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Du skal til at spille RISK – det ultimative militærstrategispil! 

Som respekteret general med kommandoen over store arméer er din mission 
enkel – at overtage verden!

Kast terningerne for at kæmpe med infanteriet, kavaleriet og artilleriet, og byt 
RISK-kort for at tjene til forstærkninger. Stol på strategier for at føre dine tropper 
frem til sejr ved først at besætte territorier og derefter hele kontinenter i dit felttog 
mod verdensherredømmet. Kun én hær kan sejre, så planlæg omhyggeligt, ellers 

kan en sikker sejr blive vendt til et knusende nederlag! 

Denne Kommandomanual hjælper dig igennem den nye version af Spillet om 
verdensherredømmet og Mission RISK-spillet (med hemmelige missioner, der 

skal udføres) og specielle spil for to spillere.

Lad slaget begynde!

SPILLET OM VERDENSHERREDØMMET

INDHOLD
Spillebræt • 42 RISK-kort og to jokere • 28 missionskort

Fire sæt spillebrikker • fem terninger (tre røde og to hvide) • guldkavaleribrik

Spillebræt
Spillebrættet viser et verdenskort, der er opdelt i seks kontinenter og 42 territorier.

Arméer kan fl ytte sig hen over tilstødende territorier (som f.eks. Venezuela og Brasilien eller 
Egypten og Nordafrika) eller hen over territorier, der er forbundet af kystlinjer. I dette eksempel 
forbinder kystlinjer Storbritannien til Vesteuropa, Egypten til Sydeuropa og Brasilien til 
Nordafrika. 

Pas på! Der er en kystlinje, der strækker sig fra Asien og videre på brættet til Nordamerika.

Nogle territorier støder op til hinanden, dvs. at de enten har fælles grænse eller har en kystlinje, der 

forbinder dem over havet. Du kan kun fl ytte dine arméer mellem tilstødende territorier. 

Kontinent  Farve  Antal territorier

Afrika  Brun  6

Asien  Grøn  12

Australien  Grå  4

Europa  Blå  7

Nordamerika  Gul 9

Sydamerika  Orange  4

Kystlinjer

EGYPTEN

NORDAFRIKA

BRASILIEN

VENEZUELA

ØSTLIGE
AMERIKA

STOR-
BRITANNIEN NORDEUROPA

VEST-
EUROPA

SYDEUROPA
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N
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R

H
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T
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Arméerne er repræsenteret på denne måde for 
at undgå trængsel på spillebrættet.

Når du samler et stort antal arméer på et 
territorium, anbefales det, at du bruger en 
kavaleribrik eller artilleribrik for at spare plads.

5 infanteribrikker 

= 1 kavaleribrik
2 kavaleribrikker 

= 1 artilleribrik

Du kan udskifte dine arméer når som helst i 
spillet. Hvis du løber tør for spillebrikker, kan 
du bruge brikker i en farve, der ikke er i spil.

Terninger
Terningerne bruges, når territorier angribes 
og forsvares. De tre røde terninger bruges 
ved angreb. De to hvide terninger bruges ved 
forsvar. (Se “Invasion” på side 10).

I nederste venstre hjørne af spillebrættet er 
der en oversigt over kontinenterne. Nederst 
midt på spillebrættet er der en tabel til 
guldkavaleribrikken og hen mod nederste højre 
hjørne er slagmarken, hvor slagene vil foregå. 
Instruktioner i brug af denne oversigt og tabel 
vises senere i Kommandomanualen.

Spillebrikker
Der er fi re sæt spillebrikker i forskellige 
farver. Hver spiller vælger en farve, som skal 
repræsentere hæren. Der er også én guld-
kavaleribrik, som ikke tilhører nogen spiller.

Den kan du bruge til at holde styr på 
bonusforstærkninger (se “Bytte RISK-kort” på 
side syv). Sæt den til side indtil videre.

Der er tre slags spillebrikker: infanteri 
(en soldat med en musket), kavaleri (en soldat 
til hest) og artilleri (en kanon). Hver af disse 
brikker repræsenterer et antal arméer, se 
nedenfor:

Kort
Der er to typer kort – RISK-kort og 
missionskort. 

Missionskort
Missionskort bruges kun, når der spilles 
Mission RISK (se side 17). Hvis du spiller 
RISK – Spillet om verdensherredømmet, skal 
du lade missionskortene være i kassen.

