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Warcraft: Het
Bordspel

WARCRAFT: HET BORDSPEL is een spel
voor twee tot vier spelers, te spelen in
60 tot 90 minuten, gebaseerd op het

prijswinnende WARCRAFT computerspel
van Blizzard Entertainment.

Introductie
In WARCRAFT: Het Bordspel, leidt elke speler één van de vier
rassen: de Menselijke Alliantie, Ondode Gesel, de Horde Orks
of de Nacht Elfen Wacht. Gedurende het spel proberen de spel-
ers hun ras naar de overwinning te leiden door militaire macht,
magische kracht en een sterke economie.

Scenario's
Het hart van WARCRAFT: Het Bordspel is het scenario. Voordat
je het spel begint, moet je kiezen welk scenario je gaat spelen.
Het scenario geeft aan hoe je het spel moet voorbereiden, welke
speciale regels er gelden en hoe je het spel kunt winnen. Aan het
eind van de spelregels staan verschillende scenario's.

Uiteraard heb je ook de mogelijkheid om je eigen scenario's te ontwer-
pen met de onderdelen uit het spel. Je kunt ook een bezoekje brengen
aan www.fantasyflightgames.com voor nog meer scenario's en nieuwe
opties voor je WARCRAFT bordspel.

Om te beginnen worden hier de regels voor het "hoofdspel"
scenario uitgelegd, dat geschikt is voor twee of vier spelers.
(Kijk voor een drie-speler spel naar het scenario "De
Elfenpoort" aan het eind van de regels).

Doel van het Hoofdspel
In het twee-speler hoofdspel wint de speler die 15 overwinningspun-
ten aan het eind van zijn beurt heeft. In het vier-speler hoofdspel wint
het eerste team dat 30 overwinningspunten heeft aan het einde van de
beurt van één van beide teamleden. Overwinningspunten kunnen
worden verkregen door ervaringskaarten, het opwaarderen van een-
heden en het controleren van bepaalde velden op het bord.

Daarnaast wordt een speler direct uitgeschakeld als zijn Stad wordt
veroverd door vijandelijke eenheden. Verwijder de arbeiders, een-
heden en Buitenposten van die speler van het bord. Als een team-spel
wordt gespeeld (zoals in het vier-speler hoofdspel) dan worden ook de
teamgenoten van die speler uitgeschakeld. Als hierdoor nog maar één
speler of team in het spel is, dan eindigt het spel en wint die speler of
dat team.

De Vier Rassen
De vier rassen waaruit de spelers kunnen kiezen worden hieronder
beschreven.

De Menselijke Alliantie
De Menselijke Alliantie heeft Mensen, Elfen en Dwergen en is
één van de meest veelzijdige rassen in het spel met even goede
infanterie, artillerie en vliegende eenheden. De kleur van de
Mensen is blauw.

De Horde Orks
De Horde heeft Orks, Trollen en

Minotaurussen, tezamen met de
wezens die ze hebben getemd. Ze
hebben de meest krachtige infanterie
in het spel, maar ze hebben zwakke
vliegende eenheden. De kleur van
de Orks is rood.

Ondode Gesel
Ondode Gesel is samengesteld uit afschuwelijke wezens, waar-
van de meesten uit de dood zijn herrezen om hun geduchte
meesters te dienen. Net zoals de Mensen, vormen de Ondoden
een gebalanceerd en veelzijdig leger, zonder specialisatie in
één van de eenheden. De kleur van de Ondoden is paars.

De Nacht Elfen Wacht
De Nacht Elfen van Kalimdor zijn een machtig en eeuwenoud
ras verbonden met de wezens van het woud. De Nacht Elfen
hebben de meest krachtige artillerie eenheden van het spel,
maar ze hebben zwakke infanterie eenheden. De kleur van de
Nacht Elfen is groen.

Onderdelen
13 Bord Tegels
40 Houten Infanterie Eenheid Stukken (10 per Ras)
28 Houten Artillerie Eenheid Stukken (7 per Ras)
16 Houten Vliegende Eenheid Stukken (4 per Ras)
4 Stads Overzichten (1 per Ras)
8 Buitenpost Tegels (2 per Ras)
32 Gebouwen Tegels (8 per Ras)
32 Arbeiders Fiches (8 per Ras)
36 Eenheid Tegels (9 per Ras)
84 Ervarings Kaarten (21 per Ras)
100 Grondstof Fiches (50 Goud, 50 Hout)
18 Uitgeput Fiches
14 Scenario Fiches
4 Gevechts Dobbelstenen
1 Grondstof Dobbelsteen

Voordat je het spel de eerste keer kunt spelen, moet je de kar-
tonnen stukken voorzichtig uit hun stansraam halen, zonder dat
ze beschadigen.

Borddelen
De borddelen worden op verschillende manieren
samengevoegd om het speelbord te vormen. Elk borddeel is
dubbelzijdig met een verschillende nummer/kleur code (zoals
"Lichtblauw 7" of "Rood 2") op elke kant. Elk borddeel bestaat
tevens uit twee of meer velden. Er zijn zes verschillende
soorten velden:

• Stad: Elk ras heeft zijn eigen Stad. Je eenheden en arbeiders
worden via je Stad in het spel gebracht. Als je Stad wordt
bezet door vijandelijke eenheden, dan word je uitgeschakeld
uit het spel. Dit veld is tevens 3 overwinningspunten waard.
Zolang je er tenminste één eenheid hebt, heb je 3 overwin-
ningspunten.

• Bos Veld: Als je arbeiders op dit veld hebt, mag je hier hout
hakken.

• Goudmijn Veld: Als je arbeiders op dit veld hebt, mag je
hier goud delven.

• Berg Veld: Alleen vliegende eenheden mogen dit veld
betreden.

• Doel Veld: Als je hier eenheden hebt, worden de
aangegeven overwinningspunten bij je totaal opgeteld.

• Leeg Veld: Dit veld heeft geen speciale speleffecten.

Infanterie, Artillerie en Vliegende Eenheden

Deze houten stukken geven je gevechtseenheden weer op het
bord. Gedurende het spel kan een enkel stuk verschillende
soorten eenheden voorstellen als gevolg van opwaardering van
je troepen.

Arbeiders Fiches

Deze kartonnen fiches geven je niet-gevechtseenheden weer
die hout hakken, goud delven en gebouwen voor je bouwen.
(Merk op dat arbeiders in het spel vaak worden aangegeven
met het Arbeider Teken, zoals hierboven aangegeven.)

Stads Overzicht

Deze kartonnen overzichten geven je Stad weer, waar je een-
heden worden opgeleid en gebouwen worden gebouwd. Je
Stads Overzicht maakt geen deel uit van het speelbord, maar
wordt voor je neergelegd.
Gebouwen Tegels
Deze tegels geven de gebouwen in je Stad weer waar nieuwe
eenheden worden opgeleid. Op elk gebouw staat aangegeven
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welk type eenheid wordt opgeleid (infanterie, artillerie,
vliegende eenheid) en de kosten voor die eenheid in hout en
goud. Je hebt meerdere gebouwen nodig om meerdere een-
heden tegelijkertijd op te waarderen of op te leiden.
(Opwaarderen en opleiden van eenheden wordt verderop in de
regels gedetailleerd beschreven.) Gebouwen tegels worden
voor je neergelegd bij je Stads Overzicht.

Buitenpost Tegels

Als je een Buitenpost in het spel hebt, mag je eenheden en
arbeiders in het spel brengen op hetzelfde veld als je
Buitenpost.

Dobbelstenen
De vier kleine dobbelstenen worden gebruikt in gevechten, terwijl
de grote dobbelsteen de "grondstoffendobbelsteen" wordt genoemd
en gebruikt wordt om te bepalen hoeveel goud en hout fiches je ver-
dient als je op een Goudmijn of een Bos Veld delft.

Eenheid Tegels
Deze tegels voorzien je van belangrijke informatie over je een-
heden op het bord. Deze
worden ook gebruikt wan-
neer je een specifiek een-
heid type (vliegend,
artillerie of infanterie)
opwaardeert naar een
hoger niveau.

1. Type: Dit teken geeft
aan op welk eenheid type
(infanterie, artillerie of
vliegend) de tegel van
toepassing is. (In dit voor-
beeld geeft de tegel details
over de huidige Ork infan-
terie eenheid).

2. Niveau: Dit getal geeft
aan hoe ver het type een-
heid is opgewaardeerd.

3. Speciale Vaardigheid:
Dit teken geeft aan welke speciale vaardigheid, indien van
toepassing, dit eenheid type heeft (zoals beschreven in het
"Speciale Vaardigheden van Eenheden" overzicht op de
achterzijde van het regelboekje.

4. Opwaardering Voorwaarde: Dit geeft aan hoeveel en van
welk type gebouwen je moet hebben om dit eenheid type op te
waarderen naar het volgende niveau.

5. Kracht: Dit getal geeft aan hoe effectief dit eenheid type in
een gevecht is. Hoe hoger het getal, hoe beter de eenheid
vecht.

6. Overwinningspunt: Elke type eenheid geeft je 1 overwin-
ningspunt, zodra het is opgewaardeerd tot het hoogste niveau.

Aan het begin van het spel worden alle tegels van hetzelfde
type (artillerie, vliegend of infanterie) opgestapeld in volgorde
van Niveau, zodat Niveau 1 bovenop ligt. De tegel die bovenop
de stapel ligt bevat de benodigde informatie voor alle eenheden
van dat type. Als je je eenheden opwaardeert, komen betere
vaardigheden bovenop te liggen, waardoor al je eenheden van
dat type meer effectief worden in het spel.

Ervarings Kaarten

Deze kaarten geven de vaardigheden weer die je ras leert tij-
dens gevechten, spreuken die worden uitgesproken door leden
van je ras die magie gebruiken en andere ongebruikelijke
vaardigheden van je ras. De ervaringskaarten van elk ras zijn
uniek. Elke speler begint met drie kaarten aan het begin van
het spel en trekt extra kaarten gedurende gevechten.

