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CYBERTRONIN SOTACYBERTRONIN SOTA
Sinulla on 6 päivää (kierrosta) aikaa vallata Cybertron. Käy taisteluja 
estääksesi vihollisjoukkoja tunkeutumasta hallitsemillesi vyöhykkeille 
ja sektoreille. Johtajasi voi muuttaa muotoaan robotista ajoneuvoksi 
ja käyttää erilaisia erikoisvoimia eri muodoissa. Murskaa vihollisesi ja 
voita sota strategian ja taktisten ratkaisujen avulla!

PELIN TARKOITUSPELIN TARKOITUS
Saada hallintaan eniten Cybertronin 

vyöhykkeitä ja sektoreita. 

Jos et ole aiemmin pelannut Risk-peliä, lue ohjeet huolellisesti ennen 
pelin alkua. Kun tunnet pelin, voit tarkistaa tärkeimmät säännöt 
muistikorteista.

EROT NORMAALIIN RISK-EROT NORMAALIIN RISK-
PELIIN VERRATTUNAPELIIN VERRATTUNA
Jos olet tottunut Risk-pelaaja, lue tästä jaksosta, kuinka Transformers Risk eroaa pelin 

normaaliversiosta.

   Peli kestää 6 päivää (kierrosta). Kunakin päivänä jokaisella pelaajalla on yksi 

pelivuoro. Katso sivu 18.

    Pelilauta kuvaa Transformerien kotiplaneetta Cybertronia. 

   Maa-alueita kutsutaan vyöhykkeiksi ja mantereita sektoreiksi. Katso sivu 7.

   Neljä vyöhykettä voi muuttaa muotoaan (kääntymällä tai liukumalla). 

Katso sivu 9.

   Jalkaväkiyksiköitä kutsutaan roboteiksi. Ratsuväkiyksiköitä kutsutaan ajoneuvoiksi. 

   Kullakin pelaajalla on vakiomallisten robottien armeijan lisäksi johtaja. Johtajat 

voivat muuttaa muotoaan robotista ajoneuvoksi ja käyttää erilaisia erikoisvoimia 

eri muodoissa. Katso sivu 9.

   Meriväyliä kutsutaan hyperlinkeiksi.

   Käytössä on viisi 8-sivuista noppaa (hyökkäystä ja puolustusta varten) ja viisi 

tavallista 6-sivuista noppaa.

    Korteissa on erityisiä korotuksia, joista on etua pelissä. Katso sivu 11.

SISÄLTÖSISÄLTÖ
Pelilauta, 42 korotuskorttia, 4 muistikorttia, 

4 johtajakorttia, tarra-arkki, 5 kuusisivuista 

noppaa, 5 kahdeksansivuista noppaa, 

4 sarjaa armeijanappuloita (robotteja 

ja ajoneuvoja), 4 johtajaa, 2 muovista 

kääntövyöhykettä ja 2 muovista 

liukuvyöhykettä.

Viisas johtaja pyrkii saamaan haltuunsa 

laukaisualustan – sen hallinta ratkaisee 

voiton tasapelitilanteessa!

VIHJE
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Johtaja 

Robotti

Ajoneuvo
(vastaa kolmea robottia)

  Pelaaja asettaa johtajan ja yhden 

taisteluvalmiin robotin johtajan 

aloitusvyöhykkeelle (ilmoitetaan 

johtajakortissa). Johtaja asetetaan 

pystyyn robottimuodossa.

  Kukin pelaaja vuorollaan nuorimmasta 

alkaen asettaa robotin tyhjälle 

vyöhykkeelle, kunnes jokaisella 

vyöhykkeellä on yksi robotti. 

Pelilaudalla on 42 vyöhykettä.

  Pelaaja hallitsee kaikkia niitä 

vyöhykkeitä, joilla on hänen 

robottinsa.

  Kun kaikilla vyöhykkeillä on yksi robotti, 

pelaajat asettavat vuorotellen loput 

HYPERLINKKI

LIUKUVYÖHYKE

MUSTAT
HYÖKKÄYSNOPAT

VALKOISET 
PUOLUSTUSNOPAT

PÄIVÄLASKURI

KÄÄNTÖVYÖHYKE

HYLÄTYT
JOHTAJA

SINISEN PELAAJAN 
ROMUKASA

SEKTORIN
BONUS

VYÖHYKKEET Ñ ROBOTIT 
-PANEELI

JOHTAJAKORTTI
KOROTUSKORTIT

SEKTORIVYÖHYKE
SALAINEN 

ASETEHDAS

PELIIN VALMISTAUTUMINENPELIIN VALMISTAUTUMINEN
11

22

33

44

55

66

77

88

99

  Levitä pelilauta tasaiselle alustalle. Aseta kääntövyöhykkeet ja liukuvyöhykkeet 

sivulla 19 olevan kuvan mukaisesti.

