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ARMÉERNA  

Det fi nns fem kompletta arméer som vardera består av tre truppslag:

Infanteri (värde: 1 trupp), kavalleri (värde: 5 trupper) och artilleri (värde: 10 trupper)

Du börjar spela med infanterispelpjäserna, men i takt med att du får fl er trupper kan du spara 
utrymme genom att byta in dem mot kavalleri- eller artillerispelpjäser.

Infanteri = 1 trupp Kavalleri = 5 trupper Artilleri = 10 trupper

Anfallstärningar Försvarstärningar

Det går att spela på fyra sätt:

RISK – hemligt uppdrag (sidan 5)
Klassiska RISK (sidan 12)

RISK för 2 spelare (sidan 13)
Snabbt RISK (sidan 14)

SPELPLANEN

Spelplanen består av en karta som är uppdelad i 42 territorier och 6 kontinenter. 
(Kontinenterna har olika färger.) Siffrorna längs planens sidor visar antalet trupper du får för 
varje kortset som byts in.

Observera att vissa 
territorier är förbundna 
genom en gräns och vissa 
av en sjöväg.

3

INLEDNING
Målet i RISK är enkelt: erövra fi endens territorier genom att gå in med dina trupper och 
anfalla. Tärningarna avgör om du besegrar fi enden eller om du blir besegrad. Om du 
besegrar alla fi endens trupper i ett territorium har du erövrat territoriet och är ett steg 
närmare världsherravälde. 

TÄRNINGARNA

Du använder rött när du anfaller och blått när du försvarar.

INNEHÅLL:  Spelplan • 5 arméer med 40 infanterispelpjäser, 12 kavallerispelpjäser 
och 8 artillerispelpjäser vardera • 56 RISK-kort • 1 kortlåda • 5 tärningar 
• 5 armélådor

ANVÄNDA

SPELANVISNINGARNA
Om det är första gången du spelar 
RISK och vill veta så mycket som 

möjligt, börjar du på sidan 3.

Om du vill börja spela direkt går du 
till sidan 5.

EN TITT PÅ SPELET 
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FÖRBEREDELSER

1. Först väljer alla spelare var sin armé. 
Räkna sedan ut hur många trupper varje 
spelare får vid spelets början. Det beror 
på hur många som spelar.  

2. Sedan utser ni en spelare till general. 
Generalen plockar ut de 12 korten med 
hemliga uppdrag från korthögen. Om 
ni är färre än fem spelare tar generalen 
också bort korten med hemliga uppdrag 
som hänvisar till de arméfärger som inte 
valdes och lägger tillbaka dem i lådan. 
Om till exempel den gröna armén inte 
valdes tar generalen bort kortet med 
hemligt uppdrag som hänvisar till den 
gröna armén.  

3. Generalen blandar sedan korten med 
hemliga uppdrag och delar ut ett kort till 
varje spelare. Spelaren till vänster får 
först och kortens framsida vänds nedåt. 
Resten av korten med hemliga uppdrag 
läggs tillbaka i lådan utan att någon, inte 
ens generalen, tittar på dem. 

4. Nu tar generalen bort de två jokerkorten 
från territoriekorten, blandar leken och 
delar ut alla territoriekort. Det är återigen 
spelaren till vänster som får först. (För 
ett spel med fyra eller fem spelare får 
två spelare ett extra kort vardera.) De här 
korten visar vilka territorier spelarna ska 
kontrollera i spelets början. 

5. Nu placerar spelarna en infanterispelpjäs 
på de territorier de fått tilldelade. 

6. När alla 42 territorier kontrolleras av 
någon, turas alla spelare (den yngsta 
börjar) om att placera ut ytterligare 
en infanterispelpjäs på något av sina 
territorier. Det här fortsätter tills 
alla spelare har slut på sina första 
infanterispelpjäser. (Obs! Det fi nns ingen 
begränsning av antalet trupper som du får 
placera på ett enskilt territorium. Du kan 
placera många på ett territorium och bara 
några få på dina andra territorier. Precis 
som med mycket annat i RISK är det du 
själv som bestämmer.)