Goud en Hout Fiches

Deze fiches geven de goud en hout grondstoffen weer in het
spel. Wanneer je arbeiders goud delven en hout hakken, gooi je
de grondstof dobbelsteen en neem je het aangegeven aantal
goud en hout fiches om aan te geven hoeveel grondstoffen je in
voorraad hebt.

Uitgeput Fiches

Deze fiches worden gebruikt om aan te geven dat de grondstof-
fen van een Bos of een Goudmijn Veld gedeeltelijk of volledig
zijn uitgeput. Eén kant van het fiche geeft "gedeeltijke uit-
putting" en de andere kant geeft "volledige uitputting" aan.
(Uitputting wordt verderop in de regels uitgelegd).

Andere Fiches
De andere fiches die je tegenkomt in Warcraft: Het Bordspel
worden gebruikt in specifieke scenario's die je aan het einde
van de regels kunt vinden.

Spel Voorbereiding
Volg de onderstaande stappen ter voorbereiding van
het hoofdspel scenario. Andere WARCRAFT: Het
Bordspel scenario's hebben hun eigen voorbereid-
ing en spelregels.

1. Bouw het Speelbord op
Als eerste moet je de borddelen samenvoegen tot het speel-
bord. Voor een vier-speler of twee-speler spel maak je het bord,
zoals beschreven in de "Speelbord Voorbereiding" schema's op
de volgende bladzijden. Let op dat er verschillende schema's
zijn voor het twee en het vier-speler spel.

Voor een drie-speler spel gebruik je het bord en de regels
zoals beschreven in het "Elfenpoort" scenario aan het eind
van deze regels.

Vier-speler spel: Alle rassen worden gebruikt en het speelbord
wordt samengesteld zoals aangegeven in het schema. De
Mensen en de Nacht Elfen spelers vormen een team, terwijl de
Orks en de Ondoden spelers het andere team vormen (zie "Spel
met Teams", verderop in de regels).

Twee-speler spel: Kies willekeurig twee rassen. De andere
twee rassen worden niet gebruikt. Stel het bord samen zoals
aangegeven in het schema "Twee-Speler Voorbereiding". Merk
op dat, als je de Mensen of de Nacht Elfen gebruikt, je het Stad
borddeel om moet draaien (van de lichtblauwe zijde naar de
rode zijde) om de juiste positie van de Steden te verkrijgen,
zoals aangegeven in het schema.

2. Verdeel de Stads Overzichten
Verdeel willekeurig wie met welk ras speelt tijdens het spel. Je
kunt er ook voor kiezen, als alle spelers het er mee eens zijn,
dat elke speler mag kiezen met welk ras hij speelt.

Elke speler neemt zijn Stads Overzicht, ervaringskaarten,
tegels, eenheden en fiches voor zijn ras en legt ze voor zich
neer op de tafel (zoals aangegeven in het "Stads Voorbereiding"
schema).

3. Aanvangs Grondstoffen
Sorteer aan het begin van het spel de goud en hout fiches en
maak er twee aparte stapels van. Elke speler krijgt 5 hout en 5
goud fiches uit deze voorraad.

4. Plaats Aanvangs Eenheden
Elke speler neemt drie infanterie eenheden en drie arbeiders uit
zijn voorraad en zet deze op zijn Stad op het bord.

5. Sorteer de Eenheid Tegels
Elke speler maakt drie stapels van zijn eenheden tegels, een
stapel per eenheid type (artillerie, vliegend en infanterie) gesor-
teerd op Niveau, zodat de tegel met niveau 1 bovenop ligt.

6. Trek Kaarten
Elke speler schudt zijn stapel ervaringskaarten en trekt drie
kaarten. De spelers mogen de kaarten in hun hand bekijken.

7. Kies de Startspeler
Kies een willekeurige speler uit als startspeler. Het
hoofdspel is nu klaar om te beginnen.
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De Beurt Volgorde
WARCRAFT: Het Bordspel wordt gespeeld in een aantal
beurten. Elke beurt is verdeeld in vier fases. De fases zijn:

Fase 1: Verplaatsen
Fase 2: Delven
Fase 3: Inzetten
Fase 4: Aanschaffen (Opleiden, Bouwen of Opwaarderen)

Gedurende elke fase voert elke speler, te beginnen met de start-
speler en dan kloksgewijs verder, de acties uit die plaatsvinden
gedurende die fase. Zodra elke speler de fase heeft afgewerkt,
is de fase voorbij en begint de volgende fase.

Na de laatste fase van een beurt eindigt
de beurt. Als dit gebeurt wordt de
speler links van de startspeler de
nieuwe startspeler en begint er een
nieuwe beurt.

Fase 1: Verplaatsen
Gedurende de Verplaatsfase
mag je elk van je eenheden
en arbeiders op het bord
eenmaal verplaatsen. Je mag
elke infanterie of artillerie
eenheid 1 veld verplaatsen en
elke vliegende eenheid of

arbeider 2 velden in elke richting, behoudens de beperkingen
die hieronder worden aangegeven.

Stapel Limieten
Je mag nooit meer dan drie eenheden tegelijkertijd op één veld
hebben aan het eind van je Verplaatsfase.

Je mag ook niet meer dan drie arbeiders tegelijkertijd op één
veld hebben aan het eind van je Verplaatsfase.

Deze stapel limieten gelden afzonderlijk van elkaar. Dat
betekent dat je drie eenheden en drie arbeiders op hetzelfde
veld mag hebben, maar je mag het maximum van drie per type
niet overschrijden.

Merk op dat deze stapel limieten alleen gelden voor je eigen
eenheden en arbeiders. Je mag bijvoorbeeld drie eenheden ver-
plaatsen naar een veld dat wordt bezet door drie vijandelijke
eenheden, waardoor er zes eenheden op het veld staan (met als
resultaat een gevecht aan het eind van je Verplaatsfase, zoals
uitgelegd onder "Gevecht" verderop in de regels).
Zie ook "Spel met Teams" voor een beschrijving van de werk-
ing van stapel limieten bij het team-spel.

Snelheid van Vliegende Eenheden en Arbeiders
Vliegende Eenheden en Arbeiders mogen maximaal twee
velden verplaatsen gedurende de Verplaatsfase.

Confrontaties
Als één van je eenheden meerdere velden verplaatst (omdat het
een vliegende eenheid is, of door middel van een "Snel" kaart)
en de eenheid gaat een veld binnen waar zich een vijandelijke
eenheid, een vijandelijke arbeider of een vijandelijke
Buitenpost bevindt, dan moet de eenheid direct de verplaatsing
beëindigen.

Arbeider Verplaatsings Beperkingen
Hoewel je arbeiders in de meeste gevallen net zo verplaatsen
als je eenheden, mogen ze niet verplaatsen naar velden waar
vijandelijke eenheden, arbeiders of Buitenposten zijn, tenzij
reeds één of meer van je eenheden zich op dat veld bevinden
(hoewel het is toegestaan dat jouw eenheid zojuist naar dat
veld is verplaatst.)

Bergen en Vliegende Eenheden
Alleen vliegende eenheden mogen verplaatsen naar Berg
Velden (zoals aangegeven in het "Verplaatsings Voorbeeld"
schema).

Zoek Gevechten Op
Nadat je je eenheden hebt verplaatst gedurende de
Verplaatsfase ontstaat er een gevecht op alle velden waar zich

4

Speelbord Voorbereiding: Vier Speler Spel
Nadat de 13 borddelen (lichtblauwe stukken 1 tot en met 13) zoals
hierboven aangegeven zijn neergelegd, schuif je ze voorzichtig
tegen elkaar aan, zodat er geen gaten tussen de stukken zitten.

Nacht Elfen
Stad

Orks Stad

Ondoden
StadMensen

Stad

Stads Voorbereiding
Dit schema toont hoe de Stad van een speler wordt voorbereid aan het begin van het spel.
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Sorteer je eenheden, gebouwen, Buitenposten en arbeiders voorraad in verschillende stapels en leg ze
nabij je Stads Overzicht.

Dit zijn je aanvangs hoeveelheden goud en hout. Tijdens het spel zul je gedolven goud en hout aan deze
voorraden toevoegen.

Wanneer je gebouwen bouwt, komen ze hier in het spel.

Sorteer je eenheid informatie tegels per type (artillerie, vliegend en infanterie) en stapel ze per Niveau,
zodat Niveau 1 bovenop de stapel ligt. Leg de drie stapels zoals aangegeven neer.
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ten minste één van jouw eenheden en één vijandelijke eenheid
bevindt (zie "Gevecht" verderop in deze regels voor een uitge-
breid overzicht).

Als er meer dan één gevecht op het bord is nadat je je een-
heden hebt verplaatst, mag je de gevechten uitvoeren in de vol-
gorde die je zelf wenst. Alle gevechten moeten worden uit-
gevoerd voordat de fase kan worden vervolgd.

Opmerking: Als je een eenheid verplaatst naar een vijan-
delijke arbeider ontstaat er geen gevecht.

Weerloze Arbeiders, Buitenposten en Steden
Nadat alle gevechten zijn uitgevoerd worden arbeiders en
Buitenposten op velden waar vijandelijke eenheden staan
automatisch vernietigd en van het bord verwijderd.

Nadat alle spelers hun Verplaatsfase hebben uitgevoerd en
nadat alle gevechten zijn uitgevoerd legt elke speler bij wie op
de Stad vijandelijke eenheden staan een gedeeltelijk uitgeput
fiche (dat is een fiche met de "gedeeltelijk uitgeput" zijde
boven) op zijn Stad. Dit fiche kan tijdens het spel niet meer
worden verwijderd. 

Als er al een gedeeltelijk uitgeput fiche op de Stad ligt, dan
zijn die speler en zijn teamgenoten uitgeschakeld uit het spel.
Verwijder de arbeiders, eenheden en Buitenposten van deze
spelers van het bord. Als er nog maar één speler of team over
is, dan eindigt het spel en wint die speler of dat team.

