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Innholdet i spillet 
• Spillebrett
• 3 sett med hærbrikker (Aslans side)
• 25 territoriekort
• 12 personkort
• 34 Narnia-kort 
• 1 påminnelseskort
• 3 røde angrepsterninger og 2 sorte forsvarsterninger
• 1 kartongark som inneholder:
•  12 personmerker, 7 leirmerker, 4 poengmarkører, 
14 turrekkefølgemerker og 1 turrekkefølgeoversikt

•  1 kartongark som inneholder: 53 gjenferdsbrikker 
og 28 minotaurbrikker
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Innledning
Heksa Hvit har kastet en ond forbannelse over Narnia. 

Det er alltid vinter, men aldri jul. Men nå er Aslan på farten. 
Han og de spredte tilhengerne hans har slått seg sammen 

for å kjempe mot heksa og hennes lakeier.

I Narnia Risk Junior prøver Heksa Hvit-spilleren å beholde 
kontrollen over Narnia. Resten av spillerne er på Aslans side. 

Sammen prøver de å slå heksa og bryte forbannelsen 
som hviler over Narnia.

 Målet med spillet
Å sørge for at den siden du kjemper for, erobrer alle territoriene i Narnia – Aslans 
side eller Heksa Hvits side – før Løven, heksa og klesskapet-kortet blir trukket.

Hvis ingen av sidene har erobret alle territoriene i Narnia når dette kortet 
blir trukket, blir spilleren med fl est kronepoeng kronet til konge eller dronning 
av Narnia.
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 Aslan Peter Edmund Susan Lucy Herr og fru Herr Rumblebuffi n Kentaurer Fa      Bever Tumnus   

Personer Hærer

Aslans side

Personkort 

Poengmarkører

Oversikt over spillebrettet
Før du begynner, tar du spillet ut av esken og forsikrer deg om at du vet hva alt er. 
Bruk denne oversikten til å sette opp spillet.

Personmerker

Turrekkefølgeo
og -merker

Leirmerker

Hærer på 
Aslans side
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Rumblebuffi n Kentaurer Fauner     Heksa Hvit     Maugrim   Ginarrbrik   Otmin   Gjenferd    Minotaurer

Hærer Personer Hærer

Heksa Hvits side

Forsvarsterninger

Angrepsterninger

Territoriekort

Narnia-kort

et
hva alt er. 

Turrekkefølgeoversikt 
og -merker

Heksa 
Hvits hærer
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Tips: Les gjennom reglene før du begynner å spille. Når du vet hvordan 
du skal spille, bruker du påminnelseskortene og reglene for å komme fort 
i gang på baksiden av veiledningsheftet for å få hjelp når du spiller.

Forberedelser
Velg hærer og personer

1.  Én spiller må spille på Heksa Hvits side. Denne spilleren plasserer alle hærbrikkene 
til Heksa Hvit foran seg og tar Heksa Hvits personkort og -merke.
Obs! I spill med tre eller fi re spillere er det denne spillerens tur oftere enn for 
hver av spillerne på Aslans side.

2.  Alle de andre, som spiller på Aslans side, setter et sett av røde, blå eller gule 
hærbrikker foran seg.
Obs! I spill med to spillere tar spilleren på Aslans side 2 sett med hærbrikker.

3.  Sett poengmarkører 
med matchende farge på 
Narnia-startfeltet på brettet. 

4.  Hver av spillerne på Aslans side velger en person fra sin side. Du kan ikke velge 
Aslan, herr Tumnus eller Rumblebuffi n. Les om hver av personenes spesielle 
krefter på kortene deres slik at du får hjelp til å velge. Ta det matchende 
persontegnet og personkortet og legg dem foran deg.
Obs! Se Aslans telt nedenfor.

5.  Legg Aslans merke i teltet hans.

6.  Herr Tumnus og Rumblebuffi n er gjort til stein og kan ikke velges før de 
er vekket til live igjen av Lucy. Plasser merkene deres på Slottsplassen.
Obs! I spill med to spillere tar spilleren på Aslans side én person for hver 
av hærene sine.

7.  Legg eventuelle ikke brukte personmerker på plassen sin på brettet: 

• Herr og fru Bever sammen med Aslan i teltet hans.

• Peter, Edmund, Susan og Lucy i klesskapet.

• Maugrim, Ginarrbrik og Otmin på Slottsplassen.