Infanteri

Kavaleri Artilleri

Joker

Q U E B E CK I N A

V E S T E U R O PA

RISK-kort
Der er 42 RISK-kort, ét for hvert territorium på spillebrættet. Hvert kort bærer også navnet på og 
billedet af et territorium samt symbolet for en infanterist-, kavaleri- eller artillerienhed. Der er også 
to jokere, der kun viser de tre enhedstyper.

RISK-kort bruges i hele spillet til at opnå bonusforstærkninger. (Se “Bytte RISK-kort” på side 8).

© 2004 Hasbro

M I S S I O N

GENERAL

INFANTERI:  
1 armé

KAVALERI:  
5 arméer 

ARTILLERI: 
10 arméer
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Spillets formål
Spillets formål er at besejre dine

modstanderes hære og kontrollere alle 42 
territorier på spillebrættet.

Forberedelser
1.  Læg spillebrættet i midten af spilleområdet.  

2.  Bland RISK-kortene (inklusive de to 
jokere), og læg dem med billedsiden nedad 
i nærheden af spillebrættets kant. Dette er 
bunken, du skal trække kort fra. Sørg for, at 
der er plads ved siden af bunken til de kort, 
du lægger til side.

3.  Placer guldkavaleribrikken ved siden at 
tallet 4 i tabellen nederst på spillebrættet 
(se nedenfor). 

4.  Hver spiller vælger en farve og tager alle 
arméerne i den pågældende farve. Antallet af 
startarméer afhænger af antallet af spillere. 
Disse arméer placeres på spillebrættet, før 
spillet begynder.

Regler for 3-4 spillere

SPILLET OM VERDENSHERREDØMMET 

 Antal spillere  Antal startarméer 

 3 35 hver

 4 30 hver

5.  Tæl dine startarméer, og placer dem foran 
dig.

6.  Hver spiller kaster én terning for at se, hvem 
der skal starte. Den spiller, der har slået 
det højeste antal øjne, starter, efterfulgt af 
spilleren til venstre.

 

Gøre krav på territorier
Den spiller, der har slået det højeste antal øjne, 
gør krav på det første territorium.

Hvis du vil gøre krav på et territorium, skal du 
tage en af dine startarméer (én infanteribrik) 
og placere den i et tomt territorium efter eget 
valg. Du kontrollerer nu dette territorium. Den 
næste spiller placerer derefter en af sine arméer 
i et tomt territorium og gør derved krav på det 
pågældende territorium.

Fortsæt efter tur, indtil der er gjort krav på alle 
42 territorier. 

Bemærk: Du kan ikke placere en armé i et 
territorium, der allerede er gjort krav på.

Det gør ikke noget, hvis nogle spillere 
kontrollerer ét territorium mere end andre.

Forstærke territorier
Nu hvor der er gjort krav på alle territorier, kan 
du begynde at forstærke dem. Jo fl ere arméer 
du har i et territorium, jo nemmere er det at 
forsvare og starte angreb i territoriet.

Det er nemt at forstærke et territorium: Du 
skal bare placere en af dine startarméer 
i et territorium, du allerede kontrollerer. 
Du kan ikke placere forstærkninger i en 
fjendes territorium. Når du har anbragt din 
forstærkning, skal den næste spiller forstærke et 
af sine territorier. Fortsæt, indtil alle startarméer 
for hver spiller er blevet anvendt.

Der er ingen grænser for antallet af arméer, 
der kan besætte et territorium, men hvert 
territorium skal indeholde mindst ÉN armé. 
Du kan vælge at forstærke ét territorium med 
et stort antal arméer, eller du kan fordele dine 
arméer over alle dine territorier.

Når alle har anbragt deres startarméer på 
spillebrættet, kan erobringen begynde!

Hver spiller kaster igen én terning for at se, 
hvem der skal starte spillet. Den spiller, der 
slår det højeste antal øjne, skal starte, og spillet 
fortsætter mod venstre.