Het Spel Gaat Verder
Nadat een speler zijn Verplaatsfase heeft beëindigd en de
gevechten heeft uitgevoerd, is zijn Verplaatsfase voorbij. Nu
mag de volgende speler zijn Verplaatsfase uitvoeren. Nadat alle
spelers hun Verplaatsfase hebben uitgevoerd, gaat het spel
verder met de Delffase.

Fase 2: Delven
Gedurende je Delffase verzamel je de grond-
stoffen goud en hout uit de Goudmijn en Bos
Velden waar je arbeiders hebt

Begin met het delven van goud. Zoek een
Goudmijn Veld waar je ten minste één
arbeider hebt en gooi de grondstof dobbel-
steen eenmaal per arbeider die je daar hebt.
Je ontvangt het aantal goud fiches op de
dobbelsteen voor elke worp die je doet.

Op dezelfde manier gooi je voor elke arbei-
der die je hebt op een Bos Veld. Je ontvangt
het aantal hout fiches op de dobbelsteen
voor elke worp die je doet.

Voorbeeld: De Ork speler heeft een arbei-
der op een Goudmijn Veld en een andere op
een Bos Veld. Hij gooit de dobbelsteen voor
de arbeider op het Goudmijn Veld en gooit
een "1", dus krijgt hij één goud fiche uit de
goudvoorraad en voegt deze toe aan zijn
eigen voorraad. Vervolgens gooit hij voor
zijn arbeider op het Bos Veld en gooit een
"2". Hij voegt twee hout fiches toe aan zijn
voorraad.

Je moet je grondstoffen goed zichtbaar voor
je neerleggen. Als een andere speler vraagt
hoeveel grondstoffen je hebt, moet je hem

eerlijk antwoorden.

Als de grondstoffen voorraad waaruit je fiches krijgt leeg is,
dan kun je muntjes of iets dergelijks gebruiken als fiches om
de hoeveelheid bij te houden, of je kunt het opschrijven op een
stukje papier.

Grondstoffen
Uitputten
Goudmijnen en Bossen zijn
niet onuitputtelijk. Als je
met de grondstoffen dobbel-
steen een "3" gooit, moet je
een gedeeltelijk uitgeput
fiche (dat is een uitgeput
fiche met een enkele lijn op
de bovenzijde). Dit geeft
aan dat het veld gedeeltelijk
is uitgeput.

Als er al een gedeeltelijk
uitgeput fiche op het veld
ligt, dan draai je het om,
zodat de zijde met het kruis
erop zichtbaar is. Velden
met een gekruist uitgeput
fiche erop is volledig uit-
geput. Velden die volledig
uitgeput zijn produceren tij-
dens de delffase geen
grondstoffen meer.

Opmerking: Wanneer je
Goudmijnen en Bossen
volledig uitgeput raken wil
je waarschijnlijk verplaat-
sen en nieuwe bronnen aan-
boren om de dingen te kun-
nen bouwen die je wilt.

Meerdere Arbeiders
Je mag maximaal drie arbeiders op een enkel
Goudmijn of Bos Veld hebben. Als je meerdere
arbeiders op een Goudmijn of Bos Veld hebt waar
je delft, dan moet je voor elke arbeider eenmaal
gooien, maar je gooit de dobbelstenen één voor één.
Als de worp er ervoor zorgt dat het veld uitgeput raakt,
dan kun je de overgebleven worpen voor dat veld niet
meer doen.

Voorbeeld: De Orks hebben een arbeider op een Bos Veld,
twee arbeiders op een ander Bos Veld en twee arbeiders op een
gedeeltelijk uitgeput Goudmijn Veld. De Ork speler gooit een-
maal voor het eerste Bos Veld en gooit een "2". Daarna gooit
hij eenmaal voor het tweede Bos Veld en gooit een "3" en dus
legt hij een uitgeput fiche (met een half kruis naar boven) op
dat veld. Tot slot gooit hij een tweede keer voor het tweede Bos
Veld en gooit een "1". Totaal krijgt hij dus 6 hout fiches uit de
hout voorraad.  Vervolgens gooit hij een "3" voor het gedeel-
telijk uitgeputte Goudmijn Veld en trekt 3 goud fiches. Hij
draait het uitgeput fiche op het Goudmijn Veld om, waardoor
het volledige kruis zichtbaar is (wat aangeeft dat de Goudmijn
volledig is uitgeput). Zijn overgebleven arbeider is nu
werkeloos en kan deze beurt niet delven. Het is te adviseren om
de arbeiders op dat veld ergens anders heen te verplaatsen tij-
dens de volgende verplaatsfase.

Het Spel Gaat Verder
Nadat de speler zijn grondstoffen heeft verzameld uit alle
Goudmijn en Bos Velden waar hij arbeiders heeft, is zijn
Delffase voorbij. Als alle spelers hun Delffase hebben
beëindigd, gaat het spel verder met de Inzetfase.

Twee Speler Spel
StadStad

• Deze vliegende eenheid kan twee velden verplaatsen,
maar wordt verplaatst naar een veld dat bezet is door
vijandelijke eenheden, dus moet de eenheid stop-
pen. Een gevecht zal plaatsvinden op dit veld aan het
eind van de Verplaatsfase van de actieve speler..

• Op dit veld werd een "Snel" kaart gespeeld,
waarmee de hier aanwezige infanterie en
vliegende eenheden drie velden mogen
verplaatsen in deze beurt.

• Deze eenheid kan niet verplaat-
sen naar het veld eronder
omdat daar reeds drie
bevriende eenheden op
het veld zijn.

• Deze
arbeider

kan niet 
verplaatsen naar het

veld rechts ervan, omdat
het veld is bezet door 
vijandelijke arbeiders.

• Deze eenheid
kan niet verplaatsen
naar het veld rechts ervan,
omdat dat een Berg Veld is. Alleen
vliegende eenheden mogen naar een
Berg Veld verplaatsen.

Verplaatsings Voorbeelden
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Fase 3: Inzetten
Om nieuwe eenheden, arbeiders,
gebouwen en Buitenposten te verkrij-

gen, moet je ze aanschaffen (zoals
beschreven in onder "Fase 4:
Aanschaffen"), maar ze komen pas in
het spel bij de Inzetfase van je vol-

gende beurt.

Eenheden en Arbeiders Inzetten
Gedurende je Inzetfase mag je de eenheden en arbeiders die in
opleiding zijn (zoals verderop wordt uitgelegd in deze regels)
op je Stad en/of Buitenposten zetten. (Zie het "Eenheden
Inzetten" schema voor een voorbeeld.) Als eenheden of arbei-
ders het spel binnenkomen in een Stad die wordt bezet door
vijandelijke eenheden, dan mag geen enkele eenheid of arbei-
der het veld verlaten (ongeacht van wie deze is) en wordt het
gevecht normaal uitgevoerd tijdens de Verplaatsfase.

Gebouwen Afbouwen
Ten tweede mag je gebouwen afbouwen die in aanbouw zijn
(zoals verderop wordt uitgelegd in deze regels) door ze met de
afbeelding naar boven te draaien in je Stads Overzicht.
Retourneer de arbeiders die aan de gebouwen werkten naar je
Stad Tegel. (Zie het "Gebouwen Afbouwen" schema voor een
voorbeeld.)

Buitenposten Afbouwen
Tenslotte mag je Buitenposten afbouwen die in aanbouw zijn
(zoals verderop wordt uitgelegd in deze regels) door ze met de
afbeelding naar boven te draaien op het bord. Zet de arbeiders
die werkten aan deze Buitenposten terug op de Tegel waarop
de Buitenpost ligt. Deze arbeiders zijn nu weer beschikbaar om
te verplaatsen, te delven of om andere gebouwen te bouwen.
(Zie het "Buitenposten Afbouwen" schema voor een voor-

beeld.)

Gedurende de Inzetfase mogen nieuwe
eenheden en arbeiders op het bord
worden gezet op je Stad Tegel of op
een Tegel waarop een van je

Buitenposten staat. Eenheden en arbeiders mogen worden gezet
bij een nieuw gebouwde Buitenpost, die was afgebouwd in
dezelfde Inzetfase.

Stapel Limieten en Vrijwillig Uitstel
Als je eenheden en arbeiders inzet op het bord, dan mag je de
stapel limiet van drie eenheden en drie arbeiders per tegel niet
overschrijden. Als je je eenheid of arbeiders nergens legaal
kunt plaatsen, dan blijft deze in opleiding en komt niet in het
spel.

Hetzelfde geldt bij het retourneren van een arbeider naar je
Stad als gevolg van het afbouwen van een gebouw. Als je
daarmee de stapel limiet overschrijdt, dan blijft het gebouw in
aanbouw en komt niet in het spel. Arbeiders die gebouwen
bouwen mogen niet worden geretourneerd naar één van je
Buitenposten in het spel.

Je mag er altijd voor kiezen om een nieuwe arbeider, eenheid,
gebouw of Buitenpost niet in te zetten.

Het Spel Gaat Verder
Nadat een speler zijn eenheden, arbeiders, gebouwen en
Buitenposten heeft ingezet is de Inzetfase van deze speler voor-
bij. Nu is de Inzetfase van de volgende speler aan de beurt. Als
alle spelers hun Inzetfase hebben uitgevoerd gaat het spel
verder met de Aanschafstap.

Fase 4: Aanschaffen
Gedurende deze fase kun je er voor kiezen om je hout en goud
uit te geven aan één van de volgende drie mogelijkheden:

• Opleiden van eenheden en arbeiders
• Bouwen van gebouwen en Buitenposten
• Opwaarderen van een eenheid type
Je kunt er voor kiezen om helemaal geen grondstoffen uit te
geven aan deze mogelijkheden, maar je mag nooit aan meer
dan één van deze mogelijkheden grondstoffen uitgeven.