7. Generalen samlar nu ihop alla 
territoriekort, lägger in de två jokerkorten 
i korthögen, blandar och placerar korten 
med framsidan nedåt bredvid spelplanen. 

8. Nu är det dags för den första omgången. 
Varje spelare slår en tärning och den som 
får högst siffra börjar.

RISK-KORT

Det fi nns:

Infanteri Kavalleri Artilleri

2 JOKERKORT
På varje kort fi nns bilder av alla tre truppslag.

12 KORT MED HEMLIGA UPPDRAG

Obs! De 12 korten med hemliga 
uppdrag används bara om ni 
spelar RISK – hemligt uppdrag. 
Lägg undan korten med hemliga 
uppdrag om ni spelar andra 
versioner av spelet. 

SPEL 1: RISK – hemligt uppdrag   (3-5 spelare)
I RISK – hemligt uppdrag tävlar ni om att först utföra ett hemligt uppdrag … och ni känner 
inte till varandras uppdrag.

SPELETS MÅL  

Bli först med att genomföra det hemliga uppdrag som beskrivs på ditt kort med hemligt 
uppdrag. 

42 TERRITORIEKORT
På varje kort fi nns namnet på ett territorium 

och en bild av infanteri, kavalleri eller artilleri. 

54

3 spelare
Varje spelare börjar med 

35 infanterispelpjäser

4 spelare
Varje spelare börjar med 

30 infanterispelpjäser 

5 spelare
Varje spelare börjar med 

25 infanterispelpjäser

ALASKA ALBERTA

UPPDRAG

STOR-
BRITANNIEN 

Förgör alla 
ORANGE trupper. 

Om du har makten över 
de orange trupperna 
ockuperar du i stället 
24 territorier som du 

väljer själv.

B74041060_Risk_Core_INST_15.indd 4-5B74041060_Risk_Core_INST_15.indd   4-5 5/4/16 6:32 PM5/4/16   6:32 PM



1. Först tar du så många trupper som du vill 
anfalla med och fl yttar dem över gränsen 
till det territorium som ska försvara sig. 
Du kan anfalla med upp till tre trupper. 
Det spelar ingen roll hur många trupper 
du har i ett territorium, du kan bara 
anfalla med en, två eller tre.

  En viktig regel som du måste komma 
ihåg: du kan inte lämna ett territorium 
tomt. Du måste alltid lämna kvar minst 
en trupp som står vakt. 

2. Sedan väljer försvararen om en eller två trupper ska försvara territoriet. Det spelar ingen 
roll hur många trupper som fi nns i territoriet för försvararen kan bara försvara med en 
eller två. Till skillnad från anfallaren kan försvararen använda den sista truppen i striden, 
ingen behöver stå vakt.

   Obs! Ju fl er tärningar du slår, desto större chans har du att vinna striden; det spelar ingen roll om du är anfallare 
eller försvarare. Men det ökar också antalet trupper som du kan förlora.

3. Nu börjar striden. Anfallaren slår en röd tärning för varje anfallande trupp och 
försvararen slår en blå tärning för varje försvarande trupp. Båda spelarna måste slå 
samtidigt.
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Om du väljer att anfalla: 

• Du kan bara anfalla ett territorium som 
delar gräns med ett av dina egna eller som 
förbinds med det genom en sjöväg (en 
streckad linje). Observera att Alaska är 
förbundet med och kan anfalla Kamtjatka.

• Du kan bara anfalla ett territorium i taget 
och bara från ett territorium i taget.

• Du måste alltid ha minst två trupper i det 
territorium du anfaller från. 

• Efter ditt första anfall kan du fortsätta 
anfalla tills du har eliminerat alla 
motståndartrupper i territoriet eller så 
kan du rikta ditt anfall mot ett annat 
territorium. Du kan anfalla så ofta du vill 
och du kan anfalla så många territorier du 
vill under en spelomgång. Valet är ditt.

