
GONDOR & MORDOR
REGLER FOR UTBYGGINGSSETTET

Innledning
Saruman er slått, men nå beveger krigen seg sørover, og styrkene
fra Mordor marsjerer ut for å nedkjempe de beleirede
forsvarerne av Gondor. Hele Midgard er med i kampen der de
gode kreftene kjemper med de onde om makten over landet.
Hvilken side har seiret når den ene Ringen bringes til
Dommedags Berg?
Dette “Ringenes Herre Risk”-spillet bringer kampen til Gondor,
Mordor og Haradwaith. Dere kan også spille et unikt spill for 2
deltagere der dere gjenskaper det store slaget ved Minas Tiriths
murer.

SLIK SPILLER DERE DET UTBYGDE
RINGENES HERRE RISK

1. Fest utbyggingsspillebrettet til hovedspillebrettet i “Ringenes
Herre Risk” som vist.
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Innhold:
1 tosidig spillebrett, den ene
Ringen, 2 gode hærer
(grønn og gul), 2 onde hærer
(rød og sort),
55 kort (22 territoriekort,
17 eventyrkort, 16 beleiringen
av Minas Tirith-kort), 1 rød
terning, 1 sort terning.

2. Nå er det tre territorier i utbyggingen som er
direkte knyttet til hovedspillebrettet:Vest-Rohan til Drúwaith
laur, Rohangapet til Minas Tirith og Daudemyrene til Ithilien
og til Udûn-Dalen.
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Havnene i Belfalas og Umbar har forbindelse med de tre
havnene på hovedspillebrettet. Du kan flytte direkte fra en havn
til en annen.

Den ene Ringens ferd omfatter nå tre territorier til før den når
reisens mål ved Dommedags Berg. Flytt den som normalt, men
når den kommer frem til Dommedags Berg, kaster du
terningen. Hvis du får 1-3 kan spillet fortsette, men 4-6 betyr
at spillet er over!

3. Stokk de nye territorie- og eventyrkortene inn i de tilsvarende
kortstokkene fra hovedspillet.

4. Du kan bruke alle blandinger av de nye og opprinnelige
kampfigurene. Bataljonene som følger med utbyggingssettet, er
verdt det samme som dem i hovedspillet.

5. Ta følgede antall av de minste bataljonsenhetene:

2 spillere 60 bataljoner hver

3 spillere 50 bataljoner hver

4 spillere 45 bataljoner hver

6. Trekk 4 evetyrkort hver. Du kan ha masimalt 4 eventyrkort
mens spillet pågår.

VINNE SPILLET
Når spillet er over, blir det avgjort på samme måte som i
hovespillet med tre unntak:
• Barad-Dûr er verdt 4 ekstra poeng for en spiller fra de onde

kreftene.
• Minas Tirith er verdt 4 ekstra poeng for en spiller fra de gode

kreftene.
• Hvis Dommedags Berg holdes av de gode kreftene, får denne

spilleren 4 bonuspoeng.
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VARIASJONER
AV SPILLET

ALLIANSE AV DE GODE MOT

DE ONDE

(bare 4 spillere)
I denne versjonen av spillet er
poengsystemet endret, noe som
betyr at de gode og onde
kreftene begge må samarbeide
med sine allierte for å vinne.
Spill som vanlig. Under
poengberegningen ved slutten
av spillet beregner dere
sluttpoengene på samme måte
som i hovedspillet. Deretter:
• Spillerne fra de gode kreftene
legger sammen sine poeng.

• Spillerne fra de onde kreftene
legger sammen sine poeng.

Vinneren er den spilleren fra
den vinnende kraften som har
høyest individuell poengsum.

JAKTEN PÅ RINGBÆREREN

(bare 2 eller 4 spillere)
Spill spillet som normalt,
bortsett fra:
• Hvis Brorskapet når
Dommedags Berg, vinner de
gode kreftene spillet
automatisk.

• Hvis de onde kreftene fanger
Brorskapet mens de drar
gjennom Midgard, vinner de
straks.

Hvis du er en spiller for de onde
kreftene, kan du prøve å fange
Brorskapet når den ene Ringen
er i et territorium du
kontrollerer ved begynnelsen av
din tur. Du må kaste to
terninger, og du lykkes hvis du
får 12. Hvis du har en leder i
dette territoriet, legger du 1 til
terningkastet. Hvis du er i et
hvilket som helst område i
Mordor, kan du også legge til 1.
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1 bataljon 3 bataljoner 5 bataljoner
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