8.  Legg alle personkort som ikke brukes, ved siden av spillebrettet.

9. Legg turrekkefølgeoversikten og -merkene i nærheten 
 av spillebrettet.

10. Legg leirmerkene i en haug i nærheten av spillebrettet.

11. Legg påminnelseskortet i nærheten av spillebrettet.
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Ta territoriekortene, og sett opp hærene dine
Del ut territoriekortene. De bestemmer hvilke territorier hver spiller kontrollerer 
ved starten av spillet. De bestemmer også hvilke territorier som vil bli angrepet 
under hver tur.

1. Bland kortene. 

2. Gi alltid 13 territoriekort til Heksa Hvit-spilleren. 

3. Gi territoriekort til spillerne på Aslans side slik: 
 • 1 spiller på Aslans side  –  12 kort (6 per hærfarge).

 • 2 spillere på Aslans side  –  6 kort per spiller.

 • 3 spillere på Aslans side  –  4 kort per spiller.

4.  Se på territoriekortene dine. Heksa Hvit-spilleren setter to gjenferdshærer 
i hvert av de 13 territoriene sine. Spillerne på Aslans side plasserer 2 faunhærer 
i hvert av sine territorier.

5.  Hver spiller velger ett av sine territorier som leir. Plasser ett leirtegn og 
én kentaurbrikke (Aslans side) eller minotaurbrikke (Heksa Hvits side) 
i dette territoriet.

6.  Til slutt samler du alle territoriekortene, blander dem og legger dem med 
billedsiden ned ved siden av spillebrettet. Dette er territoriekortbunken 
dere skal trekke fra.

Ordne Narnia-kortene 
Narnia-kort inneholder handlinger, hendelser eller spesielle krefter som kan påvirke 
en spillers sjanser til å seire i slag, eller kan gi ham eller henne ekstra hærer eller 
kronepoeng. Kortene kan hjelpe eller skape hindringer for spilleren som snur dem. 

Narnia-kort må brukes med én gang, hvis det ikke står noe annet på kortet. 
For å spille kortet under en senere tur, legger du det med billedsiden opp foran 
deg til du vil bruke det. 
Legg alltid kort til side når de er brukt. 

Narnia-kortbunken inneholder tre spesielle poengkort: 

Løven, heksa 
og klesskapet

Julenissen

Alltid vinter, 
og aldri jul
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me fort 
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er 

Alltid vinter og aldri jul

Gi hver spiller 2 kronepoeng 
per leir. Gi også 5 kronepoeng 

til HVER spiller på det laget som 

kontrollerer flest territorier 

(Aslans side eller Heksa Hvits side).
Trekk ett Narnia-kort til nå.

Julenissen

Gi hver spiller 2 kronepoeng 

per leir. Gi også 5 kronepoeng 

til HVER spiller på det laget som 

kontrollerer fl est territorier 

(Aslans side eller Heksa Hvits side).

 Trekk ett Narnia-kort til nå.
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Du bygger opp Narnia-eventyret ved å bruke Narnia-kortbunken din.

1.  Ta ut poengkortene fra kortbunken.

2.  Bland resten av kortene, og legg dem ut i fi re bunker med billedsiden 
ned i tre bunker à 8 kort og én bunke à 7 kort.

3.  Legg Løven, heksa og klesskapet-kortet i den første bunken med 8 kort. 
Bland denne bunken på nytt, og legg den med billedsiden ned ved siden 
av territoriekortbunken – som en begynnelse på Narnia-kortbunken.

4.  Legg Julenissen-kortet i den neste bunken på 8 kort. Bland på nytt, og 
legg denne bunken med billedsiden ned oppå Narnia-kortbunken. 

5.  Legg Alltid vinter, men aldri jul-kortet i den neste bunken på 8. Bland 
og legg bunken med billedsiden ned oppå Narnia-kortbunken.

6.  Til slutt legger du bunken med 7 kort med billedsiden ned på toppen 
Narnia-kortbunken, som nå er komplett.

Legg ut turrekkefølgemerkene 
Det er 3 turrekkefølgemerker for hver av spillerne som kjemper på Aslans side 
(rød, gul og blå) og 5 turrekkefølgemerker for Heksa Hvits hær. 

• Bruk alltid alle de fem turrekkefølgemerkene til Heksa Hvit.

• I spill med 2 eller 3 spillere legger du bort turrekkefølgemerkene for hærfarger 
som ikke blir brukt.

