
De bijgesloten Leider fiches zijn geen rassen of speciale 
krachten. De fiches bieden je een nieuwe mogelijkheid: 
Als je een nieuwe Ras\Speciale Kracht Combinatie kiest, 
kan je een overwinningsmunt betalen om ook de leider 
van dat ras te gebruiken. 
 

In dat geval, neem je de overeenkomstige leiderfiche en 
voegt deze toe bij je andere rasfiches. Je leider verdwijnt 
van zodra je ras in opgave gaat, maar blijft geldig als 
extra rasfiche zolang het ras actief is, rekening houdend 
met de volgende uitzonderingen: 
 

 Je leider is dapper en kan niet in een beschermd 
gebied blijven (door de aanwezigheid van een draak, 
held, holen, ...) aan het einde van je beurt. Als er alleen 
beschermde gebieden zijn hou je je leider op hand. (net 
zoals de 4 amazone fiches die je enkel bij de aanval 
gebruikt). 
 

 Als je leider zich in een gebied bevindt dat wordt 
veroverd door een tegenspeler, wordt de leider 
onmiddellijk gevangengenomen! Je mag dan 1 
overwinningsmunt losgeld betalen uit je persoonlijke 
voorraad om je leider terug te krijgen. Het gevangen 
nemen (en eventuele losgeld) komt bovenop het normale 
verlies van 1 rasfiche bij het verlies van een gebied (als 
dit zo is in het basisspel, De leider van de Elfen kan dus 
wel worden gevangen genomen, hetzelfde geldt voor een 
leider die wordt gevangengenomen door een tovenaar). 
 

Alle leiders die zich aan het einde van het spel in je 
persoonlijke voorraad bevinden (Omdat je tegenspelers 
geen losgeld kunnen of willen betalen) levert 2 
overwinningspunten op voor de speler die deze gevangen 
houdt. 

Dit is geen volledig spel 
Een Small World basisspel is nodig om dit te kunnen spelen
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