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INDLEDNING

Ført an af Troldmændenes Konge, Herren af Nazgûl, belejrer
Saurons mørke kræfter Minas Tirith, Gondors hovedstad. Byen har
altid været de godes højborg. Byens uindtagelige bymure og den
store byport har aldrig været indtaget. 7 mure i 7 planer beskytter
indbyggerne, mens sletten, der omkranser byen, Pelennors frodige
slette, befæstes yderligere. Området forsvares af Rammas Echor, en
ydermur, og nogle forter på hovedvejen til Osgiliath.

De mørke kræfter er stærke og har en stor rambuk, Grond, der
er bygget til at bryde igennem byporten. Hvis det lykkes, vil
Herren af Nazgûl indtage Minas Tirith og ødelægge byen med
sine store styrker.

Men krigshornene gjalder, og Minas Tirith tager kampen op. Kong
Theoden og ridderne fra Rohan ankommer for at forsvare byporten.
Aragorn er også at finde på ét af skibene med sorte sejl med kurs
mod slagmarken. Har de krigsheldet med sig, så de kan redde Minas
Tirith, eller stormer de onde kræfter byen denne gang?

Denne specielle version for 2 spillere giver dig mulighed for at
kommandere over de gode eller de onde kræfter og afgøre
Gondors skæbne i et af de afgørende slag i Ringenes Herre.

HVAD DU SKAL BRUGE TIL SPILLET

Nogle af de ting, der er nævnt nedenfor, skal tages fra Ringenes Herre
Risk - hovedspillet.
Minas Tirith-spillebræt, 66 forstærkningskort, 16 Minas Tirith-
kort, 4 røde og 3 sorte terninger.

SPILLETS FORMÅL

De gode kræfter skal tage 2 onde ledere til fange.

De onde kræfter skal belejre territoriet Minas Tirith med 1 eller
flere bataljoner.

De god
* Infanter
* Infanter

bueskyt
* Kavaler
* Kavaler

bueskyt
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Hvis ingen af målene opnås, vinder den spiller, der har samlet
flest point, når det sidste forstærkningskort er taget.

SPILLEBRÆT

Spillebrættet er opdelt i 32 territorier, 3 sektioner af Minas
Tirith-muren og 1 territorium med byen Minas Tirith.

FIGURER
De grønne og gule bataljoner repræsenterer de gode kræfter,
mens de røde og sorte bataljoner repræsenterer de onde kræfter.
Der er 9 figurer:

KORT

Der er to typer kort i spillet:

1. FORSTÆRKNINGSKORT
Brug alle territoriekort fra hoved- og udvidelsesspillene - også
jokerkort.

Hvert af disse 64 kort viser et billede med forbindelse til
infanteri, kavaleri eller væsener. Der er to jokerkort, der viser alle
tre figurer. Gode forstærkningskort viser også et sølvsværd,
hvorimod de onde forstærkningskort viser et sort sværd.

Bemærk: Det territorium, der er vist på forstærkningskortet,
gælder ikke i Minas Tirith-spillet.

2. MINAS TIRITH-KORT
Magtbalancen kan tippe gennem hele spillet. Disse kort
indeholder begivenheder og ledere, som kan gøre en stor forskel
for din strategi og dit held under slagene. Hvert kort fortæller,
hvilken hær der må bruge det (den gode og/eller den onde).
Medmindre der står noget andet på kortet, skal hvert kort
lægges til side efter brug.

TERNINGER

Der er 7 terninger: 4 røde og 3 sorte terninger. De sorte
terninger bruges til at afgøre, hvilke slag spillerne skal
udkæmpe. (Se "Kampe" på side 6). De røde terninger bruges
under slagene. (Se "Slag" slag på side 8).
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INFANTERIINFANTERI

VÆSENVÆSEN

KAVALERIKAVALERI
De gode kræfter
* Infanteribataljoner (grønne)
* Infanteribataljoner med

bueskytter (gule)
* Kavaleribataljoner (grønne)
* Kavaleribataljoner med

bueskytter (gule)

De onde kræfter
* Infanteribataljoner (sorte)
* Infanteribataljoner med

bueskytter (røde)
* Kavaleribataljoner (sorte)
* Troldebataljoner (sorte)
* Olifantbataljoner (røde)
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FORBEREDELSER

1. Placer spillebrættet på en plan overflade.

2. Bland forstærkningskortene og Minas Tirith-kortene hver for sig,
og placer dem med forsiden nedad ved siden af spillebrættet.

