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Käsissäsi on Risk – peli, jossa sotilasstrategiset taitosi punnitaan!

Olet arvostettu sotapäällikkö, joka on vastuussa suurista armeijoista. 
Tehtäväsi on yksinkertainen – valloittaa maailma!

Heitä arpakuutioita ja johdata jalkaväkesi, ratsuväkesi ja tykistösi taisteluun 
ja vaihda aluekortteja hankkiaksesi vahvistusjoukkoja. Taktikoi ja johdata 

joukkosi kohti voittoa, kun olet ensin saanut haltuusi alueita ja sitten kokonaisia 
maanosia sotaretkellä kohti maailmanherruutta. Vain yhden sotapäällikön joukot 

voivat selviytyä voittajina, joten suunnittele taistelusi huolella, sillä muuten 
helponnäköisestä voitosta voi muodostua kirvelevä tappio! 

Käytä komentokäsikirjaa apunasi tässä Maailmanvalloituspelin uudistetussa 
versiossa, samoin kuin Tehtävä Risk -pelissä (jossa suoritat salaisia tehtäviä) 

ja erityisissä kaksinpelattavissa peleissä.

Taistelu alkakoon!

MAAILMANVALLOITUSPELI 

SISÄLTÖ
Pelilauta • 42 aluekorttia ja 2 jokeria • 28 tehtäväkorttia • 4 sarjaa pelinappuloita 

5 arpakuutiota (3 punaista, 2 valkoista) • Kultainen ratsuväki -merkki

Pelilauta
Pelilauta kuvaa maailmankarttaa, joka on jaettu kuuteen maanosaan ja 42:een alueeseen.

Sotilasyksiköt voivat liikkua naapurialueiden välillä (esimerkiksi Venezuelan ja Brasilian tai 
Egyptin ja Pohjois-Afrikan) tai meriväylien yhdistämien alueiden välillä. Yllä olevassa kuvassa 
meriväylät yhdistävät Iso-Britannian Länsi-Eurooppaan, Egyptin Etelä-Eurooppaan ja Brasilian 
Pohjois-Afrikkaan.

Huomaa! Aasiasta on kartan vasemmassa ja oikeassa reunassa näkyvä meriväylä 

Pohjois-Amerikkaan.

Tietyt alueet ovat toistensa naapureita eli niillä on yhteinen rajaviiva tai niillä on alueita yhdistävä 

meriväylä.  Voit siirtää sotilasyksiköitäsi vain näiden alueiden välillä. 

Maanosa  Väri  Alueiden määrä

Afrikka  Ruskea  6

Aasia  Vihreä  12

Australia  Harmaa  4

Eurooppa  Sininen  7

Pohjois-Amerikka  Keltainen 9

Etelä-Amerikka  Oranssi  4

Meriväylät

EGYPTI

POHJOIS-AFRIKKA

BRASILIA

VENEZUELA

ITÄISET
YHDYSVALLAT

ISO-BRITANNIA
POHJOIS-EUROOPPA

LÄNSI-
EUROOPPA

ETELÄ-EUROOPPA

AT L A N T I N
 V

A
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M
E
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I
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Sotilasyksiköiden määrä on rajoitettu, jottei 
pelilauta tulisi liian täyteen. Kun kokoat suuren 
määrän yksiköitä jollekin alueelle, käytä 
ratsuväki- tai tykistönappuloita säästääksesi 
tilaa.

5 jalkaväkinappulaa 

= 1 ratsuväkinappula
2 ratsuväkinappulaa 

= 1 tykistönappula

Voit hajottaa sotilasyksikkösi missä vaiheessa 
peliä tahansa. Jos pelinappulat loppuvat kesken, 
käytä toisenvärisiä nappuloita, jotka eivät vielä 
ole käytössä. 

Arpakuutiot
Arpakuutioita käytetään, kun alueille hyökätään 
tai kun niitä puolustetaan. Kolme punaista 
arpakuutiota ovat hyökkäämistä varten  ja kaksi 
valkoista arpakuutiota puolustamista varten.  
(Katso ”Valloittaminen” sivulla 10.) 

Pelilaudan vasemmassa alanurkassa on 
maanosataulukko. Alhaalla keskellä on 
Kultainen ratsuväki -taulukko ja alhaalla 
oikealla on taistelukenttä, jossa käydään 
taistelut. Näiden taulukoiden ohjeet ovat 
jäljempänä komentokäsikirjassa.

Pelinappulat
Pelinappuloita on neljä sarjaa, joista kaikki ovat 
erivärisiä. Kukin pelaaja valitsee oman värinsä 
edustamaan omaa armeijaansa. Pelissä on myös 
yksi Kultainen ratsuväki -merkki, joka ei kuulu 
kenellekään. 

Käytä sitä bonusvahvistusjoukkojen 
määrän seuraamiseen (katso ”Aluekorttien 
vaihtaminen” sivulla 7).

Laita se toistaiseksi syrjään.

Peliin kuuluu kolme erityyppistä pelinappulaa: 
jalkaväki (musketeilla varustetut sotilaat), 
ratsuväki (hevosilla liikkuvat sotilaat) ja tykistö 
(kanuunaa käyttävät sotilaat). Kukin edustaa 
sotilasyksiköiden lukumäärää seuraavasti:

Kortit
Kortteja on kahdentyyppisiä: aluekortteja ja 
tehtäväkortteja. 

Tehtäväkortti
Tehtäväkortteja käytetään vain Tehtävä 
Risk -pelissä (katso sivu 17). Jos pelaatte 
Maailmanvalloitus Risk -peliä, jättäkää 
tehtäväkortit laatikkoonsa.

Jalkaväki:

Ratsuväki: Tykistö:

Jokeri

K I INA

LÄNS I -EUROOP
PA

Aluekortti
Aluekortteja on 42 kappaletta, yksi jokaista pelilaudan aluetta varten. Jokaisessa aluekortissa on 
alueen nimi ja kuva, samoin kuin jalkaväen, ratsuväen tai tykistön aselajitunnus. Kahdessa jokerissa 
on vain kolmen eri aselajitunnuksen kuvat.

Aluekortteja käytetään pelin aikana bonusvahvistusjoukkojen hankkimiseen. (Katso ”Aluekorttien 
vaihtaminen” sivulla 8).

