
INSTRUCTIES

Domineer het Marvel-universum als een beruchte 
Marvel-schurk. Om te winnen maak je slim gebruik van 
de unieke duistere eigenschappen van jouw karakter. 

Ontdek met behulp van je Schurken Handboek met 
Thanos, Hela, Killmonger, Utron en Taskmasker hoe je 

je doel kunt bereiken!

2 tot 4 spelers • 12 jaar en ouder • 20 minuten per speler
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MIND STONE

Find any card in your deck, 
then add it to your hand. 
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Rijk

Schurk Speelfiguur

Startand Schurken Handboek Overzichtskaart

Schurk-kaarten
stapel

Lot-kaarten 
stapel

Lot-kaarten
Aflegstapel

Schurk-kaarten
Aflegstapel

OPSTELLING SPELERS

Draugr Swordsman
Draugr Swordsmen receive 
+1 Strength for each Draugr 
Swordsman card in your discard pile. 
Keep these cards off to the side of 
your discard pile to help keep track 

of their Strength. If you must reshuffle your 
discard pile to replenish your Villain deck, your 
previously discarded Draugr Swordsmen are no 
longer in your discard pile and do not grant a 
Strength bonus.

Dísir
Dísir may be played from your 
discard pile.

Conquer Valhalla
When this event is played, Hela 
may no longer play or find cards 
in her Villain discard pile. This 
means she may not play Dísir 

directly from her discard pile, nor may she add 
the Strength of discarded Draugr Swordsman to 
a Swordsman in play.

HELA
VILLAIN GUIDE

UNIQUE FATE CARDS

Angela
This Hero removes a Soul Mark 
from Odin’s Vault when played. 
She has one of the highest 
Strengths in the game and 
makes a dangerous opponent if 
placed in Odin’s Vault.

Ally Ally 

DÍSIR

Dísir may be played from your 
discard pile.

2

3

Ally Ally 

DRAUGR SWORDSMAN

Draugr Swordsman gains 
1 Strength for each Draugr 

Swordsman in your discard pile.

1

2

GODDESS OF DEATH, 
CONTINUED

Hero 

ANGELA

Soul Marks may not be attached 
to Angela. When played, remove 
a Soul Mark from Odin’s Vault.

6

Event

CONQUER VALHALLA

Reward: Hela may immediately attach Soul Marks on 
all Heroes in all Domains who don’t already have one.

Hela may not find or play any 
cards in her discard pile.

7

REFERENCE CARD

Gain Power

Discard Cards

Protector

Play a Card Vanquish

Relocate

Activate

Fate

Taskmaster Thanos UltronKillmongerHela

1

3

2

NIFLHEIM

HELA

HEL GJOLL ODIN’S VAULT

SPECIALTY

HELA’S 
OBJECTIVE

Have a combination of eight 
Allies and Soul Marks and  
no opposing characters  

at Odin’s Vault.
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REALITY STONE

Perform a vanquish action. Your 
AlliesAllies are not discarded as a 
result of the vanquish action.

ItemItem  

TIME STONE

Gain 1 Power and draw 
one Villain card.

ItemItem  

SOUL STONE

Play an AllyAlly for free from 
your discard pile. 

ItemItem  

SPACE STONE

You may relocate any 
number of your AlliesAllies.

ItemItem  

POWER STONE

Place two +1 Strength Tokens 
on an AllyAlly you control.

Specialty Specialty     

TRANSFORMATION

When you play a Sentry, you may 
choose a card from your discard 

pile and add it to your hand.

Specialty Specialty   

ULTIMATE

Before moving your Villain to a 
new location, gain 1 Power.

Specialty  Specialty  

OPTIMIZATION

You may treat

as

SpecialtySpecialty

AGE OF ULTRON

When Age of Ultron is revealed, 
you win the game.

12

RivalRival

KLAW

Klaw starts the game at The Golden City. 
When Klaw is defeated, flip this tile 

over to reveal Challenge for the Throne, 
then move the tiles in this pile to the 

Specialty area of your Domain.

5 Specialty Specialty 

Relocate Explosives to another 
player’s Domain. If Black Panther is 
in your Domain, flip this tile over.

Pay 2 Power. 

CONTROL THE MINES

ONDERDELEN
1

3

2

NIFLHEIM

HELA

HEL GJOLL ODIN’S VAULT

SPECIALTY

HELA’S 
OBJECTIVE

Have a combination of eight 
Allies and Soul Marks and  
no opposing characters  

at Odin’s Vault.

23

1

WARRIOR FALLS

KILLMONGER

INSTITUTE OF TECHNOLOGY THE GREAT MOUND THE GOLDEN CITY

SPECIALTY

KILLMONGERS’S 
OBJECTIVE

Take control of the mines and 
relocate two Explosives to any 
Domain other than your own

3

2 1

SOLOMON INSTITUTE

TASKMASTER

TRAINING ROOM ARMORY CAMP HAMMOND

SPECIALTY

TASKMASTER’S 
OBJECTIVE

Have four Allies, each with 5 
or more Strength and each 

at a different location.

1 3

2

SANCTUARY II

THANOS

TITAN THE INFINITY WELL KNOWHERE

SPECIALTY

THANOS’
OBJECTIVE

Collect the six  
Infinity Stones.

1

3 1

2

RESEARCH LAB

ULTRON

MANUFACTURING ARRAY RECONFIGURATION BASE STARK INDUSTRIES 
INDUSTRIAL COMPLEX

SPECIALTY

ULTRON’S
OBJECTIVE

Reveal Age of Ultron.

5 Rijken

Draugr Swordsman
Draugr Swordsmen receive 
+1 Strength for each Draugr 
Swordsman card in your discard pile. 
Keep these cards off to the side of 
your discard pile to help keep track 

of their Strength. If you must reshuffle your 
discard pile to replenish your Villain deck, your 
previously discarded Draugr Swordsmen are no 
longer in your discard pile and do not grant a 
Strength bonus.

Dísir
Dísir may be played from your 
discard pile.

Conquer Valhalla
When this event is played, Hela 
may no longer play or find cards 
in her Villain discard pile. This 
means she may not play Dísir 

directly from her discard pile, nor may she add 
the Strength of discarded Draugr Swordsman to 
a Swordsman in play.

HELA
VILLAIN GUIDE

UNIQUE FATE CARDS

Angela
This Hero removes a Soul Mark 
from Odin’s Vault when played. 
She has one of the highest 
Strengths in the game and 
makes a dangerous opponent if 
placed in Odin’s Vault.

Ally Ally 

DÍSIR

Dísir may be played from your 
discard pile.

2

3

Ally Ally 

DRAUGR SWORDSMAN

Draugr Swordsman gains 
1 Strength for each Draugr 

Swordsman in your discard pile.

1

2

GODDESS OF DEATH, 
CONTINUED

Hero 

ANGELA

Soul Marks may not be attached 
to Angela. When played, remove 
a Soul Mark from Odin’s Vault.

6

Event

CONQUER VALHALLA

Reward: Hela may immediately attach Soul Marks on 
all Heroes in all Domains who don’t already have one.

Hela may not find or play any 
cards in her discard pile.