3. Placer alle de røde terninger ved siden af spillebrættet.

4.Afgør, hvem der er de gode kræfter, og hvem der er de onde
kræfter. Der er et begrænset antal bataljoner for de 2 forskellige
hære.

DE GODE KRÆFTER

DE ONDE KRÆFTER

5. Placer dine bataljoner på spillebrættet som vist.

6. Når du har placeret alle dine bataljoner og ledere på
spillebrættet, er du klar til det store slag.

09034842

Der spille

1. De god
terning

2. I først
terning
side 5)

3. Spillere
Denne 

4. Den tr
med d

5. I anden

6. Denne 
kræfte

7. I tredje
kræfte

8. Fortsæ

Ledere
5 ledere: 3 grønne og 2 gule

Infanterister       Bueskytter
32 infanterister: 20 grønne og

12 gule bueskytter

Infanterister
50 infanterister: 40 sorte og 10 røde

infanterister med armbrøster

Vargryttere Sorte ryttere
10 kavalerister: 5 vargryttere og

5 sorte ryttere

Trold Olifant
10 væsener: 6 sorte trolde og

4 røde olifanter

Ledere
3 ledere: 2 sorte og 1 rød leder

Kavalerister           Bueskytter
21 kavalerister: 18 grønne og

3 gule bueskytter
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De gode kræfter

De onde kræfter

Handlingsterninger

Minas Tirith-kort

Forstærkningskort

Minas Tiriths mure

Ydermuren Rammas Echor

Brugte kort

OMRÅDE 1

1
2

3

OMRÅDE 2

OMRÅDE 3

x4 x3 x 1

x4

x 1

x3 x 1

x4

x 1 x 1

x2 x3
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SELVE SPILLET

Der spilles i runder. Hver runde består af tre ture.

1. De gode kræfters spiller starter ved at slå med de tre sorte
terninger.

2. I første runde vælger spilleren for de gode kræfter en af
terningerne og slår først. (Se afsnittet "Når det er din tur" på
side 5).

3. Spilleren, der repræsenterer de onde kræfter, får anden tur.
Denne spiller tager en af de 2 terninger, der er tilbage.

4. Den tredje tur går til spilleren for de gode kræfter, som slår
med den sidste terning.

5. I anden runde slår de onde kræfters spiller med alle 3 terninger.

6. Denne gang slår de onde kræfters spiller først, så de gode
kræfters spiller og til sidst de onde kræfters spiller igen.

7. I tredje runde byttes der om endnu en gang, og de gode
kræfters spiller slår først igen.

8. Fortsæt spillet på samme måde.

ryttere
re og

d leder

ytter
og

3 Sorte terninger

1
2

3
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NÅR DET ER DIN TUR

En spillers tur består af fire faser:

1. Vælg 1 terning.
2. Træk forstærkningskort.
3. Byt kort.
4. Udkæmp slag.

1. VÆLG 1 TERNING

Den sorte terning, du vælger, afgør det antal forstærkningskort,
som du skal trække i anden fase OG det antal kampe, som dine
hære kan deltage i, i fjerde fase.

2. TRÆK FORSTÆRKNINGSKORT

Den terning, du vælger, giver følgende antal kampe og
forstærkningskort:

Antal øjne Antal Antal
på terningen kampe forstærkningskort

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

Læg de forstærkningskort, du trækker, med forsiden opad
foran dig.

3. BYT KORT

Du må bytte ét eller flere sæt forstærkningskort.