• I spill med 4 spillere legger du bort ett turrekkefølgemerke for hver hærfarge. 

Legg de riktige turrekkefølgemerkene med billedsiden ned, og bland dem. Uten 
å kikke legger du dem med billedsiden ned på turrekkefølgeoversikten ved siden 
av spillebrettet.

Det skal alltid være 11 turrekkefølgemerker i spillet.

Nå er dere klare til å spille Narnia Risk Junior.

Spille spillet
Runder

1. Hvert eventyr har 3 poengstadier der spillerne har fl ere turer. 

2. Et stadium er slutt når noen trekker et Narnia-poengkort. 

3.  Når dette skjer, tar dere en pause i spillet for å tildele kronepoeng 
for ulike bragder, som beskrevet på poengkortene. 
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Turrekkefølge

1. Snu det første turrekkefølgemerket for å se hvilken spiller som skal begynne. 

2.  Etter hans eller hennes tur (når alle 5 trinn er utført), snus det neste merket 
så dere ser hvem som har neste tur. Det kan hende en spiller får fl ere turer 
etter hverandre.

3.  Når det siste merket er snudd, blandes de og legges tilbake på turrekkeoversikten. 
Begynn å snu dem fra toppen som før.

Obs! Hver gang du blander turrekkefølgemerkene på nytt, blander du også 
territoriekortene, brukte og ubrukte, og lager en ny territoriekortbunke.

For hver tur 
Hver tur har 5 trinn:  

Trinn 1: Trekk et Narnia-kort
1.  Ta kortet på toppen av Narnia-kortbunken, og les 

instruksjonene på det. Kortet forteller deg om du 
må bruke det straks eller kan beholde det og bruke 
det under en hvilken som helst tur.

2.  Så snart du har brukt et Narnia-kort, plasserer du det 
med billedsiden ned ved siden av Narnia-kortbunken 
i en bunke for brukte kort. 

3.  Hvis du får fl ere turer på rad, skal du ikke trekke noe 
Narnia-kort under de påfølgende turene. Gå rett til 
trinn 2 i alle unntatt den første turen.

Trinn 2: Trekk et territoriekort
1. Trekk det øverste kortet fra territoriekortbunken. 

2.  Hvis fi enden din kontrollerer det territoriet du har trukket, plasserer du 
hærbrikkene dine (og en person, hvis du vil) i dette territoriet, klare til å kjempe. 

3.  Hvis territoriet er kontrollert av din egen hær (eller en vennligsinnet hær hvis 
du er på Aslans side) kan du plassere hærbrikkene dine (og en person, hvis du vil) 
i et fritt valgt fi endtlig territorium. Du kan ikke kjempe mot en vennligsinnet hær.

. 
n

side 

rfarger 

rfarge. 

Uten 
d siden 

or.
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Trinn 3: Sett ut hærene dine
1.  Ta 3 fauner og 1 kentaur. Hvis du er Heksa Hvit-spilleren, tar du 3 gjenferd 

og 1 minotaur. Plasser disse hærene i slagterritoriet.

2.  Du kan også velge å ta med en person i slaget, hvis 
du har en som er tilgjengelig. 

 •  Hvis du sender en person inn i slaget, kan 
personenes spesielle krefter brukes under slaget.

 •  Hvis personen din blir slått, blir den brakt tilbake 
til deg og kan settes inn under senere turer.

 •  Hvis den ikke blir slått, må personen din bli 
værende i det siste territoriet der du seirer, og 
kan bli sittende fast der.

Hvis du vil sette personen din inn i slaget, tar du 
personmerket fra personkortet og legger det i 
slagterritoriet sammen med hærene dine.

3.  I ett og samme territorium kan det bare være én person fra hver side. 
Hvis du allerede har en person i slagterritoriet, kan du ikke sette inn én 
til under denne turen.

Trinn 4: Utkjemp slag
Kast terningene for å utkjempe slag i slagterritoriet. 

1. Spilleren i territoriet du angriper, kaster de to sorte forsvarsterningene.

 •  For hver 5 eller 6 på terningene blir en faun eller et gjenferd slått 
(eller spilleren kan bruke 6-eren til å slå en kentaur eller minotaur). 

 •  Forsvareren fjerner fi endehærer som er slått, og setter dem foran seg 
før angriperen kaster sine terninger, siden disse hærene er tatt til fange.