Mogelijkheid 1: Opleiden van Eenheden en Arbeiders
Om nieuwe eenheden en arbeiders in te zetten in de Inzetfase,
moet je ze eerst opleiden. De opleiding wordt in drie stappen
voltooid:

1. Selecteer een gebouw in je Stad die de gewenste eenheid kan
produceren. Het gebouw moet afgebouwd zijn (d.w.z. niet in
aanbouw) en mag niet reeds eenheden in opleiding hebben. Als
je geen gebouw hebt die dat type eenheid kan produceren, dan
mag je die eenheid ook niet opleiden.

2. Betaal de grondstoffen die nodig zijn om de eenheid op te
leiden. De kosten staan aangegeven op het gebouw dat de een-
heid produceert. (Gebouwen die bijvoorbeeld een infanterie
eenheid opleiden tonen 1 goud en 1 hout; je moet dus 1 goud
en 1 hout betalen om de training van een infanterie eenheid te
beginnen.) Het betalen van grondstoffen is gewoon het inle-
veren van de fiches naar hun respectievelijke voorraden.

3. Pak de eenheid uit je voorraad en zet deze op het gebouw
om aan te geven dat de eenheid in opleiding is.

Zie het "Voorbeeld van Opleiding" schema voor een voorbeeld
van het opleiden van eenheden.

Arbeiders Opleiden
Arbeiders worden net zo opgeleid en in het spel gebracht als
eenheden. Arbeiders worden opgeleid in het arbeiders gebouw
dat staat weergegeven op je Stads Overzicht. Je kunt geen
andere arbeiders gebouwen bouwen, dus je kunt maar één
arbeider per keer opleiden.

Opleidings Limieten
Als je gaat opleiden, dan mag je zoveel eenheden en arbeiders
opleiden als je gebouwen en grondstoffen toelaten. Je mag
echter niet meer eenheden of arbeiders opleiden dan er speel-
stukken in het spel zijn. Je kunt dus maximaal 4 vliegende een-
heden, 7 artillerie eenheden, 10 infanterie eenheden en 8 arbei-
ders tegelijk in het spel hebben. Als ze allemaal in het spel zijn,
dan zullen enkele van deze eenheden gedood moeten worden,
voordat je er meer kunt opleiden.

Gebouwen en het Stads Overzicht
Merk op dat op je Stads Overzicht twee gebouwen staan
weergegeven: een arbeiders gebouw (dat arbeiders produceert)
en een infanterie gebouw (dat infanterie eenheden produceert).
Als je meer dan één infanterie eenheid tegelijkertijd wilt oplei-
den, dan moet je een extra infanterie gebouw bouwen. Als je
andere types eenheden wilt opleiden, dan moet je de desbetref-
fende gebouwen bouwen. Je mag geen extra arbeiders
gebouwen bouwen of meer dan één arbeider tegelijkertijd
opleiden.

Als je een gebouw afbouwt, draai je de tegel om om aan te
geven dat het is afgebouwd. Verwijder de arbeiders van de
tegel en plaats deze op je Stad Tegel.

In het geïllustreerde voorbeeld hierboven draait de Ork spe-
ler twee gebouwen om en verwijdert de arbeiders om aan te
geven dat ze zijn afgebouwd.

Gebouwen Afbouwen

Als je een Buitenpost afbouwt, draai je het Buitenpost fiche
om om aan te geven dat deze is afgebouwd. Zet de arbeider
die op de Buitenpost stond ernaast op dezelfde tegel om aan
te geven dat de arbeider klaar is met bouwen.

In het geïllustreerde voorbeeld hierboven draait de Ork spe-
ler zijn Buitenpost om en verwijdert de arbeider om aan te
geven dat de Buitenpost is afgebouwd.

Buitenposten Afbouwen

Eenheden Inzetten

Als je een eenheid inzet, verwijder je de eenheid van het
gebouw waarin deze in training is en zet deze op het bord op
je Stad of een Buitenpost.

In het geïllustreerde voorbeeld hierboven, verwijdert de Ork
speler de artillerie en infanterie eenheden uit de gebouwen
waarin deze in training zijn en zet deze op zijn Stad Tegel.
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Mogelijkheid 2: Gebouwen en Buitenposten Bouwen
Om nieuwe gebouwen in het spel te brengen moet je ze eerst
bouwen. Dit kost niet alleen goud en hout, maar het zet tevens
je arbeiders aan het werk. (Arbeiders die aan het bouwen zijn
kunnen niet delven.)

Gebouwen Bouwen
Het bouwen van een gebouw gebeurt in drie stappen:

1. Arbeider Aanwijzen. Voor elk gebouw dat je wilt bouwen
moet je een arbeider hebben op je Stad Tegel. Om een gebouw
te bouwen, verwijder je een arbeider van je Stad Tegel. Dit is je
aangewezen arbeider, die het nieuwe gebouw gaat bouwen.
(Als je geen arbeider op je Stad Tegel hebt, dan kun je geen
gebouw bouwen.)

2. Betaal 2 goud en 2 hout (zoals beschreven onder
"Opleiding" hierboven) om te betalen voor de kosten van het
bouwen. (Deze kosten staan ter herinnering aangegeven op je
Stads Overzicht.)

3. Voeg het gebouw toe aan je Stad. Neem de gebouw tegel
uit de voorraad en leg deze met de afbeelding naar beneden om
aan te geven dat het gebouw in aanbouw is. Zet de aangewezen
arbeider op de tegel en leg de tegel tegen je Stads Overzicht
aan om deze toe te voegen aan je Stad. Dit gebouw kan worden
afgebouwd gedurende de volgende Inzetfase, tenzij je anders
beslist.

Buitenposten Bouwen
Het bouwen van een Buitenpost gebeurt in drie stappen:

1. Arbeider Aanwijzen. Voor elke Buitenpost die je wilt
bouwen moet je een arbeider hebben op de tegel waar je de
Buitenpost wilt bouwen. Om een Buitenpost te bouwen, ver-
wijder je een arbeider van de gekozen tegel. Dit is je
aangewezen arbeider, die de nieuwe Buitenpost gaat bouwen.
(Als je geen arbeider op de tegel hebt, dan kun je geen
Buitenpost bouwen.)

2. Betaal 2 goud en 2 hout (zoals beschreven onder

"Opleiding" hierboven) om te betalen voor de kosten van het
bouwen. (Deze kosten staan ter herinnering aangegeven op je
Stads Overzicht.)

3. Zet de Buitenpost op het bord. Neem de Buitenpost tegel
uit je voorraad en leg deze met de afbeelding naar beneden op
het gekozen veld om aan te geven de Buitenpost in aanbouw
is. Zet de aangewezen arbeider op de gedekte Buitenpost
tegel. Als deze arbeider iets anders doet (verplaatst, delft, aan
een gevecht deelneemt, gedood wordt, enz.) voordat de
Buitenpost is afgebouwd, dan wordt de Buitenpost vernietigd.
In alle andere gevallen wordt de Buitenpost afgebouwd
gedurende de Inzetfase van de volgende beurt, tenzij je anders
beslist.

Voorbeeld: De Ork speler wil een infanterie gebouw en een
Buitenpost bouwen. Hij geeft 4 goud en 4 hout uit om te beta-
len voor zowel het gebouw als de Buitenpost. Vervolgens
neemt hij een infanterie gebouw tegel en een Buitenpost tegel
uit zijn voorraad. Hij legt de infanterie gebouw tegel met de
afbeelding naar beneden in zijn Stad, dan pakt hij een arbei-
der uit zijn Stad en legt deze op de tegel. Tenslotte kiest hij
een veld op het bord waar zich één van zijn arbeiders bevindt.
Hij legt daar de Buitenpost tegel met de afbeelding naar
beneden en legt de arbeider van dat veld op de tegel.

Bouw Limieten
Wanneer je bouwt, mag je zoveel gebouwen en Buitenposten
bouwen als je grondstoffen en arbeiders toestaan. Je bent
echter beperkt in het aantal gebouwen en Buitenposten dat je
in het spel kunt hebben door het aantal tegels in het spel. Dus
je kunt slechts 2 infanterie gebouwen, 3 artillerie gebouwen en
3 vliegende eenheid gebouwen en 2 Buitenposten bouwen.

Mogelijkheid 3: Opwaarderen
Als je er voor kiest om te gaan opwaarderen, dan mag je één of
meer van je eenheid types opwaarderen als je over de juiste
gebouwen en grondstoffen beschikt.

De eenheid tegel voor elk type eenheid geeft aan welke
gebouwen nodig zijn om dat type eenheid op te waarderen naar
het volgende niveau. Als je ten minste zoveel gebouwen hebt
als nodig is, dan mag je 2 goud en 2 hout uitgeven om deze
eenheid op te waarderen. Je kunt ervoor kiezen om zoveel een-
heid types op te waarderen als je wilt, mits je gebouwen en grond-

stoffen dat toestaan, maar je mag nooit één een-
heid type meer dan één stap per Aanschaffase
opwaarderen.

Als je een eenheid type opwaardeert, leg dan de
bovenste kaart van die eenheid onderop deze
stapel. Al je eenheden van dat type op het bord zijn
nu direct opgewaardeerd naar de kracht en vaardighe-
den die op de tegel staan aangegeven die bovenop de
stapel ligt.

Voorbeeld: De Ork speler wil zijn infanterie eenheden
opwaarderen. De infanterie eenheid informatie tegel die
bovenop de stapel ligt is van Niveau 1 en er is één infanterie
gebouw nodig om op te waarderen. De Ork speler heeft ten
minste één infanterie gebouw, dus geeft hij 2 goud en 2 hout uit
om zijn infanterie eenheden op te waarderen. Hij neemt de
bovenste tegel (Niveau 1) en legt deze onderop de stapel van
zijn infanterie eenheden tegels, waardoor een nieuwe kaart
bovenop komt te liggen (Niveau 2). De Niveau 2 infanterie een-
heid heeft twee infanterie gebouwen nodig om op te waarderen.
Als de Ork speler twee infanterie gebouwen heeft, dan kan hij
de volgende beurt weer 2 goud en 2 hout uitgeven om zijn
infanterie eenheden op te waarderen, maar voor de rest van
deze beurt moet hij daarmee wachten.