Et sæt kort er 3 af samme slags som følger:

* Infanteri + infanteri + infanteri
* Kavaleri + kavaleri + kavaleri
* Væsen + væsen + væsen

Vælg selv, hvilken figur et jokerkort skal repræsentere.

Bemærk: I dette spil er en af hver slags IKKE et sæt (infanteri +
kavaleri + væsen).
Når du bytter sæt, skal du trække det øverste af Minas Tirith-
kortene. Læg de byttede forstærkningskort til side i en bunke for
sig med forsiden opad ved siden af den kortbunke, der trækkes fra.
Du må kun bruge Minas Tirith-kort med forbindelse til din hær.
Hvis du trækker et kort, du ikke kan bruge, skal du lægge det
til side.
Læg de Minas Tirith-kort, du trækker, med forsiden opad foran
dig. Bunken af kort, der er lagt til side, må ikke blandes igen, når
det sidste kort er taget.

FORSTÆRKNINGSKORT

JOKERKORT

FORSTÆRKNINGSKORT

JOKERKORT

NÆRE HARAD
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Særlig bytning af kort
Du må foretage en særlig bytning for hver tur, når ét af de kort,
du bytter, viser din hærs sværd. Det giver dig mulighed for at
vælge mellem følgende:

* Træk de 2 øverste Minas Tirith-kort, behold det ene kort, og
læg det andet til side.

* Vælg ét af dine hærs kort fra de Minas Tirith-kort, der er lagt
til side.

* Tag en bataljon af samme slags, som er vist på kortsættet, og
læg den i et af de territorier, hvor du har bataljoner.
• Hvis det er en infanteribataljon, skal du vælge en

infanteribataljon eller en infanteribataljon med bueskytter.
• Hvis det er en kavaleribataljon, skal de gode kræfter vælge

en kavaleribataljon eller en kavaleribataljon med bueskytter.
• Hvis det er en bataljon med væsener, skal de onde kræfter

vælge en bataljon med trolde eller olifanter. De gode kræfter
har ingen væsener i dette slag.

Forstærkninger
Nogle Minas Tirith-kort giver dig mulighed for at placere
bataljoner direkte på kortene, når du får forstærkninger til dine
hære. Dette giver dig ekstra kampstyrke. (Se "Minas Tirith-kort").
Du behøver ikke et sæt forstærkningskort til dette formål. Du
kan nemlig placere bataljonerne én ad gangen på kortet, f.eks.
giver et væsen-kort dig en bataljon med væsener på kortet. Læg
forstærkningskort, der er byttet på denne måde, til side i en
bunke med forsiden opad ved siden af den bunke, der trækkes
kort fra.

Du må kun have 6 forstærkningskort foran dig. Hvis du har 7
eller flere forstærkningskort, skal du bytte kort.

Udfør alle træk med dine kort, før du indleder dine kampe i
fjerde fase.

4. KAMPE

For hver tur er der 3 store kampe, du kan deltage i med dine
hære: fremrykning, beskydning og angreb fra landjorden. Hver
kamp koster 1 point. Du vælger selv, i hvilken rækkefølge du vil
udkæmpe kampene, og en hær må gerne gentage de samme
kampe et valgfrit antal gange, med undtagelse af bataljoner, der
udfører distanceangreb. Når du har brugt dine point, er din
tur slut.
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FREMRYKNING

Alle handlinger nævnt nedenfor koster 1 point:

* Ryk bataljoner ind i et tilgrænsende territorium. (Du må gerne
dele en hær og rykke bataljoner ind i 2 eller flere territorier,
men hvert territorium koster 1 point).

* Ryk en hær ind i et territorium, som du har besat. Den største
hær i dette territorium må nu rykke sammen. Det koster 1
point for hvert territorium.

* Ryk kavaleribataljoner 1 eller 2 territorier, inklusive de
territorier, som dine hære har besat. Denne hær må omfatte
ledere.

* Ryk en leder alene gennem 1, 2 eller 3 territorier.

* Placer Theoden og bataljonen med rytterne fra Rohan på
spillebrættet (de gode kræfter), hvis du har det rigtige Minas
Tirith-kort.

