
A vezető lapkák nem fajok, és nem is különleges képes-
ségek. Ezek új lehetőségeket nyújtanak Neked:
Valahányszor  felveszel új faj/különleges  képesség kombi-
nációt,  csatlakoztathatod  a vezetőt a fajodhoz egy győ-
zelmi érméért cserébe.

Ebben az  eseben  vedd el és add hozzá a vezetőlap-
kát a fajlapkákhoz. A vezetőd  abban a pillanatban eltű-
nik, amikor a faja  hanyatlásnak indul; addig viszont amíg
a  fajod  aktív,  úgy  viselkedik, mint  egy fajlapka,  az alábbi
eltérésekkel:

� A vezetőd bátor, ezért nem maradhat olyan ré-

hős, földi üreg jelenléte miatt).
gióban a köröd  végén, ami támadhatatlan (sárkány,

Ha nincs támadható régió, vedd le a vezetőt a táblá-
ról a kör végén  (hasonlóan a négy amazon bónusz-
lapkához, amik csak támadhatnak).

� Ha a vezetőd  olyan  régióban  van, amit elfoglalt 
az  ellenség, ez az  ellenség  azonnal elfogja őt. Fizet-
hetsz egy győzelmi érme váltságdíjat a készletedből,
hogy visszaszerezd a vezetődet.
Az elfogás  (és végeredményben a váltságdíj)  kiváltja 
az egy normál fajlapka elvesztését, ami akkor követ-
kezne be, amikor elfoglalják a régiódat (ha van
ilyen; az Elfek is kiválthatják az elfogott vezetőjüket,
és ua. igaz a mágus áldozatául eső vezetőre is) 

A játék végén  minden ellenséges vezető, ami a játé-
kos saját készletében van (mert az ellensége nem tu-
dott vagy nem akart  váltságdíjat fizetni amikor elfogták a
vezetőjét)  két  győzelmi  érmét  ér annak a játékosnak aki 
aki fogságban tartja őt.

Nem önálló játék.
A Small World szükséges a játékhoz.

Promóciós kiegészítő. Nem eladásra készült

Vigyázat: Fulladásveszély. Lenyelhető kis részeket tartalmaz!
3 év alatti gyereknek nem adható. Tartsd meg a csomagolást.
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