besegra upp till 2 figurer 

på denna plats. Bomber kan 

inte besegra figurer med en 

Styrka på 5 eller högre.

Killmonger har få Allierade och behöver lita på andra 
sätt för att få bort Hjältarna som står i hans väg.

THE WARRIOR’S WAY

Killmonger’s Fury
Detta är det lättaste sättet att 
besegra figurer som saktar ner dig, 
men är inte tillräckligt starkt för att 
besegra Klaw eller Black Panther.

Rage of K’Liluna
Denna Specialare hjälper dig att hitta 
Killmonger’s Fury och ta upp det på 
hand.

Armored Rhinos
Denna Specialare hjälper dig att 
minska Styrkan på Hjältar med 1, vilket 
gör Killmonger’s Fury mer effektivt.

Explosives
Även om dessa Föremål behövs för att 
du ska nå ditt mål, så får du också ta 
bort dem och använda dem för att för 
att besegra figurer på deras plats.

UNIKA ÖDESKORT ULTRON
VILLAIN GUIDE

BYGGA EN ARMÉ
Använda dina vakter
Sentries, (vakter), är en unik Allierad som bara 
finns i Ultrons kortlek. Alkhema och Jocasta 
anses inte vara Sentries.

Impervious Alloy
Impervious Alloy, (ogenomtränglig 
legering), är ett Föremål du kan 
fästa på en Allierad för att göra 
dem starkare och mer uthålliga. Den 
Allierade får +2 i Styrka för varje kort 
som fästs vid sig. Impervious Alloy 
kan endast tas bort från spelet om 
den Allierade, vid vilken Förmågan är 
fäst, besegras eller tas bort

UNIKA ÖDESKORT

Invasion of  
Stark Enterprises
När detta Event är i spel, oavsett 
när Ultron får Power, så får han 
en färre Power. Han kanske till 

och med inte får någon Power. När detta Event 
är löst så får Ultron omedelbart 6 Power.

Föremål Föremål 

IMPERVIOUS ALLOY

2

+2

När kortet spelas, fäst 
Impervious Alloy till en AllieradAllierad 

i din kontroll. Impervious 
Alloy kan bara tas bort om 
den AllieradeAllierade fäst vid den 

besegras eller tas bort.

Allierad Allierad 

DUPLICATE SENTRY

2

1

Ingen extra Förmåga

Allierad Allierad 

HEAVY ATTACK SENTRY

3

2

Denna plats får 

Hjälte

VISION

Om Vision befinner sig i din domän så får du 1 Power mindre närhelst du får Power.

4

8

När han får Power, får Ultron en färre Power.

Belöning: Ultron får 6 Power

Event

INVASION OF STARK ENTERPRISES

Wonder Man
När Wonder Man är besegrad, 
så leta rätt på Vision och 
placera honom på den plats 
Wonder Man befann sig. Detta 
dubbelslag av Hjältar kan 
allvarligt skada Ultrons planer.

Observera: Om Vision och Invasion of Stark Enterprises båda 
dyker upp samtidigt på Ultrons domän så gäller bara en av 
dem. Om Ultron löser, besegrar, eller tar bort en av dem, så 
träder det andra kortet omedelbart i kraft.

Hjälte

WONDER MAN

När Wonder Man besegrats, 

hitta Vision och spela eller 

placera om honom till Wonder 

Man’s föregående position.

4

5 spelguider för Villains 40 Powermarker 20 Styrkemarker 15 Själmarker

Varje spelare väljer en Villain och 
tar en motsvarande Villaindomän, 
spelpjäs, guide, Villainkortlek 
och en Villain-Ödes-kortlek 
samt ett referenskort. Ställ 
tillbaka överblivna Villains och 
deras tillbehör i spellådan.

Lägg din domän framför dig. 
Varje domän visar, (från vänster 
till höger), din figurbild och 
mål, 4 platser och ett område 
för specialkort. Ställ din 
Villainspelpjäs på Villainbilden.

Placera markerna Power och 
Styrka i valvet så att alla 
spelare kan nå dem.

Blanda din Villainkortlek och lägg den 
med bildsidan ner till vänster om din 
domän. Lämna plats för en hög med 
använda Villainkort nedanför.

Blanda den gemensamma 
Ödeskortleken med de Villain-Ödes-
kortlekar som deltar i spelet för 
att få en enda Ödeskortlek. Placera 
denna kortlek så att alla spelare 
kan nå den. Lämna plats bredvid 
för en hög med använda kort.

Ta fyra kort från din Villainkortlek 
för att få en starthand. Du får titta 
på dina kort men håll dem dolda för 
andra spelare.

Den spelare som senast läste en Marvel 
serietidning börjar spelet. Om det råder 
oklarheter så börjar den äldsta spelaren. Man 
spelar medurs. Den första spelaren startar utan 
en Powermark. Den andra spelaren börjar med 
en Powermark medan den tredje och (eventuellt) 
fjärde spelaren tar vardera två Powermarker.

1:a spelaren

2:a spelaren

3:e och 4:e 
spelaren

Läs upp i turordning vilket mål 
som finns på din domän så att alla 
spelarna känner till det.

FÖRBEREDELSER

5 Villainspelpjäser

5 Villainkortlekar
(30 kort i varje kortlek)

6 Ödeskortlekar 
(1 gemensam kortlek med 15 kort och 5 Villain-Ödes-kortlekar med 11 kort i varje)

12 Speciella spelbrickor
(6 brickor med Evighetsstenar, 4 brickor med Ultrons mål, 

2 brickor med Killmongers mål)

UltronHela Taskmaster KillmongerThanos

1 2 3

4

7

5 6

8

Några Villains har speciella 
förberedelser vilket förklaras i 
respektive Villainguide.

5 referenskort 1 valv



4 5

Event

CONQUER VALHALLA

Belöning: Hela får omedelbart fästa Själmarker på 
alla Hjältar i alla domäner om de inte redan har en.

Hela får inte spela, leta efter eller använda 
sig av korten i högen med använda kort.

7

Draugr Swordsman
Draugr Swordsman får +1 Styrka 
för varje Draugr Swordsmankort i 
din hög med använda kort. Spara 
dessa kort vid sidan av högen med 
använda kort för att kunna ha 

koll på deras Styrka. Om du måste blanda om 
din hög med använda kort för att fylla på din 
Villainkortlek så räknas dina bortgallrade Draugr 
Swordsman inte längre in i högen med använda 
kort och ger inte längre rätt till en Styrkebonus.

Dísir
Dísir får spelas från din hög med 
använda kort.