7

TASKMASTER
VILLAIN GUIDE

Photographic 
Reflexes
Photographic Reflexes 
allows Taskmaster to 
copy any Effect played by 
an opponent from their 
Villain deck. After another 
Villain plays an Effect, pay 
1 Power and attach that 

Effect to Photographic Reflexes. On your turn, 
use an activate action to play that Effect as it 
if were your own, then discard it to its original 
Villain’s discard pile. Photographic Reflexes may 
have only one Effect attached to it at a time. 
Fate Effects cannot be copied by Photographic 
Reflexes. You may pay for a new Effect, even if 
you have one. You must remove the previous 
Effect (without using it) and replace it with the 
new one.

Specialty Specialty 

PHOTOGRAPHIC REFLEXES
After another player plays an EffectEffect card from 
their hand, you may immediately pay 1 Power 
to attach that EffectEffect to Photographic Reflexes. 

On your turn, you may use an 
activate action to play the EffectEffect

attached to Photographic Reflexes, 
then discard the EffectEffect to its 
original Villain’s discard pile.

2

Hero 

BUTTERBALL

Butterball cannot be defeated. 
Before moving your Villain, 
you may pay 3 Power and 
discard one card from your 
hand to remove Butterball.

0

Event

GOVERNMENT WORK
Taskmaster cannot relocate Allies

or Items except to this Event.

7
Reward: Find an Ally from Taskmaster’s deck or 

discard pile and play it immediately for free.

UNIQUE FATE CARDS

Butterball
Butterball cannot be defeated 
via a vanquish action. You must 
pay 3 Power and discard one 
card from your hand to remove 
him from your Domain.

Government Work
While this event is in play, 
Taskmaster cannot perform ANY 
relocate actions except to move 
Allies to this event. This slows 
Taskmaster down considerably 
and makes him susceptible to 
Heroes’ meddling.

A Stone Is Found
The targeted Villain takes a 
random Infinity Stone from 
the unclaimed pile. The Villain 
receiving the Stone attaches it 
to an Ally and may activate it 
immediately.

Adam Warlock
Thanos cannot win the game 
while Adam Warlock is in his 
Domain.

Sacrifices 
Must Be Made
Before moving to a new location 
at the start of your turn, Thanos 
must either pay one Power or 

discard one card from his hand for each Ally in 
play, or remove that Ally.

Note: If Thanos draws A Stone is Found from the Fate 
deck as a result of the effects of Avengers Assemble!, he 
immediately discards it without effect.

THANOS
VILLAIN GUIDE

COLLECTING INFINITY STONES
Thanos may relocate his Allies to any location 
in any Domain containing a Stone. If you have 
relocated Allies to a location with an Infinity 
Stone, you may use a vanquish action to defeat 
the Ally with the attached Stone. You do not 
need to defeat all Allies at the location to collect 
the Stone. 

If you have at least one remaining Ally at the 
Stone’s location, immediately attach it to that 
Ally, who may now be relocated back to Thanos’ 
Domain. Once your Ally has a Stone, only you may 
relocate that Ally.

If you do not have an Ally left at the Stone’s 
location, or if Thanos’ Ally with an attached Stone 
is removed or defeated, the Stone stays in the 
same location in that Villain’s Domain. It becomes 
an unattached Item in that location, placed at 
the bottom of the Villain’s Domain. If Thanos 
moves an Ally to a location with an unattached 
Infinity Stone, that Stone immediately attaches 
itself to Thanos’ Ally.

A STONE IS FOUND

Choose a Villain other than Thanos. 
That Villain receives an unclaimed 
Infinity Stone. Once played, they 

may immediately activate it for free.

Effect

Hero 

ADAM WARLOCK

Thanos cannot win the game if 
Adam Warlock is in Thanos’ Domain.

6

Event

SACRIFICES MUST BE MADE
Before moving, for each of Thanos’ Allies in play, he must either pay 

1 Power, discard one card from his hand, or remove the Ally.

7
Reward: Thanos removes one Ally
controlled by each other Villain.

UNIQUE FATE CARDS
Wakanda Forever
Wakanda Forever is an Effect 
card that brings Black Panther 
back into play, even if he has 
been removed or defeated. 
If Wakanda Forever is played 

while Black Panther is already in play, place a 
+1 Strength token on him, then relocate him 
immediately to any location in Killmonger’s 
Domain.

Black Panther
Black Panther stops Killmonger 
from controlling the mines and 
moving Explosives. Other Villains 
may relocate him to and from 
Killmonger’s Domain.

Stolen Antiquities
While this event is active, 
Killmonger may not play any 
Items, even if Control the Mines 
is in play.

KILLMONGER
VILLAIN GUIDE

Effect Effect 

KILLMONGER’S FURY

Defeat a character with a Strength 

of 4 or less in your Domain.

2

Effect

Find Black Panther and 
either play or relocate him to 
Killmonger’s Domain. If Black

Panther is already in play, place 
a +1 Strength token to him.

WAKANDA FOREVER

Hero

BLACK PANTHER

Black Panther gains 2 Strength 
while in Killmonger’s Domain.

4

Event

STOLEN ANTIQUITIES

Killmonger cannot play Items.
Reward: Killmonger may find any Item in his deck or discard 

pile, then play it immediately for free to his Domain.

5

Specialty 
Specialty 

RAGE OF K’LILUNA

Before moving your Villain, you 

may discard a card from your 

hand to find Killmonger’s Fury, 

then add it to your hand.

1

Specialty 
Specialty 

ARMORED RHINO

HeroesHeroes at Killmonger’s 

location lose 1 Strength. 

0

Item Item 

EXPLOSIVES

2

Remove this ItemItem to defeat up to 

two characters at this location. 

Explosives cannot defeat characters 

with a Strength of 5 or more.

Killmonger has few Allies, and needs to rely on 
other means to get rid of Heroes in his way.

THE WARRIOR’S WAY

Killmonger’s Fury
This is the easiest way to defeat 
characters who slow you down, but 
it is not strong enough to defeat 
Klaw or Black Panther.

Rage of K’Liluna
This Specialty helps you find 
Killmonger’s Fury and add it to your 
hand.

Armored Rhinos
This Specialty helps you reduce the 
Strength of Heroes by 1, making 
Killmonger’s Fury more effective.

Explosives
While these Items are needed 
to complete your Objective, you 
may also remove them to defeat 
characters at their location.

UNIQUE FATE CARDS ULTRON
VILLAIN GUIDE

BUILDING AN ARMY
Using Your Sentries
Sentries are unique Allies and appear only in 
Ultron’s deck. Alkhema and Jocasta are not 
considered Sentries.

Impervious Alloy
Impervious Alloy is an Item 
you may attach to an Ally to 
make them stronger and more 
durable. That Ally gains +2 
Strength for each copy of the 
card attached to it. Impervious 
Alloy can be removed from play 
only if the Ally it is attached to 
is defeated or removed.

UNIQUE FATE CARDS

Invasion of 
Stark Enterprises
While this Event is in play, 
whenever Ultron gains power, 
he gains one fewer Power. He 

may even gain no Power. When this Event is 
resolved, Ultron immediately gains 6 Power.

Item Item 

IMPERVIOUS ALLOY

2

+2

When played, attach Impervious 
Alloy to an AllyAlly you control. 

Impervious Alloy can only be 
removed if the attached AllyAlly

is defeated or removed.