SÅ HÄR SPELAR DU

Vid varje omgång gör du tre 
saker i den här ordningen:

EXEMPEL:
Du ockuperar 11 territorier = 

du får 3 nya trupper  

Du ockuperar 14 territorier = 
du får 4 nya trupper  

Du ockuperar 17 territorier = 
du får 5 nya trupper

2. ANFALL

STRIDEN

När du har placerat ut dina nya trupper bestämmer du om du vill anfalla. Om du vill det är ditt 
mål att inta en fi endes territorium genom att besegra alla motståndartrupper som redan fi nns 
där. De här striderna utkämpas med hjälp av tärningarna. 

Vid början av varje omgång (även din första) får du nya trupper.

Det här utgår från:  

               A. Antalet territorier du ockuperar.
               B. Värdet på de kontinenter du kontrollerar.

1.  Få nya trupper och placera 
ut dem på spelplanen.

2. Anfall (om du vill).  

3.  Flytta dina trupper (om 
du vill).

TERRITORIER   

Räkna först antalet territorier som du för 
närvarande ockuperar och dela sedan den 
summan med tre (strunta i decimaler). 
Svaret är det antal trupper du får. Placera 
ut de nya trupperna i det eller de territorier 
som du redan ockuperar. (Du kan fördela 
dem precis som du vill.)
Obs! Du får alltid minst 3 trupper under en omgång 
även om du ockuperar färre än 9 territorier. 

KONTINENTER 

Du får också nya trupper för varje 
kontinent du kontrollerar. (För att ta 
kontroll över en kontinent måste du 
ockupera alla dess territorier i början 
av din omgång.) Om du vill veta det 
exakta antalet nya trupper du får för 
varje kontinent, kan du titta på den 
kontinentbonusikon som visas ovanför 
varje kontinents namn på spelplanen (se 
exempel till höger). Du kan nu placera ut 
de här nya trupperna i de territorier som du 
redan ockuperar.

1. FÅ NYA TRUPPER

Vi tittar lite närmare på de här händelserna.

Den blå armén har anfallit den gula arméns Den blå armén har anfallit den gula arméns 
territorium med två trupper. Observera att den blå territorium med två trupper. Observera att den blå 
armén har lämnat en trupp i territoriet den kom från.armén har lämnat en trupp i territoriet den kom från.

Ikon för kontinentbonusIkon för kontinentbonus
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Oavsett vad du har gjort under din 
omgång kan du välja att avsluta den 
genom att fl ytta dina trupper. Du vill 
kanske fl ytta trupperna till ett bättre 
försvarsläge eller förbereda inför 
kommande anfall.

Obs! Du måste inte vinna en strid eller 
ens försöka anfalla för att förfl ytta 
trupperna. Du kan fl ytta trupperna i 
slutet av varje omgång. 

Om du vill fl ytta dina trupper fl yttar du 
så många trupper du vill från ett (och 
bara ett) av dina territorier till ett (och 
bara ett) av dina andra territorier som 
är förbundna med varandra. Territorier 
anses vara förbundna om alla territorier 
emellan dem också kontrolleras av 
dig och skapar en kedja av förbundna 
territorier. Du kan inte passera genom 
fi endens territorier. 

Kom ihåg: När du fl yttar dina trupper 
från ett territorium till ett annat, måste 
du lämna kvar minst en trupp som 
håller vakt. 

VEM VINNER STRIDEN?

Det är enkelt: para ihop de högsta tärningarna ni båda slog. För varje anfallstärning som 
är högre förlorar försvararen en trupp från det territorium som anfalls. Men för varje 
försvarstärning som är högre förlorar anfallaren en trupp från det territorium han eller 
hon anfaller från. (De besegrade trupperna placeras tillsammans med resten av dina 
trupper som inte är på spelplanen.) Om du slog ett ojämnt antal tärningar ignoreras de 
lägsta siffrorna.

Obs!
• Om det blir oavgjort vinner alltid försvararen.

• Anfallaren kan aldrig förlora fl er än två trupper vid ett tärningskast. 

• Om försvararen har en eller fl era trupper i territoriet efter anfallet, kan överlevande 
anfallande trupper återgå till det territorium de anföll från. Anfallaren kan välja att 
anfalla igen.