Conquer Valhalla
När detta Event spelas får Hela 
inte längre spela eller hitta 
kort från sin hög med använda 
Villainskort. Detta betyder att 

hon inte får spela Dísir direkt från sin hög med 
använda kort. Inte heller får hon tillgodoräkna 
sig Styrka från bortgallrade Draugr Swordsman 
till en Swordsman i spel.

HELA
VILLAIN GUIDE

UNIKA ÖDESKORT

Angela
Denna hjälte tar bort en Själmark 
från Odins valv när den spelas. 
Hon har en av de högsta 
Styrkorna i spelet och utgör 
en farlig motståndare om hon 
placeras i Odins valv.

Allierad Allierad 

DÍSIR

Dísir får spelas från din 
hög med använda kort.

2

3

Allierad Allierad 

DRAUGR SWORDSMAN

Draugr Swordsman får 1 Styrka 
för varje Draugr Swordsman som 
ligger i din hög med använda kort.

1

2

GODDESS OF DEATH,  
FORTSÄTTNING

Hjälte 

ANGELA

Själmarker får inte fästas på Angela.  
När Angela spelas, ta bort en 

Själmark från Odins valv.

6

Event

CONQUER VALHALLA

Belöning: Hela får omedelbart fästa Själmarker på 
alla Hjältar i alla domäner om de inte redan har en.

Hela får inte spela, leta efter eller använda 
sig av korten i högen med använda kort.

7

REFERENSKORT

Få Power

Gallra bort kort

Beskyddare

Spela ett kort Övervinna

Placera om

Aktivera

Ödet

Taskmaster Thanos UltronKillmongerHela

1

3

2

NIFLHEIM

HELA

HEL GJOLL ODIN’S VALV

SPECIALTY

HELA’S 
MÅL

Att ha en kombination av åtta 
Allierade och Själmarkörer 

(Soul marks) och ingen 
motståndarfigur vid Odins valv.

Ö D E T

H E L A

C
A

J

G

Föremål 

ODIN-FORCE
När Odin Force spelas, fäst det vid 
en Hjälte. Om denne Hjälte har 
en Själmark fäst vid sig, ta bort 

den. Denna Hjälte kan inte ha en 
Själmark fäst vid sig och får

Hjälte

THOR

5

Allierad Allierad 

DRAUGR SWORDSMAN

Draugr Swordsman får 1 Styrka 
för varje Draugr Swordsman som 
ligger i din hög med använda kort.

1

2

Hjälte  

VALKYRIOR

3

Själmarker får inte 
fästas på Valkyrior.

Allierad Allierad 

FENRIS WOLF

Om en HjälteHjälte befinner sig på en 
plats i din domän så får du spela 
ut eller placera om Fenris Wolf 
till den platsen utan kostnad.

2

3
Föremål Föremål 

NIGHTSWORD

2

Fäst en Själmark på valfri Hjälte Hjälte  
utom på denna plats.
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SPELÖVERSIKT
Varje spelare tar rollen som en Marvel Villain med egna mål att uppfylla. När det är din tur så placera din Villainspelpjäs på en annan 
plats i din domän och utför sedan de uppgifterna som finns där. Uppfyll din Villains spelmål först för att vinna spelet!

G. Ödeskortlek
Dra och spela kort från denna kortlek för att omintetgöra dina 
motståndares planer.

H. Ödeskort 
Din motståndare kan spela (lägga) Hjälte- och Föremål-kort från 
Ödeskortleken på ovandelen av din domän. Dessa kort blockerar 
handlingar på den plats de har placerats, vilket hindrar dig 
från att utföra dessa handlingar. (Se Blockera handlingar.) 
Ödeskortleken innehåller också Aktiveringskort och Eventkort. 
(Se Typer av kort.)

I. Events
I Ödeskortleken finns Events, vilka placeras i centrum av 
spelområdet som en ny och unik plats. Events anses inte tillhöra 
någon domän. Villainspelpjäser och Hjältar placeras aldrig på 
Events. För att anpassa svårighetsgraden på ditt spel genom att 
använda olika Eventsalternativ, se spelvariationer ovan.

J. Specialområde
Spela Specialkort på platsen längst till höger om din domän. 
Specialkort tillhör din domän och kan inte flyttas eller tas bort.  
(Se Specialkort.)

K. Referenskort 
Ena sidan av referenskortet beskriver hur varje Villain når 
sitt mål. Detta kommer att hjälpa dig att förstå om en 
motståndare är nära segern. Den andra sidan visar handlingar 
och symboler i spelet.

B. Villlainspelpjäs
Varje spelare har en spelpjäs som 
representerar sin Villain. Varje gång 
det är spelarens tur flyttar denna sin 
spelpjäs till en ny plats inom sin domän.

C. Villainkortlek
Ta kort från denna kortlek 
för att nå dina mål.

D. Villainkort 
Spela de kort du har på handen till 
nederkanten av din domän. Dessa 
blockerar inte handlingar.

E. Powermarker och Styrkemarker
I Marvel Villainous finns det två typer av spelmarker; Power och 
Styrka. Få och betala Power från valvet om inte annat anges. 
Använd Styrkemarkerna med +1 och -1 för att markera en 
permanent förändring i styrkan hos Allierade eller Hjältar.  
(Se Styrka.)

F. Villainguide
Läs Villainguiden för din valda Villain innan spelets början. 
Dessa guider beskriver de olika Villains mål och unika kort och 
vilka Heroes/Hjältar och Event som kan sakta ner dig. Ha din 
Villainguide till hands och använd den vid behov när du spelar 
nya kort – eller när andra spelar kort mot dig! 

A. Domän
Alla kort på din domän, inklusive Specialkort, tillhör din domän. Kort på handen, högar 
med kort och högar med använda kort tillhör inte din domän, ej heller kort för Events. 
(Se Eventkort.)

Varje domän har fyra platser till vilka du kan flytta din Villain. Till exempel innehåller 
Helas domän Niflheim, Hel, Gjoll och Odins valv. Symbolerna på varje plats visar vilka 
handlingar du kan utföra efter att du har kommit dit. Längst till vänster på varje 
domän står målet för varje Villain och visar vad du måste uppnå för att vinna spelet. 
Längst till höger finns ett utrymme för specialkort.

SPELVARIANTER
Allsmäktig (lätt):  
Om du spelar Marvel Villanious eller en ny Villain för 
första gången, så ta bort alla Events från spelet, lägg 
dem i lådan och bry dig inte om några referenser 
till Eventkort. Denna spelvariant möjliggör också ett 
snabbare spel.

