
Wachtrijder 
Bewaker van de Muur.  
 
Telt als 1 punt als je vecht tegen de 
Wildelingen.  
(bijv. gooi je 3, dan heb je 4. Heb je 
twee wachtrijders, dan heb je 5, enz. 

Bouwer 
Bouwt snel en handig.  
 
Je krijgt twee blokken of torens voor 
de prijs van 1. Je mag deze kaart 1 
keer geven. Je mag dan wel zo veel 
kopen als je wilt. 

Oppasser 
Zorgt voor alles 
 
Je mag kiezen: Je krijgt je drie keer 
zoveel grondstof na een opdracht, of  
als je ruilt. Of je krijgt twee 
stamkaarten voor de prijs van één.  
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