* Placer Aragorn med sine infanteribataljoner på spillebrættet (de
gode kræfter), hvis du har det rigtige Minas Tirith-kort.

* Placer Mordors forstærkningsbataljoner på spillebrættet (de
onde kræfter), hvis du har det rigtige Minas Tirith-kort.

* De onde kræfter må bytte 1 olifantbataljon fra et territorium
ud med 3 infanteribataljoner.

En hvilken som helst god eller ond bataljon må rykke ind i eller
drage igennem Rammas Echor, de territorier, der udgør det ydre
forsvar. Alle bataljoner må angribe og forsvare Rammas Echor.

Du må ikke rykke dine bataljoner ind i et territorium, hvor der
er fjendtlige bataljoner.

Minas Tiriths mure og territorium
Det er kun de gode infanteribataljoner og gode ledere, der må
rykke fra territoriet Minas Tirith og op på Minas Tiriths mure.
(Kavaleriet må ikke være på murene). Gode bataljoner og gode
ledere må ikke rykke direkte fra Minas Tiriths mure og ned på de
tilgrænsende territorier lige under murene. De skal først kravle ned
ad stigerne og rykke ind i territoriet Minas Tirith og derefter
videre ud gennem byporten.

Bemærk: Territoriet Minas Tirith strækker sig ud fra området ved
byporten og grænser op til territoriet med Gronds silhuet. De
gode kræfter må passere under byporten, men byporten er lukket
for de onde kræfter, der forsøger at rykke ind i byen Minas Tirith.
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Kun onde infanteribataljoner og onde ledere må rykke op på
Minas Tiriths mure fra de tilgrænsende territorier, når de har
de rigtige Minas Tirith-kort. (Se "Belejringstårn" og/eller
"Stormstiger").

SLAG

Der er 2 former for slag – distanceangreb og angreb fra
landjorden. Hvert angreb koster 1 point. Når du taber en bataljon
eller en leder i et slag, skal du fjerne bataljonen eller lederen fra
spillebrættet og give den til din modspiller. Lederen er dermed
tabt.

1. Distanceangreb 
Hvis du råder over mindst 1 bataljon med bueskytter i et
territorium, må du angribe med pile og katapulter fra det
territorium over mod et andet territorium. En bataljon med
bueskytter eller katapulter må kun udføre ét distanceangreb for
hver tur.

Beskydning
1. Fortæl, hvilket territorium du angriber, og hvor du angriber

fra. Bataljoner med bueskytter og ambrøster har en skudvidde
på 1 eller 2 territorier. Skudvidden for katapulter er 1, 2 eller 3
territorier. Du må skyde hen over mure og besatte territorier.

2. Angiv antallet af bataljoner med bueskytter, som du angriber
med (1, 2 eller 3), og slå med det tilsvarende antal røde
terninger. For hver sekser får du en fuldtræffer, og forsvareren
taber 1 bataljon.

Undtagelse for onde kræfter: Når onde kræfter angriber gode
kræfter i et territorium med en af Gondors faner, skal du have 2
onde bataljoner med bueskytter for at slå med 1 terning, 4
bataljoner med bueskytter for at slå med 2 terninger og 6
bataljoner med bueskytter for at slå med 3 terninger.

Du kan ikke forsvare et distanceangreb.

2. Angreb fra landjorden
Du kan angribe et territorium med fjendtlige bataljoner, der
grænser op til dit eget territorium. Du skal råde over mindst 1
bataljon i det territorium, som du angriber fra, og det højeste
antal bataljoner, som du må angribe med på én gang, er 3.
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Angreb
1. Fortæl, hvilket territorium du angriber, og hvor du angriber fra.

2. Angiv antallet af bataljoner, som du vil angribe med (1, 2 eller
3), og slå med det tilsvarende antal røde terninger.

Forsvar
Hvis du har 1 bataljon i et territorium, som du forsvarer, må du
kun slå med 1 rød terning. Når du har 2 eller flere bataljoner, skal
du slå med 2 terninger. Det højeste antal terninger, du må slå
med, når du forsvarer dine hære, er 2. Du må stadig slå med 2
terninger, når du forsvarer dine hære, også selv om angriberen
kun slår med 1 terning.

