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INNLEDNING

Ledet av Heksekongen, Nazgûlenes herre, beleirer Saurons mørke
krefter hovedstaden i Gondor, Minas Tirith. Denne byen har alltid
vært et støttepunkt for det gode, og ingen har noensinne forsert
de uinntagelige murene og den store porten. Syv murer på syv
nivåer beskytter borgerne, og jordbruksområdene rundt byen, de
frodige Pelennor-markene, er ytterligere befestet. Området er
beskyttet av Rammas Echor, en ytre mur, og et par fort som
ligger på hovedveien til Osgiliath.

De mørke kreftene har på sin side den store rambukken Grond,
som er bygd for å knuse porten. Hvis de lykkes, vil Nazgûlenes
herre og hans store hær gå inn i byen og ødelegge den.

Krigshornene gjaller og Minas Tirith vil ikke bli lett å ta. Kong
Theoden og Rohans ryttere er kommet for å forsvare porten.
Dessuten kommer Aragorn seilende på skip med sorte seil opp
Anduinelven til slagmarken.Vil kreftene deres være store nok til
å redde Minas Tirith, eller vil de onde kreftene storme byen
denne gangen?

I dette spesielle spillet for to personer kan du kommandere
enten den gode eller den onde styrken og bestemme Gondors
skjebne i et av de avgjørende slagene i “Ringenes Herre”.

DETTE TRENGER DERE FOR Å SPILLE

Noen av tingene som er regnet opp nedenfor, må dere ta fra hovedspillet
til “Ringenes Herre Risk”.
Minas Tirith-spillebrett, 66 forsterkningskort, 16 Minas Tirith-kort,
4 røde kampterninger, 3 sorte handlingsterninger.

MÅLET MED SPILLET

De gode kreftene: Å fange to onde ledere.
De onde kreftene: Å ta kontrollen over territoriet Minas Tirith
med én eller flere bataljoner.

Hvis ikke noe av dette skjer, vinner den spilleren som har samlet
flest poeng når det siste kortet er tatt fra bunken med
forsterkningskort.

De god
* Infante
* Infante

bueskyt
* Kavaler
* Kavaler

bueskyt
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SPILLEBRETT

Spillebrettet er delt i 32 territorier, 3 Minas Tirith-murseksjoner
og 1 Minas Tirith-byterritorium.

FIGURER

De grønne og gule bataljonene representerer de gode kreftene,
mens de røde og sorte bataljonene representerer de onde. Det er
9 figurtyper:

KORT

Det er to typer kort i spillet:

1. FORSTERKNINGSKORT
Bruk alle territoriekortene fra hoved- og utbyggingsspillene,
inkludert de to jokerne.

Hvert av disse 64 kortene har et bilde som knytter kortet til
infanteri, kavaleri eller vesen. Det er to jokere som viser alle tre
typene. Gode forsterkningskort har også et sølvskjold, mens
onde forsterkningskort har et sort skjold.

Merk: Territoriet som står på forsterkningskortene, gjelder ikke
Minas Tirith-spillet.

2. MINAS TIRITH-KORT
Maktbalansen kan endres i løpet av spillet. Disse kortene
inneholder hendelser og ledere som kan bety en vesentlig
forskjell for strategien og ditt hell i kampen. Hvert av kortene
viser hvilken kraft som kan bruke det (god og/eller ond). Hvis
ikke annet er nevnt, legger du bort kortet etter bruk.

TERNINGER

Det er 7 terninger: 4 røde kampterninger og 3 sorte
handlingsterninger. De sorte terningene brukes til å bestemme
spillerhandlinger (se “Handlinger” på side 6). De røde terningene
brukes i kamp (se “Kamphandlinger” på side 8).
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De gode kreftene
* Infanteribataljoner (grønne)
* Infanteribataljoner av

bueskyttere (gule)
* Kavaleribataljoner (grønne)
* Kavaleribataljoner av

bueskyttere (gule)

De onde kreftene
* Infanteribataljoner (sorte)
* Infanteribataljoner av

bueskyttere (røde)
* Kavaleribataljoner (sorte)
* Vesenbataljoner av troll (sorte)
* Vesenbataljoner av mumakiler

(røde)

© NLP, Inc. ™ Tolkien Ent. lic. to New Line  

Game © 2003 Hasbro.
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FORBEREDELSER

1. Plasser spillebrettet på et flatt underlag.

2. Stokk forsterkningskortene og Minas Tirith-kortene hver for
seg og legg dem med billedsiden ned ved siden av spillebrettet.

