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Fúria Nórdica
A expansão Fúria Nórdica traz para 

o jogo uma nova classe que tem por ca-
racterística ser dinâmica e versátil: Krig 
Bror , o Irmão de Guerra.

Alguns dos guerreiros nórdicos de-
senvolveram uma maneira de lutar em 
conjunto. Como numa feroz coreografia, 
os combatentes faziam seus movimen-
tos brutos em uníssono, de modo que 
um resguardasse o outro e que suas 
ações em combate fossem mais efica-
zes. Os irmãos de guerra levaram medo 
e terror aos seus inimigos. Em Midgard, 
eles se tornam uma peça poderosa na 
formação de tropas, pois são capazes 
de entrar em qualquer posição, sempre 
acompanhando uma carta de Classe.

Componentes
•	 10 novas cartas de Classe
•	 01 nova carta de Item
•	 09 novas cartas de Desafios
•	 01 manual de jogo

Formação de Tropas
Krig Bror é uma carta de tropa e, 

como tal, obedece às regras conven-
cionais de formação de tropas descri-
tas no manual da caixa básica de Mid-
gard. Ao todo há 10 cópias dessa carta 
na expansão e elas devem ser emba-
ralhadas na pilha da Thing.

O Krig Bror possui algumas pecu-
liaridades para ser colocado em uma 
tropa, veja abaixo:

Tropas em Seqüência

O Krig Bror entra em qualquer po-
sição em uma tropa, porém sem subs-
tituir uma carta de classe ou de item. 
Ou seja, é possível colocar um Krig 
Bror em qualquer ponto da tropa. No 
entanto, o Krig Bror é um combatente 
que sempre luta ao lado de outro com-
batente diferente dele. Isto é, um Krig 
Bror deve estar sempre ladeado por 
outra carta de tropa e não pode ser co-
locado repetidamente, em sequência, 
dentro de uma tropa. Assim, uma tropa 
pode ter tantos Krig Bror o jogador pos-
sua, porém, eles nunca estarão juntos.

Exemplo: Um jogador tem a seguin-
te tropa na mesa: Snedig - Skålde - Kri-
ger. Ele possui, na mão, dois Krig Bror 
e os baixa para completar essa tropa. 
Então, a tropa fica da seguinte forma: 
Snedig - Krig Bror - Skålde - Krig Bror 
- Kriger. O jogador não poderia organi-
zar a tropa da seguinte forma: Snedig 
- Skålde - Krig Bror - Krig Bror - Kriger, 
pois os Krig Bror não se posicionam 
lado a lado numa tropa. 
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Anatomia da carta
Krig Bror

1 - Tropa Especial
2 - Pujança
3 - Texto: indica como 
essa carta deve ser 
alocada em uma tropa
4 - Ícone da expansão

Anatomia da carta
Søster Våpen

1 - Item
2 - Classe que utiliza 
o item
3 - Pujança
4 - Ícone da expansão
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Tropas em Conjunto

O Krig Bror sempre depende de outra 
classe para ser arregimentado em uma 
tropa. Por isso, não é possível formar 
conjuntos com o Krig Bror. Ele deve ser 
colocado sempre em tropas sequenciais.

Søster Våpen (Armas Irmãs)

Este item é a arma utilizada pelo 
Krig Bror e sua colocação em uma tropa 
segue as mesas regras de itens descri-
tas no manual da expansão Arsenal de 
Guerra. A Søster Våpen é associada es-
pecificamente ao Krig Bror. Há somente 
uma cópia dessa carta na expansão, ela 
deve ser embaralhada na pilha da Thing. 

Desafios
Nove novos desafios estão inclusos 

nesta expansão. Cada um deles é es-
pecífico de um dos Mundos Mitológicos 
e todos eles possuem como requisito o 
Krig Bror. Sempre que esta expansão 
estiver sendo utilizada, esses novos de-
safios deverão ser embaralhados na pi-
lha de desafios normais, fazendo parte 
do conjunto de desafios do jogo.  

û

Formação Errada
O Krig Bror não forma conjuntos.

ûü ü

Tropas formadas corretamente
Krig Bror sempre ladeado por outras classes.

Tropa formada de maneira errada
Krig Bror colocado em seqüência.
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Anatomia da carta
Desafio Fúria 
Nórdica

1 - Mundo Mitológico
2 - Pontos de Renome
3 - Efeito Instantâneo
4 - Requisitos (inclui o 
Krig Bror)
5 - Dificuldade
6 - Calendário
7 - Ícone da expansão
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Atenção:
Esta é uma expansão para o Midgard: The 
Card Game. Para jogar você precisará do 
jogo básico.