  Valittavana on 4 johtajaa: 2 Autobottia (Optimus Prime ja Bumblebee) ja 2 

Decepticonia (Megatron ja Barricade).

  Transformers Risk -pelissä on eroja sen mukaan, kuinka monta pelaajaa peliin osallistuu. 

Kun pelaajien määrä on tiedossa, kukin pelaaja valitsee johtajan ja ottaa vastaavan 

johtajakortin.

 2 PELAAJAA  (KAKSINKAMPPAILU): toinen pelaaja valitsee Autobot-johtajan 

ja toinen Decepticonin.

 3 PELAAJAA  (AVOIN KAIKILLE): yksi pelaajista valitsee Autobot-johtajan. 

Muiden on otettava Decepticonit.

 4 PELAAJAA  (LIITTOUTUMAT): pelaajat jakautuvat kahteen joukkueeseen – 

Autobotit vastaan Decepticonit.

 Saman joukkueen pelaajat istuvat alussa vastakkain.

  Jotkin säännöt ovat voimassa vain neljän pelaajan pelissä. Tämä mainitaan erikseen 

kyseisten sääntöjen kohdalla.

    Kukin pelaaja ottaa kaikki johtajansa väriset robotit ja ajoneuvot. 

Pelaaja ottaa erilleen 30 robottia. Ne ovat taisteluvalmiita 

robotteja, jotka voidaan ottaa käyttöön pelin alussa. Muut robotit 

ja ajoneuvot ovat poissa käytöstä pelaajan romukasassa.

Kaikkien värillisen sektorin 
vyöhykkeiden hallinnasta saa pelin 

myöhemmässä vaiheessa 
bonusrobotteja!

VIHJE

taisteluvalmiit robotit hallitsemilleen 

vyöhykkeille yksi kerrallaan. Pelaaja 

voi asettaa kullekin vyöhykkeelle 

haluamansa määrän robotteja.

  Kukin pelaaja 

ottaa muistikortin.

  Sekoita korotuskortit ja aseta ne 

pinoon kuvapuoli alaspäin.

  Nuorin pelaaja asettaa 

romukasastaan robotin 

päivälaskurin 1. 
ruutuun.  

CYBERTRONIN SOTA 
VOI ALKAA!

PÄIVÄTPÄIVÄT
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Tässä vaiheessa pelaaja voi liittää armeijaansa uusia robotteja. 
Toimi seuraavan luettelon vaiheiden A–E mukaisesti.

Seuraavassa on tarkka kuvaus 
kustakin vaiheesta...  

SEKTORI VYÖHYKKEIDEN määräSEKTORI VYÖHYKKEIDEN määrä
PUNAINEN 6

KELTAINEN 4

VIHREÄ 12

SININEN 9

VIOLETTI 7

ORANSSI 4

PELIN PELAAMINENPELIN PELAAMINEN VAIHE 1:  VAIHE 1:  ROBOTTIEN ASETTAMINEN

44

33
22

11
AA

BB

CC

DD

EE

Huomioon otettavaaHuomioon otettavaa
  Pelaaja ansaitsee korotuskortteja vallatessaan toisen pelaajan vyöhykkeitä pelin 

aikana (enintään 1 kortti / pelivuoro). 

  Jos robotti tuhoutuu hyökkäyksessä, se palautetaan romukasaan.

  Vyöhyke ei saa koskaan olla tyhjä pelin aikana. Sillä on aina oltava ainakin yksi 

robotti tai johtaja.

  Pelaaja voi vaihtaa 3 robottia 

yhteen ajoneuvoon tai päinvastoin 

koska tahansa.

Vuoron vaihtuminenVuoron vaihtuminen
Nuorin pelaaja aloittaa ja pelivuoro 

siirtyy myötäpäivään. Kukin pelivuoro 

koostuu viidestä vaiheesta, jotka pelataan 

seuraavassa järjestyksessä:

VAIHE 1: VAIHE 1:  ROBOTTIEN ASETTAMINEN

VAIHE 2: VAIHE 2:  MUODON MUUTTAMINEN

VAPAAEHTOINEN

VAIHE 3: VAIHE 3:  HYÖKKÄYS

VAPAAEHTOINEN

VAIHE 4: VAIHE 4:  APUJOUKKOJEN KUTSUMINEN

VAPAAEHTOINEN

VAIHE 5:VAIHE 5: KORTIN NOSTAMINEN

JOS MAHDOLLISTA

Kun pelaaja on suorittanut kaikki 5 vaihetta, 

vuoro siirtyy seuraavalle pelaajalle.

Kun kaikki pelaajat ovat käyttäneet vuoronsa, 

kierros on päättynyt. Katso lisäohjeita sivulta 18.

  Laske hallitsemasi vyöhykkeet
Laske kaikki hallitsemasi vyöhykkeet 

(vyöhykkeet, joilla sinulla on ainakin yksi 

robotti). Katso sitten VYÖHYKKEET Ñ 
ROBOTIT -paneelia pelilaudan alaosassa. 