Ally Ally 

DUPLICATE SENTRY

2

1

No additional ability.

Ally Ally 

HEAVY ATTACK SENTRY

3

2

This location gains 

Hero

VISION

If Vision is in your Domain, whenever you gain Power, you gain 1 less Power.

4

Event

INVASION OF STARK ENTERPRISES

When gaining Power, Ultron gains 1 fewer Power.

8
Reward: Ultron Gains 6 Power

Wonder Man
When Wonder Man is defeated, 
find Vision and place him in the 
location Wonder Man was in. 
This double hit of Heroes can 
put a real dent in Ultron’s plans.

Note: If Vision and Invasion of Stark Enterprises are both 
revealed in Ultron’s Domain at the same time, only one of 
them takes effect. If Ultron resolves, defeats, or removes 
one of them, the other card immediately goes into effect.

Hero

WONDER MAN

When Wonder Man is defeated, find 

Vision, then play or relocate him to 

Wonder Man’s previous location.

4

5 Schurken Handboeken 40 Kracht-fiches 20 Sterkte-fiches 15 Soul Mark-fiches

Elke speler kiest een Schurk en 
pakt het bijbehorende 
spelmateriaal: Spelbord, Schurk 
Speelfiguur, Schurk-kaartenstapel, 
Lot-kaartenstapel, Schurken 
Handboek en een Overzichtskaart.

Leg je Spelbord voor je neer. Elk 
bord toont (van links naar rechts) 
je portret en doel, vier locaties en 
een deel voor speciale kaarten. 
Plaats je Schurk Speelfiguur op 
het Schurkenportret.

Leg de Kracht-fiches in de 
Vault (Kluis) en zet deze 
binnen handbereik van alle 
spelers.

Schud je Schurk-kaartenstapel en 
plaats deze met de afbeelding naar 
beneden links van je Spelbord. Houd 
eronder plaats vrij voor een aflegstapel.

Schud de stapel gezamenlijke Lot-
kaarten samen met de Lot-
kaartenstapel van alle Schurken die 
dit spel spelen om één Lot-kaarten-
stapel te maken. Plaats deze stapel 
binnen handbereik van alle spelers. 
Houd ernaast ruimte vrij voor een 
aflegstapel.

De speler die als laatste een Marvel-strip heeft 
gelezen, mag beginnen. Bij twijfel start de oudste 
speler. Er wordt gespeeld met de klok mee. De 
speler die begint krijgt geen Kracht-fiches. De 
tweede speler pakt één Kracht-fiche uit de kluis. 
Speler 3 en 4 (indien aanwezig) krijgen ieder 
twee Kracht-fiches. 

1ste speler

2de speler

3de en 4de 
speler

Trek een starthand van vier kaarten 
van je Schurken-kaartenstapel. Je 
mag naar je kaarten kijken, maar 
houd ze geheim voor andere spelers.

In het begin van elk spel lees je om 
de beurt je speldoel hardop voor, 
zodat elke speler je doel kent. 

VOORBEREIDING

5 Schurk Speelfiguren

5 Schurk-kaarten stapels
(30 kaarten per stapel)

6 Lot-kaarten stapels
(Algemene Lot-kaarten stapel met 15 kaarten en 5 Schurk Lot-kaarten stapels 

met elk 11 kaarten)

12 Speciale Tegels
(6 Infinity Stone Tegels, 4 Ultron Objective Tegels, 2 Killmonger Objective Tegels)

UltronHela Taskmaster KillmongerThanos

1 2 3

4

7

5 6

8

Sommige Schurken hebben een 
unieke opstelling. Dit wordt 
uitgelegd in hun Schurken Handboek.

REFERENCE CARD

Gain Power

Discard Cards

Protector

Play a Card Vanquish

Relocate

Activate

Fate

Taskmaster Thanos UltronKillmongerHela

REFERENCE CARD

Gain Power

Discard Cards

Protector

Play a Card Vanquish

Relocate

Activate

Fate

Taskmaster Thanos UltronKillmongerHela

REFERENCE CARD

Gain Power

Discard Cards

Protector

Play a Card Vanquish

Relocate

Activate

Fate

Taskmaster Thanos UltronKillmongerHela

REFERENCE CARD

Gain Power

Discard Cards

Protector

Play a Card Vanquish

Relocate

Activate

Fate

Taskmaster Thanos UltronKillmongerHela

REFERENCE CARD

Gain Power

Discard Cards

Protector

Play a Card Vanquish

Relocate

Activate

Fate

Taskmaster Thanos UltronKillmongerHela

5 Overzichtskaarten 1 Kluis



4 5

Event

CONQUER VALHALLA

Reward: Hela may immediately attach Soul Marks on 
all Heroes in all Domains who don’t already have one.

Hela may not play, find or access  
any cards in her discard pile.

7

Draugr Swordsman
Draugr Swordsmen receive 
+1 Strength for each Draugr 
Swordsman card in your discard pile. 
Keep these cards off to the side of 
your discard pile to help keep track 

of their Strength. If you must reshuffle your 
discard pile to replenish your Villain deck, your 
previously discarded Draugr Swordsmen are no 
longer in your discard pile and do not grant a 
Strength bonus.

Dísir
Dísir may be played from your 
discard pile.

Conquer Valhalla
When this event is played, Hela 
may no longer play or find cards 
in her Villain discard pile. This 
means she may not play Dísir 

directly from her discard pile, nor may she add 
the Strength of discarded Draugr Swordsman to 
a Swordsman in play.

HELA
VILLAIN GUIDE

UNIQUE FATE CARDS

Angela
This Hero removes a Soul Mark 
from Odin’s Vault when played. 
She has one of the highest 
Strengths in the game and 
makes a dangerous opponent if 
placed in Odin’s Vault.

Ally Ally 

DÍSIR

Dísir may be played from your 
discard pile.

2

3

Ally Ally 

DRAUGR SWORDSMAN

Draugr Swordsman gains 
1 Strength for each Draugr 

Swordsman in your discard pile.

1

2

GODDESS OF DEATH, 
CONTINUED

Hero 

ANGELA

Soul Marks may not be attached 
to Angela. When played, remove 
a Soul Mark from Odin’s Vault.

6

Event

CONQUER VALHALLA

Reward: Hela may immediately attach Soul Marks on 
all Heroes in all Domains who don’t already have one.

Hela may not find or play any 
cards in her discard pile.

7

REFERENCE CARD

Gain Power

Discard Cards

Protector

Play a Card Vanquish

Relocate

Activate

Fate

Taskmaster Thanos UltronKillmongerHela

1

3

2

NIFLHEIM

HELA

HEL GJOLL ODIN’S VAULT

SPECIALTY

HELA’S 
OBJECTIVE

Have a combination of eight 
Allies and Soul Marks and  
no opposing characters  

at Odin’s Vault.

F AT E
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G

Item 

ODIN-FORCE

When Odin-Force is played, attach it 
to a Hero. If this Hero has an attached 
Soul Mark, remove it. This Hero cannot 
have a Soul Mark attached and gains

Hero

THOR

5

Ally Ally 

DRAUGR SWORDSMAN

Draugr Swordsman gains 
1 Strength for each Draugr 

Swordsman in your discard pile.

1

2

Hero  

VALKYRIOR

Soul Marks may not be 
attached to Valkyrior.