ERÖVRA TERRITORIER

Om du tillintetgör alla motståndartrupper i ett territorium erövrar du det territoriet och 
alla trupper som överlevde striden måste stanna kvar i territoriet. Om du vill kan du 
också fl ytta in fl er trupper från det anfallande territoriet. 

Kom ihåg: Du måste alltid lämna minst en trupp i det territorium du anföll från. 

Och glöm inte: Du kan anfalla så många gånger du vill under en omgång, även om 
ditt första anfall inte lyckades. Det är du som avgör hur många gånger och hur 
många olika territorier du vill anfalla. Du får nya trupper utifrån hur många territorier och kontinenter du kontrollerar, men du kan 

också få fl er trupper genom att byta in territoriekort.

FÅ YT TERLIGARE TRUPPER 

3. FLYTTA TRUPPERNA

AVSLUTA ANFALLET

När du har genomfört anfallet och erövrat minst ett territorium, tar du det översta 
territoriekortet från draghögen. (Mer information om territoriekort fi nns på sidan 10.) 
Nu kan du fl ytta trupperna.

EXEMPEL 1 EXEMPEL 3

EXEMPEL 2 EXEMPEL 4 

ANFALLARENS 
TÄRNING

FÖRSVARARENS 
TÄRNING

Högsta
paret

RESULTAT: Försvararen förlorar en trupp. RESULTAT: Anfallaren förlorar två trupper.

Högsta
paret

Näst högsta
paret

RESULTAT: Försvararen förlorar en trupp och 
anfallaren förlorar en trupp.

Högsta
paret

Näst högsta
paret

RESULTAT: Försvararen förlorar en trupp.

Högsta
paret

Den orange armén har bestämt att två trupper ska Den orange armén har bestämt att två trupper ska 
förflförfl yttas till Indien och de går via de förbundna 
territorier som armén kontrollerar.territorier som armén kontrollerar.

När du har fl yttat trupperna är din omgång 
slut och du ger tärningarna till nästa 
spelare. 

Obs! Alla trupper du fl yttar måste hamna 
i samma territorium.
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Den spelare som först genomför sitt hemliga 
uppdrag, och visar sitt kort med hemligt uppdrag 
som bevis, vinner. 

Viktigt! I RISK – hemligt uppdrag kan du 
genomföra ditt uppdrag med hjälp av en annan 
spelare (utan att spelaren vet om det). Om till 
exempel ditt uppdrag är att tillintetgöra alla gula 
trupper och en annan spelare tar bort den sista 
gula truppen från spelplanen, har den spelaren 
hjälpt dig att genomföra ditt hemliga uppdrag. 

Det är ingen fara om du inte kommer ihåg alla 
regler den första gången du spelar. Fortsätt bara 
spela och ha roligt! 

Du kommer snabbt in i spelet och varje gång du 
spelar blir du lite bättre. Och plötsligt är du ett 
strategiskt geni som härskar över hela världen! 

BONUS FÖR OCKUPERADE TERRITORIER  

Om något av de tre korten du byter in visar bilden av ett territorium du ockuperar får du två extra 
trupper. Du måste placera båda de här trupperna på just det territoriet. Om du erövrade ett territorium från fi enden 

under din omgång får du dra det översta 
kortet från högen med territoriekort. (Du 
får bara ett kort även om du erövrade fl era 
territorier.)

Du försöker samla set med tre kort i någon 
av följande kombinationer: 

TERRITORIEKORT 

Det första setet som byts in = 4 trupper 

Det andra setet som byts in = 6 trupper 

Det tredje setet som byts in = 8 trupper

Det fjärde setet som byts in = 10 trupper

Det femte setet som byts in = 12 trupper

Det sjätte setet som byts in = 15 trupper

3 kort med samma truppsymbol

1 vardera av de 3 truppsymbolerna 

2 kort med samma truppsymbol 
plus ett jokerkort 

När du har fått ett set med tre territoriekort 
kan du byta in dem mot nya trupper i början 
av din nästa omgång. Du får fl er trupper 
beroende på hur många set som byts in. Det 
spelar ingen roll vem som byter in dem. (Se 
tabellen till höger.)