Oundviklig (medel):  
När du behärskar spelreglerna så kan du följa 
instruktionerna nedan för att spela med Events för en 
större utmaning och en längre speltid.

Odödlig (svår):  
För ett riktigt prov och en längre speltid så bör 
erfarna spelare gå igenom Eventsdelen i reglerna för 
ytterligare en spelvariant.
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Event

CONQUER VALHALLA

Belöning: Hela får omedelbart fästa Själmarker på 
alla Hjältar i alla domäner om de inte redan har en.

Hela får inte spela, leta efter eller använda 
sig av korten i högen med använda kort.

7

Draugr Swordsman
Draugr Swordsman får +1 Styrka 
för varje Draugr Swordsmankort i 
din hög med använda kort. Spara 
dessa kort vid sidan av högen med 
använda kort för att kunna ha 

koll på deras Styrka. Om du måste blanda om 
din hög med använda kort för att fylla på din 
Villainkortlek så räknas dina bortgallrade Draugr 
Swordsman inte längre in i högen med använda 
kort och ger inte längre rätt till en Styrkebonus.

Dísir
Dísir får spelas från din hög med 
använda kort.

Conquer Valhalla
När detta Event spelas får Hela 
inte längre spela eller hitta 
kort från sin hög med använda 
Villainskort. Detta betyder att 

hon inte får spela Dísir direkt från sin hög med 
använda kort. Inte heller får hon tillgodoräkna 
sig Styrka från bortgallrade Draugr Swordsman 
till en Swordsman i spel.

HELA
VILLAIN GUIDE

UNIKA ÖDESKORT

Angela
Denna hjälte tar bort en Själmark 
från Odins valv när den spelas. 
Hon har en av de högsta 
Styrkorna i spelet och utgör 
en farlig motståndare om hon 
placeras i Odins valv.

Allierad Allierad 

DÍSIR

Dísir får spelas från din 
hög med använda kort.

2

3

Allierad Allierad 

DRAUGR SWORDSMAN

Draugr Swordsman får 1 Styrka 
för varje Draugr Swordsman som 
ligger i din hög med använda kort.

1

2

GODDESS OF DEATH,  
FORTSÄTTNING

Hjälte 

ANGELA

Själmarker får inte fästas på Angela.  
När Angela spelas, ta bort en 

Själmark från Odins valv.
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Få Power

Gallra bort kort

Beskyddare

Spela ett kort Övervinna

Placera om

Aktivera
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Taskmaster Thanos UltronKillmongerHela
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NIFLHEIM

HELA

HEL GJOLL ODIN’S VALV

SPECIALTY

HELA’S 
MÅL

Att ha en kombination av åtta 
Allierade och Själmarkörer 

(Soul marks) och ingen 
motståndarfigur vid Odins valv.

Ö D E T

H E L A

C
A

J

G

Föremål 

ODIN-FORCE
När Odin Force spelas, fäst det vid 
en Hjälte. Om denne Hjälte har 
en Själmark fäst vid sig, ta bort 

den. Denna Hjälte kan inte ha en 
Själmark fäst vid sig och får

Hjälte

THOR

5
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fästas på Valkyrior.
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FENRIS WOLF
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plats i din domän så får du spela 
ut eller placera om Fenris Wolf 
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utom på denna plats.
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SPELÖVERSIKT
Varje spelare tar rollen som en Marvel Villain med egna mål att uppfylla. När det är din tur så placera din Villainspelpjäs på en annan 
plats i din domän och utför sedan de uppgifterna som finns där. Uppfyll din Villains spelmål först för att vinna spelet!

G. Ödeskortlek
Dra och spela kort från denna kortlek för att omintetgöra dina 
motståndares planer.

H. Ödeskort 
Din motståndare kan spela (lägga) Hjälte- och Föremål-kort från 
Ödeskortleken på ovandelen av din domän. Dessa kort blockerar 
handlingar på den plats de har placerats, vilket hindrar dig 
från att utföra dessa handlingar. (Se Blockera handlingar.) 
Ödeskortleken innehåller också Aktiveringskort och Eventkort. 
(Se Typer av kort.)

I. Events
I Ödeskortleken finns Events, vilka placeras i centrum av 
spelområdet som en ny och unik plats. Events anses inte tillhöra 
någon domän. Villainspelpjäser och Hjältar placeras aldrig på 
Events. För att anpassa svårighetsgraden på ditt spel genom att 
använda olika Eventsalternativ, se spelvariationer ovan.

J. Specialområde
Spela Specialkort på platsen längst till höger om din domän. 
Specialkort tillhör din domän och kan inte flyttas eller tas bort.  
(Se Specialkort.)

K. Referenskort 
Ena sidan av referenskortet beskriver hur varje Villain når 
sitt mål. Detta kommer att hjälpa dig att förstå om en 
motståndare är nära segern. Den andra sidan visar handlingar 
och symboler i spelet.

B. Villlainspelpjäs
Varje spelare har en spelpjäs som 
representerar sin Villain. Varje gång 
det är spelarens tur flyttar denna sin 
spelpjäs till en ny plats inom sin domän.

C. Villainkortlek
Ta kort från denna kortlek 
för att nå dina mål.

D. Villainkort 
Spela de kort du har på handen till 
nederkanten av din domän. Dessa 
blockerar inte handlingar.

E. Powermarker och Styrkemarker
I Marvel Villainous finns det två typer av spelmarker; Power och 
Styrka. Få och betala Power från valvet om inte annat anges. 
Använd Styrkemarkerna med +1 och -1 för att markera en 
permanent förändring i styrkan hos Allierade eller Hjältar.  
(Se Styrka.)

F. Villainguide
Läs Villainguiden för din valda Villain innan spelets början. 
Dessa guider beskriver de olika Villains mål och unika kort och 
vilka Heroes/Hjältar och Event som kan sakta ner dig. Ha din 
Villainguide till hands och använd den vid behov när du spelar 
nya kort – eller när andra spelar kort mot dig! 

A. Domän
Alla kort på din domän, inklusive Specialkort, tillhör din domän. Kort på handen, högar 
med kort och högar med använda kort tillhör inte din domän, ej heller kort för Events. 
(Se Eventkort.)

Varje domän har fyra platser till vilka du kan flytta din Villain. Till exempel innehåller 
Helas domän Niflheim, Hel, Gjoll och Odins valv. Symbolerna på varje plats visar vilka 
handlingar du kan utföra efter att du har kommit dit. Längst till vänster på varje 
domän står målet för varje Villain och visar vad du måste uppnå för att vinna spelet. 
Längst till höger finns ett utrymme för specialkort.