Etsi mustalla merkityistä numeroista 

hallitsemiesi vyöhykkeiden määrä. Katso 

vastaavasta kohdasta punaisella merkitty 

robottien määrä ja aseta kyseinen määrä 

robotteja taisteluvalmiiden 

robottien pinoon. Voit asettaa 

ne pelilaudalle tämän ohjeen 

vaiheessa E.

VYÖHYKKEET ÑROBOTIT -PANEELI

 Pelikortit
Jos hallussasi on korotuskortteja, jotka 

oikeuttavat bonusrobotteihin, voit 

nyt käyttää nämä kortit. Aseta kortit 

kuvapuoli ylöspäin käytettyjen korttien 
pakkaan nostopakan viereen. Lisätietoja 

korotuskorteista on sivulla 17.

 Sektorin bonus
Cybertron koostuu 42 vyöhykkeestä, jotka 

jakautuvat 6 värilliseen sektoriin.

Kaikkia sektorin vyöhykkeitä hallitseva 

pelaaja saa ylimääräisiä taisteluvalmiita 

robotteja. Ota robotteja kullekin 

hallitsemallesi sektorille (jos esimerkiksi 

hallitset vihreää vyöhykettä, ota 7 

ylimääräistä robottia). Katso seuraava kohta.

Huomautus: jos käytössä on salainen 

asetehdas, se lasketaan yhdeksi sektorin 

vyöhykkeeksi.

  Salaiset asetehtaat
Kummankin liukuvyöhykkeen alla on salainen 

asetehdas. Ne on aina suljettu pelin alussa, 

mutta ne voidaan ottaa käyttöön vaiheessa 2.

   Ota kutakin käytössä olevassa salaisessa 

asetehtaassa olevaa robottia (tai 

johtajaa) kohden yksi ylimääräinen 

robotti taisteluvalmiiden robottien 

pinoon (enintään 3 robottia / tehdas).

   Jos asetehdas on suljettu, et saa 

ylimääräisiä robotteja.

 Robottien asettaminen
Aseta taisteluvalmiit robottisi hallitsemillesi 

vyöhykkeille. Voit asettaa kaikki robotit samalle 

vyöhykkeelle tai jakaa ne haluamallasi tavalla.

MUISTA: Mitä enemmän vyöhykkeellä on 

robotteja, sitä paremmin se voi hyökätä ja 

puolustautua.
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AA

BB

CC

DD

EE

AREENAAREENA

Käytetään pelaajan 
omalla vuorolla vaiheessa 1.

Pelaaja asettaa 3 ylimääräistä 
robottia tällä vuorolla.

Pelaaja muuttaa vyöhykkeen
muotoa vaiheessa 2.

MASSATUOTANTO

KALISKALIS

Käytetään pelaajan 
omalla vuorolla vaiheessa 1.

Pelaajan sektoribonus
kaksinkertaistuu tällä vuorolla.

KYTKEYTYMÄN
INITIAATTORIT

Pelaaja muuttaa vyöhykkeen
muotoa vaiheessa 2.
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Tässä vaiheessa pelaaja voi muuttaa johtajan ja erityisten kääntö- ja 
liukuvyöhykkeiden muotoa.

Kun olet asettanut kaikki 
taisteluvalmiit robottisi 
pelilaudalle, siirry vaiheeseen 2. 

VAPAAEHTOINEN

VAIHE 2: VAIHE 2: MUODON MUUTTAMINEN

11

22

33

11

22

Muuta johtajan muotoa
Muuta johtajasi 

robottimuodosta
ajoneuvomuotoon 
tai päinvastoin 

kääntämällä se 

ympäri. Johtajallasi on erilaisia erikoisvoimia 

eri muodoissa (katso lisätietoja 

johtajakortista).

Muuta erikoisvyöhykkeen 
muotoa
Kääntö- tai liukuvyöhykkeen muodon 

muuttaminen edellyttää, että molemmat 

seuraavista ehdoista täyttyvät:

  Pelaaja hallitsee kyseistä 

erikoisvyöhykettä tai jotain toista saman 

sektorin vyöhykettä

 JA

  Pelaaja käyttää tähän 

tarkoitukseen korotuskortin, 

jossa on muodonmuutoskuvake.

Kääntövyöhykkeet
Kääntövyöhykkeiden (Praxus ja Pionitorni) 

avulla pelaaja voi 

avata tai sulkea 

kahden vyöhykkeen 

välisen kulkureitin.

  Voit avata reitin 

vyöhykkeiden 

välille kääntämällä nuolet samaan linjaan

 TAI

  Voit erottaa vyöhykkeet toisistaan 

kääntämällä vyöhykkeen muurit 

pelilaudan nuolten suuntaan.

Liukuvyöhykkeet
Kummankin liukuvyöhykkeen (Decagon ja 

Alpha-kuu) alla on salainen asetehdas.