© 2004 Hasbro

T E H T Ä V Ä

KENRAALI

JALKAVÄKI:  
1 sotilasyksikkö

RATSUVÄKI:  
5 sotilasyksikköä  

TYKISTÖ:  
10 sotilasyksikköä

120614575109 Aa         RISK 3 SERIES           Instructions
Originator: YC Approval: Conf ROD: 00.00 File Name: 14575i09.ai

110614575109 Aa         RISK 3 SERIES           Instructions
Originator: YC Approval: Conf ROD: 00.00 File Name: 14575i09.ai

14575i09.indd   Sec1:4-Sec1:514575i09.indd   Sec1:4-Sec1:5 13/12/06   15:58:0713/12/06   15:58:07



6 7

Pelin tavoite
Pelin tavoitteena on päihittää vihollisjoukot ja 
vallata pelilaudan kaikki 42 maa-aluetta.

Peliin valmistautuminen
1. Levitä pelilauta pelialueen keskelle.  

2.  Sekoita aluekortit (mukaan luettuna kaksi 
jokeria) ja aseta ne kuvapuoli alaspäin 
pelilaudan viereen. Nämä kortit muodostavat 
nostopakkasi. Jätä nostopakan viereen tilaa 
käytetyille korteille.

3.  Aseta Kultainen ratsuväki -yksikkö ruutuun 
numero neljä pelilaudan alaosassa olevaan 
Kultainen ratsuväki -taulukkoon (katso 
alapuolella oleva kuva). 

4.  Jokainen pelaaja valitsee oman värinsä 
ja ottaa kaikki senväriset sotilasyksiköt.
Aloitusyksiköiden lukumäärä riippuu 
pelaajien määrästä. Nämä yksiköt asetetaan 
pelilaudalle ennen pelin alkua.

3–4 pelaajan peli

MAAILMANVALLOITUS

5.  Laske aloitusyksiköittesi lukumäärä ja aseta 
ne eteesi.

6. Kukin pelaaja heittää yhtä arpakuutiota 
aloittajan selville saamiseksi. Suurimman 
silmäluvun saanut aloittaa pelin, ja sen 
jälkeen vuoro siirtyy myötäpäivään.

 

Alueiden valtaaminen
Suurimman silmäluvun saanut valtaa 
ensimmäisen alueen. 

Valtaa alue ottamalla yksi aloitusyksiköistäsi 
(yksi jalkaväkinappula) ja sijoita se 
valitsemallesi tyhjälle alueelle. Hallitset nyt 
kyseistä aluetta. Sitten seuraava pelaaja asettaa 
yhden yksikkönsä tyhjälle alueelle vallaten 
kyseisen alueen.

Jatkakaa peliä tähän tapaan, kunnes 42 aluetta 
on vallattu. 

Huomaa: Yksikköä ei voi sijoittaa alueelle, 
joka on jo jonkun valtaama.

Sillä ei ole väliä, jos joillakin pelaajista on yksi 
alue enemmän hallinnassaan kuin toisilla.

Alueiden vahvistaminen
Kun kaikki alueet on vallattu, voit alkaa 
vahvistaa niitä. Mitä enemmän yksiköitä 
sinulla on jollakin alueella, sitä helpompaa on 
puolustaa aluetta ja hyökätä siltä käsin.

Alueen vahvistaminen on helppoa: sijoita 
yksi aloitusyksikkösi hallitsemallesi alueelle. 
Vahvistusjoukkoja ei voi sijoittaa vihollisen 
alueelle. Kun vahvistusjoukkosi on asetettu 
paikoilleen, seuraava pelaaja vahvistaa yhden 
omista alueistaan. Jatkakaa tähän tapaan, 
kunnes jokaisen pelaajan aloitusyksiköt 
on käytetty.

Yhtä aluetta miehittävien yksiköiden 
lukumäärää ei ole rajoitettu, mutta jokaisella 
alueella täytyy sijaita vähintään YKSI yksikkö. 
Voit vahvistaa jotakin aluetta suurella määrällä 
yksiköitä tai voit hajauttaa yksikkösi eri 
alueille.

Kun jokainen pelaaja on asettanut 
aloitusyksikkönsä pelilaudalle – valloitus 
alkakoon! 

Jokainen pelaaja heittää arpakuutiota aloittajan 
selville saamiseksi. Korkeimman silmäluvun 
saanut aloittaa, ja peli jatkuu hänestä katsoen 
myötäpäivään.

Vuorojakso
Yksi RISK-vuoro koostuu neljästä vaiheesta, 
jotka on pelattava järjestyksessä:

VAIHE 1:
Vahvistusjoukkojen hankkiminen 
ja sijoittaminen
Vuorosi alussa saat lisäyksiköitä, joilla 
voit vahvistaa alueitasi. Saamiesi 
vahvistusjoukkojen määrä riippuu 
hallitsemiesi alueiden ja maanosien (jos 
sinulla on niitä) määrästä ja pöytään lyömistäsi 
aluekorttisarjoista.

1. Alueiden laskeminen: Laske aluksi 
hallitsemiesi alueiden lukumäärä ja jaa luku 
kolmella (murtolukujen jakojäännöksiä ei 
oteta huomioon). Siten saat selville saamiesi 
vahvistusjoukkojen määrän. 

Huomaa: Saat AINA vähintään kolme 
vahvistusjoukkoa. Vaikka yksikkösi 
miehittäisivät vain kahdeksaa aluetta tai sitä 
vähemmän, saat joka tapauksessa kolme 
vahvistusjoukkoa.

Ota vahvistusjoukkosi yksikköpinosta ja 
aseta ne eteesi. Näin voit alkaa kasvattaa 
vahvistusjoukkopinoasi.

Pelaajien lukumäärä Aloitusyksiköiden 
  lukumäärä 

 3 35 jokaiselle

 4 30 jokaiselle

1. Vahvistusjoukkojen hankkiminen ja 
sijoittaminen (pakollinen)

2. Taistelu (vapaaehtoinen)

3. Ryhmittäminen (vapaaehtoinen)

4. Aluekortin hankkiminen (vain siinä 
tapauksessa, että olet valloittanut vähintään 
YHDEN alueen vuorosi aikana)

Vihreät hallitsevat 13:a aluetta.
Pelaaja saa neljä vahvistusjoukkoa.

13 jaettuna 3:lla on 4 
(jakojäännöstä ei oteta huomioon). 