SPELVARIANTER
Allsmäktig (lätt):  
Om du spelar Marvel Villanious eller en ny Villain för 
första gången, så ta bort alla Events från spelet, lägg 
dem i lådan och bry dig inte om några referenser 
till Eventkort. Denna spelvariant möjliggör också ett 
snabbare spel.

Oundviklig (medel):  
När du behärskar spelreglerna så kan du följa 
instruktionerna nedan för att spela med Events för en 
större utmaning och en längre speltid.

Odödlig (svår):  
För ett riktigt prov och en längre speltid så bör 
erfarna spelare gå igenom Eventsdelen i reglerna för 
ytterligare en spelvariant.
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Betala
2 Power

Föremål

1

3

Flytta din Villain
Flytta din Villain från den nuvarande 
positionen till en plats inom din 
domän. Du får inte stanna kvar på din 
föregående plats i din domän. Du får 
inte flytta din Villain till Events eller 
en annan spelares domän.

Dra kort
I slutet av din spelrunda, om du har mindre 
än fyra kort på hand, dra då så många kort 
du behöver från din Villainkortlek tills du 
har fyra på hand. Om du behöver dra kort 
från din Villainkortlek men korten är slut, 
blanda då högen med använda Villainskort 
för att få en ny Villankortlek och fortsätt 
att dra så många kort du behöver.

NÄR DET ÄR DIN TUR
Gör följande i denna ordning:

2 Utföra handlingar
Varje plats har symboler som visar vilka 
handlingar du kan utföra i samma drag 
som du kommer dit. Du får utföra de 
tillgängliga handlingarna i vilken ordning 
du vill. Varje handling får utföras en gång 
för varje symbol som finns på platsen. 
Alla handlingar är valfria att utföra eller 
inte. (Se Typer av handlingar.)

Nu är det nästa spelares tur.

3

Blockera handlingar
Under spelets gång så kan handlingar täckas av ett Ödeskort eller en 
motståndares Allierad. Handlingar som blockeras på detta sätt kan 
inte utföras. Om en handling är blockerad, så är den inte tillgänglig och 
får inte utföras förrän kortet som blockerar handlingen placeras på en 
annan plats, har besegrats, övervunnits eller tagits bort. När en handling 
avtäcks blir den omedelbart tillgänglig. Om din Villain befinner sig på 
den platsen och det fortfarande är din tur, så får du utföra handlingen.

TYPER AV HANDLINGAR

Få Power
Ta så många Powermarker från valvet som visas på symbolen och lägg 
dem på din figurbild. Power är spelets valuta. Du behöver Power för att 
kunna spela ut kort och aktivera förmågor.

Ta 2 Powermarker.=

Kort och deras förmågor kan förändra vad du kan göra och vad du 
inte kan göra med en handling. Vid tveksamheter så står kort över 
allting som sägs i denna regelbok. Om ett kort ger en möjlighet 
och annat begränsar dina handlingar, så har kortet som begränsar 
förtur och begränsningen gäller.

Platsen som din Villainspelpjäs står på 
bestämmer vilka handlingar du kan
utföra när det blir din tur, men dessa 
handlingar kan utföras på vilken plats som 
helst inom din domän eller på ett Event.

2

1
2

Exempel: Betala kostnaden, (3 Power), 
placera sedan föremålet på valfri plats.

Exempel: Betala 2 Power för att 
aktivera kortets förmåga.

Aktivera
Välj en av dina Allierade, Föremål , eller Specialare med en aktiv symbol. 
Betala kortets aktiveringskostnad, om det finns någon, och utför sedan 
kortets aktiverade förmåga. Du får också aktivera din Allierade eller ditt 
Föremål på en annan spelares domän eller på ett Event.

Aktiverade förmågor
Korten innehåller en aktiveringssymbol som visar att förmågan inte alltid är 
aktiv. Spela ett kort med en aktiverad förmåga på vanligt sätt. Varje gång 
du vill använda det kortets förmåga, så måste du aktivera det och betala 
eventuell aktiveringskostnad.

Spela ett kort
Spela ut ett kort från din hand. Du får bara spela ut ett kort för varje 
“Spela kort”-handling. De flesta korten har en kostnad uppe i vänstra 
hörnet. När du spelar ut ett kort så måste du betala kostnaden genom att 
lägga tillbaka motsvarande Power i valvet, (om inte annat sägs). Om du 
inte har tillräckligt med Power för att betala kostnaden för kortet, så kan 
du inte spela ut kortet. Några kort saknar kostnad men du måste ha en 
“Spela kort”-handling för att kunna spela ut kortet ändå.

Du får spela en Allierad till valfri plats inom din domän direkt på ett Event. 
Föremål spelas endast inom din domän. För att spela ut ett kort på valfri 
plats inom din domän, betala först kostnaden för kortet och placera 
sedan ditt kort nedanför din domän på valfri plats. (Du måste inte spela 
ut kort till den plats där din Villainspelpjäs befinner sig). För att spela en 
Allierad till ett Event, betala kortets kostnad och placera sedan kortet 
bredvid det valda Eventet.  
(Se Spela till och lösa Events.)

Du måste vänta till slutet av din spelrunda 
med att dra kort, även om du har mindre än 
fyra kort på hand vid din spelrundas början.
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domän. Du får inte stanna kvar på din 
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en annan spelares domän.

Dra kort
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än fyra kort på hand, dra då så många kort 
du behöver från din Villainkortlek tills du 
har fyra på hand. Om du behöver dra kort 
från din Villainkortlek men korten är slut, 
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för att få en ny Villankortlek och fortsätt 
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Gör följande i denna ordning:

2 Utföra handlingar
Varje plats har symboler som visar vilka 
handlingar du kan utföra i samma drag 
som du kommer dit. Du får utföra de 
tillgängliga handlingarna i vilken ordning 
du vill. Varje handling får utföras en gång 
för varje symbol som finns på platsen. 
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Under spelets gång så kan handlingar täckas av ett Ödeskort eller en 
motståndares Allierad. Handlingar som blockeras på detta sätt kan 
inte utföras. Om en handling är blockerad, så är den inte tillgänglig och 
får inte utföras förrän kortet som blockerar handlingen placeras på en 
annan plats, har besegrats, övervunnits eller tagits bort. När en handling 
avtäcks blir den omedelbart tillgänglig. Om din Villain befinner sig på 
den platsen och det fortfarande är din tur, så får du utföra handlingen.
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Ta så många Powermarker från valvet som visas på symbolen och lägg 
dem på din figurbild. Power är spelets valuta. Du behöver Power för att 
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Ta 2 Powermarker.=

Kort och deras förmågor kan förändra vad du kan göra och vad du 
inte kan göra med en handling. Vid tveksamheter så står kort över 
allting som sägs i denna regelbok. Om ett kort ger en möjlighet 
och annat begränsar dina handlingar, så har kortet som begränsar 
förtur och begränsningen gäller.
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bestämmer vilka handlingar du kan
utföra när det blir din tur, men dessa 
handlingar kan utföras på vilken plats som 
helst inom din domän eller på ett Event.
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Exempel: Betala kostnaden, (3 Power), 
placera sedan föremålet på valfri plats.