3

Ally Ally 

FENRIS WOLF

If a HeroHero is played to a location 
in your Domain, you may 

play or relocate Fenris Wolf 
to that location for free.

2

3
Item Item 

NIGHTSWORD

2

Attach a Soul Mark to any HeroHero 
without one at this location.

H

D

I

E

B
G. Lot-kaartenstapel
Trek en speel kaarten vanaf deze stapel om de plannen van je 
tegenstanders te dwarsbomen.

H. Lot kaarten
Je tegenstanders kunnen van de stapel Lot-kaarten Hero- en Item 
kaarten spelen aan de bovenkant van je Rijk. Deze kaarten blokkeren 
acties op de locatie waar ze worden gespeeld, waardoor je deze 
acties niet kunt uitvoeren. (Zie Blokkeeracties.) De Lot-kaartenstapel 
bevat ook Effect-kaarten en Event-kaarten. (Zie Soorten kaarten.)

I. Events
In de Lot-kaartenstapel bevinden zich Events, die als nieuwe en 
unieke locatie in het midden van het speelveld worden geplaatst. 
Events hoeven zich niet in een Rijk te bevinden. Schurk Speelfiguren 
en Heroes verplaatsen nooit naar Events. Raadpleeg de 
bovenstaande spelvarianten om de moeilijkheidsgraad van je spel 
aan te passen door verschillende Event-opties te gebruiken.

J. Speciaal gebied
Speel Speciale kaarten naar het meest rechtse deel van je Rijk. 
Speciale kaarten bevinden zich in je Rijk en kunnen niet worden 
verplaatst of verwijderd. (Zie Speciale kaarten.)
K. Overzichtskaart
Aan de ene kant van de Overzichtskaart staat hoe elke Schurk zijn 
doel bereikt. Dit zal je helpen bepalen of een tegenstander de 
overwinning nadert. Aan de andere kant staan de acties en 
symbolen die in het spel voorkomen.

Elke speler heeft een Speelfiguur die zijn 
Schurk vertegenwoordigt. Spelers 
verplaatsen dit Speelfiguur elke beurt 
naar een nieuwe locatie binnen hun Rijk.

C. Schurk-kaartenstapel
Je trekt en speelt een kaart van deze 
stapel om je doel te bereiken.

D. Schurk-kaarten
Je legt Schurk-kaarten onderaan je 
Spelbord aan. Deze blokkeren geen acties.

E. Kracht-fiches en Sterkte-fiches
In Marvel Villainous zijn twee soorten spelfiches: Kracht en Sterkte 
Verkrijg en betaal Kracht uit de Kluis tenzij anders 
aangegeven. Gebruik +1 of -1 Sterkte-fiches om een 
blijvende verandering in Sterkte voor Allies (Handlangers) of 
Heroes (Helden) weer te geven. (Zie Sterkte.)

 

F. Schurken Handboek
Lees het Schurken Handboek van de door jou gekozen Schurk 
door, voordat het spel begint. Hierin vind je het doel, unieke 
kaarten van je Schurk, en welke Heroes en Events je in de weg 
kunnen zitten. Kijk in het Handboek wanneer nodig als je 
nieuwe kaarten speelt, of als andere Schurken kaarten tegen 
jou spelen!

SPELVERLOOP
Elke speler kiest een Marvel Schurk en volgt zijn eigen duistere doel. Ben je aan de beurt, dan zet je je Schurk Speelfiguur op een 
locatie van je Spelbord (= je Rijk) en mag je de daar beschikbare acties uitvoeren. Zodra een speler zijn of haar doel heeft vervuld, 
eindigt het spel en heeft deze speler gewonnen! 

A. Jouw Rijk
Je Spelbord stelt het Rijk van jouw Schurk voor. Alle kaarten die eraan gelegd worden, inclusief Speciale kaarten, bevinden zich ‘in’ 
jouw Rijk. Kaarten in je hand, stapel en aflegstapel bevinden zich niet in je Rijk en ook niet bij Events. (Zie Event-kaarten.)

Elk Rijk heeft vier locaties waar je je Schurk naartoe kunt verplaatsen. Hela's Rijk 
omvat bijvoorbeeld Niflheim, Hel, Gjoll en Odin’s Vault (Kluis). De symbolen op elke 
locatie geven de acties aan die je kunt uitvoeren nadat je ernaartoe bent verplaatst. 
Helemaal links van elk Rijk staat het doel van elke Schurk, dat laat zien wat je moet 
bereiken om het spel te winnen. Helemaal rechts is een ruimte voor Speciale kaarten.

B. Schurk Speelfiguur

SPELVARIANTEN
Almachtig (Eenvoudig): 
Als je Marvel Villainous of een nieuwe Schurk voor de eerste 
keer speelt, verwijder dan alle Events uit het spel, leg ze terug 
in de doos en negeer alle verwijzingen naar Event-kaarten. 
Deze variant zorgt ook voor een sneller spelverloop.

Onvermijdelijk (gemiddeld):
Als je de regels eenmaal onder de knie hebt, volg je de 
opstellingen zoals hieronder beschreven om Events op te 
nemen voor een grotere uitdaging en een langere spelduur.

Onsterfelijk (moeilijk):
Voor een echte toets en een langere spelduur, kun je als 
ervaren spelers het gedeelte Events van de regels raadplegen, 
voor een extra regelvariant.

F

K
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3

Item

Voorbeeld: Betaal de kosten (3 
Kracht-fiches) en speel dit Item op 
een willekeurige locatie.

Pay 
2 Power

Item

Voorbeeld: Betaal 2 Kracht-
fiches om de Eigenschap van 
deze kaart te activeren.

1

3

JE BEURT Voer de volgende

stappen in de aangegeven volgorde uit:

2

Verplaats je Schurk 
Speelfiguur

 Verplaats je Schurk naar een andere 
locatie in je Rijk. Je mag naar elke 
locatie in je Rijk verplaatsen. Je mag 
niet blijven staan of je Schurk 
verplaatsen naar Events of het Rijk 
van een andere speler. 

Acties uitvoeren
De symbolen bij elke locatie laten de 
acties zien je je daar kunt uitvoeren 
als je je Speelfiguur daarnaartoe 
verplaatst. Je mag al deze acties in 
een willekeurige volgorde uitvoeren;  
iedere actie echter maar één keer. Alle 
acties zijn optioneel. (Zie Soorten acties.)

Vul je kaarten aan
Als je aan het einde van je beurt 
minder dan vier kaarten in je hand 
hebt, vul je kaarten in je hand dan aan 
tot vier kaarten door deze te trekken 
van de Schurk-kaartenstapel. Als de 
Schurk-kaartenstapel op is, dan schud 
je je aflegstapel goed en maak je een 
nieuwe Schurk-kaartenstapel.

De volgende speler is nu aan de beurt. 

3

Geblokkeerde acties
Tijdens het spel kunnen acties afgedekt worden met Lot-kaarten of 
door de Ally van een tegenstander. Als een actie is afgedekt, dan kun 
je deze actie niet uitvoeren. Pas als de kaart die de actie afdekt is 
verplaatst, verslagen of verwijderd, kan de actie weer worden 
uitgevoerd.
Wanneer een actie niet is afgedekt, dan kan die meteen uitgevoerd 
worden als je Schurk op die locatie staat en het jouw beurt is.