Punaiset hallitsevat viittä aluetta.  
Pelaaja saa kolme vahvistusjoukkoa. 

5 jaettuna 3:lla on 1  
(jokainen pelaaja saa aina VÄHINTÄÄN 

kolme vahvistusjoukkoa).
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2. Maanosien hallinta: Saat myös 
vahvistusjoukkoja jokaisesta hallitsemastasi 
kokonaisesta maanosasta. Muista, että maanosa 
on samanväristen alueiden ryhmä. Suurin 
maanosa on Aasia. Hallitaksesi jotain maanosaa 
hallinnassasi tulee olla kyseisen maanosan 
jokainen alue.

Saamiesi vahvistusjoukkojen lukumäärä 
riippuu hallinnassasi olevista maanosista (katso 
maanosataulukko pelilaudan vasemmassa 
alakulmassa). Laske bonusvahvistusjoukkosi 
yksikköpinostasi ja lisää ne edessä olevaan 
vahvistusjoukkopinoosi.

Saat lisävahvistusjoukkoja maanosan 
hallinnasta vain niin kauan, kun sinulla 
on kyseisen maanosan kaikki alueet 
hallinnassasi. Jos yksikin alue joutuu 
toisen pelaajan miehittämäksi, et voi saada 
lisävahvistusjoukkoja. 

3. Aluekorttien vaihtaminen: Voit 
vaihtaa aluekortteja hankkiaksesi 

lisävahvistusjoukkoja. Aluekortteja voi hankkia 
valloittamalla vihollisen alueita. Katso vaihe 4 
”Aluekortin hankkiminen” sivulla 13.

Aluekortit tulee vaihtaa sarjoina. Yksi sarja 
koostuu kolmesta kortista, joissa on sama 
aselajitunnus (kolme jalkaväki-, ratsuväki- tai 
tykistötunnusta) TAI kolmesta kortista, joissa 
on yksi jokaisesta aselajitunnuksesta, eli yksi 
jalkaväki-, ratsuväki- ja tykistötunnus.

Jos hallussasi on jokeri, se voi korvata minkä 
tahansa kolmesta aselajitunnuksesta.

Sinisellä pelaavalla on kaksi ratsuväkikorttia 
ja yksi jokeri. Jokeri korvaa yhden 
ratsuväkikortin, ja sitä voi käyttää kolmen 
sarjan muodostamiseen.

Jos sinulla on viisi korttia tai enemmän, sinun 
ON PAKKO vaihtaa yksi tai useampi sarja 
vuorollasi.

Saamiesi vahvistusjoukkojen määrä 
vaihdon yhteydessä riippuu siitä, kuinka 
monta korttisarjaa on siihen mennessä 
lyöty pöytään. Katso numeroitua Kultainen 
ratsuväki -taulukkoa pelilaudan alaosassa. 
Numerot ilmaisevat bonusvahvistusjoukkojen 
määrän vaihdon yhteydessä. Ensimmäinen 
pelissä pöytään lyöty korttisarja on neljän 
bonusvahvistusjoukon arvoinen. Seuraava 
korttisarja on kuuden bonusvahvistusjoukon 
arvoinen ja niin edelleen.

Kun lyöt vaaditun korttisarjan pöytään, saat 
bonusvahvistusjoukkoja Kultainen ratsuväki 
-merkin osoittaman määrän. Uusi ruutu 
ilmaisee, kuinka monta vahvistusjoukkoa 
seuraava pelaaja saa vaihtaessaan aluekortteja. 
Lisää vahvistusjoukot vahvistusjoukkopinoosi 
ja laita aluekortit käytettyjen korttien pakkaan.

K I INA
UUS I -GUINEA

Punaisilla pelaava vaihtaa ensimmäisenä 
kolmen kortin sarjan. Hän saa neljä 
bonusvahvistusjoukkoa, kuten Kultainen 
ratsuväki -taulukosta ilmenee. Sen jälkeen 
pelaaja siirtää Kultainen ratsuväki 
-merkkiä yhden ruudun eteenpäin ruutuun 
numero kuusi. Seuraava pelaaja, jolla 
on kolmen kortin sarja, saa siten kuusi 
bonusvahvistusjoukkoa.

4. Vahvistusjoukkojen sijoittaminen: 
Kerättyäsi vahvistusjoukkosi sinun tulee 
sijoittaa ne KAIKKI hallitsemillesi 
alueille. Voit halutessasi asettaa kaikki 
vahvistusjoukkosi yhdelle alueelle tai hajauttaa 
ne eri alueille.

VAIHE 2:
Taistelu
Kun kaikki vahvistusjoukot on sijoitettu, voit 
alkaa valmistella hyökkäystäsi! 

(Jos et halua hyökätä omalla vuorollasi, siirry 
kohtaan kolme.) 

Voit yrittää valloittaa jonkun toisen hallitseman 
alueen seuraavin edellytyksin:

1. Alueella on yhteinen rajaviiva jonkin oman 
alueesi kanssa tai alueeltasi on meriväylä 
alueelle, jolle hyökkäät (esimerkiksi Siam 
ja Indonesia).

 JA

2. Sinulla on VÄHINTÄÄN kaksi 
sotilasyksikköä alueella, jolta hyökkäys 
tehdään.  (Toisen yksikön täytyy jäädä 
puolustamaan aluetta, jolta hyökätään.) 

Hyökkäyksessä voi käyttää ENINTÄÄN 
kolmea yksikköä huolimatta yksiköiden 
määrästä sillä alueella, jolta hyökätään.

Taistelussa käytettävien yksiköiden lukumäärä 
ilmenee seuraavasta:

P-AMERIKKA

E-AMERIKKA 

AFRIKKA

AASIA

EUROOPPA

AUSTRALIA

 Yksiköiden määrä  Sallittujen hyökkäys-  
 hyökkääjän alueella  yksiköiden määrä

 1 Hyökkäys kielletty

 2 1

 3 1 tai 2

 4 tai enemmän  1, 2 tai 3
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Valloittaminen 

Valloittaaksesi alueen omalla vuorollasi sinun 
tulee ilmoittaa 

1. alue, jolta valloitus tehdään 

2. alue, jota valloitetaan 

3. hyökkäyksessä käytettävien yksiköiden 
lukumäärä.

Ota hyökkäysyksikkösi ja sijoita ne 
taistelukentän hyökkäysruutuihin.