Exempel: Betala 2 Power för att 
aktivera kortets förmåga.

Aktivera
Välj en av dina Allierade, Föremål , eller Specialare med en aktiv symbol. 
Betala kortets aktiveringskostnad, om det finns någon, och utför sedan 
kortets aktiverade förmåga. Du får också aktivera din Allierade eller ditt 
Föremål på en annan spelares domän eller på ett Event.

Aktiverade förmågor
Korten innehåller en aktiveringssymbol som visar att förmågan inte alltid är 
aktiv. Spela ett kort med en aktiverad förmåga på vanligt sätt. Varje gång 
du vill använda det kortets förmåga, så måste du aktivera det och betala 
eventuell aktiveringskostnad.

Spela ett kort
Spela ut ett kort från din hand. Du får bara spela ut ett kort för varje 
“Spela kort”-handling. De flesta korten har en kostnad uppe i vänstra 
hörnet. När du spelar ut ett kort så måste du betala kostnaden genom att 
lägga tillbaka motsvarande Power i valvet, (om inte annat sägs). Om du 
inte har tillräckligt med Power för att betala kostnaden för kortet, så kan 
du inte spela ut kortet. Några kort saknar kostnad men du måste ha en 
“Spela kort”-handling för att kunna spela ut kortet ändå.

Du får spela en Allierad till valfri plats inom din domän direkt på ett Event. 
Föremål spelas endast inom din domän. För att spela ut ett kort på valfri 
plats inom din domän, betala först kostnaden för kortet och placera 
sedan ditt kort nedanför din domän på valfri plats. (Du måste inte spela 
ut kort till den plats där din Villainspelpjäs befinner sig). För att spela en 
Allierad till ett Event, betala kortets kostnad och placera sedan kortet 
bredvid det valda Eventet.  
(Se Spela till och lösa Events.)

Du måste vänta till slutet av din spelrunda 
med att dra kort, även om du har mindre än 
fyra kort på hand vid din spelrundas början.
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Allierad Allierad 

EBONY MAW

Om Ebony Maw är del av en 
Övervinnahandling med Thanos 

för att besegra en motståndares 
AllieradAllierad med en fäst Evighetssten 

så läggs han inte bort.

4

3

Ö D E TT H A N O S

Event

Allierad

Motståndarens domän

Allierad

1
1

4

5

Hög med
använda

Villiankort

Hög med
använda
Ödeskort

Hjälte

Allierad

Allierad

Exempel: Du har tre Allierade på samma plats som en 
Hjälte med Styrkan 5. Eftersom två av dina Allierade har 
en gemensam Styrka på 5 (4+1), behöver du bara använda 
dessa två Allierade för att besegra Hjälten. Lägg bort 
Hjälten och de två Allierade. Den tredje Allierade stannar 
kvar på platsen.

Placera om
Flytta en av dina:

• Allierade eller Föremål från en plats inom din domän till en annan plats 
inom din domän.. 

• Allierade till antingen ett globalt Event eller ditt specifika Målevent. 
• Allierade från en annan Villains domän till en plats inom din egen domän.

Om ett kort inte säger annat så kan du inte placera om en Allierad eller ett 
Föremål till en plats inom motståndarens domän. Inte heller får du placera 
om Ödeskort. Om en Allierad som du placerar om har ett Föremål fäst vid 
sig, så följer Föremålet med den Allierade. Du kan inte placera om Allierade 
eller Föremål som du inte har kontrollen över.

Att placera om ett kort är inte det samma som att spela (ut) ett kort. 
Om ett korts förmåga aktiveras när det, (eller ett annat kort), spelas, så 
aktiveras förmågan INTE om det handlar om en omplacering av kortet, eller 
en figurs förmåga.

Övervinnahandling  
Besegra en figur, (en Hjälte eller en Allierad) på valfri plats inom din 
domän genom att ha en eller flera av dina Allierade på samma plats. 
Varje figur har en Styrka i nedre vänstra hörnet. (Se Styrka.) Styrkan 
kan modifieras av andra liggande (gällande) kort. Din eller dina 
Allierade måste ha lika eller högre Styrka än Styrkan hos den figur 
du vill besegra.

Efter att ha utfört denna handling placeras både den/de Allierade du 
använde för att besegra motståndaren och den besegrade figuren 
med bildsidan upp i respektive hög med använda kort.

Ödet
Att utföra en Ödeshandling kan störa en motståndares framsteg. Ta upp 
och visa ett kort från Ödeskortleken, (avslöja), och välj sedan mot vilken 
spelare det ska användas. (Se Ödeskort.)

Du får inte välja att utföra en Ödeshandling för att spela ut kort inom din 
egen domän. Om du drar ett Ödeskort och inte kan spela ut det, oavsett 
orsak, lägg det bara åt sidan. Ödet var inte på din sida denna runda.

Villainkort Ödeskort

TYPER AV KORT
Varje spelare har två högar med kort; Villainkort (med kulört 
baksida och olika mönster), och Ödeskort (med en vit baksida och 
en enhetlig design). Spela dina Villainkort från din hand till nedre 
delen av din domän, till Event, och till ovansidan av andra spelares 
domäner. Specialkort från din Villainkortlek spelas till den högra 
sidan på din domän. Motståndare spelar Ödeskort, (och ibland deras 
Allierade) till övre delen av din domän.

Alla kort med bildsidan upp, som inte ligger i högen med använda 
kort, är i spel och deras påverkan pågår så länge de är med i spel. 
Kort på platser i din domän påverkar bara dig. Detta inkluderar 
Specialkort, Föremål, figurer spelade av andra Villains och 
eventuella kort från Ödeskortleken.

Hur många Villainkort och Ödeskort som helst får ligga på samma 
plats. Allteftersom korten spelas ut så förskjut dem något så att 
man kan se alla korten på den positionen.

Vissa kort kan tillåta dig att dra flera kort från Villainkortleken till 
din hand. Det finns ingen begränsning för hur många kort man får 
ha på hand. Om du har färre en fyra kort på hand i slutet av din 
runda, dra nya tills du har fyra på hand. Om du har fyra eller fler på 
hand så dra inga nya kort.