Neem 2
 Kracht-fiches.

=

SOORTEN ACTIES
Kaarten en hun mogelijkheden kunnen veranderen wat je wel en 
niet kunt doen met een actie. Bij twijfel hebben kaarten voorrang 
op alles in deze handleiding. Als een kaart een Eigenschap verleent 
en een andere kaart je acties beperkt, dan heeft de beperking 
voorrang en is de beperking dus van toepassing. 

De locatie van je Schurk bepaalt welke acties je tijdens je 
beurt mag uitvoeren. Je mag deze acties op elke locatie 
in je Rijk of op een Event uitvoeren.

2

1
2

Kracht verwerven
Pak Kracht-fiches uit de kluis gelijk aan het nummer van het symbool en leg 
deze op je portret. Kracht is de valuta van dit spel. Je hebt kracht nodig om 
kaarten te spelen en Eigenschappen te activeren.

Speel een kaart
Speel een kaart uit je hand. Je mag slechts één kaart spelen voor elke 
"Speel een kaart" -actie. De meeste kaarten hebben een prijs in de 
linkerbovenhoek. Als je een kaart speelt, moet je de kosten ervan betalen 
door zoveel Kracht-fiches terug te geven aan de kluis (tenzij anders 
vermeld). Als je niet genoeg Kracht hebt om de kosten van een kaart te 
betalen, dan kan je de kaart niet spelen. Sommige kaarten hebben een 
kostprijs van nul; je moet een "Speel een kaart" -actie over hebben om deze 
te spelen.

Je kunt een Ally spelen op elke locatie in je Rijk of rechtstreeks op een 
Event. Items worden alleen rechtstreeks in je Rijk gespeeld. Om een kaart op 
een willekeurige locatie in je Rijk te spelen, betaal je de kosten van de kaart 
en plaats je de kaart onder je Rijk op een locatie naar keuze. (Je hoeft geen 
kaarten te spelen naar de locatie van je Schurk Speelfiguur). Om een Ally 
van een Event te spelen, betaal je de kosten van de kaart en plaats je de 
kaart naast het gekozen Event. (Zie Spelen naar en oplossen van Events.)

Activeer
Kies een ‘Item’-, ‘Ally’- of ‘Speciale’ kaart met een Activatie-symbool. Betaal 
de Activatie-kosten, als deze er zijn en voer de Geactiveerde Eigenschap uit. 
Je mag je Ally of Item ook activeren in het Rijk van een andere speler of op 
een Event. 

Eigenschap activeren
Kaarten bevatten een Activatie-symbool om aan te geven dat hun 
Eigenschap niet altijd van kracht is. Speel een kaart met een Geactiveerde 
Eigenschap zoals normaal. Elke keer als je een Eigenschap van de kaart wil 
gebruiken, moet je de actie ‘een Eigenschap activeren’ uitvoeren en 
eveneens de Activatie-kosten betalen, als die er zijn.

Je moet wachten tot het einde van je 
beurt om kaarten te trekken, zelfs als je 
aan het begin van je beurt minder dan 
vier kaarten hebt.
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Ally Ally 

EBONY MAW

If Ebony Maw is part of a vanquish 
action by Thanos to defeat an 

opponent’s AllyAlly with an attached 
Infinity Stone, he is not discarded.

4

3

F AT E
© MARVEL USe01

T H A N O S
© MARVEL USe01

Event

Ally

Rijk tegenstander

Ally

1
1

4

5

Schurk 
Aflegstapel

Lot
Aflegstapel

Hero

Ally
Ally

Voorbeeld: Je hebt drie Allies op dezelfde locatie als een 
Hero met een sterkte van 5. Omdat twee van de Allies 
samen een sterkte van 5 (4+1) hebben, heb je alleen deze 
twee Alllies nodig om de Hero te verslaan. Leg de Hero en 
de twee Allies af. De derde Ally blijft liggen.

Verplaatsen
Verplaats je:
• Allies of Items van een locatie in je Rijk naar een andere locatie

binnen je Rijk.
• Allies van een wereldwijd Event of een specifiek gericht Event.
• Allies van het Rijk van een andere Schurk naar een locatie in je Rijk.

Schurk-kaarten Lot-kaarten

SOORTEN KAARTEN
Elke speler heeft twee stapels kaarten: Schurk-kaarten (met 
gekleurde achterzijde met een uniek ontwerp) en Lot-kaarten 
(met witte achterzijde met hetzelfde ontwerp). Je mag Schurk-
kaarten uit je hand onderaan je Spelbord spelen, naar Events en 
bovenaan het Spelbord van een tegenspeler. 
Speciale kaarten van je Schurk-kaartenstapel speel je aan de 
rechterkant van je Rijk. Tegenstanders spelen Lot-kaarten (en 
soms hun Allies) bovenaan je Rijk. 

Alle open kaarten die niet op een aflegstapel liggen, zijn in het 
spel en hun effecten zijn actief, zolang de kaart in het spel blijft. 
Kaarten die op locaties in je Rijk zijn geplaatst, hebben alleen 
invloed op jou. Dit omvat Speciale kaarten, Items, Karakters, die 
door andere Schurken worden gespeeld en alle kaarten uit de 
Lot-kaartenstapel.

Een willekeurig aantal Schurk-kaarten en Lot-kaarten kan op een 
locatie worden gespeeld. Als kaarten worden gespeeld, verschuif 
ze dan een beetje zodat alle kaarten op een locatie zichtbaar zijn.
Met sommige kaarten kun je extra kaarten van je Schurk-
kaartenstapel trekken en in je hand nemen. Er is geen limiet voor 
het aantal kaarten in je hand. Als je aan het einde van je beurt 
minder dan vier kaarten hebt, trek je er kaarten bij tot maximaal 
vier; als je er vier of meer hebt, trek dan geen kaarten.

Sterkte
De Sterkte van een Karakter (zowel Heroes als 
Allies) wordt in de linkeronderhoek van de kaart 
aangegeven.
Sterkte nul Allies en Heroes
Als een Ally of Hero wordt teruggebracht tot Sterkte 0 door 
andere kaarteigenschappen, blijft die kaart op zijn locatie staan. 
Een Ally met een Sterkte van 0 kan niet worden gebruikt in een 
overwinningsactie, maar je mag zijn Eigenschap nog steeds 
gebruiken en hij kan worden verplaatst. Een Hero met een 
Sterkte van 0 blijft op zijn plaats en blijft acties blokkeren. Je 
mag een overwinningsactie tegen deze Hero gebruiken zoals 
normaal, maar de Ally die in de overwinningsactie wordt 
gebruikt, wordt niet afgelegd.

Sterkte-fiches plaatsen
Als je een +1 of -1 Sterkte-fiche op een 
personage plaatst, wordt de sterkte van dit
Karakter permanent beïnvloed zolang dat 
fiche op de kaart blijft staan.

Sterkte winnen en verliezen
Wanneer een Karakter sterkte wint of verliest, is deze 
verandering tijdelijk en hangt vaak af van de aanwezigheid 
van andere kaarten in het spel. Het Ally Death Shield van de 
Taskmaster krijgt bijvoorbeeld 1 sterkte voor elke Hero op zijn 
locatie. Als een Hero aan zijn locatie wordt toegevoegd, neemt 
zijn sterkte toe. Als een Hero op deze locatie wordt verslagen 
of verwijderd, neemt zijn sterkte af.