3. Plasser alle de røde kampterningene ved siden av spillebrettet.

4. Bestem hvem som skal være de gode og hvem som skal være
de onde kreftene. Antallet bataljoner på hver side er begrenset:

GODE KREFTER

ONDE KREFTER

5. Plasser bataljonene dine på spillebrettet som vist.

6. Når dere har plassert alle startbataljonene og lederne på
brettet, er dere klare til kamp.
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Ledere
5 ledere: 3 grønne + 2 gule

Infanteri        Bueskyttere
32 infanteri: 20 grønne +

12 gule bueskyttere

Infanteri
50 infanteri: 40 sorte +

10 røde kryssbuer

Wargrytter Sort rytter
10 kavaleri: 5 wargryttere +

5 sorte ryttere

Troll Mumakil
10 vesener: 6 sorte troll + 4 røde

mumakiler 

Ledere
3 ledere: 2 sorte + 1 rød

Kavaleri Bueskyttere
21 kavaleri: 18 grønne +

3 gule bueskyttere
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SPILLET

Spillet gjennomføres i runder. Hver runde består av tre turer.

1. Den som spiller de gode kreftene, begynner og kaster de tre
sorte handlingsterningene.

2. I runde 1 velger spilleren for de gode kreftene en av
handlingsterningene og tar første tur (Se “Din tur” på side 5).

3. Den andre turen går til spilleren for de onde kreftene, som
velger en av terningene som er igjen.

4. Spilleren for de gode kreftene tar den tredje turen med den
handlingterningen som er igjen.

5. I runde 2 kaster spilleren for de onde kreftene alle de tre
handlingsterningene.

6. Denne gangen tar spilleren for de onde kreftene første tur, så
god, så ond.

rytter
+

1 rød

ttere

3 handlingsterninger
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DIN TUR

Det er 4 faser i en spillers tur:

1. Velg en handlingsterning

2. Trekk et forsterkningskort

3. Bytt kort

4. Handlinger

1. VELG EN HANDLINGSTERNING

Den sorte handlingsterningen du velger, avgjør antallet
forsterkningskort du trekker i fase 2 og det antallet handlinger
du kan gjennomføre i fase 4.

2. TREKK FORSTERKNINGSKORT

Den terningen du velger, påvirker turen din på denne måten:

Tall på Antall Antall
terningen handlinger forsterkningskort

6 6 0
5 5 1
4 4 2
3 3 3
2 2 4
1 1 5

Legg forsterkningskortene med billedsiden opp foran deg.

3. BYTT KORT

Du kan bytte inn ett eller flere sett av forsterkningskort. Et sett
med kort er tre av samme type på denne måten:

* Infanteri + infanteri + infanteri
* Kavaleri + kavaleri + kavaleri
* Vesen + vesen + vesen
En joker kan brukes som en hvilken som helst figur.

Merk: I dette spillet er én av hver type (infanteri + kavaleri +
vesen) ikke noe sett.

Når du bytter inn et sett, trekker du det øverste kortet i bunken
av Minas Tirith-kort. Legg byttede kort i en bunke for brukte
kort med billedsiden opp ved siden av bunken dere trekker fra.

Du kan bruke Minas Tirith-kort som passer med din kraft. Hvis
du trekker et kort du ikke kan bruke, legger du det bort.

Legg Minas Tirith-kortene du samler med billedsiden opp foran
deg. Når det siste kortet er tatt fra bunken, skal dere ikke stokke
om de brukte kortene.

FORSTERKNINGSKORT

JOKERJOKER

FORSTERKNINGSKORT

NÆR-HARAD

48422i07_2Player  16/9/03  3:44 PM  Page 7



090348422107 Lord of the Rings Risk Expansion  2 Player N  5023117731938

6

Spesialbytting
Du kan gjøre én spesialbytting per tur, når et hvilket som helst
av kortene du bytter inn, har skjoldet til din kraft. Dette gir deg
muligheten til å gjøre ETT av følgende:

* Trekke de øverste 2 kortene fra bunken av brukte Minas
Tirith-kort. Behold et og legg det andre bort.

* Velge fritt ett av kortene til din kraft fra bunken med Minas
Tirith-kort som er lagt bort.

* Ta 1 bataljon av den type som er vist på kortsettet og plassere
den i et hvilket som helst territrium der du har bataljoner:
• Hvis det er infanteri, velger du en bataljon av infanteri eller

infanteribueskyttere.
• Hvis det er kavaleri, kan de gode kreftene velge en bataljon

av kavaleri eller kavaleribueskyttere.
• Hvis det er vesen, kan de onde kreftene ta en batajon av

troll eller mumakiler. De gode kreftene har ikke noen vesener
i dette slaget.

Forsterkninger
På noen Minas Tirith-kort kan du plassere bataljoner direkte
når du foretar forsterkninger og får ekstra styrke i kampen
(se “Minas Tirith-kort”). Du trenger ikke noe sett av
forsterkningskort for å gjøre dette, men kan plassere dem ett
om gangen på kortet. Det vil si at 1 “vesenkort” gir deg 1
“vesenbataljon” på kortet.