Styrka
En figurs Styrka (både Hjältar och Allierade)  
framgår idet nedre vänstra hörnet på deras kort.

Noll Styrka Allierade och Hjältar
Om en Allierad eller en Hjältes Styrka är reducerad till noll 
pga andra korts förmågor, så stannar kortet kvar på sin 
plats. En Allierad med noll i Styrka kan inte användas i en 
“Övervinnahandling”, men du kan fortfarande använda dess 
förmåga och placera om det. En Hjälte med noll i Styrka stannar 
kvar på sin plats och fortsätter att blockera handlingar. Du kan 
använda en “Övervinnahandling” mot denna Hjälte på vanligt 
sätt men den Allierade som används blir inte förbrukad.

Placera Styrkemarker
När du lägger en +1 eller -1 Styrkemarker på 
en figur så påverkas den figurens Styrka så 
länge som marken ligger kvar på kortet.

Att få och att förlora Styrka
När en figur vinner eller förlorar i Styrka så är denna förändring 
tillfällig och ofta beroende av andra kort i spel. Taskmasters 
Allierade Death Shield, (dödssköld), vinner, till exempel, 1 poäng 
i Styrka för varje Hjälte som befinner sig på platsen. Om en 
Hjälte tillkommer på platsen så ökar Styrkan. Om en Hjälte på 
platsen besegras eller placeras om så minskar Styrkan.

Förkasta (lägga bort) kort  
Du kan lägga bort så många kort du önskar med bildsidan upp från 
din hand till din hög med använda kort. Att bli av med oönskade kort 
kommer att ge dig nya möjligheter nästa gång det blir din tur.

Efter att du har lagt bort kort så dra inte omedelbart nya kort. Du måste 
vänta till slutet av din spelrunda innan du kan dra upp till fyra nya kort.
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Allierad Allierad 

EBONY MAW

Om Ebony Maw är del av en 
Övervinnahandling med Thanos 

för att besegra en motståndares 
AllieradAllierad med en fäst Evighetssten 

så läggs han inte bort.
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EffektEffekt  

KILLMONGER’S FURY

Besegra en figur med en Styrka på 4 eller lägre i din domän.

2

Föremål Föremål 

När en AllieradAllierad på denna 

plats skulle bli besegrad eller 

borttagen så får du ta bort 

Taskmaster’s Shield istället.

0

TASKMASTER’S SHIELD

Allierade-kort representerar din Villains hantlangare och betjänter. 
För att spela en Allierad så betalar du kostnaden, (framgår av övre vänstra 
hörnet), och placerar antingen kortet på ett Event eller på någon av de fyra 
platserna i nederkant av din domän. Du måste inte lägga din Allierade på den 
plats där din Villain befinner sig.

Några Allierade har förmågor som tillåter dig att spela dem på en annan 
Villains domän. Allierade som läggs på en annan Villains domän hamnar i 
överkant på den spelarens domän och blockerar handlingar på den platsen 
precis som Hjältar gör. Men trots detta så är de fortfarande Allierade och 
kontrolleras av den ursprunglige Villain. Dessa Allierade kan besegras precis 
som Hjältar.

När Allierade har placerats på en plats så kan du använda dem för att besegra 
figurer på samma plats genom att utföra en “Övervinnahandling”. Varje Allierad 
har en Styrka, (visas i nedre vänstra hörnet), som kan förändras av andra kort 
i domänen. Dessutom har de flesta Allierade en förmåga spm påverkar andra 
kort eller handlingar. När en Allierad väl befinner sig i din domän måste du 
bestämma om den ska användas för att besegra en annan figur, behålla den 
i din domän för dess förmåga, använda den för att nå dina mål eller använda 
den på något annat sätt.

VILLIANKORT
Du måste kunna följa kortets alla instruktioner för att kunna 
spela det.

Föremålskort har en förmåga som påverkar andra kort eller 
handlingar. För att spela ett Föremål så betalar du kostnaden, (visas i övre 
vänstra hörnet), och placerar sedan kortet någonstans på nedre delen av din 
domän. Om ett Föremål föreskriver att det ska fästas på en Allierad, så måste 
du placera kortet under en Allierad i din domän. Om du inte har någon Allierad i 
din domän så kan du inte spela kortet med “fäst föremål”.

Om en Allierad med ett Föremål fäst vid sig placeras om, så placeras även 
Föremålet om. Om en Allierad slås ner, besegras, eller tas bort så tas också 
alla Föremål bort och placeras i respektive hög för använda kort. Icke fästa 
(kopplade) Föremål kan inte placeras om till Event.

Vissa Villiankort har ytterligare korttyper unika 
för dem, såsom det förklaras i deras Villainsguide.

Effektkort är engångsförmågor. För att spela en Effekt, betala 
kostnaden (visas i övre vänstra hörnet), utför instruktion(erna) på kortet, 
placera det sedan med bildsidan upp i rätt hög för använda kort.

Specialkort har en fortlöpande förmåga som en Villain kan använda 
när det blir deras tur. För att spela ett Specialkort så betalar du kostnaden, 
om det finns någon, (framgår av övre vänstra hörnet), lägg sedan kortet längst 
till höger på din domän. Några Specialkort kan ha ytterligare krav för att få 
spelas eller ha Aktiverade Förmågor. (Se Aktiverade Förmågor.) Även om 
du får använda flera Specialkort i din spelrunda så får du inte använda samma 
Specialkort mer än en gång per runda. Specialkort kan inte besegras eller tas 
bort såvida du inte måste göra det för att nå ett mål. Läs i din Villainguide för 
mer information om din Villains unika Specialkort.

Special  Special  

2

Välj en HjälteHjälte från högen med använda 
Ödeskort. Betala Power motsvarande dess 
Styrka, spela ut kortet mot valfri domän 

och fäst sedan en Själmark till den.

HAND OF GLORY

Allierad Allierad 

EBONY MAW

Om Ebony Maw är del av en 
Övervinnahandling med Thanos 

för att besegra en motståndares 
AllieradAllierad med en fäst Evighetssten 

så läggs han inte bort.

4

3

Styrka

Kostnad

Förmåga

Namn

Korttyp
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Hjälte 

SCOTT LANG

Alla Allierade på Scott Langs 
plats förlorar 1 Styrka.

2

Effekt

MOLECULAR REARRANGER
När Molecular Rearranger spelas, välj ett Föremål- eller Allierad-kort i den utvalde spelarens domän. Den spelaren måste ta bort alla exemplar av det kortet från sin domän.