När det sjätte setet har bytts in är varje 
ytterligare set värt fem trupper till. Det 
sjunde setet är till exempel värt 20 trupper, 
det åttonde 25 trupper och så vidare. 

Kom ihåg: Första och andra setet, och 
så vidare, hänvisar till set som bytts in 
av någon under spelets gång. Om det till 
exempel är du som byter in det tredje setet i 
spelet får du åtta trupper även om det är det 
första setet just du byter in. 

Obs! Om du har fem eller sex kort i början av din 
omgång måste du byta in minst ett set. Du får även byta 
in ett andra set om du har ett. 

För att snabbt kunna se hur många set som 
bytts in kan ni ha dem instuckna under 
spelplanens kanter med framsidorna vända 
uppåt. (Se exempel till höger.)

VEM VINNER 

Kom ihåg att alla 
omgångar består 
av tre händelser:

1. Få nya trupper.

2. Anfall (om du vill).

3.  Flytta dina trupper 
(om du vill).

• Om du med hjälp av de här korten får sex 
eller fl er kort, måste du genast byta in så 
många set att du bara får högst fyra kort 
på hand. När du bara har fyra, tre eller två 
kort måste du sluta byta in. 

• Om de här korten ger dig färre än sex kort 
totalt måste du vänta till början av din 
nästa omgång innan du byter in ett set. 

• Tänk på att du bara kan byta in kort efter 
en strid om du eliminerar en motståndare 
och får så många kort att du totalt får sex 
eller fl er. Annars kan du bara byta in kort 
i början av din omgång.

• Om ditt hemliga uppdrag var att 
eliminera just den motståndaren vinner 
du förstås spelet.

ELIMINERA EN MOTSTÅNDARE  

Om du eliminerar en motståndare genom att besegra hans eller hennes sista trupp på 
spelplanen får du alla territoriekort den spelaren har samlat. 
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STOR-
BRITANNIEN 

ONTARIONORDVÄST-
TERRITORIERNA 

ALBERTA

ALBERTASTOR-
BRITANNIEN 

VÄSTRA
USA 

ALASKA
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SPEL 2: Klassiska RISK   (3-5 spelare)
I klassiska RISK måste du erövra hela världen … och ha den sista överlevande armén.

SPEL 3: RISK FÖR 2 SPELARE  
RISK för 2 spelare spelas som klassiska RISK med en viktig skillnad: förutom din armé och 
motståndarens armé fi nns det en ”neutral” armé på spelplanen. Den fungerar som en buffert 
mellan dig och motståndaren. 

FÖRBEREDELSER

1. Först väljer alla spelare var sin armé. 
Räkna sedan ut hur många trupper 
varje spelare får vid spelets början. 
Det beror på hur många som spelar. 

2. Varje spelare kastar en tärning och 
den som slår högst placerar ett 
infanteri på valfritt territorium på 
spelplanen. Alla spelare turas sedan 
om att placera ut ett infanteri på de 
territorier som inte är ockuperade. 
Spelaren till vänster börjar. Det här 
fortsätter tills alla 42 territorier är 
upptagna. 

3. När alla 42 territorier kontrolleras av 
någon, turas spelarna om att placera 
ytterligare ett infanteri på valfritt 
territorium som han eller hon redan 
har. Det här fortsätter tills alla har 
slut på sina första infanterispelpjäser. 
(Obs! Det fi nns ingen begränsning av 
antalet trupper som du får placera på 
ett enskilt territorium. Du kan placera 
många på ett territorium och bara 
några få på dina andra territorier. 
Precis som med mycket annat i RISK 
är det du själv som bestämmer.)

4. Blanda sedan högen med 
territoriekort (kom ihåg att ta bort 
korten med hemliga uppdrag) och 
placera korthögen med framsidan 
nedåt bredvid spelplanen. 

5. Nu är det dags för den första 
omgången. Den som placerade ut 
den första truppen ska börja. 

6. Spelet fortsätter som i RISK – 
hemligt uppdrag. Men i den här 
varianten fi nns inga hemliga 
uppdrag. Ditt mål är helt enkelt att 
eliminera alla de andra spelarna.