Tenzij een kaart anders aangeeft, kun je een Ally of Item niet
verplaatsen naar een locatie in het Rijk van een tegenstander, noch kun
je Lot-kaarten verplaatsen. Als een Ally die je verplaatst een Item heeft,
verplaatst dat Item mee met de Ally. Je kunt Allies of Items die je niet
beheert niet verplaatsen.

Een kaart verplaatsen is niet hetzelfde als een kaart spelen. Als de 
Eigenschap van een kaart wordt geactiveerd wanneer deze (of een 
andere kaart) wordt gespeeld, wordt die Eigenschap niet geactiveerd 
als deze wordt verplaatst door een verplaatsingsactie of de Eigenschap 
van een Karakter.

Overwinnen
Versla een Karakter (een Hero of Ally) op een willekeurige locatie in je 
Rijk door een of meer van je Allies op dezelfde locatie te gebruiken. Elk 
Karakter heeft een Sterkte in de linkerbenedenhoek. (Zie Sterkte.)

De Sterkte kan worden gewijzigd door andere kaarten in het spel. Je 
Ally of Allies moeten een Sterkte hebben die gelijk is aan of groter is 
dan de Sterkte van het Karakter dat je wil verslaan. 
Nadat je deze actie hebt gebruikt, worden zowel de Allies die je hebt 
gebruikt in de overwinningsactie als het Karakter dat je overwint met 
de afbeelding naar boven in hun desbetreffende aflegstapels gelegd.

Het lot
Het gebruik van een Lot-actie kan de voortgang van een tegenstander 
verstoren. Draai de bovenste kaart van de Lot-kaartenstapel om en kies 
een tegenspeler om aan te vallen. (Zie Lot-kaarten.)

Je mag er niet voor kiezen om een Lot-actie te gebruiken om kaarten in 
je eigen Rijk te spelen. Als je een Lot-kaart trekt en deze om wat voor 
reden dan ook niet kunt spelen, leg je deze zonder effect af. Het Lot 
stond deze beurt niet aan jouw kant.

Kaarten afleggen
Leg zoveel kaarten af als je wilt van je hand op je aflegstapel. Als je 
ongewenste kaarten aflegt, heb je bij je volgende beurt nieuwe opties. 
Trek na het afleggen niet meteen nieuwe kaarten. Je moet wachten tot 
het einde van je beurt om maximaal vier kaarten te trekken.
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Effect Effect 

KILLMONGER’S FURY

Defeat a character with a Strength of 4 or less in your Domain.

2

Item Item 

When an AllyAlly at this 

location would be defeated 

or removed, you may remove 

Taskmaster’s Shield instead.

0

TASKMASTER’S SHIELD

Sommige Schurken hebben extra soorten kaarten, 
die alleen voor hen gelden. Deze staan uitgelegd 
in het bijbehorende Schurken Handboek. 

SCHURK-KAARTEN
Als je niet alle instructies van een kaart kunt opvolgen om hem volledig op 
te lossen, mag je hem niet spelen.

Ally-kaarten vertegenwoordigen de Handlangers/bondgenoten en
volgelingen van je Schurk. Om een Ally te spelen, betaal je de kosten 
(weergegeven in de linker bovenhoek) en plaats je die kaart op een Event of 
onderaan je Rijk op één van de vier locaties. Je hoeft Allies niet op de huidige 
locatie van je Schurk Speelfiguur te spelen.

Sommige Allies hebben de mogelijkheid om op een ander Schurken Rijk te 
spelen. Allies die tegen het Rijk van een andere Schurk worden gespeeld, 
worden bovenaan het Rijk van die speler geplaatst en blokkeren acties op die 
locatie, net zoals Heroes dat doen. Ze worden echter nog steeds beschouwd 
als Allies en worden gespeeld door de oorspronkelijke Schurk. Allies kunnen net 
als Heroes worden verslagen.

Zodra Allies naar een locatie zijn gespeeld, kun je ze gebruiken om Karakters 
op dezelfde locatie te verslaan door de veroveringsactie uit te voeren. Elke Ally 
heeft een Sterkte (weergegeven in de linkerbenedenhoek) die kan worden 
gewijzigd door andere kaarten in het Rijk. Bovendien hebben de meeste Allies 
een Eigenschap die van invloed is op andere kaarten of acties. Als een Ally 
eenmaal in je Rijk is, moet je beslissen of je hem wilt gebruiken om een 
Karakter te verslaan, hem in je Rijk wil houden vanwege zijn Macht, hem wil 
gebruiken om je doel te bereiken of hem op een andere manier wil gebruiken.

Item-kaarten hebben een Eigenschap die van invloed is op andere kaarten
of acties. Om een Item te spelen, betaal je  de kosten (weergegeven in de 
linkerbovenhoek) en plaats je de kaart onder een locatie naar keuze in je Rijk. 
Als een Item zegt om het aan een Ally te verbinden, moet je het Item onder 
een Ally in je Rijk plaatsen. Als je geen Allies in je Rijk hebt, mag je een 
verbonden Item niet spelen.

Als een Ally met een verbonden Item wordt verplaatst, verplaatst dat Item 
mee. Als een Ally wordt verslagen, overwonnen of verwijderd, worden alle 
verbonden Items in de bijbehorende aflegstapels gelegd. Niet-verbonden Items 
kunnen niet worden verplaatst naar een Event.
Sommige Schurken hebben extra kaarttypes die uniek zijn voor hen, zoals 
uitgelegd in hun Schurken Handboek.

Effect-kaarten geven eenmalige vaardigheden. Om een Effect-kaart te
spelen, betaal je de kosten (weergegeven in de linkerbovenhoek), doe je wat de 
kaart zegt en leg je deze open op de juiste aflegstapel.

Speciale-kaarten hebben een doorlopende Eigenschap die een Schurk
tijdens zijn beurt kan gebruiken. Om een Speciale kaart te spelen, moet je de 
eventuele kosten betalen (weergegeven in de linkerbovenhoek) en deze 
vervolgens in de meest rechtse locatie van je Rijk plaatsen. Sommige Speciale 
kaarten hebben mogelijk een extra vereiste om te kunnen worden gespeeld of 
hebben geactiveerde Eigenschappen. (Zie Geactiveerde Eigenschappen.) 

Hoewel je meerdere Specialiteiten in één beurt mag gebruiken, mag je dezelfde 
Speciale kaart niet meer dan één keer per beurt gebruiken. Speciale kaarten 
kunnen niet worden verslagen of weggehaald, tenzij je dit moet doen om een 
doel te bereiken. Raadpleeg je Schurken Handboek voor meer informatie over 
de unieke Speciale kaarten van je Schurk.

Specialty  Specialty  

2

Choose a HeroHero from the Fate discard 
pile. Pay Power equal to their Strength, 

then play them to any Domain and 
attach a Soul Mark to them.

HAND OF GLORY

Ally Ally 

EBONY MAW

If Ebony Maw is part of a vanquish 
action by Thanos to defeat an 

opponent’s AllyAlly with an attached 
Infinity Stone, he is not discarded.