Liukuvyöhykkeiden tulee olla suljettuna 

pelin alussa.

Liukuvyöhykkeen avaaminen

  Aseta muodonmuutoskortti 

käytettyjen korttien pakkaan.

  Avaa vyöhyke niin, että salainen 

asetehdas tulee näkyviin.

  Aseta romukasasta yksi robotti 

asetehtaaseen. 

Asetehdas lasketaan normaaliksi 

vyöhykkeeksi, kunnes se suljetaan.

AVOINNA
Liukuvyöhykkeen sulkeminen

  Aseta muodonmuutoskortti 

käytettyjen korttien pakkaan.

  Sulje vyöhyke. Kaikki asetehtaassa 

olevat robotit romutetaan ja 

palautetaan omistajansa romukasaan.

SULJETTUNA

Johtajan palauttaminen peliin
Jos johtaja on joutunut romukasaan 

tuhouduttuaan taistelussa, voit vaihtaa 

sen 3 tavalliseen robottiin. Siirrä 3 robottia 

romukasaan ja aseta johtaja mille tahansa 

hallitsemallesi vyöhykkeelle joko robotti- tai 

ajoneuvomuodossa (valintasi mukaan).

ESIMERKKI
Punainen pelaaja hallitsee 23:a 

vyöhykettä, mukaan luettuna kaikki 

violetin sektorin vyöhykkeet, ja hänellä 

on 2 robottia Decagonin salaisessa 

asetehtaassa. Tällä vuorolla punainen 

pelaaja toimii vaiheessa 1 seuraavasti:

  Laske hallitsemasi 
vyöhykkeet 

23 vyöhykkeen hallinnasta punainen 

pelaaja saa 7 taisteluvalmista robottia.

  Pelikortit
Punainen pelaaja käyttää seuraavat 

korotuskortit:

Massatuotanto tuottaa punaiselle 

pelaajalle 3 uutta taisteluvalmista robottia.  

Kytkeytymän initiaattorit 

kaksinkertaistavat sektorin bonuksen.

 Sektorin bonus
Violetin sektorin hallinnasta punainen 

pelaaja saa 5 bonusrobottia. Kytkeytymän 

initiaattorit kaksinkertaistavat tämän, joten 

pelaaja saa kaikkiaan 10 robottia.

  Salaiset asetehtaat
Koska punaisella pelaajalla on 2 robottia 

salaisessa asetehtaassa, hän saa 2 

ylimääräistä taisteluvalmista robottia, jotka 

hän voi asettaa pelilaudalle vaiheessa E.

 Robottien asettaminen
Punaisella pelaajalla on 22 taisteluvalmista 

robottia, jotka hän voi nyt asettaa mille 

tahansa niistä vyöhykkeistä, joilla on jo 

punainen robotti.
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ESIMERKKI 1

Tässä vaiheessa pelaaja voi käyttää yhden tai useamman hyökkäyksen vallatakseen 

vyöhykkeitä muilta pelaajilta.

ESIMERKKI 2

ESIMERKKI 3

Optimus Prime on (ajoneuvomuodossa) 

Areenalla vihollisrobottien ympäröimänä!

Vaiheessa 2 punainen pelaaja muuttaa 

Optimuksen robottimuotoon, jolloin se saa 

bonuksen +1 pelaajan valitseman nopan 

lukemalle. Katso sivu 14.

Keltainen pelaaja haluaa hyökätä 

Praxukseen, jota puolustaa vain yksi musta 

robotti. Tie on kuitenkin tukossa, koska 

kääntövyöhyke on suljettu.

Ennen hyökkäystä keltainen pelaaja käyttää 

muodonmuutoskortin ja kääntää Praxusta 

niin, että reitti Praxuksen ja viereisten 

vyöhykkeiden välillä avautuu.

Decagonin salaisessa asetehtaassa on 

3 punaista robottia. Sininen pelaaja 

hallitsee Plasmaenergiakammiota ja 

kohdistaa muodonmuutoskortin tähän 

liukuvyöhykkeeseen.

Vyöhyke sulkeutuu, salainen asetehdas 

poistuu käytöstä ja siellä olevat punaiset 

robotit romutetaan ja palautetaan 

romukasaan. >>>

VAIHE 3: VAIHE 3: HYÖKKÄYS

VAPAAEHTOINEN

Viereiset vyöhykkeet
  Pelaaja voi hyökätä vain 

vihollisvyöhykkeelle, joka on pelaajan 

oman vyöhykkeen vieressä.

  Vyöhykkeet ovat vierekkäin, kun niillä 

on yhteinen raja tai niiden välillä on 

hyperlinkki.

  Kääntövyöhykkeiden ja viereisten 

vyöhykkeiden välillä on yhteys vain, 

kun niiden nuolet ovat samassa 

linjassa.