Taistelukentän hyökkäysruudut.

Seuraavaksi puolustaja päättää, kuinka monta 
sotilasyksikköä hän käyttää puolustaakseen 
aluettaan ja sijoittaa ne taistelukentän 
puolustusruutuihin.

Huomaa: Voit puolustaa joko yhdellä 
tai kahdella yksiköllä. Alueellasi voi olla 
enemmänkin yksiköitä, mutta puolustukseen 
saa käyttää enintään kahta yksikköä yhden 
taistelun aikana.

Taistelukentän puolustusruudut.

Taistelujakso
Tärkeää! Taistelu tarkoittaa arpakuution 
heittoa yhden kerran (sekä hyökkääjän että 
puolustajan osalta) valloituksen aikana. Muista, 
että yksi valloitus voi koostua yhdestä tai 
useammasta taistelusta.

Kumpikin osapuoli heittää yhtä arpakuutiota 
jokaista hyökkäävää tai puolustavaa yksikköä 
kohden. Molemmat pelaajat heittävät 
arpakuutioita samanaikaisesti (punaiset 
arpakuutiot kuuluvat hyökkääjälle ja valkoiset 
puolustajalle), minkä jälkeen verrataan tuloksia.

Hyökkääjän KORKEINTA silmälukua 
verrataan puolustajan KORKEIMPAAN 
silmälukuun. KORKEAMPI

silmäluku voittaa, ja häviäjä poistaa yhden 
yksikön taistelukentältä. Poista voitettu yksikkö 
omaan pinoonsa. 

Tärkeää: Tasapelin sattuessa puolustaja 
voittaa AINA.

Jos molemmat pelaajat heittävät useampaa kuin 
yhtä arpakuutiota, verrataan arpakuutioiden 
SEURAAVAKSI SUURIMPIA lukuja.

Häviäjä menettää yhden yksikön myös siinä 
tapauksessa.

Sinisillä pelaava (hyökkäävä osapuoli) 
saa arpakuutioiden silmäluvuiksi 3 ja 2. 
Punaisilla pelaava (puolustava osapuoli) saa 
arpakuutioiden silmäluvuiksi 6 ja 2. Pelaajat 
vertaavat suurimpia silmälukuja: sinisillä 
on 3 ja punaisilla 6. Punaiset voittavat, ja 
sinisillä pelaava poistaa yhden yksikkönsä 
taistelukentältä. Seuraavaksi pelaajat 
vertaavat toiseksi suurimpia silmälukujaan:  
sinisillä on 2 ja punaisilla 2. Koska puolustaja 
voittaa aina tasapelin sattuessa, punaiset 
voittavat, ja sinisillä pelaava poistaa yhden 
yksikkönsä taistelukentältä. 

Taistelun päätyttyä jäljelle jääneet yksiköt 
palautetaan omille alueilleen pelilaudalla. 
Hyökkääjä voi seuraavaksi 

• keskeyttää hyökkäyksen kyseiselle alueelle 

• valloittaa uuden alueen 

• valloittaa alueen, jonne hän on hyökännyt 
aiemmin taistelun aikana

• päättää oman vuoronsa taisteluosuuden.

Huomaa: Voit taisteluiden välissä vaihtaa 
aluetta, jolta hyökkäät, ja jatkaa valloitusta 
naapurialueeltasi käsin.

Siniset hyökkäävät Egyptiin uudelta 
alueelta. Sinisillä pelaava on tehnyt Egyptiin 
hyökkäyksiä Pohjois-Afrikasta, mutta 
nyt hänellä on enää yksi yksikkö jäljellä 
Egyptissä.

Sinisillä on kuitenkin kymmenen yksikköä 
Itä-Afrikassa, jolla on myös yhteinen rajaviiva 
Egyptin kanssa. Siten siniset voivat jatkaa 
Egyptin valloitusta Itä-Afrikasta käsin.

Valloituksen voittaminen ja 
joukkojen siirtäminen
Jos tuhoat kaikki puolustusyksiköt vastustajasi 
alueelta taistelun aikana, olet selviytynyt 
valloitusyrityksestäsi voittajana ja voit vallata 
alueen. Siirrä taistelussasi käyttämäsi yksiköt 
taistelukentältä juuri valloittamallesi alueelle.

Palkkioksesi saat oikeuden siirtää lisäjoukkoja 
valloittamallesi alueelle samalta alueelta, josta 
hyökkäys tapahtui. Muista, että vähintään 
YHDEN yksikön täytyy jäädä alueelle, josta 
hyökättiin. Yhtään aluetta ei saa jättää tyhjäksi 
pelin aikana. 

Huomaa: Sinun on siirrettävä lisäyksiköt ennen 
uuden valloituksen aloittamista.

Poista häviävät yksiköt

Suurimmasta 
pienimpään

Tärkeää! VALLOITUS on hyökkäys yksittäiselle 
alueelle, ja se voi koostua yhdestä tai 
useammasta taistelusta. Valloitus kestää niin 
kauan, kunnes alue on vallattu tai kunnes 
hyökkääjä keskeyttää valloituksen. Voit 
mahdollisesti tehdä enemmän kuin yhden 
valloituksen vuorollasi.

HYÖKKÄÄJÄ 
PUOLUSTAJA

ASETA HYÖKKÄYSYKSIKÖT TÄHÄN

PUOLUSTAJA

HYÖKKÄÄJÄ

ASETA PUOLUSTUSYKSIKÖT TÄHÄN

HYÖKKÄÄJÄ

PUOLUSTAJA

KONGO

ITÄ-AFRIKKA

EGYPTI

LÄHI-ITÄ

POHJOIS-AFRIKKA

ASETA PUOLUSTUSYKSIKÖT TÄHÄN

ASETA HYÖKKÄYSYKSIKÖT TÄHÄN

Suurimmasta 
pienimpään
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Toisen pelaajan tuhoaminen
Jos tuhoat toisen pelaajan valloituksen aikana 
(eli toisella pelaajalla ei ole yhtään yksikköä 
jäljellä missään kohtaa pelilautaa), vastustajasi 
on poissa pelistä. Palkkiona perit tuhotun 
vastustajasi aluekortit (jos niitä on). Voit nyt 
itse käyttää perimiäsi aluekortteja.