Plasser forsterkningskort som er byttet inn på denne måten, i
en bunke for brukte kort med billedsiden opp ved siden av
bunken dere trekker fra.

Du kan bare beholde 6 forsterkningskort foran deg. Hvis du
har 7 eller flere forsterkningskort, må du gjøre et bytte.

Gjør deg ferdig med alt kortspill før du begynner med
handlingene i fase 4.

4. HANDLINGER

Det er tre hovedhandlinger du kan gjennomføre med kraften din
under en tur: Bevegelse, skyting og bakkeangrep. Hver handling
koster 1 handlingspoeng. Du kan gjennomføre dine handlinger i
valgfri rekkefølge, og en kraft kan gjenta den samme handlingen,
bortsett fra bataljoner som gjennomfører et avstandsangrep, et
valgfrit antall ganger under en tur. Når du har brukt opp dine
handlingspoeng, er turen din over.
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BEVEGELSESHANDLINGER

Hver av de følgende handlingene koster 1 handlingspoeng:

* Flytte bataljoner inn i et tilgrensende territorium. (Du kan dele
en styrke og flytte bataljoner inn i 2 eller flere territorier, men
hvert territorium koster 1 handlingspoeng.)

* Flytte en styrke inn i et territorium du er i. Den økte styrken i
dette territoriet kan nå forflyttes samlet for 1 handlingspoeng
per territorium.

* Flytte kavaleribataljoner 1 eller 2 territorier, inkludert de dine
styrker befinner seg i. Denne styrken kan omfatte ledere.

* Flytte en leder alene gjennom 1, 2 eller 3 territorier.

* Plassere Theoden og bataljonene med Rohans ryttere på
spillebrettet (gode krefter) hvis du har det riktige Minas Tirith-
kortet.

* Plassere Aragorn og hans infanteribataljoner på brettet (gode
krefter) hvis du har det riktige Minas Tirith-kortet.

* Plassere Mordor-forsterkningsbataljoner på spillebrettet (onde
krefter) hvis du har det riktige Minas Tirith-kortet.

* De onde kreftene kan bytte en mumakilbataljon fra et
territorium mot 3 infanteribataljoner.

Alle typer gode og onde bataljoner kan bevege seg i de
territoriene som representerer det ytre forsvarsverket, Rammas
Echor. Alle bataljoner kan angripe og forsvare disse territoriene.

Du kan ikke flytte dine bataljoner inn i et territorium der det er
fiendtlige bataljoner.

Minas Tiriths murer og territorium
Bare gode infanteribataljoner og ledere kan flyttes fra territoriet
Minas Tirith til Minas Tirith-murene (ikke kavaleri på murene).
Gode bataljoner eller ledere kan ikke forflyttes direkte fre Minas
Tirith-murene ned i tilgrensende territorier nedenfor murene. De
må først gå ned stigene inn i territoriet Minas Tirith og deretter
ut gjennom porten.

Merk: Territoriet Minas Tirith strekker seg ut fra området under
porten og grenser til territoriet med silhuetten av Grond. De
gode kreftene kan passere porten, men den er stengt for de
onde kreftene som prøver å komme inn i byen.
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Bare onde infanteribataljoner og ledere kan bevege seg opp på
Minas Tirith-murene fra de tilgrensende territoriene når de har
de riktige Minas Tirith-kortene (se “Beleiringstårn” og/eller
“Stormstiger”).

KAMPHANDLINGER

Det er to typer kamp - avstandsangrep og bakkeangrep. Hvert
koster 1 handlingspoeng. Når du mister en bataljon eller en leder
i kamp, fjerner du den eller han fra spilebrettet og gir den eller
han til motstanderen. Bataljonen eller lederen er nå “tapt”.

1. Avstandsangrep
Hvis du har minst 1 bueskytterbataljon i et territorium, kan du
skyte med piler eller bruke katapulter fra dette territoriet mot
et annet. En bueskytterbataljon eller katapult kan bare
gjennomføre ett avstandsangrep per tur.

Slik skyter du
1. Erklær hvilket territorium du sikter på og hvor du skyter fra.

Rekkevidden for bueskytter- og kryssbuebataljoner er 1 eller 2
territorier. Rekkevidden for katapulter er 1, 2 eller 3 territorier.
Du kan skyte over murer og besatte territorier.

2. Oppgi antall bataljoner du skyter med (1, 2 eller 3) og kast det
tilsvarende antallet røde terninger. For hver “6” du får, skårer
du 1 treff og motstanderen mister 1 bataljon.