 •  Hvis forsvareren får to like, slår hun eller han enhver fi endtlig person 
i slagterritoriet. Legg personmerket tilbake på personkortet.

2.  Nå er det din tur til å angripe. Kast de 3 angrepsterningene (eller 2 hvis 
du angriper en fi endeleir).

 •  For hver 5 eller 6 terningene viser, blir en faun eller et gjenferd slått 
(eller du kan bruke 6-eren til å slå en kentaur eller minotaur). 

 •  Fjern fi endehærer du har slått, og plasser dem foran deg før forsvareren 
kaster igjen, siden du har tatt disse hærene til fange.

 •  Hvis du får to like, slår du enhver fi endtlig person i slagterritoriet. 
Legg personmerket tilbake på personkortet.

 •  Forsvar og angrip etter tur til bare én side er igjen i territoriet. 

Se eksempel 1, Utkjempe slag, på side 13.
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Tips: Til forskjell fra voksenversjonen av Risk påvirker ikke antallet 
hærbrikker som er igjen i territoriet, hvor mange terninger som kastes. 
Angripere kaster 3 terninger hele veien i et standardslag og 2 terninger når 
han eller hun angriper en leir eller har krysset vann. Forsvarere kaster alltid 
begge forsvarsterningene i slag.

Hvis forsvareren vinner slaget, er angriperens tur slutt. Kontroller om noen har 
oppnådd kronepoeng. Snu så neste turrekkefølgemerke for å se hvem som har 
neste tur. 

Hvis angriperen vinner, kan hun eller han fortsette turen sin ved å fl ytte hærene sine 
inn i et fi endeterritorium ved siden av det hun eller han er i, og starte et nytt slag. 
Fullfør alle slag før du går til trinn 5.

Obs! Minst 1 hærbrikke må være igjen i hvert territorium.

Tips: Du kan ikke fl ytte en annen spillers hærbrikker eller bruke dem i slag, 
selv om de er på din side.

Krysse vann
•  Noen territorier ligger ved elver eller ved sjøen. Under normale forhold kan 

du krysse en elv og gå inn i et fi endtlig territorium ved siden av det du er i, 
ved å bruke en bro. 

•  Du kan krysse havet fra havn til havn ved å følge de røde sjøveiene. 

•  Hvis du krysser sjøen eller en bro for å fortsette angrepet ditt, blir angrepsstyrken 
din redusert til 2 terninger.

Du kan fortsette å angripe fi endeterritorier ved siden av det du er i, så lenge 
du har nok hærer. Turen din er over når du erklærer at du ikke kommer til å 
angripe et nytt territorium, eller når du er slått.

Se eksempel 2, Krysse vann for å fortsette angrepet, på side 14.

Obs! Den frosne sjøen behandles som et normalt territorium. Du krysser ikke vann 
for å komme til den.

Personer
Hver persons spesielle krefter er forklart på det tilsvarende personkortet (for 
eksempel kan Heksa Hvit gjøre hærer om til stein). De spesielle kreftene kan bare 
brukes når personmerket er i et territorium på brettet (vanligvis slagterritoriet). 

Når en persons merke er plassert på det tilhørende personkortet, kan denne 
personenes spesielle krefter ikke brukes.

Når den siste hæren din i et territorium er slått, må en hvilken som helst person 
du har i territoriet, legges tilbake på personkortet sitt.

Se eksempel 3, Heksa Hvit-personen i slag, på side 14.
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Trinn 5: Vinn kronepoeng

Spillere vinner kronepoeng for hærer de har tatt til fange.

 5 fauner (av samme hærfarge) eller 5 gjenferd  =  1 kronepoeng

 3 kentaurer eller 3 minotaurer =  1 kronepoeng

1.  Ved slutten av hver tur sjekker du for å se om en spiller har tatt til fange 
det oppgitte antallet hærer av samme farge (5 fauner eller gjenferd, 3 kentaurer 
eller minotaurer). Hvis dette er tilfellet, bytter du dem med kronepoeng. 

2.  Gi hærene tilbake til den spilleren som eier dem. Denne spilleren kan sette dem 
inn på brettet igjen under en senere tur.

3.  Flytt denne spillerens poengmarkør frem ett felt på brettet for hvert oppnådd 
kronepoeng.

Obs! Når du vinner et angrep på en fi endtlig spillers leir og overtar dette 
territoriet, får du straks 2 kronepoeng. Flytt poengmarkøren din fremover 
to felt på brettet.