Jos sinulla on nyt viisi tai useampi aluekortti, 
sinun TÄYTYY VÄLITTÖMÄSTI vaihtaa 
tarpeellinen määrä korttisarjoja (kunnes 
sinulla on korkeintaan neljä korttia) 
bonusvahvistusjoukkoihin. Sijoita nämä 
vahvistusjoukot haluamallesi alueelle, ennen 
kuin jatkat vuoroasi.

VAIHE 3:
Ryhmittäminen
Kun olet päättänyt kaikki hyökkäyksesi, 
saat tehdä yksiköilläsi YHDEN ryhmityksen 
(vapaan siirron). Siirto tehdään yhdeltä omalta 
alueelta toiselle, ja sen tarkoituksena on 
suojella rintamalinjaasi tai valmistella asemiasi 
seuraavaa vuoroasi silmällä pitäen.

(Jos et halua ryhmittää omalla vuorollasi, 
siirry vaiheeseen neljä.)

Ryhmitä siirtämällä haluamasi määrä 
yksikköjä yhdeltä alueeltasi ”omaan alueeseesi 
yhteydessä olevalle” alueelle. Alue, jolta siirrät 
yksiköt, ei saa jäädä tyhjäksi.

Alueet ovat ”toisiinsa yhteydessä”, jos niillä on 
yhteinen rajaviiva tai niitä yhdistävä meriväylä 
tai jos kaikki välissä olevat alueet myös 
OVAT HALLINNASSASI. Et voi kulkea 
vihollisalueiden kautta.

VAIHE 4:
Aluekortin hankkiminen
Jos valtasit vähintään YHDEN vihollisalueen 
vuorollasi, saat YHDEN aluekortin. Nosta pakan 
päällimmäinen kortti itsellesi. Vaikka olisit 
vallannut useamman kuin yhden alueen, saat tällä 
tavalla ainoastaan yhden aluekortin vuoroa kohti.

Tämän jälkeen on seuraavan pelaajan vuoro. 

Pelin voittaminen
Se, joka ensimmäiseksi tuhoaa kaikki 
vastustajiensa armeijat ja hallitsee kaikkia 
pelilaudan 42:ta aluetta, on valloittanut 
maailman ja voittaa pelin.

Tämän vuoron lopussa sinisillä pelaava päättää ryhmittää joukkojaan Ukrainaan Indonesiasta 
käsin Siamin, Intian ja Afganistanin kautta. Indonesia ja Ukraina ovat toisiinsa ”yhteydessä”, 
koska niiden välillä olevat alueet ovat sinisten miehittämiä ystävällismielisiä alueita, ja kulkureitti 
on siten sinisille vapaa ryhmittämistä varten.

K I INA

IRKUTSK

MONGOLIA

LÄHI-ITÄ

UKRAINA

POHJOIS-
EUROOPPA

ETELÄ-
EUROOPPA

POHJOIS-AFRIKKA

EGYPTI

ITÄ-AFRIKKA

KONGO

ISO-
BRITANNIA

LÄNSI-
EUROOPPA

KIINA

INTIA

AFGANISTAN

SIAM

INDONESIA
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Peliohjeet sisältävät kaksi eri tapaa pelata 
Kaksinpeli RISK -peliä. Molemmissa versioissa 
on mukana kaksi puolueetonta armeijaa 
(puolueettomat), jotka miehittävät pelilaudan 
kahden pelaajan kanssa.

Ensimmäisessä versiossa puolueettomat ovat 
passiivisia. He eivät voi siirtyä alueelta toiselle 
tai hyökätä. Nämä puolueettomat toimivat 
molempien pelaajien kulkuesteinä. Toisessa 
versiossa puolueettomat ovat aktiivisia, ja ne 
voivat liittoutua jommankumman pelaajan 
kanssa.

Seuraa Maailmanvalloitus RISK -pelin ohjeita 
sivuilla 6–13 ottaen huomioon edempänä 
mainitut muutokset.

Pelin tarkoitus 
Pelin tarkoituksena on tuhota vastustajasi.

Peliin valmistautuminen
Kumpikin pelaaja valitsee oman värinsä 
ja laskee itselleen 36 aloitusyksikköä. Ota 
molempaa puolueetonta armeijaa varten 24 
aloitusyksikköä. 

Poista kaksi jokeria aluekorttipakasta ja sekoita 
loput kortit. Jaa molemmille pelaajille 12 
aluekorttia ja yhdeksän korttia molemmalle 
puolueettomalle. Jaetut kortit paljastavat, 
mitkä alueet pelaaja miehittää pelin alussa. 
Kumpikin pelaaja sijoittaa nyt YHDEN 
yksikön (jalkaväkinappulan) jokaiselle 
korttien osoittamalle alueelle. Sijoita myös 
neljän puolueettoman armeijan yksiköt niille 
kuuluvien korttien perusteella.  Kun kaikki 
alueet on vallattu, laita jokerit ja aluekortit 
takaisin samaan pakkaan ja sekoita kortit. Aseta 
pakka korttien kuvapuoli alaspäin pelilaudan 
viereen.

Heittäkää arpakuutiota selvittääksenne kumpi 
sijoittaa vahvistusjoukkonsa ensimmäisenä. 
Seuraavaksi pelaajat vuorottelevat ja sijoittavat 

kolme yksikköä kerrallaan hallitsemilleen 
alueille (voit sijoittaa kaikki yksiköt yhdelle 
alueelle tai hajauttaa ne). Sijoittakaa 
vuorollanne yksi yksikkö jokaista puolueetonta 
kohden (puolueettoman hallitsemalle alueelle).

Heittäkää arpakuutiota aloittajan selville 
saamiseksi. Korkeamman silmäluvun saanut 
aloittaa pelin.

Passiivinen puolueettomuuspeli
Kun teet hyökkäyksen puolueetonta armeijaa 
vastaan passiivisessa pelissä, vastustajasi 
heittää arpakuutioita puolueettoman armeijan 
puolustamiseksi. Puolueettomat armeijat 
pysyvät pelilaudalla, kunnes ne tuhotaan. 
Niitä ei voi siirtää, ne eivät voi saada 
vahvistusjoukkoja eivätkä ne voi hyökätä.

Aktiivinen puolueettomuuspeli
Aktiivisessa peliversiossa puolueettomat ovat 
muutakin kuin tiesulkuja: ne voivat liittoutua 
jommankumman pelaajan kanssa ja vaihtaa 
liittoutumaa pelin aikana.

