De nieuwe koning is dood, hij zat maar één jaar op de troon! Geen lang leven voor een koning. Vijf nieuwe facties strijden
nu om de vrijgekomen troon. Geef je de voorkeur aan de Gnomen, er vanuit gaande dat je ze kan beschermen tegen de
stampende Reuzen? Gebruik je de wijsheid van de Zieners? Kan je de verlegen Trollen verleiden om zich bij je te voegen?
Of vertrouw je op de kracht van de Draken? Kies je volgelingen zorgvuldig en claim de troon!

Spelmateriaal

52 kaarten – verdeeld in 5 facties:
13 Gnomen
(3x 1, 3x 3, 3x 5, 3x 7, 1x 9)
9 Reuzen
(2x 1, 2x 3, 2x 5, 2x 7, 1x 9)
10 Draken
genummerd 0-9
10 Trollen
genummerd 0-9
10 Zieners
genummerd 0-9
2 overzichtskaarten

Voorbereiding

Schud alle kaarten en leg ze in een gedekte stapel in het midden van de tafel. Geef iedere speler 13 kaarten. Iedere
speler neemt zijn kaarten op hand zonder deze aan de andere speler te laten zien.

Spelverloop

Het spel wordt gespeeld in twee afzonderlijke fases. In Fase 1 krijgen de spelers kaarten op hand die ze gebruiken om
volgelingen te rekruteren. In Fase 2 worden de volgelingen die men in Fase 1 heeft gerekruteerd gebruikt voor de strijd om
de gunst van de vijf facties van het rijk. Aan het einde van het spel krijgt de speler met de meeste volgelingen van een factie
de stem van die factie. De speler die de stem van minstens drie facties krijgt, wint het spel!

Fase 1: Rekruteer volgelingen

Deze fase bestaat uit dertien slagen, één voor elke kaart in de hand van iedere speler. De Leider is de speler die de
laatste slag won (uitzondering: Draken). De eerste Leider in het spel is de jongste speler. Elke slag wordt gespeeld door
de volgende drie stappen te volgen:

Onthul één kaart

Trek de bovenste kaart van de stapel in het midden van de tafel en leg deze open tussen beide spelers. De spelers zullen
strijden om deze kaart.

Speel kaarten

1. De Leider speelt één kaart uit zijn hand.
Opmerking: Hij kan een kaart van een factie naar keuze kiezen, dit hoeft niet een kaart te zijn van de factie waar de
spelers om strijden.
2. Daarna speelt de andere speler één kaart uit zijn hand.
Belangrijk: Indien mogelijk moet de andere speler factie volgen. Dit betekent dat als de speler een kaart in zijn hand heeft
van de factie die zojuist gespeeld is, dan moet hij die kaart spelen. Met andere woorden: een speler kan alleen een kaart van
een andere factie spelen als hij geen kaart in zijn hand heeft van de factie die zojuist door de Leider is gespeeld.

Verzamel kaarten

1. De speler die de hoogste kaart heeft gespeeld (0 is de laagste, 9 is de hoogste) van de factie gespeeld door de Leider
wint de kaart in het midden. In geval van gelijkspel wint de Leider de slag.
Opmerking: Als de tweede speler een kaart speelt van een andere factie dan wint de Leider automatisch de slag.
2. De winnaar legt de gewonnen kaart gedekt op zijn volgelingen-stapel (uitzondering: Zieners). De verliezer neemt de
bovenste kaart van de stapel in het midden en legt deze gedekt op zijn volgelingen-stapel. Deze speler mag de kaart
bekijken, maar mag deze niet aan de andere speler laten zien.
Opmerking: In Fase 2 speel je met de kaarten uit je volgelingen-stapel.
3. Leg alle gespeelde kaarten af.
Belangrijk: Leg de kaarten open op je score-stapel en gedekt op je volgelingen-stapel om ze gescheiden te houden.
Ga verder tot de stapel in het midden leeg is en de spelers alle kaarten uit hun hand gespeeld hebben.
Het spel gaat nu verder met Fase 2.