4

3

Sterkte

Kosten

Eigenschap

Naam

Kaarttype
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Hero 

SCOTT LANG

All Allies at Scott Lang’s 
location lose 1 Strength.

2

Effect

When Molecular Rearranger is played, choose an Item or Ally card in the targeted player’s Domain. That player must remove all copies of that card from their Domain.

MOLECULAR REARRANGER

Hero

THOR

5

Spelvarianten
Als je een Almachtig spel speelt, verwijder dan alle Events uit 
het spel en negeer alle speluitleg die verwijst naar Events. 
Voor een moeilijkere uitdaging kun je de Onvermijdelijke 
variant spelen. Volg daarvoor de regels zoals ze zijn 
geschreven.
Voor een echte test, kun je de Onsterfelijke variant spelen. 
Beperk hiervoor het aantal Global Events dat mogelijk in het 
spel is niet. Speel elke keer dat een Global Event-kaart wordt 
getrokken, deze naast andere actieve Events. In dit spel kan 
een enkele Schurk door meerdere Events tegelijk worden 
beïnvloed!

Event-kaarten zijn situaties met verstrekkende gevolgen, die
tijdens het spel krachtige en strenge straffen opleggen aan 
Schurken. De straf is actief en elke speler moet deze tijdens zijn 
beurt afhandelen totdat de gebeurtenis is afgehandeld.

Wanneer een Global Event (een zonder een Schurk-symbool) 
wordt getoond tijdens een Lot-actie, moet  dit Global Event 
onmiddellijk in het midden van het speelveld worden gespeeld, 
tenzij er al een Global Event in het spel is. Er kan maar één 
Global Event-kaart tegelijk in het spel zijn. Als er een Global 
Event in het spel is en je trekt een nieuwe uit de Lot-
kaartenstapel, leg je het nieuw getrokken Global Event op de 
aflegstapel.

Elk Event heeft een vereiste Sterkte in de linkerbenedenhoek. 
Om een Event op te lossen, speel je Allies rechtstreeks naar het 
Event zelf of gebruik je een verplaatsingsactie om Allies van het 
Rijk van een Schurk naar een Event te verplaatsen. Zodra de 
gecombineerde Sterkte van alle Allies op het Event voldoet aan 
of groter is dan de vereiste Sterkte, is het Event onmiddellijk 
opgelost.

Schurken met Allies op het Event ontvangen een beloning voor 
het oplossen ervan. Plaats het Event op de aflegstapel van het 
lot. Alle Allies die zijn gebruikt om het Event op te lossen, 
worden open op de aflegstapels van hun respectievelijke 
Schurken gelegd. Items mogen niet rechtstreeks op Events 
worden gespeeld. Allies met Verbonden Items kunnen worden 
verplaatst naar Events.

Event

GOVERNMENT WORK
Taskmaster cannot relocate Allies 

or Items except to this Event.

7
Reward: Find an Ally from Taskmaster’s deck or 

discard pile and play it immediately for free.

Penalty
Naam

Schurk icoon

KaarttypeSterkte

Beloning

Killmonger

Villain Icons

Hela

Ultron

Thanos

Taskmaster

Hero-kaarten vertegenwoordigen de helden die proberen te
voorkomen dat Schurken hun duistere plannen verwezenlijken. Om een 
Hero te spelen, plaats je de kaart zo dat deze de bovenkant van een 
willekeurige locatie in het Rijk van de beoogde speler bedekt en de acties 
op die locatie blokkeert. Heroes kunnen niet op Events worden gespeeld.

Je kunt een Hero-kaart inzetten om de voortgang van een tegenstander 
te belemmeren door nuttige acties uit te voeren. Deze acties worden 
geblokkeerd totdat de Hero is verslagen, overwonnen of weggehaald.

Elke Hero heeft ook een sterkte (weergegeven in de linkerbenedenhoek) 
die kan worden gewijzigd door andere kaarten. Bovendien hebben de 
meeste Heroes een Eigenschap die het voor een Schurk moeilijker maakt 
om zijn doel te bereiken.
Als er meerdere Heroes of Allies van tegenstanders op een locatie zijn en 
het Karakter dat de actiesymbolen bedekt wordt verslagen of verwijderd, 
gebruik dan een ander Karakter op die locatie om de actiesymbolen 
bovenaan het Rijk te bedekken.

Protector
Sommige Heroes hebben de Eigenschap Protector (Beschermer). 
Als er zich meerdere Heroes op een locatie bevinden, moet je 
eerst de Hero verslaan met de Eigenschap Protector. Als 
meerdere Heroes op één locatie de Eigenschap Protector hebben, 
mag je kiezen welke van die Heroes je het eerst wilt verslaan.

Item- en Effect-kaarten verschijnen ook in de Lot-
kaartenstapel; ze hebben geen kosten om ze te spelen, hoewel 
er mogelijk aan andere voorwaarden moet worden voldaan om 
de kaart te kunnen spelen.

Hero

IRON MAN

If Iron Man is in your Domain, 
whenever you perform an 

activate action, you must pay 
1 Power in addition to the 

Activated Ability’s cost.

3Sterkte

Eigenschap

Naam

Kaarttype Events zijn niet in iemands Rijk. Je kunt je Allies verplaatsen 
naar een Event, maar terwijl ze daar zijn, maken ze geen deel 
uit van het Rijk van een Schurk.

Doelgerichte Events moeten worden gespeeld tegen de Schurk, 
aangegeven door het symbool in de rechterbenedenhoek, 
ongeacht of er al een Global Event gaande is. Plaats dit 
doelgerichte Event boven het aangegeven Schurkenrijk. Het 
wordt niet beschouwd als onderdeel van hun Rijk. Alleen de 
aangegeven Schurk kan Allies verplaatsen naar hun 
doelgerichte Event. Dit is een persoonlijke vendetta die alleen 
de Schurk kan oplossen. Als je een Targeted Event-kaart trekt 
voor je Schurk, leg je deze zonder effect af.

Item 

ODIN-FORCE

When Odin-Force is played, attach it 

to a Hero. If this Hero has an attached 

Soul Mark, remove it. This Hero cannot 

have a Soul Mark attached and gains

Lot-kaarten
Lot-kaartenstapels bevatten drie soorten kaarten; Heroes, Effects en Events. Sommige Lot-kaarten zijn doelgericht en daarom 
effectiever tegen een specifieke Schurk, zoals aangegeven door het Schurk-symbool in de rechterbenedenhoek. Hoewel deze 
kaarten de beoogde Schurken meer beïnvloeden dan andere, kunnen sommige situaties ertoe leiden dat je je op een andere 
Schurk richt, dan degene die op de Lot-kaart staat aangegeven; het is jouw keuze. Doelgerichte Events hebben unieke regels en 
moeten worden gespeeld op de aangegeven Schurk. (Zie Events.)

Schurk icoon 
(indien afgebeeld)

Protector icoon
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KAARTACTIES
Speel
Met sommige kaarten kun je een kaart rechtstreeks vanaf een 
Schurk-kaartenstapel toevoegen aan het Rijk van een Schurk of 
aan een Event, een lot-kaartenstapel of een aflegstapel alsof 
deze uit je hand wordt gespeeld. Betaal de kosten van de kaart, 
tenzij anders aangegeven.