Esimerkki: Urayan viereisiä vyöhykkeitä 

ovat Primus ja Protihex (yhteinen raja) 

ja Praetoruksen satama (hyperlinkki). 

Pionitorni on Urayan viereinen vyöhyke 

vain, kun sen nuolet ovat samassa linjassa.

Huomautus: kaksi hyperlinkkiä ylittää 

pelilaudan reunan ja kiertää planeetan 

ympäri. Kyseessä ovat seuraavat linkit: 

  Autobase (punainen sektori) – Kalis 

(keltainen sektori)

JA

 Protihex (vihreä sektori) 

– Puolueettomat alueet  

(punainen sektori).

Sallitut hyökkäykset
  Pelaajalla on oltava vähintään 2 

robottia hyökkäävällä vyöhykkeellä, 

koska ainakin yksi robotti on jätettävä 

puolustamaan kyseistä vyöhykettä.

  Pelaaja voi hyökätä enintään kolmella 

robotilla.

  Neljän pelaajan pelissä pelaaja ei 
voi hyökätä omaan joukkueeseen 

kuuluvan pelaajan vyöhykkeelle.

Käytettävät nopat
Pääsäännön mukaan robotit ja ajoneuvot 

käyttävät taistelussa 6-sivuista noppaa 

ja johtajat 8-sivuista noppaa. Jotkin 

korotuskortit oikeuttavat kuitenkin 

poikkeuksiin tästä säännöstä.

Pelikortit
Hyökkääjä ja puolustaja voivat käyttää 

korotuskortteja (katso sivu 16) 

hyökkäyksen aikana. 

Kussakin kortissa ilmoitetaan, missä 

tilanteessa sitä voi käyttää ja miten se 

vaikuttaa hyökkäykseen.

  Jos kortissa lukee ”tässä 

hyökkäyksessä”, bonus kestää 

hyökkäyksen LOPPUUN asti (katso 

kohtaa Tulokset sivulla 13).

  Jos kortissa lukee ”tällä vuorolla”, 

vaikutus kestää, kunnes hyökkäävä 

pelaaja lopettaa hyökkäämisen.

  Muussa tapauksessa kortin vaikutus 

on välitön. Toimi ohjeiden mukaan 

ja aseta kortti kuvapuoli ylöspäin 

käytettyjen korttien pakkaan.
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Siirrä johtaja romukasaan vain, jos 

se on ainoa jäljellä oleva robotti.
VIHJE
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Robottien loppuminen
  Jos pelaajalla ei ole enää yhtään 

robottia pelilaudalla, hänen armeijansa 

on tuhoutunut ja hän on poissa pelistä. 

Jos pelaajalla on jäljellä kortteja, ne on 

palautettava nostopakkaan ja pakka on 

sekoitettava uudelleen.

  Jos tuhoat kaikki vihollisarmeijat, olet 
voittanut pelin!

11

22

33

44

55

66

77

88

HYÖKKÄÄMINEN
Pelaaja, jolla on pelivuoro, on hyökkääjä, 

ja hyökkäyksen kohteena oleva pelaaja on 

puolustaja.

  
Ilmoita vyöhyke, jolle hyökkäät, ja 

vyöhyke, jolta hyökkäys tulee.

  Ilmoita hyökkäävien robottien 

määrä (1, 2 tai 3). Muista, että yksi 

robotti on jätettävä puolustamaan 

vyöhykettä, jolta hyökkäys tulee, 

jolloin sitä ei voi käyttää taistelussa.

  Puolustajan on ilmoitettava, kuinka 

montaa robottia puolustuksessa 

käytetään (1 tai 2).

  (Puolustajan ei tarvitse jättää 

yhtään robottia käyttämättä. 

Jos vyöhykkeellä on 2 robottia, 

puolustuksessa voi käyttää 

molempia.)

  Sekä hyökkääjä että puolustaja voi 

valita taisteluun myös johtajansa, jos 

se on oikealla vyöhykkeellä.

  TÄRKEÄÄ Jos johtaja osallistuu 

taisteluun, tarkista johtajakortista, 

mitä hyödyllisiä bonuksia sillä on 

käytössä. Jos käytät johtajaa 
taistelussa, lue lisätietoja 
sivulta 14.

 
 Hyökkääjä käyttää mustia noppia ja 

puolustaja valkoisia. Varmista, että 

käytössä ovat oikeat nopat (robotit 

ja ajoneuvot käyttävät taistelussa 6-

sivuista noppaa ja johtajat 8-sivuista 

noppaa).

Samanaikaisesti: molemmat 

pelaajat heittävät yhtä noppaa 

kullekin käyttämälleen robotille 

(johtajat mukaan luettuna). 

  Hyökkääjän korkeinta silmälukua 

verrataan puolustajan korkeimpaan 

silmälukuun. Korkeamman 

silmäluvun saanut voittaa. 

Tasatilanteessa puolustaja voittaa.