Fase 2: Verzamel aanhangers

Beide spelers nemen de 13 kaarten in hun volgelingen-stapel (die ze hebben gerekruteerd in Fase 1) in hun hand. Nu
spelen ze nog een keer 13 slagen. Echter, in plaats van bepaalde kaarten in het midden, strijden de spelers dit keer voor
de twee kaarten die in de slag worden gespeeld. Elke slag wordt gespeeld door de volgende twee stappen te volgen:

Speel kaarten

1. De Leider speelt één kaart uit zijn hand.
2. Daarna speelt de andere speler één kaart uit zijn hand.
Belangrijk: De regels om, indien mogelijk, factie te volgen gelden nog steeds!

Verzamel kaarten

1. Bepaal op dezelfde wijze als in Fase 1 de winnaar van de slag.
2. De winnaar van de slag legt beide kaarten open op zijn score-stapel, behalve als een speciale kracht (Trollen, Gnomen) van toepassing is.
3. Als een speler een Reus-kaart speelt, dan mag de speler die de slag wint één door de tegenstander gewonnen
Gnoom-kaart afleggen voor elke Reus-kaart in die slag met dezelfde waarde.
Nadat beide spelers alle kaarten uit hun hand gespeeld hebben, volgt de puntentelling.

Einde van het spel & puntentelling

De spelers tellen hoeveel kaarten van elke factie ze hebben in hun score-stapel. Degene met de meeste kaarten van een
factie wint de stem van die factie. In geval van gelijkspel wint de speler met de hoogste kaart van die factie de stem. Als
dit nog steeds gelijk is, kijk dan naar de één-na-hoogste kaart van die factie, enzovoorts.
De speler die de stem van de meeste facties krijgt, wint het spel! In geval van gelijkspel, wint de speler met de meeste
kaarten van facties die voor hem stemmen.

Speciale krachten van de facties
Elke factie heeft een speciale kracht die het spel beïnvloedt:

Gnomen
Als je een Gnoom wint in een slag in Fase 2, leg deze dan open voor je neer in plaats van op je score-stapel.
Leg alle Gnomen die aan het einde van het spel nog steeds open voor je liggen op je score-stapel.
Reuzen
Als je een slag wint in Fase 2, verplettert elke gewonnen Reus een Gnoom van de tegenstander met dezelfde
waarde. Leg de verpletterde Gnoom af. Deze zal niet gescoord worden aan het einde van het spel.

Voorbeeld 1: Speler A speelt een Reus 3. Speler B speelt een Reus 5. Speler B wint de slag en mag een Gnoom
3 en een Gnoom 5 verpletteren van speler A. Speler A heeft twee Gnoom 3 kaarten en een Gnoom 7 kaart
voor zich liggen. Hij legt één Gnoom 3 af.
Voorbeeld 2: Speler A speelt een Reus 1. Speler B kan niet factie volgen en speelt een Trol 4. Speler A wint de
slag en mag een Gnoom 1 verpletteren van speler B.
Voorbeeld 3: Speler A speelt een Draak 4. Speler B kan niet factie volgen en speelt een Reus 3. Speler A wint
de slag en mag een Gnoom 3 verpletteren van speler B.
Opmerking: Als een speler geen Gnoom met dezelfde waarde heeft, dan wordt de gewonnen Reus op de score-

stapel van de winnaar gelegd zonder verdere consequenties. Deze Reus zal geen Gnoom verpletteren dit spel.

Draken
De speler die als laatste een Draak speelt in een slag zal de Leider van de volgende slag zijn, onafhankelijk
van de waarde of het al-dan-niet volgen van de gespeelde factie. De winnaar neemt nog steeds de kaart(en)
zoals normaal.

Voorbeeld 1: Speler A speelt een Draak 7. Speler B speelt een Draak 3. Speler A wint de slag, maar speler B
zal de Leider van de volgende slag zijn.
Voorbeeld 2: Speler A speelt een Reus 5. Speler B speelt een Draak 4. Speler A wint de slag, maar speler B zal
de Leider van de volgende slag zijn.