Puolueettomat voivat toimia kolmessa eri 
asemassa: ne voivat olla sitoutumattomia, 
liittoutuneena pelaajan 1 kanssa tai 
liittoutuneena pelaajan 2 kanssa. 

Puolueettomien armeijoiden väriset kanuunat 
(tykistönappulat) toimivat merkkeinä 
liittoutumisesta jommankumman pelaajan 
kanssa. 

Puolueettomat aloittavat sitoutumattomina, 
joten sijoita neljä kanuunaa (yksi kutakin 
puolueetonta armeijaa kohden) pelaajien 
puoliväliin. Puolueettoman liittoutuessa 
puolueettoman kanuunaa siirretään 
liittoutuneen pelaajan puolelle.

Vuorojakso
Vuorojakso on samanlainen kuin 
Maailmanvalloitus Risk -pelissä muutamaa 
lisävaihetta lukuun ottamatta. Lihavoidut 
kohdat ovat uusia vaiheita.

1. Puolueettomien lahjominen 
2. Vahvistusjoukkojen hankkiminen ja 

sijoittaminen
3. Liittoutuneiden vahvistaminen 
4. Taistelu
5. Ryhmittäminen
6. Liittoutuneiden ryhmittäminen
7. Aluekortin hankkiminen

1. Puolueettomien lahjominen 
Vuorosi alussa sinulla on mahdollisuus antaa 
aluekortti (jos sinulla on niitä) 

puolueettomalle, jotta kortista olisi sinulle 
enemmän hyötyä. Aseta aluekortti kuvapuoli 
alaspäin puolueettoman kanuunan alle. 
Aluekortti jää puolueettomalle, eikä sitä voi 
vaihtaa vahvistusjoukkoihin, ennen kuin 
kyseinen puolueeton armeija on tuhottu ja 
jompikumpi pelaajista perii armeijan kortit.

Siirrä puolueettoman kanuunaa seuraavaksi 
YHDEN aseman verran. Jos kanuuna on 
esimerkiksi sitoutumattomassa asemassa, 
siirrä kanuuna itsellesi omaksi liittolaiseksesi. 
Jos kanuuna puolestaan on vastustajasi 
puolella, siirrä kanuuna takaisin keskelle 
sitoutumattomaan asemaan.

• Voit antaa puolueettomalle useamman 
kuin yhden kortin omalla vuorollasi. Jos 

esimerkiksi joku puolueeton on vastustajasi 
liittolainen ja annat puolueettomalle kaksi 
aluekorttia, voit nyt siirtää kanuunaa kaksi 
asemaa kohti itseäsi. Näin puolueettomasta 
tulee sinun liittolaisesi.

• Voit antaa kortteja useammalle kuin yhdelle 
puolueettomalle. Aina kun annat aluekortin 
puolueettomalle, siirrä kanuunaa yksi asema 
lähemmäs itseäsi.

• Et voi antaa korttia puolueettomalle, jolla on 
jo viisi korttia – sellaista puolueetonta ei voi 
enää lahjoa.

Punaisilla pelaava ja sinisillä pelaava 
pelaavat aktiivista puolueettomuuspeliä 
käyttäen keltaista ja mustaa armeijaa 
puolueettomina. Punaisilla pelaava päättää 
omalla vuorollaan lahjoa keltaisen armeijan 
asettamalla aluekortin kuvapuoli alaspäin 
keltaisen kanuunan alle.

Punaisilla pelaava siirtää seuraavaksi 
keltaisen kanuunan sitoutumattomasta 
asemasta (omien pelaajien ja sinisten 
keskeltä) suoraan eteensä merkiksi siitä, että 
kyseinen armeija on nyt hänen liittolaisensa.

2. Vahvistusjoukkojen hankkiminen 
ja sijoittaminen

Voit saada ja sijoittaa vahvistusjoukkoja 
tavalliseen tapaan, katso sivut 6–8. Jätä 
liittolaistesi hallitsemat alueet ja maanosat pois 
laskuista vahvistusjoukkoja laskiessasi.

KAKSINPELI

Punaisella 
pelaavan 

RISK-
kortti

PELAAJA 1

PELAAJA 2

SITOUTUMATON 

Liittoutunut 
pelaajan 2 kanssa 

Liittoutunut 
pelaajan 1 kanssa 

SITOUTUMATON 

Liittoutunut 
pelaajan 2 kanssa 

Liittoutunut 
pelaajan 1 kanssa 

PELAAJA 1

PELAAJA 2
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3. Liittoutuneiden vahvistaminen 
Jokainen liittolaisesi voi myös saada 
vahvistusjoukkoja. Valitse liittolainen ja heitä 
yhtä arpakuutiota saadaksesi selville, kuinka 
monta vahvistusjoukkoa liittolainen saa. Sijoita 
arpakuution silmäluvun osoittama määrä 
yksiköitä mille tahansa kyseiselle liittolaiselle 
kuuluvalle alueelle. Voit sijoittaa yksiköt 
yhdelle alueelle tai hajauttaa ne usealle alueelle. 
Toista toimenpide kaikkien liittolaistesi osalta.

• Liittolaisia ei huomioida laskettaessa 
vahvistusjoukkojen määrää.

• Liittolaiset eivät saa bonuksia maanosista.
• Liittolaiset eivät vaihda aluekortteja 

korttisarjoihin.

4. Taistelu
Voit omalla vuorollasi hyökätä liittoutuneilla 
joukoilla samoin kuin omillasikin. Liittoutuneet 
joukot voivat hyökätä vastustajaasi, muita 
puolueettomia tai muita liittoutuneita kohti 
(mutta ei samaa väriä olevia kohti). Huomaa: 
Et voi saada yhtään aluekorttia käyttäessäsi 
liittolaista alueen valtaamisessa.

Kun valloituksesi puolueettoman alueelle 
(lopputuloksesta riippumatta) on päättynyt, 
ja/tai kun valloitus on päättynyt liittoutunutta 
armeijaa käytettyäsi, heitä yhtä arpakuutiota. 
Jos saat silmäluvuksi 1, 2, 3 tai 4, siirrä 
puolueettoman kanuunaa yhden aseman 
verran itsestäsi POISPÄIN. Liittoutuneista 
puolueettomista tulee nyt sitoutumattomia 
ja sitoutumattomista puolueettomista tulee 
vastustajasi liittolaisia. Jos saat silmäluvuksi 
viisi tai kuusi, puolueeton tai liittoutunut 
säilyttää asemansa.