  Häviäjä ottaa yhden robotin 

vyöhykkeeltään ja siirtää sen 

romukasaan.

  Jos molemmat pelaajat heittivät 

useampaa kuin yhtä noppaa, 

verrataan toisiinsa seuraavaksi 

korkeimpia silmälukuja ja ratkaistaan 

toisen robotin kohtalo toistamalla 

vaiheet 5 ja 6 (noppien vertailu).

  Katso nyt kohtaa Tulokset 

seuraavalla sivulla.

TULOKSET
Hyökkäyksellä on kolme mahdollista 

lopputulosta...

  LOPPUTULOS 1
    Jos puolustajalla ei ole vyöhykkeellä 

yhtään robottia jäljellä, hyökkääjä saa 
vyöhykkeen haltuunsa.

    Tämä LOPETTAA hyökkäyksen. 

    Siirrä kaikki hyökkäävät robotit 

vallatulle vyöhykkeelle.

    Voit siirtää myös muita robotteja 

vallatulle vyöhykkeelle, mutta ainakin 

yksi robotti on jätettävä paikalleen.

    Voit nyt aloittaa UUDEN 

hyökkäyksen miltä tahansa 

vyöhykkeeltä, jolla on useampi kuin 

yksi robotti.

  LOPPUTULOS 2
   Jos puolustajalla on vyöhykkeellä 

robotteja jäljellä JA hyökkääjällä 
on vähintään 2 robottia omalla 
vyöhykkeellään, hyökkääjä voi joko...

    JATKAA hyökkäystä.
Toista kohdan HYÖKKÄÄMINEN 
vaiheet 2-7.

   TAI
   LOPETTAA hyökkäyksen.
     Hyökkääjä voi sitten aloittaa 

UUDEN hyökkäyksen joko 

samalta tai toiselta vyöhykkeeltä.

   LOPPUTULOS 3
    Jos hyökkääjällä on jäljellä vain 

yksi robotti omalla vyöhykkeellään, 
hyökkäys on epäonnistunut.

   Tämä LOPETTAA hyökkäyksen. 

    Hyökkääjä voi aloittaa   hyökkäyksen 

toiselta vyöhykkeeltä.
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4
4

OPTIMUS PRIME
(Rekka-auto)

Vaiheessa 4 pelaaja 

voi siirtää 

ajoneuvomuodossa olevan Optimus 

Primen mille tahansa hallitsemalleen 

vyöhykkeelle myöhempien pelivuorojen 

hyökkäyksiä ja puolustusta varten.

MEGATRON 
(Avaruushävittäjä)

Megatron voi 

hyökätä mille tahansa 

vyöhykkeelle. Jos kyseessä ei ole 

viereinen vyöhyke, sen on 

hyökättävä yksin.

BUMBLEBEE 
(Chevrolet Camaro)

Jos Bumblebee häviää 

taistelun, se siirretään 

viereiselle vyöhykkeelle romukasan 

asemesta. Jos kyseinen pelaaja ei hallitse 

mitään viereisistä vyöhykkeistä, robotti 

siirretään romukasaan.

BARRICADE 
(poliisiauto 
Ford Mustang)

Kun Barricade hyökkää 

ajoneuvomuodossa, puolustaja voi käyttää 

puolustukseen vain yhtä robottia, vaikka 

vyöhykkeellä olisi useita robotteja.
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TAISTELUN JOHTAJAT
Johtajat käyttävät aina 8-sivuisia noppia hyökättäessä ja puolustettaessa. 

Johtajakortissa on lisätietoja erikoisvoimista, joita johtajalla on käytössään robotti- ja 

ajoneuvomuodossa. Kun johtaja on mukana hyökkäyksessä, se lasketaan yhdeksi 

kolmesta käytettävissä olevasta robotista.

Ajoneuvomuoto
Kullakin johtajalla on bonusvoima, joka on käytössä vain ajoneuvomuodossa.

Robottimuoto

  Bumblebee ja Megatron lisäävät arvon +1 pelaajan 

valitseman nopan lukemaan hyökättäessä. 

  Optimus Prime ja Barricade lisäävät arvon +1 pelaajan 

valitseman nopan lukemaan puolustettaessa. 

 (Tämä bonus voidaan lisätä myös muun kuin 

johtajan nopan lukemaan.)

TIP

11

22
33
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Tämä bonus on voimassa vain, 

kun johtaja on mukana taistelussa.
VIHJE

ESIMERKKI

 
 Musta pelaaja julistaa hyökkäyksen 

(punaisen pelaajan hallitsemaa) 

Laukaisualustaa vastaan viereisestä 

Heximasta.

  Musta pelaaja hyökkää kolmella robotilla.

  Punainen pelaaja puolustautuu 

kahdella robotilla, joista toinen on 

tavallinen robotti ja toinen johtaja 

(Optimus Prime).

  Musta pelaaja heittää kolmea 6-

sivuista noppaa kolmelle robotille. 