Trollen
In Fase 2 kunnen spelers maar 1 Trol tegelijk op hun score-stapel leggen. Als er 2 Trollen gespeeld worden,
neemt de winnaar van de slag de Trol met de hoogste waarde en legt de andere opzij voor de winnaar van
de volgende slag. Als meerdere slagen met Trollen achtereenvolgens gespeeld worden, is het mogelijk dat
meerdere Trollen opzij gelegd worden wachtend om gepakt te worden. Als er meerdere Trollen liggen, neemt
de winnaar altijd de Trol met de hoogste waarde, zelfs als deze eerder opzij gelegd was en niet in deze slag
gespeeld werd. De winnaar van de laatste slag mag alle Trollen die nog over zijn op zijn score-stapel leggen.
Zieners
Als je een slag in Fase 1 wint en je hebt een Ziener gespeeld, dan mag je de bovenste kaart van de gedekte stapel
bekijken en beslissen of je deze kaart of de open kaart neemt. Als je de bovenste kaart van de stapel neemt, krijgt
je tegenstander de open kaart, anders krijgt hij de bovenste kaart zoals normaal.

Claim en Claim 2 combineren
Als je zowel Claim als Claim 2 bezit, kan je beide spellen combineren om nieuwe
combinaties van facties en nieuwe interacties tussen de facties te ontdekken.

Variant voor 2 spelers
Combineer beide spellen om je eigen Claim deck te maken.
De regels blijven hetzelfde, met de volgende uitzonderingen:

Voorbereiding

Maak een nieuw deck door de volgende stappen te volgen:
1. Kies de “Ridders & Goblins” (Claim) of de “Gnomen & Reuzen” (Claim 2).
Leg de kaarten van het andere paar terug in hun doos. Deze zullen niet gebruikt worden in dit spel.
2. Kies 3 facties uit Claim en/of Claim 2.
Leg alle kaarten van de niet-gebruikte facties terug in hun doos. Deze worden niet gebruikt in dit spel.
3. Schud alle geselecteerde kaarten en leg ze in een gedekte stapel in het midden van de tafel.
4. Geef iedere speler 13 kaarten.

Variant voor 3 of 4 spelers
Combineer beide spellen om Claim met 3 of 4 spelers te kunnen spelen.
De regels blijven hetzelfde, met de volgende uitzonderingen:

Voorbereiding

Maak een nieuw deck door de volgende stappen te volgen:
1. Kies de “Ridders & Goblins” (Claim) of de “Gnomen & Reuzen” (Claim 2).
Leg de kaarten van het andere paar terug in hun doos. Deze zullen niet gebruikt worden in dit spel.
2. K ies 5 facties uit Claim en/of Claim 2.
Leg alle kaarten van de niet-gebruikte facties terug in hun doos. Deze worden niet gebruikt in dit spel.
3. Schud alle geselecteerde kaarten en leg ze in een gedekte stapel in het midden van de tafel.
4. Geef iedere speler kaarten:
- in een spel met 3 spelers: geef iedere speler 12 kaarten.
- in een spel met 4 spelers: geef iedere speler 9 kaarten.

Spelverloop

In een spel met 3 spelers speelt iedereen voor zichzelf.
In een spel met 4 spelers, speel je in teams. Spelers die schuin tegenover elkaar zitten vormen samen een team.
Op deze manier speelt elk team om beurten een kaart.