Hjälte

THOR

5

ÖDESKORT

Spelvarianter
När man spelar ett Allsmäktigt spel så ta bort alla Eventkort 
och ignorera texter som handlar om Event.

För en tuffare utmaning spela varianten Oundviklig och läs 
reglerna för det.

För det riktiga provet så spela varianten Odödlig och 
begränsa inte antalet samtidiga Globala Event. Varje gång 
ett Globalt Eventkort dras så placera det bredvid andra aktiva 
Event. I denna spelvariant så kan en Villain bli påverkad av 
flera Event på samma gång!

Eventkort är situationer med långtgående effekter, vilka 
medför kraftfulla och negativa påföljder för de Villains som är i 
spel. Straffet är fortlöpande och varje spelare måste hantera det 
när det är deras tur ända tills Eventet är löst. 

När ett Globalt Event (ett kort utan specifik Villainsymbol) 
uppstår under en Ödeshandling, spela (utför) detta Event 
omedelbart i centrum av spelområdet om inte ett Globalt Event 
redan pågår. Bara ett Globalt Eventkort kan spelas i taget. 
Om ett Globalt Event redan pågår och du drar ett nytt Globalt 
Eventkort, lägg då det senast dragna Globala Eventkortet i högen 
för använda kort.

Varje Event har ett Styrkekrav i nedre vänstra hörnet. För att 
lösa ett Event placeras Allierade direkt på själva Eventkortet eller 
använd en omplaceringshandling för att flytta en Allierad från 
en Villains domän till ett Event. När den kombinerade Styrkan av 
alla Allierade på Eventet är lika med eller högre än Styrkekravet 
så löses Eventet omedelbart. 

Villains med Allierade på Eventet får en belöning för att de 
löst det. Lägg Eventkortet i högen med använda Ödeskort. 
Alla Allierade som användes för att lösa Eventet är placerade 
med bildsidan upp i respektive Villains hög med använda kort. 
Föremål får inte spelas direkt mot ett Event. Allierade med fästa 
(kopplade) Föremål får placeras om till Event.

Event

GOVERNMENT WORK
Taskmaster får inte placera om Allierade 

eller Föremål utom på detta Event.

7
Belöning: Hitta en Allierad ffrån Taskmasters kortlek eller hög 

med använda kort och spela det omedelbart utan kostnad.

Straff
Namn

Villainsymbol

KorttypStyrka

Belöning

Killmonger

Villainsymboler

Hela

Ultron

Thanos

Taskmaster

Hjältekort är de Hjältar som försöker stoppa Villains från 
att lyckas med sina ondskefulla planer. För att spela en Hjälte så 
placerar du kortet så att det täcker toppen på någon plats på önskad 
motståndares domän, vilket då blockerar de handlingar som finns där. 
Hjältar kan inte spelas på Events.

Du kan använda en Hjälte för att hindra en motståndares framsteg 
genom att täcka för viktiga handlingar. Dessa handlingar förblir 
blockerade ända tills Hjälten övervinns, besegras eller tas bort. 

Varje Hjälte har också en Styrka (visas i nedre vänstra hörnet), 
som kan påverkas av andra kort. Dessutom har de flesta Hjältar en 
Förmåga (egenskap) som gör det svårare för en Villain att nå sitt mål.

Om flera Hjältar eller motståndares Allierade befinner sig på samma 
plats och figuren som täcker handlingssymbolerna besegras eller 
tas bort, använd då valfri annan figur på den platsen för att täcka 
handlingssymbolerna på övre sidan av domänen.

Beskyddare
Några Hjältar har Beskyddarförmågor. Om flera Hjältar befinner 
sig på samma plats, så måste du först besegra Hjälten med 
Beskyddarförmågan. Om flera Hjältar på den platsen har 
Beskyddarförmågor får du välja vilken Hjälte som ska besegras först.

Föremål och Effektkort dyker också upp i 
Ödeskortleken. De kostar ingenting att spela, även om det kan 
finnas andra krav för att få spela dem.

Hjälte

IRON MAN

Om Iron Man befinner sig i din 
domän och du vill utföra en 

Aktiveringshandling, så måste 
du betala 1 Power extra utöver 

kostnaden för Aktiverad Förmåga.

3Styrka

Förmåga

Namn

Korttyp Event tillhör inte någons domän. Du kan placera om dina 
Allierade till ett Event, men medan de är där tillhör de inte någon 
Villains domän.

Riktade Event måste spelas mot den Villain som indikeras 
på symbolen i det nedre högra hörnet oavsett om ett Globalt 
Event pågår eller inte. Placera det riktade Eventet ovanför den 
indikerade Villains domän. Det räknas inte som en del av Villains 
domän. Endast den Villain som är indikerad kan placera om 
Allierade till det riktade Eventet. Detta är en personlig vendetta 
som endast denna Villain kan lösa.

Om du drar ett kort med ett Riktade Event för din egen Villain så 
lägg bort det utan vidare åtgärd.

Föremål 

ODIN-FORCE

När Odin Force spelas, fäst det vid 

en Hjälte. Om denne Hjälte har 

en Själmark fäst vid sig, ta bort 

den. Denna Hjälte kan inte ha en 

Själmark fäst vid sig och får

Ödeskortleken innehåller tre typer av kort; Hjältar, Effekt, och Events. Några Ödeskort är Riktade och därför mer effektiva mot en 
bestämd Villain vilket kan ses på Villainsymbolen i nedre högra hörnet. Även om dessa kort har en större påverkan mot en viss Villain 
än andra, så kan vissa situationer ändå få dig att vilja använda kortet mot än annan Villain än den som indikeras på Ödeskortet. Det 
är ditt val. Riktade Event har unika (egna) regler och måste spelas mot den Villain som indikeras. (Se Events).

Villainsymbol
(om aktuell)

Beskyddarsymbol



12 13
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2
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5
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Event

GOVERNMENT WORK
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eller Föremål utom på detta Event.

7
Belöning: Hitta en Allierad ffrån Taskmasters kortlek eller hög 

med använda kort och spela det omedelbart utan kostnad.

Straff
Namn

Villainsymbol

KorttypStyrka
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KORTHANDLINGAR
Spela
Vissa kort låter dig placera kort på en Villains domän eller på ett 
Event direkt från en Villainkortlek, Ödeskortlek, eller högen med 
använda kort som om de spelades direkt från din hand. Betala 
kortets kostnad om inte annat uttryckligen sägs.