VEM VINNER

Spelaren som först eliminerar alla motståndare genom att erövra alla 42 territorier på 
spelplanen vinner. Han eller hon har nu erövrat hela världen och är den nya härskaren.

SÅ HÄR SPELAR DU

1. Du och motståndaren väljer var sin 
armé. Sedan väljer en av er en färg 
för den tredje, neutrala armén. När de 
tre arméerna har valts skiljer ni ut 40 
infanterispelpjäser från vardera. De här 
blir de trupper ni använder för att börja 
spelet.

2. Ta bort korten med hemliga uppdrag och 
de två jokerkorten. Blanda sedan och 
dela ut resten av korten. Lägg dem med 
framsidan nedåt i tre lika stora högar: en 
för dig, en för motståndaren och en för 
den neutrala armén. Varje spelare, och 
den neutrala armén, ska ha 14 kort.

3. Placera sedan en av dina infanteripjäser 
på vart och ett av de 14 territorier som 
visas på korten du fi ck. Din motståndare 
gör samma sak. Placera sedan ett 
neutralt infanteri på vart och ett av de 14 
territorier som den neutrala armén fi ck. 

4. När alla territorier på spelplanen 
kontrolleras, turas du och motståndaren 
om att placera ut era återstående trupper: 
placera två trupper på ett eller två av 
territorierna du kontrollerar tills du har 
slut på dina första 40 infanterispelpjäser. 
Turas sedan om att placera ut en neutral 
trupp på valfritt neutralt territorium. 
Placera den så att den blockerar din 
motståndares möjliga framryckning. 
Fortsätt tills ni har använt den neutrala 
arméns alla 40 första infanterispelpjäser.

5. När alla tre set med 40 infanterispelpjäser 
är utplacerade på spelplanen, lägger ni 
tillbaka de två jokerkorten i korthögen, 
blandar korten och börjar spela. Resten 
av RISK för 2 spelare är samma som 
klassiska RISK. 

3 spelare
Varje spelare börjar med 

35 infanterispelpjäser

4 spelare
Varje spelare börjar med 

30 infanterispelpjäser

5 spelare
Varje spelare börjar med 

25 infanterispelpjäser

1312

ANFALL  

När det är din tur kan du anfalla valfritt territorium som gränsar till eller är förbundet 
med ett av dina territorier genom en sjöväg. När du anfaller ett neutralt territorium slår 
motståndaren tärningarna för att försvara det neutrala territoriet. 

Den neutrala armén kan inte anfalla och får inga förstärkningar under spelets gång.

SPELETS MÅL  

Eliminera alla motståndare och ockupera alla territorier på spelplanen.

SPELETS MÅL 

Eliminera din motståndare genom att erövra alla hans eller hennes territorier.

VEM VINNER  

Den som först eliminerar sin motståndare genom att erövra alla hans eller hennes 
territorier vinner spelet. Du behöver inte eliminera den neutrala armén. För det mesta har 
alla neutrala trupper redan eliminerats innan spelet slutar. Det gör inget om det händer. 
Spelet fortsätter tills en spelare besegrar den andra. 

B74041060_Risk_Core_INST_15.indd 12-13B74041060_Risk_Core_INST_15.indd   12-13 5/4/16 6:34 PM5/4/16   6:34 PM



0516B7404106  Aa Risk Core       Instructions  (SE)

Originator: CF Approval: ROD ROD: 05.06 File Name: B74041060_Risk_Core_INST_15.indd

SPEL 4: Snabbt RISK   (3-5 spelare)
Snabbt RISK är en kortare version av klassiska RISK. Det passar de spelare som vill 
ha ett snabbare spel eller de som bara vill spela en annan version. Innan du spelar 
Snabbt RISK bör du läsa igenom de fullständiga reglerna för klassiska RISK. 

F. Vad är ett anfall?

S. Ett anfall är en eller fl era strider som 
utkämpas för att inta ett eller fl era 
territorier under en omgång. Ett anfall 
börjar när du först slår tärningarna och 
slutar när du bestämmer dig för att sluta, 
eventuellt förfl yttar dina trupper och 
lämnar över tärningarna till spelaren till 
vänster.