Als een overwinningspunt symbool zichtbaar wordt op de
eenheid tegel in plaats van een opwaarderings voorwaarde, dan
heb je die eenheid maximaal opgewaardeerd. Je kunt op deze
manier 3 overwinningspunten verkrijgen door je eenheden op
te waarderen (1 punt voor infanterie, 1 punt voor artillerie en 1
voor vliegende eenheden).

Merk op dat veel eenheid types speciale vaardigheden hebben.
De uitleg en regels voor deze speciale vaardigheden vind je op
de achterzijde van het regelboek.

Belangrijke opmerking: Kies zorgvuldig welke eenheden je
opwaardeert. Het is moeilijk om genoeg gebouwen te bouwen
om al je eenheden tot hun maximum op te waarderen, en de
keuzes die je hierbij maakt beïnvloeden je strategie en tactiek.

Einde van de Beurt
Nadat elke speler de Aanschaffase heeft doorlopen, eindigt de
beurt. De speler links van de startspeler wordt de nieuwe start-

Voorbeeld van Opleiding

In dit voorbeeld heeft de Ork speler drie infanterie gebouwen
(één op zijn Stads Overzicht en twee die hij heeft gebouwd)
en een vliegende eenheden gebouw.

Hij wil twee infanterie eenheden opleiden waarvoor hij 2
goud en 2 hout betaalt (de kosten staan aangegeven op het
infanterie gebouw) en hij zet een infanterie eenheid uit zijn
voorraad op elk van de twee infanterie gebouwen. Hij wil
tevens een vliegende eenheid opleiden waarvoor hij 2 goud
en 2 hout betaalt en hij zet een vliegende eenheid uit zijn
voorraad op het vliegende eenheden gebouw. Tenslotte zou
hij een artillerie eenheid willen opleiden, maar hij heeft geen
gebouwen om deze te produceren, dus is dat niet mogelijk
totdat hij zo'n gebouw heeft.

Als je een eenheid
opwaardeert, neem je de
bovenste eenheid infor-
matie tegel en legt deze
onderop de stapel.

De nieuw zichtbare tegel bovenop de stapel toont je
de nieuwe Kracht en speciale vaardigheden van al je
eenheden van dat type.

In dit voorbeeld zijn de Ork infanterie eenheden nu
Niveau 4. Ze hebben allen Kracht 5 en de speciale
vaardigheid Gebiedsaanval.

Om een eenheid op te waarderen moet het aantal
en type gebouwen overeenkomen met dat wat
staat aangegeven als opwaarderings voorwaarden.

In dit voorbeeld moet de Ork speler 3 infanterie
gebouwen hebben om zijn Niveau 3 infanterie
eenheid op te waarderen naar Niveau 4.

Opwaar
derings voor-
waarde

Het huidige
Niveau van
de eenheid Speciale

Vaardigheden

Nieuwe
Kracht

Een Eenheid Opwaarderen
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speler en een nieuwe beurt begint.

Gevechten
Als er aan het einde van de verplaatsfase van een speler een-
heden van verschillende spelers (of verschillende teams in het
spel met teams) in eenzelfde veld staan, dan vindt een gevecht
plaats. Het veld waarin het gevecht begint is het slagveld. Alle
velden aangrenzend aan het slagveld worden flanken
genoemd.

Alle eenheden op het slagveld en de flanken nemen deel aan
het gevecht, mits deze bestuurd worden door een speler wiens
eenheden op het slagveld staan, of diens teamgenoten.

Als een gevecht begint, trekken alle spel-
ers die minstens 1 deelnemende een-

heid in het gevecht hebben 1 ervar-
ingskaart van hun stapels. Zodra een
speler geen kaarten meer in zijn

stapel ervaringskaarten heeft
moet hij zijn aflegstapel
schudden en deze als nieuwe
trekstapel gebruiken.

De Aanvaller en
Verdediger
De aanvaller in een gevecht
is de speler wiens verplaats-
ingsfase het huidige gevecht
heeft veroorzaakt. De
verdediger is de spelers
wiens eenheden worden
aangevallen door de aan-
valler. In het spel met teams
worden de teamgenoten ook
als aanvallers beschouwd als
ze één of meer eenheden
hebben die deelnemen aan
het gevecht. De teamgenoten
van de verdediger worden
ook als verdedigers
beschouwd als ze één of
meer eenheden hebben die
deelnemen aan het gevecht.

Volgorde van Gevecht
Gevechten worden in een
specifieke volgorde afge-
werkt, aangezien bepaalde
types eenheden sneller zijn
dan andere. De volgorde van
gevecht staat hieronder in
detail beschreven.

Fase 1. Aanval door
Artillerie Eenheden 
Aan het begin van het
gevecht vallen de deelne-
mende artillerie eenheden aan
(zie hieronder "Aanvallen").
De artillerie eenheden van
beide partijen vallen gelijktij-
dig aan. De slachtoffers die
hierbij ontstaan worden
gedood en van het bord ver-

wijderd. Effecten van ervaringskaarten die één fase meegaan
worden nu beëindigd.

Fase 2. Aanval door Vliegende Eenheden
Nadat de gevechten van de artillerie eenheden zijn afgehan-
deld, vallen de deelnemende vliegende eenheden aan (zie
hieronder "Aanvallen"). De vliegende eenheden van beide par-
tijen vallen gelijktijdig aan. De slachtoffers die hierbij ontstaan
worden gedood en van het bord verwijderd. Effecten van erva-
ringskaarten die één fase meegaan worden nu beëindigd.

Fase 3. Aanval door Infanterie Eenheden
Tenslotte vallen alle deelnemende infanterie eenheden aan (zie
hieronder "Aanvallen"). De infanterie eenheden van beide par-
tijen vallen gelijktijdig aan. De slachtoffers die hierbij ontstaan
worden gedood en van het bord verwijderd. Effecten van erva-
ringskaarten die één fase meegaan worden nu beëindigd.
Opmerking: vliegende eenheden mogen door de spelers niet
gekozen worden als slachtoffer tijdens de aanval door

infanterie eenheden. Als een speler alleen nog vliegende
eenheden in het gevecht heeft, dan vallen er verder geen
slachtoffers. Met andere woorden, infanterie eenheden kun-
nen gewoonlijk geen vliegende eenheden doden.

Een Nieuwe Ronde Begint
Op dit punt aangekomen beëindigen de effecten van erva-
ringskaarten die één ronde meegaan, en een nieuwe ronde
begint weer bij fase 1. Het gevecht gaat op deze manier net zo
lang door totdat één speler controle over het slagveld heeft
verkregen (zie hieronder "Het Gevecht Beëindigen").

Aanvallen
Een aanval wordt gedaan door het aantal eenheden van het aan-
vallende type te tellen (artillerie, vliegend of infanterie) die aan
het gevecht meedoen en evenzoveel gevechtsdobbelstenen te
gooien. Bijvoorbeeld, als je 2 infanterie eenheden op het
slagveld hebt staan, en nog 4 infanterie eenheden in de flanken,
dan gooi je met 6 dobbelstenen.

Je veroorzaakt één slachtoffer bij je tegenstander voor elke
dobbelsteen waarmee je gelijk aan of lager gooit dan de kracht
aanduiding van jouw eenheid (zoals deze vermeld staat op de
eenheid informatie tegel). Als je met meer eenheden aanvalt
dan dat je dobbelstenen hebt, onthoud dan het resultaat en gooi
opnieuw met dobbelstenen voor de overige eenheden.
Bijvoorbeeld, je valt aan met 6 infanterie eenheden en deze
hebben een kracht aanduiding van 2. Je gooit een 4, 3, 1 en een
3. Dan gooi je opnieuw met 2 dobbelstenen en krijgt een 2 en
een 6. Alles bij elkaar genomen maak je daarmee 2 slachtoffers
bij je tegenstander.

Slachtoffers verwijderen
Als er slachtoffers bij je vallen, dan moet je één van jouw deel-
nemende eenheden (op het slagveld of in de flanken) verwij-
deren voor elk slachtoffer dat een tegenspeler je toebrengt. Je
kiest zelf welke van jouw eigen eenheden gedood wordt en van
het bord wordt verwijderd, terug naar je voorraad. Je mag geen
arbeiders als slachtoffers kiezen.

De verdediger moet het eerste slachtoffer verwijderen (er van
uitgaande dat hij tenminste één slachtoffer heeft), dan verwij-
dert de aanvaller een slachtoffer, enzovoorts, totdat alle
slachtoffers zijn verwijderd. Kaarten die het aantal slachtoffers
verminderen moeten uitgespeeld worden voordat het eerste
slachtoffer wordt verwijderd.

Opmerking: Bij het verwijderen van slachtoffers moeten
strategische keuzes gemaakt worden. Ten eerste is het vaak zin-
nig om je goedkoopste eenheden als eerste te verwijderen. Ten
tweede kun je een gevecht sneller beëindigen (in effect
"terugtrekken") door slachtoffers van het slagveld te verwi-
jderen terwijl je nog eenheden in je flanken hebt (hoewel je
nog wel steeds alle overige slachtoffers moet verwijderen voor-
dat het gevecht echt eindigt). Tenslotte kun je wellicht een
tweede gevecht voorkomen (zie hieronder "Meerdere
Gevechten") door eenheden te verwijderen van flanken waar
vijandelijke eenheden staan, voordat deze velden op hun beurt
een slagveld worden.

Het Gevecht Beëindigen
Gevechten gaan net zo lang door totdat het slagveld alleen nog
eenheden bestuurd door één ras bevat, of volledig leeg is.
Eenheden in de flanken worden hierbij buiten beschouwing
gelaten. Hierdoor kan een gevecht snel beëindigd worden door
slachtoffers uit het slagveld weg te nemen.

De winnaar van een gevecht trekt onmiddellijk een ervar-
ingskaart van zijn stapel als beloning voor zijn overwinning.
Als beide spelers geen eenheden meer hebben is er geen win-
naar en trekt dus niemand een kaart.