Spilrækkefølgen
En tur i RISK består af fi re faser, der skal 
spilles i en ganske bestemt rækkefølge:

1. Modtage og placere forstærkninger 
 (obligatorisk)

2. Kamp (valgfrit)

3. Overføre tropper (valgfrit)

4. Samle RISK-kort (kun hvis du har erobret 
mindst ÉT territorium under din tur)

FASE 1:
Modtage og placere forstærkninger
I starten af turen modtager du yderligere 
arméer til at forstærke dine territorier. Hvor 
mange forstærkninger du modtager, afhænger 
af det antal territorier, du kontrollerer, det 
antal kontinenter, du kontrollerer, og de RISK-
kortsæt, du afl everer.

1. Tælle dine territorier: Tæl først det 
antal territorier, du kontrollerer, og dividér dette 
tal med tre (decimaler ignoreres) for at fi nde det 
antal forstærkninger, du skal modtage.

Bemærk: Du modtager ALTID mindst tre 
forstærkninger. Dette betyder, at selv om dine 
arméer kun har besat otte eller færre territorier, 
vil du stadig modtage tre forstærkninger.

Grøn kontrollerer 13 territorier.

Han modtager fi re forstærkninger.

13 divideret med 3 er 4
(decimaler ignoreres).

Rød kontrollerer fem territorier. 

Hun modtager tre forstærkninger.

5 divideret med 3 er 1 
(spillere modtager altid MINDST 

tre forstærkninger)

Tag dine forstærkninger fra bunken med 
arméer, og placer dem foran dig. Dette er 
starten på din bunke med forstærkninger.
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2. Kontrollere kontinenter: 
Du modtager også forstærkninger for hvert hele 
kontinent, du kontrollerer. Husk, at et kontinent 
er en gruppe af territorier i samme farve. Asien 
er det største kontinent. Hvis du vil kontrollere 
et kontinent, skal du besætte alle territorier på 
det pågældende kontinent.

Antallet af forstærkninger, du modtager, 
afhænger af, hvilke kontinenter du kontrollerer 
(se oversigten over kontinenter i nederste 
venstre hjørne på spillebrættet). Tæl dine 
bonusforstærkninger fra bunken med arméer, 
og føj dem til bunken med forstærkninger foran 
dig.

Spillere modtager kun ekstra forstærkninger for 
kontrol af kontinenter, så længe spillerne fortsat 
har besat alle territorier på det pågældende 
kontinent. Hvis bare et enkelt territorium bliver 
besat af en anden spiller, kan der ikke længere 
modtages ekstra forstærkninger. 

3. Bytte RISK-kort: Du kan bytte RISK-
kort for at få ekstra forstærkninger. RISK-kort 
opnås ved at erobre fjendens territorier. Se Fase 
4 “Samle RISK-kort” på side 13. RISK-kort 
skal byttes i sæt. Et sæt består af tre kort med 
det samme symbol (3 infanteri, 3 kavaleri eller 
3 artilleri), ELLER tre kort med hvert af de 
tre symboler, dvs. 1 infanteri, 1 kavaleri og 1 
artilleri. Hvis du har en joker, tæller den som et 
hvilket som helst af de tre symboler.

Blå har to kavalerikort og én joker. Jokeren 
kan bruges til at repræsentere et kavalerikort, 
så der er et sæt med tre ens kort.

Hvis du har fem eller fl ere kort på hånden, 
SKAL du bytte et eller fl ere kortsæt, næste 
gang det er din tur.

Antallet af forstærkninger, du modtager for at 
bytte kortsæt, afhænger af, hvor mange kortsæt 
der er afl everet indtil videre. Kig på tabellen for 
guldkavaleriet nederst på spillebrættet. Tallene 
repræsenterer det antal bonusforstærkninger, 
du modtager for at bytte kortsæt. Det første 
kortsæt, der bliver afl everet under spillet, er fi re 
bonusforstærkninger værd. Det næste kortsæt, 
der afl everes, er seks værd, osv.

Når du afl everer et kortsæt, skal du samle 
det antal bonusforstærkninger, der er 
angivet ved guldkavaleribrikken, og derefter 
fl ytte brikken ét felt frem. Dette angiver, 
hvor mange forstærkninger den næste 
spiller, der bytter RISK-kort, modtager. 
Føj bonusforstærkningerne til bunken med 
forstærkninger, og placer kortsættet på bunken 
med kort, der lægges til side.

K I N A

N Y G U I N E A

Rød er den første spiller, der bytter et 
sæt med tre kort. Hun modtager fi re 
bonusforstærkninger som angivet 
af guldkavaleriet og fl ytter derefter 
guldkavaleriet ét felt frem til nummer 
seks. Den næste spiller, der afl everer et 
sæt med tre kort, vil derfor modtage seks 
bonusforstærkninger.

