
With all living things thrifting in the sky, each minor adjustment can turn the world upside down. All outer factions  
are seen as a threat. The sky creatures fly as fast as the wind, have extremely rare powers and are best when acting alone. 
Are you ready for this new era of war?
Note: This is an expansion. You need CLAIM or CLAIM2 to play the game.

Components
58 cards 

12 Angels          numbered 0-11
12 Eagles          numbered 0-11
12 Pterosaurs          numbered 0-11
12 Lightning Elementals   numbered 0-11
10 Vulturekin          numbered 0-9  

2 overview cards

Set Up: Faction rules
- The Angels, Eagles, Pterosaurus and Lightning Elementals are special 12 cards factions.  
  They are used to replace a paired faction (Elf/Orc, Goblin/Knight or Gnome/Giant combination). 
  When the 12 card factions are used, players must use four 10 card factions instead of three.
- Vulturekin can be used to replace normal 10 card factions.

Game overview
The game is played in two distinct phases. In Phase One, each player gets a hand of cards that they will use to recruit 
followers. In Phase Two, they will use the followers they gained in Phase One to compete and win over the five factions of 
the realms. At the end of the game the player who has the majority of followers of a faction wins that faction’s vote. The 
player who wins the vote of at least three factions wins the game!

Phase One: recruit followers
This phase consists of thirteen tricks, one for each card in each player’s hand. The Leader for each trick is the player 
who won the last trick (exception: Eagles). The first Leader of the game is the youngest player. Each trick is played by 
following these three steps:
 
Reveal one card  
Flip the top card from the deck in the middle of the table and place it between both players. The players will be 
competing for this card. 

Play cards
1. The Leader plays any single card from his hand.
 Note:Note: He can choose a card of any faction, this doesn’t have to be a card of the faction the players are competing for. 
2. Then the other player plays any single card from their hand.
 Important:Important: If able, the other player must follow faction. Which means, if this player has a card in their hand of the 

faction of the card just played then it must be played. In other words, a player can only play a card of a different 
faction if no card in their hand matches the faction of the one played by the Leader. 

Collect cards 
1. The player that played the highest valued card (0 is the lowest, 9 the highest) of the faction played by the Leader 

wins the card in the middle. In case of a tie, the Leader wins the trick.
 Note:Note: If the second player played a card of another faction than the Leader automatically wins the trick. 
2. The winner places their won card face-down in their Follower deck. The loser takes a card from the top of the deck in the 

middle and places it face-down in their Follower deck. This player may look at the card, but is not allowed to show it to 
the other player.

 Note:Note: Cards in your Follower deck will be your hand for Phase Two. 
3. Discard all (remaining) cards played.
 Important:Important: Be sure to keep your Score pile face-up and your Follower deck face-down to keep them separated. 

Continue until the deck is depleted and the players are out of cards in their hand. 
Now the game moves onto Phase Two.

Phase Two: Gather supporters 

Both players take the 13 Follower cards they gained during Phase One into their hand. Now, players will play another 
13 tricks. However, instead of competing for particular cards in the middle, this time players compete for both cards 
played each trick. Each trick is played by following these two steps:
 
Play cards  
1. The leader plays any single card from their hand. 
2. Then the other player plays any single card from their hand.

Important:Important: The rules regarding following faction are still in effect! 
 
Collect cards 
1. Determine the winner like in Phase One. 
2. The winner of the trick places both played cards face-up in their Score pile, unless a faction power is in effect. 

 After all players have played all cards from their hand, all factions are scored.

End of the game & Scoring 
The players count how many cards of each faction they have in their Score pile. Whoever has the most cards of a faction 
wins that faction’s vote. If there is a tie, whoever has the highest numbered card of that faction wins the vote. If a tie 
still exists check who has the second highest numbered card of that faction, and so on. The player who wins the vote of 
the most factions wins the game. In case of a tie for the most factions the player with the most cards of factions which 
voted for him, wins the game. 



Factions special powers
Each faction has a special power that effects play. They are as follows:

Angels 
At the end of the game, if there are no other cards in your Score pile with the same number,  
the Angel card is x2 towards the faction majority.

EAGLES
An Eagle can not lead a trick 2 times in a row. (Exception: The lead player has only Eagles.)

Pterosaurs
At the end of the game, any pterosaur card 7 or higher extinct! The cards do not count towards  
faction majority.

Lightning Elementals
In Phase 2, you may discard any number Lightning Elementals from you Score pile to boost a played card. 
Each discarded card boosts the card with +1.

Vulturekin
At the end of the game, if you win the majority of the Vulturekin, shuffle the Discard pile of Phase 1 and  
draw 2 random cards. Add the cards to your Score pile.

also available Claim SUN and Claim sea
Note: These are expansions. You need CLAIM or CLAIM2 to play the game.
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Met alle levende wezens zwevend in het universum kan een kleine verandering de hele wereld op zijn kop zetten. Alle  
andere facties worden als bedreiging gezien. De luchtwezens vliegen zo snel als de wind, hebben uiterst zeldzame  
krachten en zijn het sterkst als ze alleen handelen. Zijn jullie klaar voor de nieuwe fase in de strijd?
Let op: dit is een uitbreiding. Je hebt CLAIM of CLAIM2 nodig om te kunnen spelen.

spelmateriaal
58 kaarten 

12 Engelen          genummerd 0-11
12 Adelaars          genummerd 0-11
12 Pterosauriërs          genummerd 0-11
12 Bliksem Elementen       genummerd 0-11
10 Vulturekin          genummerd 0-9  

2 overzichtskaarten

Voorbereiding: factieregels
- De Engelen, Adelaars, Pterosauriërs en Bliksem Elementen zijn speciale 12 kaart facties. Zij vervangen een factie-  
  combinatie (Elven/Orken, Goblins/Ridders of Gnomen/Reuzen). Als je de speciale 12 kaart facties gebruikt,  
  moet je vier 10 kaart facties in plaats van drie 10 kaart facties gebruiken. 
- Vulturekin vervangen facties van 10 kaarten. 

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: Adelaren). 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: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: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: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. 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:Opmerking: In Fase 2 speel je met de kaarten uit je volgelingen-stapel.
3. Leg alle gespeelde kaarten af.
 Belangrijk: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) op 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: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 van toepassing is.
 
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 in hun score-stapel hebben. 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 die de meeste kaarten heeft van de factie die 
voor hem gestemd hebben.



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

Engelen 
Als je aan het einde van het spel geen andere kaarten in je score-stapel hebt met hetzelfde getal als jouw 
Engel, dan telt die Engel x2 voor de meerderheid van de factie.

Adelaars
Een Adelaar kan niet 2 keer achter elkaar een slag leiden.  
(Uitzondering: de Leider heeft alleen Adelaars.)

Pterosauriërs
Aan het einde van het spel sterft elke Pterosauriër met een waarde van 7 of hoger uit!  
De kaarten tellen niet mee voor de meerderheid van de factie.

Bliksem Elementen
In Fase 2 mag je een willekeurig aantal Bliksem Elementen van je score-stapel afleggen om een gespeelde 
kaart te verhogen. Met elke afgelegde kaart verhoog je de waarde van de gespeelde kaart met +1.

Vulturekin
Als je aan het einde van het spel de meerderheid van de Vulturekin hebt, schud je de aflegstapel van Fase 1 
en pak je gedekt 2 kaarten. Voeg de kaarten toe aan je score-stapel.

Ook verkrijgbaar: Claim Sun en Claim Sea
Let op: dit zijn uitbreidingen. Je hebt CLAIM of CLAIM2 nodig om te kunnen spelen.
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