Slagveld Voorbeeld 1

1

In ons eerste voorbeeld zijn de Nacht Elfen veld 1 binnenge-
gaan tijdens de verplaatsingsfase van de speler met de
Nacht Elfen. Nadat alle verplaatsingen zijn gedaan,
moeten alle gevechten op het bord uitgevoerd wor-
den.

Alle eenheden van de Ondoden en Nacht Elfen
die deelnemen aan de strijd zijn de eenheden
in het slagveld (1), plus alle Ondode en
Elfen eenheden in de flanken (dit zijn alle
velden die het slagveld omringen die in de
afbeelding licht zijn weergegeven).

De vliegende eenheid van de Orks in veld 2 doet
niet mee aan het gevecht, ondanks dat deze in een
flank staat, omdat de enige deelnemers aan het
gevecht de Ondoden en de Nacht Elfen zijn. De Ondode
eenheid in veld 3 doet niet mee aan het gevecht omdat deze
niet in een flank staat.

2

3

Slagveld Voorbeeld 2
In ons tweede voorbeeld is de speler met de Nacht
Elfen twee verschillende aangrenzende velden
met eenheden van de Ondoden binnengegaan.
Nadat de speler met de Nacht Elfen zijn ver-
plaatsingen heeft gedaan, moeten alle
gevechten op het bord beslist worden.

Aangezien hier twee slagvelden zijn -
A en B - moet de speler met de Nacht
Elfen (het is zijn beurt) beslissen welk
gevecht het eerst uitgevoerd gaat wor-
den. Als slagveld A als eerste uitgevoerd
wordt, mogen alle eenheden in slagveld B
hieraan deelnemen aangezien deze in de
flank van A staan (en omgekeerd). Als tijdens
een gevecht slachtoffers uit een aangrenzend nog
niet uitgevoerd slagveld worden verwijderd, dan
kan het voorkomen dat het gevecht in dat aangrenzende
slagveld nooit plaats vindt als er zoveel eenheden worden verwijderd dat er na beëindiging van het eerste
gevecht alleen nog maar eenheden van één speler in dat veld overgebleven zijn.

De eenheden in veld 1 en 2 kunnen in beide gevechten deelnemen, aangezien deze in de flank van zowel
veld A als veld B staan.

A B

2

1
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Kaarten Uitspelen
Kaarten kunnen worden gespeeld op elk moment dat de
kaart dat toelaat (zie de individuele kaartbeschrijvingen op
de achterkant van het regelboek), maar kaarten uitspelen
tijdens gevechten mag alleen als je minstens één deelne-
mende eenheid in dat gevecht hebt. Als spelers van beide
partijen in een gevecht kaarten willen uitspelen dan moet
de aanvaller de verdediger toestaan om de kaart als eerste

uit te spelen. De aanvaller mag van gedachten veranderen
en besluiten een andere kaart te spelen, of helemaal geen
kaart te spelen nadat hij heeft gezien welke kaart de
verdediger speelt. In het team-spel heeft elke verdediger
de mogelijkheid een kaart te spelen, daarna mag elke aan-
valler een kaart spelen.

Bergen en Vliegende Eenheden
Alleen vliegende eenheden mogen op Berg Velden komen.

Vliegende eenheden op Berg Velden nemen op normale
wijze deel aan gevechten. Als het slagveld zelf een Berg
Veld is, dan nemen eenheden in de flanken op normale
wijze deel aan het gevecht.

Meerdere Gevechten
Als je aan het einde van je verplaatsingsfase jouw een-
heden verplaatst hebt naar meerdere velden die bezet zijn
door vijandelijke eenheden, dan moet je meerdere
gevechten uitvechten (één gevecht voor elk veld).

Je moet elk gevecht afzonderlijk afwerken. Omdat het jouw
beurt is, moet jij beslissen in welke volgorde de gevechten
afgewerkt worden. Merk op dat als je twee aangrenzende
slagvelden hebt, de eenheden op die velden aan beide
gevechten deelnemen, aangezien de eenheden op het ene
slagveld in de flank van het andere slagveld staan. (Zie het
schema Slagveld Voorbeelden).

Winnen en Einde van het Spel
In de twee-speler versie van het hoofdspel, wint de speler
het spel direct zodra deze aan het einde van zijn beurt 15
overwinningspunten heeft. In de vier-speler versie van het
hoofdspel wint het team dat als eerste aan het einde van
een beurt van één van de teamgenoten 30 overwin-
ningspunten heeft. Overwinningspunten kunnen verkregen
worden uit de volgende bronnen:

• Ervaring: Elke stapel ervaringskaarten bevat 3 overwin-
ningspunt kaarten, elk met een waarde van 1 overwin-
ningspunt als deze open voor je ligt.

• Opwaarderingen: Elk van je 3 eenheid types is 1 over-
winningspunt waard als deze is opgewaardeerd tot zijn
sterkste vorm.

• Bord Controle: Veel velden op het bord zijn overwin-
ningspunten waard voor de speler die aan het einde van
zijn beurt eenheden op dat veld heeft. Elk van die velden
geeft aan hoeveel overwinningspunten deze waard is.
Steden zijn het waardevolst met elk een waarde van 3
overwinningspunten, andere belangrijke velden zijn 1 of 2
overwinningspunten waard. Zolang je de controle over je
eigen Stad houdt (als je er minimaal 1 eenheid op hebt)
heb je op zijn minst 3 overwinningspunten.

Omgekeerd kunnen spelers en hun teamgenoten uit-
geschakeld worden als hun Stad veroverd is door vijan-
delijke eenheden. Als er nog slechts één speler of team in
het spel is eindigt het spel en wint die speler of dat team.

Opmerkingen over het Spel met Teams
In de vier-speler versie van het hoofdspel vormen de spelers
2 teams. De Mensen en Nacht Elfen spelers vormen het ene
team, terwijl de Orks en Ondoden spelers het andere team
vormen. Spelers in hetzelfde team hebben diverse voordelen
en beperkingen:
• Delen van Grondstoffen: Teamgenoten mogen elkaar

op elk willekeurig moment om grondstoffen vragen,
hoewel de spelers niet verplicht zijn de gevraagde
grondstoffen aan hun teamgenoot te geven.

• Bevriende Eenheden en Stapel Limieten: Je mag je
eenheden en arbeiders verplaatsen naar velden van je
teamgenoot zonder daarmee een gevecht te veroorzak-
en. Echter, de eenheden en arbeiders van je teamgenoot
tellen wel mee bij jouw stapel limieten (3 eenheden en
3 arbeiders op één veld).

• Gevechten en Slachtoffers: De eenheden van je
teamgenoot mogen deelnemen aan gevechten met jouw
eenheden als je teamgenoot dat wil, hoewel je

De Nacht Elfen speler heeft zijn eenheden verplaatst naar velden met Mensen
en Orks, dus aan het einde van zijn verplaatsfase vinden twee
gevechten plaats. De speler met de Nacht Elfen besluit om
eerst het gevecht met de Mensen af te handelen.

Aan het begin van het gevecht trekken beide spelers 1
ervaringskaart .

Alle eenheden van de Nacht Elfen en Mensen in het
slagveld en de flanken nemen deel aan dit gevecht.
De eenheden van de Orks, zelfs al staan ze in de
flanken, doen niet mee. (Dit voorbeeld is geen
spel met teams).

Artillerie Aanval
Allereerst vallen de artillerie eenheden aan. De Nacht
Elfen speler heeft één artillerie eenheid (kracht 2) in het
gevecht, en de Mensen speler heeft er twee (kracht 3). De
Nacht Elfen speler gooit een 4 (mis) en de Mensen speler gooit
een 5 en een 2. Dit betekent dat de Nacht Elfen speler 1 slachtoffer
moet uitkiezen. Hij kiest één van zijn infanterie eenheden in de flanken
en verwijdert deze van het bord.

Vliegende Aanval
Vervolgens vallen de vliegende eenheden aan. De Nacht
Elfen speler heeft één vliegende eenheid (kracht 3) en
de Mensen speler heeft er twee (ook kracht 3). De
Nacht Elfen speler gooit een 3 en veroorzaakt 1
slachtoffer, de Mensen speler gooit een 2 en een 6
en veroorzaakt ook een slachtoffer. De Nacht Elfen
speler kiest nog een infanterie eenheid uit de
flanken, en de Mensen speler kiest zijn enkele
infanterie eenheid in het slagveld.

Infanterie Aanval
Tenslotte vallen de infanterie eenheden aan. De Nacht Elfen
speler heeft 4 infanterie eenheden (kracht 2) en de Mensen speler
heeft er geen. De Nacht Elfen speler gooit een 5, 2, 3 en een 2 en
veroorzaakt daarmee 2 slachtoffers. De Mensen speler gooit geen
dobbelstenen (want hij heeft geen infanterie eenheden in dit
gevecht) en moet het gevecht beëindigen door zijn 2 artillerie
eenheden uit het slagveld te verwijderen. (Spelers kunnen er
niet voor kiezen om vliegende eenheden te verwijderen tij-
dens een aanval door infanterie).

Omdat de Nacht Elfen speler de enige speler is met
eenheden in het slagveld, is het gevecht nu voorbij.
Omdat de arbeider van de Mensen onbeschermd is
overgebleven wordt deze gedood en van het bord
verwijderd. (Als de Mensen speler had kunnen
kiezen om één van zijn vliegende eenheden als
slachtoffer te nemen, dan zou het gevecht een
tweede ronde zijn ingegaan, te beginnen met een
nieuwe artillerie aanval). De Nacht Elfen hebben het
gevecht gewonnen en de speler krijgt daarvoor een
ervaringskaart.

Voorbeeld van een Gevecht
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teamgenoot tijdens het gevecht voor zijn eigen eenheden
gooit. Als slachtoffers moeten worden verwijderd, bepalen
jij en je teamgenoot samen, als een team, hoe de slachtoffers
verdeeld worden onder jullie eenheden.