4. Placere dine forstærkninger: 
Når du har samlet dine forstærkninger, skal 
du anvende dem ALLE i de territorier, du 
kontrollerer. Du kan vælge at samle alle dine 
forstærkninger i ét territorium eller fordele dem 
over alle dine territorier. 

FASE 2:
Kamp
Når alle forstærkningerne er på plads, kan du 
gøre dig klar til at angribe!

(Hvis du vælger ikke at angribe overhovedet 
under din tur, skal du gå videre til fase 3).

Du kan forsøge at angribe et hvilket som helst 
territorium, der er kontrolleret af en anden 
spiller, forudsat at:

1. Territoriet grænser op til et af dine egne 
territorier eller er forbundet med det af en 
kystlinje (f.eks. Siam og Indonesien).

 OG

2. Du har MINDST to arméer i det territorium, 
der angribes fra. (Der skal være én armé 
tilbage til at beskytte det territorium, du 
angriber fra).

Du kan HØJST benytte tre arméer til at angribe 
i et slag, uanset hvor mange arméer du har i det 
territorium, der angribes fra.

Antallet af arméer i et slag er som følger:

N. AMERIKA

S. AMERIKA 

AFRIKA

ASIEN

EUROPA

AUSTRALIEN

 Antal arméer i  Antal arméer,
angribers territorium  der må angribes med

 1 Angreb ikke tilladt

 2 1

 3 1 eller  2

 4 eller fl ere  1, 2 eller  3
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Invasion

Hvis du vil starte en invasion, når det er din tur, 
skal du gøre opmærksom på følgende:

1. Fra hvilket territorium du vil angribe.

2. Hvilket territorium du vil angribe.

3. Hvor mange arméer du vil benytte i angrebet.

Placer dine angribende arméer på 
angrebsområdet på slagmarken.

Angrebsområder på slagmarken.

Forsvareren bestemmer derefter, hvor mange 
arméer der skal bruges til at forsvare territoriet, 
og placerer dem på forsvarsområdet på 
slagmarken.

Bemærk: Du kan forsvare med enten én 
eller to arméer. Der kan være fl ere arméer i 
territoriet, men du kan højst bruge to arméer 
som forsvar under et slag.

Forsvarsområder på slagmarken.

Slagets gang
Vigtigt! Et slag er ét kast med terningerne 
(for både angriberen og forsvareren) under en 
invasion. Husk, at en invasion kan bestå af et 
eller fl ere slag.

Hver side kaster én terning for hver armé, der 
angriber eller forsvarer. Begge spillere kaster 
terningerne på samme tid (rød for angriberen 
og hvid for forsvareren), og resultaterne 
sammenlignes.

Angriberens HØJESTE antal øjne 
sammenlignes med forsvarerens HØJESTE 
antal øjne. 

Den spiller, der har det HØJESTE antal 
øjne, vinder, og taberen fjerner én armé fra 
slagmarken. Den besejrede armé lægges tilbage 
i den rigtige bunke.

Vigtigt: Hvis to spillere har slået samme antal 
øjne, vinder forsvareren ALTID.

Hvis begge spillere kaster mere end én terning, 
sammenlignes de NÆSTBEDSTE terninger.

Taberen mister igen én armé.

Blå (angriberen) slår en treer og en toer. 
Rød (forsvareren) slår en sekser og en 
toer. Spillerne sammenligner deres højeste 
terninger: blå 3 og rød 6. Rød vinder, og blå 
fjerner en af sine arméer fra slagmarken. 
Spillerne sammenligner nu de næstbedste 
terninger: blå 2 og rød 2. Eftersom forsvareren 
altid vinder ved uafgjort, vinder rød, og blå 
fjerner en af sine arméer fra slagmarken. 

Når slaget er afsluttet, vender alle de resterende 
arméer tilbage til deres respektive territorier på 
spillebrættet. Angriberen kan derefter vælge at:

• afblæse invasionen af territoriet 

• invadere et nyt territorium

• invadere et territorium, han eller hun angreb 
tidligere under kamp

• afslutte angrebsfasen ved sin tur.

Bemærk: Imellem slagene kan du ændre det 
territorium, hvorfra du invaderer, og fortsætte 
invasionen fra et andet tilstødende territorium.