F. Hur länge kan jag anfalla under en 
omgång?

S. Under en enda omgång kan du anfalla 
alla närliggande territorier så länge du 
vill, om du har minst två trupper i det 
territorium du anfaller från. 

F. När ska jag sluta anfalla och avsluta min 
omgång?

S. För att kunna vinna måste du anfalla och 
erövra territorier. Det här innebär inte 
att du måste anfalla alla angränsande 
territorier varje gång det är din tur. Ju

längre du anfaller, desto fl er trupper 
kan du förlora. Dina styrkor blir då mer 
utspridda och du blir mer sårbar. Om 
du ockuperar fl er och fl er territorier får 
du förmodligen färre trupper på vart 
och ett. Det kan göra det enklare för 
motståndarna att inta dina territorier och 
kanske eliminera dig från spelet.

F. Vad händer om jag inte har några trupper 
kvar?

S. Du kan använda trupper av en annan 
färg eller papperslappar för att hålla reda 
på armén.

F. Hur många territoriekort kan jag vinna 
under en omgång?

S. Det spelar ingen roll hur många 
territorier du erövrar under en omgång. 
Du får bara ett territoriekort i slutet av 
omgången. Om du tar över en besegrad 
spelares territorier får du den spelarens 
alla kort.

SPELETS MÅL 

Att inta alla motståndares högkvarter och samtidigt ha kvar kontrollen över sitt eget 
högkvarter. 

1514

SÅ HÄR SPELAR DU  

1. Efter att du har placerat ut dina trupper 
i början av spelet som i klassiska 
RISK, utser du ett av de territorier du 
tagit kontrollen över till ditt högkvarter 
(men avslöja det inte för någon). 
Leta sedan reda på dess matchande 
territoriekort och placera det med 
framsidan nedåt framför dig utan att 
säga vilket territorium du valt. 

2. Efter att alla, i tur och ordning, har valt 
ett högkvarter vänder alla spelare upp 
sina kort och avslöjar platsen för sina 
högkvarter. 

Nu kan spelet börja. Det spelas på samma 
sätt som klassiska RISK men det fi nns ett 
par skillnader:

• Om du intar en motståndares högkvarter 
placerar du högkvarterskortet du vunnit 
med framsidan upp framför dig. Det är 
ett bevis på att du erövrat det. 

• Om ditt högkvarter intas av en 
motståndare elimineras du inte från 
spelet. Du ger bara ditt kort till 
motståndaren och fortsätter spela. 

•  Du får inte använda ett högkvarterskort 
som en del av ett matchande kortset. Det 
kan vara bra att ha alla högkvarterskort 
i en särskild hög så att du inte blandar 
ihop dem med andra kort du får under 
spelet. 

VEM VINNER

Den som först intar alla motståndares högkvarter (och fortfarande kontrollerar sitt eget 
högkvarter) vinner spelet.

Det går att förkorta spelet ännu mer:

4 spelare 
Inta 2 valfria motståndares högkvarter och ha kvar 

kontrollen över ditt eget.  

5 spelare 
Inta 3 valfria motståndares högkvarter och ha kvar 

kontrollen över ditt eget. 

1. Erövra hela kontinenter: du får fl er 
trupper då. 

2. Håll koll på fi enden: om de bygger upp 
styrkor på angränsande territorier eller 
kontinenter kan de förbereda ett anfall. 
Se upp! 

3. Förstärk gränserna mot fi endens 
territorier så att du bättre kan försvara 
dig om en granne bestämmer sig för att 
anfalla dig. 

4. Det spelar ingen roll hur många trupper 
du får i början av din omgång. Det 
viktiga är att tänka på var du placerar 
dem – vill du förbereda dig inför ett 
anfall eller vill du kunna försvara dig 
mot ett. En bra krigsstrategi är att fl ytta 
trupperna till fronten och förstärka de 
territorier som gränsar mot fi endens 
territorier. 

BRA TIPS OCH STRATEGI
I alla RISK-spelversioner kan det vara bra att tänka på de här fyra strategiråden: 

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR
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