• Delen van Kaarten: Je mag je kaarten laten zien aan je
teamgenoot, maar je mag je teamgenoot geen kaarten geven.
Tevens mag je tijdens een gevecht alleen kaarten uitspelen als
je één of meer eenheden hebt die deelnemen aan dat gevecht. 

Scenario’s
Nadat je het hoofdspel meerdere keren hebt gespeeld zou je
een van deze scenario's kunnen proberen, of ze als inspi-
ratiebron kunnen gebruiken om je eigen scenario's te bedenken.

Deze scenario's zijn anders opgezet dan het hoofdspel. De
opstelling en de overwinningsvoorwaarden worden voor elk
scenario uitgelegd in onderstaande beschrijvingen. De spelers
moeten erop letten dat bij sommige scenario's overwin-
ningspunten niet van toepassing zijn.

WARCRAFT: het Bordspel bevat een aantal scenariofiches die
gebruikt worden in onderstaande scenario's. Ze hebben geen
vast verbonden betekenis in het spel, dus je kunt ze naar eigen
inzicht gebruiken in je eigen verzonnen scenario's.

De Elfenpoort
Ondode Gesel, de Menselijke Alliantie en de Horde Orks
vechten met elkaar en een kleine delegatie neutrale Nacht Elfen
om de controle over een machtige poort die ze in staat stelt

troepen binnen een tel over grote afstand te
verplaatsen. Om de controle over de

poort te krijgen moeten de legers
echter meer doen dan alleen maar
de poort te bereiken - ze moeten
ook hun eigen positie versterken

en hun rivalen lang genoeg weer-
staan om de poort te bemachtigen.
Aantal spelers: 3
Rassen: alle behalve de Nacht Elfen
Benodigde Speciale Fiches: geen
Voorbereiding: Het bord wordt
opgebouwd zoals weergegeven in
het schema. De spelers beginnen elk
met 5 goud en 5 hout. Plaats een
volledig uitgeput fiche op elke
Goudmijn en Bos Veld behalve de
velden direct naast de Steden. De
startspeler wordt willekeurig
bepaald, net als in het hoofdspel.
Aanvangs Eenheden: Elke speler
begint met 3 infanterie eenheden en
3 arbeiders op zijn Stad. Daarnaast
worden 2 artillerie eenheden en 1
infanterie eenheid van de Nacht
Elfen geplaatst op velden A, B en C,
en 3 vliegende eenheden Nacht
Elfen op veld D. (Zie het schema
voor de aanvangsopstelling.)
Bijzondere Regels: Goudmijnen en
bossen direct naast de steden raken
nooit uitgeput. (Als je een "3" gooit
als je op deze velden aan het delven
bent, negeer dan de uitputting.)
De Nacht Elfen op het bord zijn
neutraal en bewegen niet. Ze begin-
nen het spel als zijnde opge-
waardeerd naar niveau 2. Als een
speler ze aanvalt, gooit zijn linker

buurman voor de Nacht Elfen, maar hij mag geen kaarten voor
ze uitspelen. Deze Nacht Elfen dienen alleen ter verdediging
van de Elfenpoort, als ze gedood worden gaan ze voorgoed uit
het spel.
Overwinning: Je wint als je aan het einde van je beurt mini-
maal één eenheid op veld D hebt, en als er gelijktijdig minder
dan 3 vijandelijke eenheden (inclusief Nacht Elfen) op alle aan
veld D grenzende velden staan. Daarnaast win je het spel ook
als de andere 2 spelers uitgeschakeld zijn.

De Mars van de Dodenbezweerders
De dodenbezweerders van Ondode
Gesel jagen door het platteland,
ondertussen hun gelederen aanvul-
lend met opgestane doden. De
Menselijke Alliantie moet de doden-
bezweerders stoppen voordat ze hun
leger opgetrommeld hebben en de
totale regio in hun greep komt.
Aantal spelers: 2
Rassen: Mensen en Ondoden
Benodigde Speciale Fiches: In dit
scenario heb je de twee doden-
bezweerder fiches nodig, en de
andere speciale fiches zoals
weergegeven in het schema.
Voorbereiding: Het bord wordt
opgebouwd zoals weergegeven in
het schema. Plaats de fiches op
velden A tot en met E zoals afge-
beeld, en plaats de twee doden-
bezweerders eenheden op de
aangegeven plaats. De Mensen

zetten hun Stads Overzichten normaal op en krijgen 5 hout en
5 goud om mee te beginnen. De Ondoden hebben geen Stads
Overzicht, geen voorraden of gebouwen. De speler met de
Ondoden is de startspeler.
Aanvangs Eenheden: De Ondoden beginnen het spel met de
twee dodenbezweerdersfiches op de aangegeven plaats. De
Mensen beginnen het spel met 3 arbeiders en 3 infanterie een-
heden op hun Stad.
De Ondoden: Als de speler met de Ondoden delft terwijl hij
een dodenbezweerder op veld A heeft, dan mag hij onmiddel-
lijk een gratis ondode infanterie eenheid op dat veld plaatsen.
Heeft hij een dodenbezweerder op veld B, dan mag hij onmid-
dellijk een gratis ondode artillerie eenheid op dat veld plaat-
sen. Heeft hij een dodenbezweerder op veld C, dan mag hij
onmiddellijk een gratis ondode vliegende eenheid op dat veld
plaatsen. Bij het plaatsen van de gratis eenheden gelden de nor-
male regels voor het maximum aantal eenheden op een veld.
Als de speler met de Ondoden opwaardeert terwijl hij een
dodenbezweerder op veld D of E heeft, mag hij gratis een een-
hedensoort opwaarderen (of twee soorten als hij doden-
bezweerders op beide velden heeft). Als een van de bijzondere
velden (A-E) het fiche kwijtraakt (doordat de Mensen het
vernietigen) dan heeft dat veld geen bijzondere functie meer.
De Ondoden kunnen niet kiezen voor de acties opleiden en
bouwen tijdens de Aanschaffase. 
De Mensen: De beurt van de menselijke speler verloopt nor-
maal, met als enige uitzondering dat de Goudmijn en Bos
Velden naast zijn Stad niet uitgeput raken.
Bijzondere Regels: De dodenbezweerders eenheden volgen
dezelfde regels als arbeiders: Ze bewegen 2 velden tijdens hun
verplaatsfase en worden gedood als ze aan het einde van de
verplaatsfase alleen met vijanden op een veld staan. Evenzo,
als aan het einde van de verplaatsfase van de Mensen deze op
een veld staan met een speciaal fiche (op velden A-E) dan
wordt dat fiche vernietigd. Tenslotte mogen de twee doden-
bezweerders niet op hetzelfde veld staan.
Overwinning: De Ondoden winnen het spel als ze de Mensen
uitschakelen door hun Stad in bezit te nemen (net als in het
hoofdspel). De Mensen winnen het spel door beide doden-
bezweerders te doden of alle speciale fiches op velden A, B en
C te vernietigen.

De Gevangenen
Enkele leden van de Horde Orks hebben Tyrande
Whisperwind, de leider van de Nacht Elfen gevangen

De Mars van de Dodenbezweerders

A B
C
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De Elfenpoort
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genomen. Als tegenactie hebben de Nacht Elfen Thrall, de lei-
der van de Horde Orks eveneens gevangen genomen. Beide
partijen hopen nu als eerste hun gevangengenomen leider te
bevrijden.
Aantal spelers: 2
Rassen: Orks en Nacht Elfen
Benodigde Speciale Fiches: 4 muur fiches, 2 gevangenen fich-
es (Ork en Nacht Elf kant boven zoals weergegeven in het
schema).
Voorbereiding: Het bord wordt opgebouwd zoals weergegeven
in het schema. Elke speler begint met 3 arbeiders en 3 infan-
terie eenheden op zijn Stad. Plaats de 4 muur fiches op het
bord zoals weergegeven in het schema. Plaats de gevangenen
fiches op velden A en B zoals weergegeven.
Bijzondere Regels: Muren kunnen niet worden gepasseerd
door infanterie of artillerie eenheden. Tevens kunnen infanterie
en artillerie eenheden aan de ene kant van de muur niet deelne-
men (als flankerende eenheid) aan een gevecht aan de andere
kant van de muur. Een muur heeft alleen effect op de rand van
het veld waarop deze geplaatst is. Verplaatsing en flankeren
langs de andere randen van het veld is onveranderd. Elke een-
heid mag een gevangene van zijn ras mee verplaatsen tijdens
zijn verplaatsing. Een gevangene kan niet verplaatsen zonder
dat een eenheid van zijn eigen ras mee verplaatst.
Overwinning: De spelers winnen door de andere speler uit te
schakelen of door de gevangene van hun ras naar hun Stad te
bewegen en hem daarmee te bevrijden.

Nordrassil, de Wereld Boom
Ondode Gesel, aangevoerd door de demon Archimonde, zijn
van plan Nordrassil, de wereld boom, te vernietigen, welke
veel van de magie van Azeroth in zich draagt. Als dit lukt, zal
de wereld aangevallen en vernietigd worden door het
Brandende Legioen. De Menselijke Alliantie, de Horde Orks en
de Nacht Elfen Wacht hebben een monsterverbond gevormd
om dit sinistere plan te verijdelen. Deze drie groepen moeten
samenwerken om Nordrassil te beschermen terwijl Furion
Stormrage, de leider der druïden van de Nacht Elfen, een
bezwering uitroept om het Brandende Legioen voor eens en

voor altijd te verslaan.
Aantal spelers: 4
Rassen: All
Benodigde Speciale Fiches: 1 Nordrassil
fiche
Voorbereiding: Het bord wordt opgebouwd
zoals weergegeven in het schema. Leg het
Nordrassil fiche op veld A. De spelers hebben
geen voorraad grondstoffen. Alle soorten een-
heden van alle spelers beginnen het spel opge-
waardeerd in hun sterkste vorm. De Mensen,
Orks en Nacht Elfen vormen een team tegen
de Ondoden, en volgen alle normale regels
voor het spelen in teams zoals beschreven in
het hoofdspel.
De Nacht Elfen beginnen het spel als startspel-
er.
Aanvangs Eenheden: Elke speler begint met
een verscheidenheid aan eenheden in het spel.
(Zie het schema voor de soort en locatie van
alle eenheden). Leg een Mensen Buitenpost op
veld B. Leg een Orks Buitenpost op veld C.
Leg een Nacht Elfen Buitenpost op veld D.
Leg Buitenposten van de Ondoden op velden
E en F.