Jos käytät liittolaista hyökätäksesi toista 
puolueetonta kohti, heitä yhtä arpakuutiota 
jokaisen puolueettoman armeijan puolesta.

Jos tuhoat puolueettoman armeijan (voitat 
puolueettomien viimeisenkin yksikön 
pelilaudalla) oman tai liittolaisarmeijasi avulla, 
saat voitetun armeijan mahdolliset aluekortit 
itsellesi.

Esimerkki: Sinisillä pelaava päättää valloittaa 
omalla vuorollaan Quebecin (jota hallitsee mustilla 
pelaava puolueeton ja tällä hetkellä sitoutumaton 
armeija) ja häviää. Hänen on nyt heitettävä 
arpakuutiota saadakseen selville, muuttuuko 
mustan  armeijan asema. Arpakuution silmäluku 
näyttää numeroa kolme. Sinisillä pelaavan täytyy 
siirtää mustan armeijan kanuunaa yhden aseman 
verran itsestään POISPÄIN, jolloin mustista tulee 
punaisilla pelaavan liittolainen.

Sinisillä pelaava käyttää lisäksi keltaista 
puolueetonta armeijaa (joka on tällä hetkellä hänen 
liittolaisensa) valloittaakseen Australian (joka 
on punaisten hallinnassa). Valloitus onnistuu, ja 
keltainen armeija miehittää nyt Australian. Sinisillä 
pelaava heittää arpakuutiota saadakseen selville 
muuttuuko sinisten asema. Arpakuution silmäluku 
näyttää numeroa viisi. Keltainen armeija pysyy 
liittoutuneena sinisten kanssa.    

5. Ryhmittäminen
Kun kaikki hyökkäykset ovat päättyneet, 
ryhmitä joukkojasi samalla tavalla kuin 2–4 
pelaajan Maailmanvalloitus RISK -pelissä 
(katso sivua 12).

6. Liittoutuneiden ryhmittäminen
Voit myös tehdä yhden ”vapaan siirron” jokaisen 
liittolaisesi puolesta. Lujita näiden joukkojen asemia 
samoin kuin lujittaisit omia asemiasi.

7. Aluekortin hankkiminen
Koska liittoutuneet eivät saa kortteja alueen 
valtaamisesta, et saa aluekorttia vallatessasi 
alueen puolueettoman armeijan avulla. Saat 
aluekortin vain vallatessasi alueen omien 
joukkojesi avulla.

Seuraavat säännöt mahdollistavat erilaisia tapoja pelata Risk-peliä.

Koska seuraavat pelit ovat hyvin samanlaisia kuin Maailmanvalloitus RISK, kerromme vain niiden 
erot! Jos jotakin sääntöä ei ole mainittu, siinä tapauksessa sääntö on sama kuin Maailmanvalloitus 
RISK -pelissä.

Pelin tavoite
Tehtävä RISK -pelissä tarkoituksena on 
suorittaa ensimmäisenä pelin alussa saamasi 
neljä tehtävää.

Peliin valmistautuminen
Jaa tehtäväkortit neljään pinoon korttien 
kääntöpuolella mainittujen sotilasarvojen 
mukaisesti.

Tehtävät on jaettu vaikeusasteittain seuraavien 
sotilasarvojen perusteella: kapteeni, majuri, 
eversti ja kenraali.

Sekoita jokainen korttipakka erikseen ja aseta 
ne kuvapuoli alaspäin pelilaudan viereen.

Jokainen pelaaja nostaa yhden tehtäväkortin 
jokaisesta pakasta, jotta kaikilla on neljä 
tehtäväkorttia. Katso tehtäväkorttejasi, 
mutta älä paljasta niitä vastustajillesi. Laita 
ylimääräiset tehtäväkortit takaisin laatikkoon 
katsomatta niitä.

Kun tehtävät on jaettu, valmistautuminen 
jatkuu samoin kuin Maailmanvalloitus RISK -
pelissä (katso sivua 6). Kultainen ratsuväki 
-merkkiä ei kuitenkaan käytetä.

Muista: sijoita yksikkösi huolella, koska se 
ratkaisee tehtävissä onnistumisen.

Vahvistusjoukkojen hankkiminen
Tehtävä RISK -pelissä korttisarjat lyödään 
eri tavalla pöytään. Pelilaudan alakulmassa 

sijaitseva Kultainen ratsuväki -taulukko ei 
ratkaise saamiesi vahvistusjoukkojen määrää. 
Tässä pelissä saat vahvistusjoukkoja korteissa 
näkyvien aselajitunnusten perusteella. Saamiesi 
vahvistusjoukkojen määrä korttien vaihdon 
yhteydessä ilmenee seuraavasta taulukosta:

  Vahvistusjoukkojen  
 Korttisarjat  määrä

 3 jalkaväkitunnusta  4

 3 ratsuväkitunnusta  6

 3 tykistötunnusta  8

 1 jokaista tunnusta 10

Muista: yksi jokeri voi korvata yhden 
jalkaväki-, ratsuväki- tai tykistökortin.

VASTUSTAJAN TUHOAMINEN
Tuhottuasi hävinneen armeijan saat vastustajan 
aluekortit itsellesi, mutta et tehtäväkortteja. 
Tehtäväkortit pysyvät salaisina pelin loppuun 
asti.

TEHTÄVÄN SUORITTAMINEN
Voit julistaa tehtävän suoritetuksi, kun olet 
suorittanut tehtäväsi kortissa mainittujen 
ohjeiden mukaisesti.

Et voi kuitenkaan julistaa kuin yhden tehtävän 
suoritetuksi yhden vuoron aikana.

2–4 pelaajaa

TEHTÄVÄ 

Vaihtoehtoisia pelitapoja

SITOUTUMATON 

Liittoutunut 
pelaajan 
1 kanssa 

PELAAJA 1

PELAAJA 2

Liittoutunut 
pelaajan
2 kanssa 
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Julista tehtävä suoritetuksi näyttämällä 
tehtäväkorttia kaikille pelaajille (SINÄ 
HETKENÄ, joka kortissa ilmoitetaan) 
vahvistaen tehtävän tulleen suoritetuksi. Aseta 
nyt tehtäväkortti kuvapuoli alaspäin pelilaudan 
viereen ja jätä se siihen pelin päättymiseen asti.