Avslöja
Om en kortinstruktion ber dig avslöja kort, så måste du visa 
dessa för alla spelare. Om det gäller korten du har på hand så 
visa de specifika korten för dina motståndare och ta dem sedan 
tillbaka till handen. När det gäller att avslöja och visa kort från 
din Villain- eller Ödeskortlek, vänd bildsidan uppåt när du drar 
korten så att alla spelare kan se dem. 

När du är färdig med att visa dina kort så blanda alla korten som 
inte blev utvalda tillbaka in i högen. Om du någon gång måste 
visa kort från din Villain eller Ödeskortlek och det inte finns några 
kort där så blanda de använda korten för att få en ny hög.

Titta
Om en kortinstruktion ber dig att titta på vissa kort, antingen 
från din Villian- eller Ödesskortlek, så får du titta på dem utan 
att andra spelare ser korten. Om du någon gång måste titta på 
kort från en hög som är tom så blanda de använda korten för att 
få en ny hög.

AVSLUTA SPELET
Så snart som en spelare har uppfyllt sin Villains mål, avslutas spelet och den spelaren vinner!

Hitta
Om en kortinstruktion ber dig att hitta ett visst kort eller korttyp, 
så måste du ta det kortet eller den korttypen oavsett var det 
befinner sig, och sedan följa resten av instruktionen på det kort 
som startade “hitta handlingen”. För att hitta ett kort eller en 
korttyp så leta först efter om det redan befinner sig på en plats i 
en domän eller på ett Event. Om så är fallet, så plocka bort kortet 
därifrån. 

Om kortet inte redan befinner sig på en domän så gå igenom 
motsvarande hög med använda kort. Om det inte ligger i högen 
med använda kort så leta efter det i motsvarande kortlek, visa 
kortet för dina motståndare, och blanda sedan kortleken.

Besegra
För att besegra en figur, (oavsett om det är en Hjälte eller en 
Allierad), ta den figuren och placera i passande hög med använda 
kort. Du kan besegra en figur antingen genom att utföra en 
“Övervinnarhandling” eller genom att spela ett kort. Kortförmågor 
som tillåter dig att besegra en figur kräver inte att du utför en 
“Övervinnahandling”.

Ta bort
Om en figur eller ett Föremål tas bort med hjälp av ett kort, 
placera det då i passande hög med använda kort. Inga Förmågor 
kan aktiveras för att stoppa denna handling. Att ta bort ett kort är 
gratis och en fristående gärning som du får utföra endast när det 
är din tur och kräver ingen “handling” eller “kostnad”. Att besegra 
eller avfärda en figur som ett resultat av en “Övervinnahandling” 
eller en kortförmåga räknas inte som att ta bort. 

Om inget annat sägs så får spelarna inga belöningar (som 
Själmarker eller Evighetsstenar), för att man tar bort ett kort 
ur spel och Effekter som utlöses efter att en figur är besegrad 
utlöses inte efter att en figur är borttagen.

THANOS OCH 
EVIGHETSSTENARNA
Thanos trivs med konflikter och kan inte vinna spelet utan 
att utmana andra Villains. När Thanos spelar så påverkas alla 
Villains av reglerna nedan.

A STONE IS FOUND
Välj en annan Villain än Thanos. 

Den Villain får en ledig Evighetssten. 
När den spelas får de omedelbart aktivera den utan kostnad.

Effekt

Effekt Effekt 

CONSULT THE WELL

2

Välj en annan spelare. Den 

spelaren får en slumpmässig ledig 

Evighetssten. När kortet spelats får 

du flytta en AllieradAllierad till den platsen.

SpecialSpecial  

REALITY STONE

Utför en Övervinnahandling. Din 
AllieradeAllierade läggs inte bort efter 

en den Övervinnahandling.

FöremålFöremål  

REALITY STONE

Utför en Övervinnahandling. 
Din AllieradeAllierade läggs inte bort 
efter Övervinnahandlingen.

Så länge stenen befinner sig inom en Villains domän så är stenen 
ett Föremål med en Aktiverad Förmåga. (Se Aktiverad Förmåga.) 
Spelare med en sten inom sin egen domän kan aktivera stenen 
precis som de skulle kunna göra med alla andra Föremål inom sin 
domän. En enskild Evighetssten kan bara aktiveras en gång per 
runda oavsett hur många Aktiveringshandlingar en spelare har. Med 
undantag av Thanos, så får en Villain bara placera om en sten inom 
sin egen domän. Evighetsstenar och Allierade med Evighetsstenar 
fästa vid sig får inte placeras på ett Event eller på en annan Villains 
domän.

Stenarna kan aldrig kasseras eller tas bort på något sätt. Om en 
Allierad som är fäst vid en sten besegras eller tas bort, så förblir 
stenen som ett icke fästbart föremål i Villains domän och får inte 
fästas vid någon annan figur. Endast Thanos kan hämta in stenen 
genom att sända en av sina Allierade för att ta den tillbaka. (För 
ytterligare detaljer se Thanos Villainguide).

Den Villain på vilkens domän stenen ligger kan använda sig av en 
“Övervinnahandling” för att besegra Thanos Allierade och hindra 
denna från att ta tillbaka stenen. Thanos har hämtat stenen när 
hans Allierade kommer tillbaka till hans domän med Evighetsstenen.

När en Evighetssten ligger inom Thanos domän så vänds den med 
Specialsidan upp. Stenen följer då de normala regler som gäller för 
Specialkort och Thanos är ett steg närmare segern.

Evighetsstenar är dubbelsidiga spelbrickor; ena sidan visar 
en sten som ett Föremål, och den andra sidan visas som 
ett Specialkort. Evighetsstenen är i början av spelet ett 
Föremål och finns inte i någon Villains domän. Lägg dem nära 
Ödeskortleken i mitten av spelområdet. Stenarna kommer 
in i spel endast genom Ödeskorten och Thanos Effektkort. 
Evighetsstenarna hamnar nästan alltid utanför Thanos domän 
vilket betyder att Thanos måste jobba med andra Villains för 
att kunna samla på stenarna. Man får aldrig fästa mer än en 
Evighetssten på en Allierad, detta gäller även Thanos Allierade. 
Ingen utan en Evighetshandske är stark nog att stå emot 
kraften av två stenar.

När en sten kommer in i spel, tar den utmanade spelaren en 
slumpmässig sten från de kvarvarande i mitten av spelområdet 
och fäster sedan den stenen på en av sina Allierade i spel. 
Om den utmanade spelaren inte har någon Allierad i spel, får 
den fritt spela en från sin hand. Om spelaren inte har någon 
Allierad på hand letar den igenom sin Villainkortlek tills den 
hittar en. Därefter placeras den Allierade inom den egna 
domänen utan kostnad.  
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