De Ondoden: De Ondoden spelen
niet mee tijdens de fases Delven,
Inzetten en Aanschaffen. Verder
wordt elke Ondode eenheid die
gedood wordt niet van het bord ver-
wijderd, maar wordt onmiddellijk op
de dichtstbijzijnde Buitenpost of Stad
van de Ondoden geplaatst waarbij de
stapel limieten genegeerd worden.
Zodra deze eenheden de Buitenpost
of Stad verlaten moeten de stapel lim-
ieten wel weer in acht worden
genomen.
De Mensen, Orks en Nacht Elfen:
De geallieerden spelen niet mee tij-
dens de fases Delven en Inzetten. Aan
het einde van elke beurt trekt de spel-
er met de Nacht Elfen één ervar-
ingskaart, dit symboliseert de voort-
gang van Furion's bezwering. Deze
kaarten worden echter terzijde gelegd
en kunnen niet uitgespeeld worden
zoals andere kaarten die op normale
wijze tijdens het spel getrokken wor-
den.
Bijzondere Regels: De Buitenposten
van de Mensen, Orks en Nacht Elfen
worden in dit scenario als hun steden
beschouwd. De lege plekken binnen
het bord zijn ontoegankelijk voor alle
eenheden. De geallieerden mogen op
eigen inzicht op of door veld A gaan.
Overwinning: De Ondoden winnen als
de Buitenpost van de Nacht Elfen
wordt vernietigd of als deze aan het
einde van zijn beurt een eenheid op
veld A heeft. De geallieerden winnen
als de Nacht Elfen hun laatste kaart

van de ervaringskaarten trekken, waarmee
Furion's machtige bezwering afgemaakt wordt.
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Speciale Vaardigheden Eenheden
Gebiedsaanval: als een eenheid met deze
vaardigheid een 1 gooit bij zijn aanval, dan
veroorzaakt dit 2 slachtoffers in plaats van 1.
Genezen: Als aan het einde van een fase
slachtoffers verwijderd moeten worden, vermin-
der je het aantal slachtoffers met 1 als één of
meer van je eenheden met deze vaardigheid aan
het gevecht deelnemen.
Langzaam Vergif: Aan het begin van elke ronde
in een gevecht kies je een fase voor elke eenheid
met deze vaardigheid die aan het gevecht deel-
neemt. Jouw eenheden vallen als eerste aan en
veroorzaken als eerste slachtoffers in die fases,
in plaats van dat de aanvallen gelijktijdig
plaatsvinden. Als drie of meer van je eenheden
met deze vaardigheid aan het gevecht deelne-
men, dan vallen jouw eenheden als eerste aan en
veroorzaken als eerste slachtoffers in alle fases.
Moordlust: Als je tijdens een fase gooit voor
een aanval, gooi je 1 extra aanval als één of
meer van je eenheden met deze vaardigheid aan
het gevecht deelnemen. Je kunt deze
vaardigheid niet gebruiken in een fase waar je
niet al op zijn minst één aanval gooit.
Wek De Doden: Als één of meer van je een-
heden met deze vaardigheid aan het gevecht
deelnemen mag je voor elke 1 die je gooit een
extra infanterie eenheid van je voorraad aan het
slagveld toevoegen, naast dat je daarmee een
normaal slachtoffer maakt. Bij het plaatsen van
deze infanterie eenheden door deze speciale
vaardigheid mag je stapel limieten negeren. Als
het gevecht echter is afgelopen moet je alle
infanterie eenheden die boven de stapel limiet
uitkomen terugnemen in je voorraad. 

Volgorde binnen een beurt
Fase 1. Verplaatsen: Verplaats je eenheden en arbeiders
over het bord en begin gevechten.

Fase 2. Delven: Verzamel goud en hout uit elk
Goudmijn en Bos Veld waar je arbeiders hebt.

Fase 3: Inzetten: Breng arbeiders en opgeleide een-
heden in het spel, en bouw gebouwen en buitenposten af
en breng ze in het spel.

Fase 4. Aanschaffen: Besteed goud en hout om één van
de volgende dingen te doen:

• Arbeiders en eenheden opleiden (deze komen in het
spel tijdens de volgende fase 3: Inzetten)

• Bouw nieuwe gebouwen en Buitenposten (deze
komen in het spel tijdens de volgende fase 3:
Inzetten)

• Eén niveau opwaarderen van één of meer soorten
eenheden.

Mensen
Luid de Noodklok: Speel deze kaart als een vijan-
delijke eenheid een veld binnengaat met één of meer
van je arbeiders. Die arbeiders tellen als infanterie
eenheden tot het einde van deze verplaatsfase.
Magie Verdrijven: Speel deze kaart tijdens een
gevecht om het effect te negeren van een kaart die
zojuist gespeeld is en waarvan het effect nog niet is
toegepast.
Onzichtbaarheid: Speel deze kaart tijdens een gevecht
voordat je slachtoffers verwijdert, en verminder je aantal
slachtoffers met 1.
Vervormen: Speel deze kaart tijdens een gevecht aan
het begin van een ronde. Kies een vijandelijke eenheid
die deelneemt aan het gevecht. Deze kan tijdens deze
ronde niet aanvallen.

Orks
Verslinden: Speel deze kaart tijdens een gevecht aan
het begin van een ronde. Verwijder één vijandelijke
infanterie of artillerie eenheid uit het gevecht totdat
het gevecht voorbij is. Als je het gevecht wint is deze
eenheid gedood. Zo niet dan blijft deze waar hij was.

Verstrikken: Speel deze kaart tijdens een gevecht aan
het begin van de infanterie fase. Tijdens de rest van het
gevecht kan je tegenstander nu ook slachtoffers bij zijn
vliegende eenheden krijgen tijdens de infanterie fase.

Giftige Speren: Speel deze kaart tijdens een gevecht
voordat je de aanval van de fase gooit. Gooi alle mis-
sers van deze fase opnieuw, het resultaat van de
tweede worp geldt.

Plunderen: Speel deze kaart tijdens een gevecht nadat
een vijandelijke speler een eenheid weghaalt als
slachtoffer. Neem de waarde van die eenheid in goud
en hout af van die speler. Als de speler niet voldoende
goud of hout heeft om je te betalen, neem je alles wat
die speler van de betreffende grondstof heeft..

Nacht Elfen
Elfenvuur: Speel deze kaart tijdens een gevecht voor-
dat je gooit voor de aanvallen van die fase. Trek 1 punt
af van elke aanvalsworp die je tijdens deze fase doet.
Scherpschutter: Speel deze kaart tijdens een gevecht
direct voordat je tegenstander een slachtoffer weghaalt
die je zojuist hebt veroorzaakt in deze fase. Jij kiest
het slachtoffer voor je tegenstander, waarbij de nor-
male slachtoffer regels van toepassing zijn.
Maan Zwaard: Speel deze kaart tijdens een gevecht
nadat je gegooid hebt voor je aanval van de fase. Doe
een extra aanval voor elke treffer die je hebt gemaakt
(met de kracht van het desbetreffende type).
Vernieuwen: Speel deze kaart aan het begin van je
delffase om een gedeeltelijk of volledig uitgeput fiche
te verwijderen van een bosveld naar keuze.

Undead
Verlammen: Speel deze kaart aan het begin van de
verplaatsfase van een tegenstander en kies een veld op
het bord. Alle vijandelijke eenheden en arbeiders op dat
veld bewegen deze beurt 1 veld minder (minimum 0).

Vervloeken: Speel deze kaart tijdens een gevecht
nadat je tegenstander zijn aanvallen voor de fase heeft
gegooid. Gooi 1 dobbelsteen voor elke treffer die hij
maakte. Je voorkomt één slachtoffer voor elke worp
van 3 of lager. 

Gebouw Oproepen: Speel deze kaart tijdens je aan-
schaffase bij het bouwen van een gebouw in je Stad
(geen Buitenpost) om het bouwen te beginnen zonder
daarvoor een arbeider te gebruiken.

Web: Speel deze kaart tijdens een gevecht aan het
begin van de infanterie fase. Tijdens de rest van het
gevecht kan je tegenstander nu ook slachtoffers bij
zijn vliegende eenheden krijgen tijdens de infanterie
fase..

Kaart Vaardigheden
De effecten van de diverse ervaringskaarten staan hieronder per ras opgesomd

Snel: Speel deze kaart aan het begin van je verplaats-
fase en kies een veld op het bord. Je eenheden en
arbeiders op dat veld mogen tot 2 velden extra lopen
deze beurt, met een maximum van 3 velden. Een een-
heid moet zijn verplaatsing stoppen als hij een veld
binnengaat met een vijandelijke eenheid, arbeider of
Buitenpost.

Grondstoffen: Speel deze kaart aan het begin van je
aanschaffase en neem 2 goud of 2 hout alsof je deze
zojuist gedolven had. 

Stadspoort: Speel deze kaart aan het einde van de
verplaatsfase van een willekeurige speler. Verplaats
onmiddellijk al je eenheden van één veld op het bord
naar je Stad of Buitenpost. Eenheden die boven de
stapel limiet uitkomen moeten op een aangrenzend
veld van die Stad of Buitenpost geplaatst worden. Je
mag geen eenheden op het gekozen veld achterlaten.

Overwinningspunt: Je kunt deze kaart net zo lang in
je hand houden totdat je er voor kiest hem uit te spe-
len. Zodra hij is uitgespeeld is hij 1 overwinningspunt
waard.

Alle Rassen
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