Se eksempel 4, Kronepoeng for hærer som er tatt til fange, på side 15.

Når du har fullført alle fem trinnene, er turen din over. 

Snu det neste turrekkefølgemerket for å se hvem som skal spille neste tur.

Poengkort og kronepoeng
Det er 3 poengkort i Narnia-kortbunken: Løven, heksa og klesskapet, Julenissen 
og Alltid vinter, men aldri jul (se side 7).

Når en spiller trekker et poengkort fra Narnia-kortbunken, tildeles kronepoeng 
for ulike bragder slik:

• Gi hver spiller 2 kronepoeng per leir. Spillere kan kontrollere mer enn én leir.

• Tell hvor mange territorier hver side kontrollerer. Legg sammen alle territoriene 
som er kontrollert av spillerne på Aslans side, og sammenlikn dette med antallet 
som er kontrollert av Heksa Hvit-spilleren.

• Gi 5 kronepoeng til HVER av spillerne på den siden som kontrollerer 
fl est territorier.

Hver gang en spiller trekker Narnia-kortet Julenissen eller Alltid vinter, men 
aldri jul, er runden slutt. Når poengene er gitt, blander du turrekkefølgemerkene 
og territoriekortene på nytt. Spilleren som trakk poengkortet, må legge det bort 
og begynner med å trekke et nytt Narnia-kort.

Hvis en spiller trekker kortet Løven, heksa og klesskapet fra bunken, er spillet over.
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Vinne spillet
Hvis én av sidene får kontroll over alle territoriene på brettet, har denne 
siden vunnet. 

Hvis Aslans side vinner på denne måten, blir spilleren med fl est poeng kronet 
til konge eller dronning av Narnia. Hvis Heksa Hvit vinner, fortsetter hun 
å være dronning av Narnia.

Hvis ingen av sidene får kontroll over alle territorier, slutter eventyret når 
en spiller trekker kortet Løven, heksa og klesskapet fra Narnia-bunken.

I dette tilfellet tildeles kronepoeng som forklart på side 12. Spilleren med fl est 
kronepoeng vinner spillet og blir kronet til konge eller dronning av Narnia.

Hvis to spillere har samme antall poeng, teller du antall hærer de har på brettet. 
Spilleren med fl est hærbrikker på brettet vinner spillet og blir kronet til konge 
eller dronning av Narnia.

Eksempler på spill
Eksempel 1: Utkjempe slag

Heksa Hvit-spilleren trekker 
Telmar-territoriekortet og plasserer 3 
gjenferdshærer og 1 minotaurhær der. 

Spilleren med den røde hæren kaster 2 
forsvarsterninger for å starte slaget. Hun får 
3 og 5. Terningen med 5 slår 1 gjenferdshær, 
som hun setter foran seg.

Heksa Hvit-spilleren kaster nå de 3 
angrepsterningene. Han får 5, 4 og 3. 
Terningen med 5 slår 1 faunhær, som han setter foran seg. Spilleren med rød hær har 
nå bare én hærbrikke igjen i territoriet.

Spilleren med den røde hæren kaster begge forsvarsterningene igjen, og får denne 
gangen 6 og 5. Terningen med 5 slår en gjenferdshær. Terningen med 6 slår enten 
en gjenferdshær eller en minotaurhær (spilleren som kastet, bestemmer hvilken). Hun 
tar én gjenferdshær og 1 minotaurhær ut fra slagterritoriet og setter dem foran seg.

Begge sider har nå bare én hærbrikke hver.

Heksa Hvit-spilleren kaster nå 1, 2 og 6 og tar den siste røde hærbrikken med 6-eren. 
Heksa Hvit-spilleren vinner slaget, men fordi han bare har 1 gjenferdshærbrikke igjen i 
territoriet, kan han ikke fortsette angrepet på et nytt territorium. Turen hans er nå over.
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Eksempel 2: Krysse vann for 

å fortsette angrepet
Spilleren med den blå hæren har nettopp 
seiret over fi enden i slag og har tatt over 
Cair Paravel. Han har fremdeles 3 faunhærer, 
1 kentaurhær og Peter i territoriet, og 
bestemmer seg for å fortsette angrepet på 
det fi endtlige territoriet Galma. For å komme 
dit må han benytte en sjøvei.