Slag
Begge spillere slår samtidigt med det valgte antal terninger.
Derefter sammenlignes de antal øjne, terningen viser:

* Se på angriberens højeste tal og forsvarerens højeste tal. Den
spiller, der har det højeste antal øjne, vinder. Hvis det står lige,
vinder forsvareren.

* Fortsæt på samme måde med angriberens og forsvarerens
næsthøjeste tal, hvis der er valgt flere terninger.

Den spiller, der taber, når antallet af øjne sammenlignes, skal
fjerne 1 bataljon fra territoriet. Du må fortsætte med at angribe
et territorium så mange gange, som du kan, men hvert nyt
angreb koster 1 point.

Bemærk: Hvis du rykker ind i et territorium, efter at det er ryddet
for fjendtlige bataljoner, koster det normalt 1 point.

Tilbagetog
Uanset om de gode kræfter angriber eller forsvarer,

skal de onde bataljoner, der udkæmper
slaget, trække sig ét territorium tilbage, i
retning mod deres ende af slagmarken,
hvis de gode kræfter slår en sekser. De

onde kræfter skal straks trække sig ét
territorium tilbage for hver sekser, der slås. De onde

kræfter må ikke udkæmpe flere kampe i denne omgang.

Når de gode kræfter slår en sekser under et forsvar, skal de
onde kræfter straks indlede et tilbagetog, der slutter deres tur.

DE ONDE KRÆFTERS
TILBAGETOG – PILEN
VISER RETNINGEN 

9

DE ONDE KRÆFTERS
TILBAGETOG – PILEN
VISER RETNINGEN 
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Alle onde bataljoner skal forblive sammen under et tilbagetog og
skal rykke ind i et territorium, der er tættere på de onde
bataljoners ende af slagmarken. Hvis en hær ikke kan indlede et
tilbagetog, fordi fjendtlige bataljoner blokerer vejen, eller fordi det
er i udkanten af kortet, taber hæren 1 bataljon for hver sekser.

Når Herren af Nazgûl drager i kamp – uanset om det er i
angreb eller i forsvar – skal de gode bataljoner, der udkæmper
slaget, indlede et tilbagetog for hver sekser, de onde kræfter slår,
jf. reglerne ovenfor.

Distanceangreb kan ikke tvinge en hær til at indlede et
tilbagetog.

LEDERE
Ledere repræsenterer ikke en bataljon, men styrker angrebet og
forsvaret som vist nedenfor. (Kun spilleren, der slår det højeste antal
øjne, opnår denne bonus):

ELEMENT ANGREB FORSVAR
Leder + 1 + 1
Gondors fane (de gode kræfter) 0* + 1
Leder og Gondors fane + 1* +2
Belejringstårn (de onde kræfter) + 1 0
Leder og belejringstårn +2 + 1

* Gondors faner er i territorier i faste forsvarspositioner, så kun
de gode kræfter kan lægge +1 til forsvaret. Fanerne giver ikke
specielle fordele i et angreb.

Ledere rykker normalt frem med en bataljon, selv om de kan
rykke frem alene gennem 1, 2 eller 3 territorier, som deres hære
har besat. Det koster 1 point. Når din tur er slut, skal lederen
være i et territorium med bataljoner fra sine egne hære, ellers
skal lederen fjernes fra spillebrættet.

To ledere af samme farve må ikke besætte det samme territorium,
men 1 leder må gerne rykke gennem et territorium med en
anden leder af samme farve. Hvis du har 2 ledere af samme farve
i samme territorium, når din tur er slut, skal den ene af lederne
fjernes fra spillebrættet.

Bemærk: De gode ledere, der repræsenterer Gandalf og Aragorn,
er gule og må besætte de samme territorier som en god, grøn
leder. Herren af Nazgûl er en rød leder og må besætte de samme
territorier som en sort leder.
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