Punainen pelaaja heittää yhtä 6-

sivuista noppaa robotille ja 8-sivuista 

noppaa johtajalle.

Musta
pelaaja:

Punainen 
pelaaja:

 
 Pelaajat vertaavat suurimpia silmälukuja 

ja musta pelaaja voittaa (6–4).

  Punainen pelaaja siirtää romukasaan 

mieluummin tavallisen robotin kuin 

johtajan.

  Sitten pelaajat vertaavat toiseksi 

suurimpia silmälukuja. Punainen 

pelaaja käyttää Optimus Primen 

puolustusbonusta (+1) ja muuttaa 

silmäluvun 3 arvoksi 4. Nyt pelaajat 

ovat tasatilanteessa (4–4), mutta koska 

puolustaja voittaa tasatilanteessa, 

punainen pelaaja voittaa. Musta pelaaja 

vaihtaa ajoneuvon kolmeen robottiin ja 

siirtää yhden niistä romukasaan.

Tulos: Punaisella pelaajalla on edelleen 

yksi robotti Laukaisualustalla ja mustalla 

pelaajalla 5 Heximassa. 

  Musta pelaaja päättää jatkaa 

hyökkäystä ja julistaa hyökkäyksen 

punaista pelaajaa vastaan.

 
 Musta pelaaja hyökkää uudelleen 

kolmella robotilla.

  Punainen pelaaja puolustautuu 

vyöhykkeen ainoalla robotilla 

(Optimus Prime).

 Pelaajat heittävät noppaa...

Musta
pelaaja:

Punainen 
pelaaja:

 
 Optimus Primen bonuksesta (+1) 

huolimatta mustalla pelaajalla on 

korkein silmäluku.

 
 Optimus Prime joutuu romukasaan.

Tulos: Musta pelaaja valtaa Laukaisualustan 

ja siirtää kaikki 3 hyökkäävää robottia 

vallatulle vyöhykkeelle. Musta pelaaja voi 

halutessaan siirtää vielä 2 robottia uudelle 

vyöhykkeelle, mutta yksi roboteista on 

jätettävä puolustamaan Heximaa.

55536i09 Rules.indd   Sec2:14-Sec2:1555536i09 Rules.indd   Sec2:14-Sec2:15 2/3/07   12:27:432/3/07   12:27:43



16 17

030755536109  Aa      Parker/ Transformers RISK     RULES     (FI)

Originator: CG Approval: Conf ROD: 03.30 File Name: 55536i09.indd

030755536109  Aa      Parker/ Transformers RISK     RULES     (FI)

Originator: CG Approval: Conf ROD: 03.30 File Name: 55536i09.indd

Vaiheen 5 lopussa pelaajan 
pelivuoro on päättynyt. 
Jos olet viimeinen pelaaja, 
noudata kohdassa Kierrokset 
sivulla 18 annettuja ohjeita. 
Muussa tapauksessa vuoro 
siirtyy seuraavalle pelaajalle.

Jos olet tällä vuorolla vallannut vyöhykkeen toiselta pelaajalta, nosta korotuskortti.

VAIHE 5: VAIHE 5: KORTIN NOSTAMINENVAIHE 4:  VAIHE 4:  APUJOUKKOJEN KUTSUMINEN

JOS MAHDOLLISTAVAPAAEHTOINEN

11
22

33

Apujoukkoja kutsumalla pelaaja voi siirtää robotteja vyöhykkeeltä toiselle 

parantaakseen puolustustaan.

Voit ottaa haluamasi määrän robotteja yhdeltä vyöhykkeeltä ja siirtää ne yhteydessä 

olevalle vyöhykkeelle (muista jättää jokaiselle vyöhykkeelle ainakin yksi robotti).

Vyöhykkeet ovat yhteydessä toisiinsa, jos pelaaja hallitsee niiden lisäksi kaikkia niiden 

väliin jääviä viereisiä vyöhykkeitä. Katso sivu 10.

Optimus Prime
Ajoneuvomuodossa 

Optimus Prime voi siirtyä 

mille tahansa pelaajan 

hallitsemalle vyöhykkeelle 

vaiheessa 4, vaikka ne eivät olisi 

yhteydessä toisiinsa. 

  Voit siirtää Optimus Primea ja kutsua 

apujoukkoja samalla kierroksella.

  Muista: vyöhykettä ei voi jättää tyhjäksi.

 Apujoukkojen kutsuminen (vaihe 2)
Joidenkin korotuskorttien avulla voit 

kutsua apujoukkoja vaiheessa 2 ennen 

hyökkäystä. Apujoukkojen kutsumista 

koskevat samat säännöt kuin tässä 

vaiheessa, mutta ajoneuvomuodossa olevan 

Optimus Primen siirtäminen ei ole sallittua.

4 pelaajan peli
Voit kutsua apujoukkoja joukkuetoverisi 

hallitsemien vyöhykkeiden läpi.