Fase 1

Elke slag worden de bovenste 2 kaarten van de stapel getrokken en open in het midden van de tafel gelegd. De
jongste speler is de Leider van de eerste slag.
Startend met de Leider van de slag, speelt iedere speler één kaart met de wijzers van de klok mee. De eerste
kaart gespeeld in een slag bepaalt de leidende factie. Spelers moeten nog steeds, indien mogelijk, deze factie
volgen.
Nadat alle spelers een kaart gespeeld hebben, kiest de speler die de slag gewonnen heeft een open kaart uit het
midden. Hierna krijgt de volgende speler de andere open kaart. De resterende speler(s) trekken de bovenste
(dichte) kaart van de stapel (de derde speler trekt voor de vierde speler). Alle genomen kaarten worden aan de
volgelingen-stapels van de spelers toegevoegd.
De volgorde waarin spelers kaarten moeten pakken wordt als volgt bepaald: de spelers die een kaart van de
leidende factie speelden pakken in volgorde van hoog naar laag. In geval van gelijkspel, pakt de speler die als
eerste speelde eerst. Als meerdere spelers een kaart van een niet-leidende factie speelden, pakken deze spelers
een kaart in volgorde van hoog naar laag van hun gespeelde kaart, ongeacht welke factie zij hebben gespeeld. In
geval van gelijkspel mag de speler die als eerste speelde eerst een kaart pakken.
Nadat alle spelers een kaart hebben gepakt, is de winnaar van de slag de Leider van de volgende slag.
Ga verder totdat de stapel in het midden leeg is en de spelers alle kaarten uit hun hand gespeeld hebben.

Fase 2

Alle spelers nemen de kaarten in hun volgelingen-stapel in hun hand.
Tijdens deze fase krijgt de winnaar van de slag alle gespeelde kaarten in de slag, tenzij de speciale krachten van
de facties anders aangeven.

Einde van het spel & puntentelling

In een spel met 3 spelers wint de speler die de meeste stemmen van de facties wint. In geval van gelijkspel, wint
de speler met de meeste kaarten van facties die voor hem stemmen. Als dit nog steeds gelijk is, tel dan alle
waardes van de kaarten van de facties, die voor de gelijkspelende spelers stemmen, bij elkaar op. De speler met
de hoogste totale waarde wint het spel.
In een spel met 4 spelers combineren de spelers per team hun kaarten. Het team dat de meeste stemmen van
de facties krijgt, wint het spel.

Speciale krachten van de facties

Sommige facties ondergaan kleine veranderingen om ze beter te laten werken in spellen met 3 of 4 spelers.
Ridders
Als de Goblins de leidende factie zijn en een Ridder wordt later tijdens die slag gespeeld, dan wint de
Ridder de slag. Als er meerdere Ridders gespeeld zijn deze slag, wint de Ridder met de hoogste waarde.
Belangrijk: Als de Goblins niet de leidende factie zijn, geldt de speciale kracht van de Ridder niet.
Dubbelgangers
Als Dubbelgangers niet de leidende factie zijn, worden ze beschouwd als een kaart van de leidende
factie.
Belangrijk: Een Dubbelganger neemt niet de speciale kracht over van de leidende factie of een andere
factie die is gespeeld deze ronde.
Zieners
In Fase 1, als een speler die een Ziener gespeeld heeft de slag wint, mag hij als enige de bovenste kaart
van de stapel bekijken. Hij beslist vervolgens of hij een open kaart of de zojuist bekeken kaart pakt.
Als hij een kaart van de stapel heeft genomen, neemt de tweede speler één van de open kaarten in het
midden, de derde speler de andere open kaart in het midden en de vierde speler de bovenste kaart van
de stapel.
Dwergen
In Fase 2 krijgt de speler die de laagste kaart speelde (ongeacht de factie) alle Dwergen die gespeeld
zijn in deze slag. In geval van gelijkspel, krijgt de speler die zijn kaart als laatste speelde alle Dwergen.
Reuzen
Als een speler in Fase 2 een slag wint met daarin één of meer Reuzen, dan verplettert elke Reus in deze
slag één Gnoom met dezelfde waarde van iedere tegenstander van de winnaar.
Belangrijk: In een spel met 4 spelers verpletteren Reuzen nooit Gnomen van de winnaar van de slag of
van zijn partner.
Opmerking: Het is mogelijk dat meerdere Gnomen van dezelfde speler worden verpletterd, omdat
meerdere Reuzen met dezelfde waarde gespeeld zijn deze slag.
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