Huomaa: Kun tehtävä on suoritettu, ”suoritus” 
on voimassa lopullisesti, vaikka vastustajasi 
”tekisi suorituksesi tyhjäksi” seuraavalla 
siirrolla.

Suoritettuasi kolme tehtävää sinun on 

paljastettava neljäs (ja lopullinen) tehtäväsi, 
jotta kaikki pelaajat tietävät, mikä tehtävä on 
suoritettava pelin voittamiseksi. Viimeinen 
tehtäväkortti jää näkyviin koko loppupelin 
ajaksi, joten aseta se pelilaudan viereen 
kuvapuoli ylöspäin.

Pelin voittaminen
Tehtävä Risk -pelin voi voittaa kahdella eri 
tavalla: suorittamalla ensimmäisenä kaikki 
neljä tehtävää tai tuhoamalla kaikki vastustajat.

Pelin tarkoitus
Joukkue, joka ensimmäisenä tuhoaa YHDEN 
vastapuolen pelaajan, voittaa pelin.

Peliin valmistautuminen
Jokainen pelaaja valitsee oman värinsä ja 
joukkueet muodostetaan. Pelaajien tulee istua 
siten, että molemmat joukkueet pääsevät 
vuorotellen pelaamaan.

Jos esimerkiksi punaisilla ja mustilla joukoilla 
pelaavat kuuluvat samaan joukkueeseen, heidän 
täytyy vuorotella keltaisten ja sinisten kanssa.  

Pelaajat asettavat joukkonsa omille alueilleen.

Vahvistusjoukkojen hankkiminen
Hallitsemiesi alueiden määrää laskiessa sinun 
on otettava huomioon alueet, jotka jaat muiden 
joukkueesi jäsenten kesken 

(joukot voivat siirtyä ystävällismielisille 
alueille ryhmittymisen aikana, kuten alapuolella 
olevasta selityksestä ilmenee). 

4 pelaajaa kahdessa joukkueessa

JOUKKUE 

Huomaa: Maanosabonuksia (katso 
maanosataulukko pelilaudan vasemmassa 
alakulmassa) voi edelleen saada, jos yksittäinen 
pelaaja miehittää kyseisen maanosan kaikkia 
alueita.

Pelaaja, jolla on eniten yksiköitä jollakin 
alueella, hallitsee kyseistä aluetta. Jos kahdella 
pelaajalla on eniten yksiköitä, KUKAAN ei 
hallitse kyseistä aluetta.

Punaiset ja mustat joukot kuuluvat samaan 
joukkueeseen.

Mustilla pelaava hallitsee yksin seitsemää 
aluetta pelivuoronsa alussa. Hänellä ja 
punaisilla pelaavalla on molemmilla neljä 
yksikköä Grönlannissa.  Tässä tapauksessa 
mustista ja punaisista joukoista kumpikaan 
ei hallitse Grönlantia. Mustilla pelaavalla on 
kaksi ja punaisilla kolme yksikköä Itäisissä 
Yhdysvalloissa. Punaiset joukot hallitsevat 
kyseistä aluetta, koska niillä on enemmän 
yksikköjä siellä kuin mustilla.

Huomaa: Saadakseen maanosabonuksen 
yksittäisen pelaajan täytyy omistaa kyseisen 
maanosan kaikki alueet. Jos maanosan 
yhdeltäkin alueelta puuttuu määräenemmistö 
(jolloin alue ei ole vielä kenenkään ”oma”), 
maanosabonusta ei voi saada.

Kuten Tehtävä RISK -pelissä, Kultainen 
ratsuväki -merkki ei ole käytössä. Sen sijaan 

korttisarjojesi aselajitunnukset ratkaisevat, 
kuinka monta vahvistusjoukkoa saat (katso 
sivua 17).

Taistelu
Omaan joukkueeseen kuuluvan pelaajan 
joukkoja kohti ei voi hyökätä.

Ryhmittäminen
Ryhmittämisessä on kaksi sääntöä, jotka 
ovat erilaisia Maailmanvalloitus Risk -peliin 
verrattuna.

1. Saat siirtää joukkojasi yhdeltä alueelta, 
jossa sinulla on yksiköitä, mille tahansa 
toiselle alueelle edellyttäen, että siellä on 
omiasi tai muiden oman joukkueen jäsenien 
yksiköitä. Saat siirtää joukkojasi muiden 
joukkueenjäsenten alueille – myös vastoin 
heidän tahtoaan.

2. Siirtäessäsi joukkojasi jollekin alueelle 
joukkueenjäseniesi alueet (tai alueet, joissa 
on useamman joukkueenjäsenen yksiköitä) 
ovat ystävällismielistä maaperää. Muista 
tämä, kun tarkastelet, mitkä alueet ovat 
yhteydessä toisiinsa.

Punaisilla joukoilla pelaava voi vuoronsa 
lopussa siirtää joukkojaan Indonesiasta 
Siamiin (mustilla joukoilla pelaavan 
joukkueenjäsenen hallinnassa), Intiaan 
(punaisilla pelaavan hallinnassa), Lähi-Itään 
(mustilla ja punaisilla pelaavien hallinnassa) 
ja Itä-Afrikkaan. Tämä on sallittua, koska 
punaisilla pelaavan matka kulki vain 
ystävällismielisten alueiden halki.

Aluekortin hankkiminen
Joukkue jakaa aluekortit keskenään. Kun 
saat aluekortin, lisää se joukkueesi yhteisiin 
aluekortteihin. Anna joukkueen kortit 
seuraavalle pelaajalle oman vuorosi loputtua.

Pelin voittaminen
Se joukkue voittaa, joka ensimmäisenä 
onnistuu tuhoamaan jonkun vastapuolen 
pelaajan joukot.

Tässä pelissä pelaajat eivät voita henkilökohtaisesti, vaan osana joukkuetta. Pelaajat voivat jakaa 
alueita oman joukkueensa jäsenien kesken.

IRKUTSK

MONGOLIA

LÄHI-ITÄ

UKRAINA

KIINA

INTIA

AFGANISTAN

SIAM

ITÄ-AFRIKKA

INDONESIA

INTIAN VALTAMERI
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