Vaihtoehtoisesti voit antaa vyöhykkeen 

joukkuetoverillesi apujoukkojen 

kutsumisen asemesta.

  Ilmoita, minkä vyöhykkeen annat pois.

  Siirrä kaikki vyöhykkeellä olevat 

robotit romukasaan.

  Joukkuetoverisi ottaa yhden robotin 

romukasastaan ja asettaa sen kyseiselle 

vyöhykkeelle. Nyt hän omistaa 

vyöhykkeen.

ESIMERKKI

Vaiheessa 4 punainen pelaaja kutsuu 

apuvoimia ja siirtää 4 robottia Autobasesta 

Kiertoradan beeta-alustalle.

  Voit nostaa vain yhden kortin kullakin pelivuorolla, vaikka olisit vallannut useita 

vyöhykkeitä.

  Älä näytä korttiasi muille pelaajille, ennen kuin käytät sitä.

  Kun käytät korotuskortin, aseta se kuvapuoli ylöspäin käytettyjen korttien pakkaan.

  Joissakin korotuskorteissa on sekä korotus- 

että muodonmuutososa. Voit käyttää 

vuorollasi jommankumman, mutta 

et molempia.

Korotus
Tämä on erityinen bonus, jonka voit 

käyttää pelin kuluessa. Kortissa ilmoitetaan, 

missä tilanteessa sitä voi käyttää ja mitä 

etua se tuottaa.

Vyöhyke
Tämä kertoo, mille vyöhykkeelle Allspark 

vaikuttaa kunkin päivän lopussa. 

Muodonmuutos
Jos kortissa on tämä kuvake, voit käyttää 

kortin vaiheessa 2 muuttaaksesi kääntö- tai 

liukuvyöhykkeen muotoa. Katso sivu 9.

PERIHEXPERIHEX

FUUSIOTYKIT

Käytetään ennen hyökkäystä.

Pelaaja lisää jokaisen 
nopan lukemaan luvun 
1 tässä hyökkäyksessä.

Pelaaja muuttaa vyöhykkeen
muotoa vaiheessa 2.
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DECAGON
DECAGON

SALAINENSALAINEN
ASETEHDASASETEHDAS

DECAGON
DECAGON

SALAINEN
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ASETEHDAS

DECAGON
DECAGON

PIONI-
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TORNI
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PIONI-
PIONI-TORNI
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LIUKUVYÖHYKKEETLIUKUVYÖHYKKEET
  Liimaa salainen asetehdas -tarra (A) 

alustaan.

  Liimaa vyöhyketarra (B) liukuvaan 

osaan.

  Työnnä liukuva osa paikalleen 

alustaan.

  Kiinnitä alusta paikalleen pelilautaan.

KÄÄNTÖVYÖHYKKEETKÄÄNTÖVYÖHYKKEET
  Liimaa vyöhyketarra (C) 

muovilevyyn.

  Työnnä 

kääntövyöhyke 

paikalleen 

pelilautaan.

KOKOAMINEN ENSIMMÄISELLÄ KERRALLAKOKOAMINEN ENSIMMÄISELLÄ KERRALLA

11
11

22

33

44

11

22

22

KIERROKSET (PÄIVÄT)KIERROKSET (PÄIVÄT)
Jokaisen kierroksen lopussa viimeisen pelaajan tulee toimia seuraavasti:

  Nosta nostopakan päällimmäinen kortti.

  Aseta kortti kuvapuoli ylöspäin käytettyjen korttien pakkaan. Allspark tuottaa 

elämänvoimaa kortin osoittamalle vyöhykkeelle. Vyöhykettä hallitseva pelaaja 

asettaa välittömästi 3 robottia romukasasta kyseiselle vyöhykkeelle.

  Robottimerkin siirtäminen päivälaskurin seuraavaan ruutuun.

  Uusi päivä alkaa ja pelaajat pelaavat seuraavan pelivuoron.

  Jos päiviä ei ole enää jäljellä, peli on päättynyt. Katso kohtaa VOITTAMINEN

VOITTAMINENVOITTAMINEN
  Kaikki pelaajat laskevat hallitsemansa vyöhykkeet. Eniten vyöhykkeitä 6. päivän 

lopussa hallitseva pelaaja voittaa pelin.

  Jos hallittujen vyöhykkeiden määrä tuottaa tasapelin, pelin voittaa se pelaaja, joka 

hallitsee Laukaisualustaa (huolimatta siitä, kuinka monta vyöhykettä hänellä on).

 Esimerkki Esimerkki
  Kolmen pelaajan pelissä mustalla ja keltaisella pelaajalla on kummallakin

16 vyöhykettä.

4 pelaajan peli4 pelaajan peli
6. päivän lopussa molemmat joukkueet laskevat hallitsemansa vyöhykkeet. 

Eniten vyöhykkeitä hallitseva joukkue voittaa pelin.
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