Toon
Als een kaart je instrueert om kaarten te tonen, moet je die 
kaarten aan alle spelers laten zien. Als je de kaarten in je hand 
hebt, laat die specifieke kaarten dan aan je tegenstanders zien 
en neem ze dan terug in je hand.

Wanneer je kaarten van je Schurk- of Lot-kaartenstapels onthult, 
draai de kaarten dan open terwijl je trekt, zodat alle spelers ze 
kunnen zien. Als je klaar bent met het onthullen van kaarten, 
schud je alle niet-gekozen onthulde kaarten terug in de stapel. 
Als je ooit een kaart van een Schurk- of Lot-kaartenstapel moet 
onthullen wanneer deze leeg is, schud je de aflegstapel om een 
nieuwe stapel te vormen.

Bekijken
Als een kaart aangeeft dat je kaarten moet bekijken, van je 
Schurk- of Lot-kaartenstapel, mag alleen jij ze bekijken en de 
anders spelers niet. Als de stapel die je moet bekijken op is, 
schud je de aflegstapel om een nieuwe stapel te vormen.

Speleinde
Zodra een speler zijn Schurken Doel heeft bereikt, eindigt het spel en is deze Schurk de winnaar!  

Vinden
Als een kaart je de opdracht geeft om een specifieke kaart of 
kaartsoort te vinden, moet je deze specifieke kaart of kaartsoort 
pakken, ongeacht waar deze zich bevindt, en deze spelen door de 
instructies op de kaart uit te voeren waarmee je de "Vinden" -
actie start. Kijk eerst of de kaart of het kaarttype zich niet op een 
locatie in een Rijk of bij een Event bevindt. Is dat het geval dan 
haal je hem daar weg. 

Als de kaart niet in een Rijk zit, zoek dan de juiste aflegstapel. Als 
hij niet tussen de aflegstapel zit, zoek dan de juiste stapel, laat 
de kaart zien aan je tegenspelers en schud die stapel hierna. 

Verslaan
Om een Karakter te verslaan (of het nu een Hero of een Ally is), 
neem je dat Karakter en leg je deze op de juiste aflegstapel. Je 
kunt een Karakter verslaan door een Verslaan actie uit te voeren 
of door een kaart te spelen. Voor kaarteigenschappen waarmee 
je een Karakter kunt verslaan, hoef je geen overwinningsactie uit 
te voeren.

Verwijderen
Als een karakter of Item met een kaart wordt verwijderd, plaats 
het dan op de juiste aflegstapel. Er kunnen geen Eigenschappen 
worden geactiveerd om deze actie te stoppen. Het verwijderen 
van een kaart is een gratis en aparte actie die je alleen tijdens je 
beurt mag ondernemen en er zijn geen acties of kosten voor 
nodig. Het verslaan of afleggen van een Karakter als resultaat 
van een overwinningsactie of kaarteigenschap telt niet als 
verwijdering. Tenzij anders vermeld, ontvangen spelers geen 
beloningen (zoals Soul Marks of Infinity Stones) voor het 
verwijderen van een kaart uit het spel, en effecten die worden 
geactiveerd nadat een karakter is "verslagen", worden niet 
geactiveerd nadat een karakter is verwijderd.

THANOS EN
DE INFINITY STONES
Thanos gedijt op conflicten en kan het spel niet winnen 
zonder andere Schurken te confronteren. Als Thanos aan het 
spelen is, hebben de onderstaande regels invloed op alle 
Schurken.

A STONE IS FOUND
Choose a Villain other than Thanos. 
That Villain receives an unclaimed 
Infinity Stone. Once played, they 

may immediately activate it for free.

Effect

Effect Effect 

CONSULT THE WELL
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Choose another player. That player 

receives a random unclaimed 

Infinity Stone. Once played, you may 

relocate an AllyAlly to that location.

SpecialtySpecialty  

REALITY STONE

Perform a vanquish action. Your 
AlliesAllies are not discarded as a 
result of the vanquish action.

ItemItem  

REALITY STONE

Perform a vanquish action. Your 
AlliesAllies are not discarded as a 
result of the vanquish action.

Terwijl de steen zich in het Rijk van een Schurk bevindt, is de steen 
een Item met een geactiveerde Eigenschap. (Zie Geactiveerde 
Eigenschappen.) Spelers met een steen in hun Rijk kunnen de 
steen activeren, net als elk ander Item in hun Rijk. Een individuele 
Infinity Stone kan slechts één keer per beurt worden geactiveerd, 
ongeacht hoeveel activeringsacties een speler heeft. Met 
uitzondering van Thanos, mag een Schurk alleen een Infinity Stone 
binnen zijn Rijk verplaatsen.
Infinity Stones en Allies met aangehechte Infinity Stones mogen 
niet worden verplaatst naar een Event of naar het Rijk van een 
andere Schurk.

De steen kan op geen enkele manier worden weggegooid of 
verwijderd. Als de Ally die aan de steen is verbonden, wordt 
verslagen of verwijderd, blijft de Infinity Stone als een los Item in 
het Schurken Rijk en mag deze niet aan een ander Karakter 
worden verbonden. Alleen Thanos kan de steen verzamelen door 
een van zijn Allies te sturen om hem op te halen. (Zie Schurken 
Handboek van Thanos voor meer informatie.)
De Schurk op wiens locatie de steen zich bevindt, kan 
overwinningsacties gebruiken om de Allies van Thanos te verslaan 
en te voorkomen dat hij de steen terugvindt. Thanos haalt de steen 
terug als zijn Ally terugkeert naar zijn Rijk met de Infinity Stone. 
Wanneer een Infinity Stone zich in het Rijk van Thanos bevindt, 
draait Thanos deze naar zijn speciale kant. De steen volgt dan alle 
normale regels voor Speciale kaarten en Thanos is een stap dichter 
bij de overwinning.

Infinity Stones zijn dubbelzijdige tegels: op de ene kant staat 
een steen als Item en op de andere als Specialty. De Infinity 
Stones beginnen het spel als Items en bevinden zich niet in een 
Schurken Rijk; zet ze in de buurt van de Lot-kaartenstapel in het 
midden van de tafel. De stenen komen alleen in het spel via Lot-
kaarten en de Effect-kaarten van Thanos. Infinity Stones zullen 
bijna altijd buiten het Rijk van Thanos in het spel komen, wat 
betekent dat Thanos actief andere Schurken moet inschakelen 
om ze te verzamelen. Er kan altijd maar één Infinity Stone aan 
een Ally worden verbonden, inclusief de Allies van Thanos. 
Niemand zonder de Infinity Gauntlet is sterk genoeg om de 
kracht van twee stenen te weerstaan. 

Wanneer een steen in het spel komt, kiest de beoogde speler 
willekeurig een steen uit de overgebleven stenen in het midden 
van de tafel en verbindt de steen vervolgens aan een van zijn 
Allies in het spel. Als de beoogde speler geen Ally in het spel 
heeft, speelt hij er gratis een uit zijn hand.
Als ze geen Ally in de hand hebben, tonen ze kaarten van hun 
Schurk-kaartenstapel totdat ze er een vinden, en plaatsen die 
Ally vervolgens gratis op een locatie in hun Rijk naar keuze.
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