Unntak for onde krefter: Når du sikter på gode bataljoner i et
territorium med et Gondor-banner, trenger du 2 onde
bueskytterbataljoner for å kaste 1 terning, 4 bueskytterbataljoner
for å kaste 2 terninger og 6 bueskytterbataljoner for å kaste 3
terninger.

Du kan ikke forsvare deg mot et avstandsangrep.

2. Bakkeangrep
Du kan angripe et hvilket som helst territorium som har fiendtlige
bataljoner og som grenser opp til ditt eget. Du må ha minst én
bataljon i det territoriet du angriper fra, og det maksimale antallet
bataljoner du kan angripe med på én gang, er tre.
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Slik angriper du
1. Erklær hvilket territorium du angriper, og hvor du angriper fra.

2. Si hvor mange bataljoner du angriper med (1, 2 eller 3) og kast
det tilsvarende antallet røde kampterninger.

Slik forsvarer du deg
Hvis du har én bataljon i det territoriet du forsvarer, kan du bare
kaste én kampterning. Når du har to eller flere bataljoner, må du
kaste to terninger. Det maksimale antallet terninger du kan kaste
under forsvar, er to. Du kan kaste to terninger under forsvar selv
om angriperen kaster bare én.

Slik kjemper dere
Begge spillere kaster samtidig det valgte antallet terninger. Så
sammenligner dere terningene på denne måten:

* Se på angriperens høyeste tall og forsvarerens høyeste tall. Den
som har høyest tall, vinner.

* Hvis det er aktuelt, gjør dere det samme med hver spillers nest
høyeste tall.

Den som taper i sammenligningen av terningene, må fjerne 1
bataljon fra territoriet. Du kan fortsette å angripe et territorium
så mange ganger du greier, men hvert nytt angrep koster 1
handlingspoeng.

Merk: Det å flytte inn i et territorium etter at alle fiendtlige
bataljoner er fjernet, koster normalt 1 handlingspoeng. Imidlertid
kan angripende kavaleribataljoner bevege seg inn i et territorium
gratis, enten hvis forsvarerne er eliminert eller de trekker seg
tilbake.

Retrett
Uansett om de angriper eller forsvarer seg;

når de gode kreftene får en “6” på en av
terningene, må de onde bataljonene som er
involvert i kampen trekke seg ett

territorium tilbake mot deres ende av
slagmarken. De onde kreftene må straks trekke seg

tilbake ett territorium for hver “6” som kastes, og kan ikke
utføre flere handlinger under denne turen.

Når de gode kreftene får en “6” under forsvar, må de onde
kreftene straks trekke seg tilbake og turen er over.

9
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GJØR RETRETT
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Alle onde bataljoner holder seg sammen under en retrett og må
bevege seg inn i et territorium som plasserer styrken nærmere
deres ende av slagmarken. Når en styrke ikke kan trekke seg
tilbake fordi fiendtilge bataljoner blokkerer retrettmuligheten eller
man er ved kanten av kartet, mister styrken 1 bataljon for hver
“6” som kastes.

Når Nazgulenes herre er med i kampen, vil hver “6” den onde
siden får, føre til at de gode bataljonene som er involvert, trekker
seg tilbake ifølge de samme reglene som ovenfor.

Avstandsangrep kan ikke føre til at en styrke trekker seg tilbake.

LEDERE
Ledere representerer ikke en bataljon i seg selv, men tilfører
styrke både i angrep og forsvar, som vist nedenfor. (Denne bonusen
blir bare lagt til den terningen som viser høyest tall.)

ELEMENT ANGREP FORVAR
Leder + 1 + 1
Gondor-banner 0* + 1
Beleiringstårn + 1 0
Leder og beleiringstårn +2 + 1

* Gondor-bannerne befinner seg i faste forsvarsposisjoner i
territorier, så bare de gode kreftene kan legge til 1 under
forsvar. De gir ingen fordel under angrep.

Ledere beveger seg normalt sammen med en bataljon, selv om de
kan bevege seg alene gjennom 1, 2 eller 3 territorier som deres
styrker er i, for 1 handlingspoeng.Ved slutten av din tur, må
lederen være i et territorium med bataljoner fra egne styrker.
Ellers må lederen fjernes fra spillebrettet.

To ledere av samme farge kan ikke være i samme territorium,
men en leder kan flyttes gjennom et territorium der det er en
annen leder med samme farge. Hvis du har to ledere med samme
farge i samme territorium ved slutten av din tur, må én av dem
fjernes fra spillebrettet.

Merk: De gode lederne som representerer Gandalf og Aragorn
er gule og kan være i det samme territoriet som en god grønn
leder. Nazgûlenes herre er en rød leder og kan være i det samme
territoriet som en sort leder.
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