Han lar kentaurhæren og Peter bli igjen 
for å beskytte Cair Paravel og fl ytter de 
3 faunhærbrikkene inn i Galma. 

Heksa Hvit-spilleren får 1 og 4 på forsvarsterningene, og slår ingen.

Fordi spilleren med den blå hæren krysset vann for å komme til territoriet, 
kan han bare kaste 2 angrepsterninger. Han er heldig og får 5 og 6 på første kast. 
Han vinner slaget med én gang og tar begge gjenferdshærene til fange (og setter 
dem foran seg).  

Eksempel 3: Heksa Hvit-personen i slag
Heksa Hvit-personen kan gjøre hærer om til stein. 

Telmar er besatt av 2 gule faunhærer, 1 kentaurhær og Edmund. Heksa Hvit-spilleren 
trekker Telmar-territoriekortet. Han bestemmer seg for å sette en person (Heksa 
Hvit) inn i kampen sammen med hærene sine.

Spilleren med den gule hæren 
får 1 og 2 på forsvarsterningene 
og slår ingen.

Heksa Hvit-spilleren kaster så 
og får 2, 3 og 5. Terningen med 
5 slår 1 faunhær, som han setter 
foran seg. Terningen med 2 bringer 
frem Heksa Hvits spesielle krefter: 
2 hærer blir gjort om til stein (1 faun og 1 kentaur) og blir plassert på Slottsplassen 
på brettet.

Spilleren med den gule hæren kaster nå og får 5 og 5. Han tar 1 gjenferd til fange 
for hver 5-er han får.  Ved å få to like slår han også fi endepersonen. Personmerket 
til Heksa Hvit blir lagt tilbake på personkortet, og den spesielle kraften hennes kan 
ikke brukes mer i dette slaget. 

Heksa Hvit-spilleren kaster, får 3, 5 og 6 og tar til fange faunhæren og 
kentaurhæren som er igjen. Når det ikke er fl ere hærer igjen, kan ikke Edmund 
bli i territoriet. Personmerket hans blir lagt tilbake på personkortet, og Heksa 
Hvit-spilleren har vunnet slaget.
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Eksempel 4: Kronepoeng for hærer 

som er tatt til fange
Spilleren med den røde 
hæren angriper Beruna. Heksa 
Hvit-spilleren får 1 og 5 på 
forsvarsterningene. Terningen med 
5 slår 1 rød faunhær, som han tar 
til fange og setter foran seg. 

På grunn av treff tidligere i spillet 
er samlet antall fangede røde 
faunhærer nå kommet opp i 5. 
Han må derfor legge alle de fem 
faunene i haugen av røde hærer 
foran den røde spilleren, og fl ytte 
poengmarkøren sin frem 1 felt før slaget fortsetter.

Krevende spill
Prøv å legge til disse reglene for å få et mer krevende spill.

Narnia-kort
Hold Narnia-kortene dine skjult for de andre spillerne. Hvis du har Narnia-kortene 
dine foran deg, lar du dem ligge med billedsiden ned til du vil bruke dem.

Hærer
Under alle turer kan du plassere én hærbrikke i enhver leir du kontrollerer i stedet 
for å plassere den i slagterritoriet med resten av hærene dine.

Angrepskraft
Når du angriper i territorier med mye skog (Cair Paravel, De alliertes enklave, 
Lyktestolpen, Julenissen, Grøssekogen eller Dansesletta), blir angrepskraften 
din redusert til 2 terninger. Forsvarere kaster fortsatt 2 forsvarsterninger.
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Regler for å komme fort i gang

Gjør klar brettet, hærene og kortbunkene (se side 4-8).

Under hver tur:

 1. Trekk et Narnia-kort. 

 2. Trekk et territoriekort. 

 3. Utplasser hærene dine. 

 4. Utkjemp slag. 

 5. Vinn kronepoeng.

Spill til en av sidene kontrollerer Narnia, eller til en spiller trekker 
Løven, heksa og klesskapet-kortet. 

Finn ut hvem som har vunnet. 

Husk:

 •  Du kan kaste bare 2 angrepsterninger når du har krysset 
vann for å nå territoriet, eller når du angriper en fi endeleir. 

 •  Du vinner 2 kronepoeng straks hvis du tar over en fi endeleir. 

 •  Du kan sende bare 1 person om gangen inn i slagterritoriet.

 •  Bland alltid territoriekortene på nytt når du blander 
turrekkefølgemerkene.
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