Blå angriber Egypten fra et nyt territorium. 
Blå har angrebet Egypten fra Nordafrika, 
men har nu kun én armé tilbage der.

Men eftersom han har ti arméer i Østafrika, 
som også støder op til Egypten, kan han 
fortsætte invasionen af Egypten fra Østafrikas 
front.

Vinde en invasion og rykke ind
Hvis du udsletter alle de forsvarende arméer 
fra et territorium under et slag, vinder du 
invasionen og overtager territoriet. Flyt de 
arméer, der er blevet brugt til at vinde slaget fra 
slagmarken, ind i det territorium, du lige har 
besejret.

Som belønning kan du nu fl ytte alle ekstra 
arméer fra det invaderede territorium ind 
sammen med dem. Men husk, at mindst 
ÉN armé skal forblive i det territorium, der 
startede angrebet. Intet territorium må på noget 
tidspunkt under spillet efterlades ubesat.

Bemærk: Du skal fl ytte alle ekstra arméer, før 
du erklærer en ny invasion.

Fjern de arméer, der er ved at tabe.

Højest til lavest

Højest til lavest

Vigtigt! En INVASION er et angreb på et enkelt 
territorium og kan bestå af et eller fl ere slag. 
En invasion varer, lige indtil enten territoriet er 
besat, eller indtil den angribende armé afblæser 
invasionen. Du kan foretage mere end én 
invasion i din tur.

CONGO

ØSTAFRIKA

EGYPTEN

MELLEM-
ØSTEN

 ANGRIBER
FORSVARER

PLACER ANGRIBENDE ARMÉER

 FORSVARER

ANGRIBER

PLACER FORSVARENDE ARMÉER

ANGRIBER

 FORSVARER

PLACER FORSVARENDE ARMÉER

NORDAFRIKA

PLACER ANGRIBENDE ARMÉER
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Udslette en anden spiller
Hvis du udsletter en anden spiller under en 
invasion (dvs. han har ingen arméer tilbage 
på spillebrættet), er han ude af spillet. Som 
belønning får du alle spillerens RISK-kort (hvis 
han har nogen). Føj disse RISK-kort til dine 
kort på hånden.

Hvis du nu har fem eller fl ere RISK-kort, 
SKAL DU STRAKS bytte så mange sæt 
som muligt (dvs. indtil du har fi re eller færre 
kort) til bonusforstærkninger. Placer disse 
forstærkninger i et af dine territorier, før du 
fortsætter din tur.

FASE 3:
Overføre tropper
Når du har gennemført alle dine angreb, kan du 
foretage ÉN overførsel (ekstra ryk) med dine 
arméer. Dette er et ryk fra et af dine territorier 
til et andet for at hjælpe med at beskytte 
kystlinjen eller komme i stilling til din næste 
tur.

(Hvis du vælger ikke at overføre tropper under 
din tur, skal du gå videre til fase 4).

For at overføre tropper kan du fl ytte et hvilket 
som helst antal arméer fra et af dine territorier 
til et andet “forbundet territorium”, forudsat at 
det første territorium ikke efterlades ubesat.

Territorier er “forbundet”, hvis de er direkte 
tilstødende, eller hvis alle territorierne ind i 
mellem også KONTROLLERES AF DIG. Du 
kan ikke komme igennem fjendens territorier.

FASE 4:
Samle RISK-kort
Hvis du har besejret mindst ÉT af fjendens 
territorier under din tur, modtager du ét RISK-
kort. Træk det øverst fra bunken, og føj det til 
kortene på hånden. Uanset hvor mange territorier 
du har besejret, kan du kun modtage ét RISK-kort 
pr. tur på denne måde.

Spillet går nu videre til den næste spiller.

Sådan vinder du spillet
Den første spiller, der udsletter alle 
modspillernes hære og kontrollerer alle 42 
territorier på spillebrættet, har erobret verden 
og vinder spillet.

I slutningen af sin tur vælger blå at overføre Ukraine fra Indonesien, gennem Siam, gennem 
Indien og gennem Afghanistan. Da han besætter alle ovenstående territorier, som danner en 
sti gennem venligt territorium, er Indonesien og Ukraine “forbundet” med det formål at kunne 
overføre tropper.
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Reglerne beskriver to forskellige måder at 
spille RISK for 2 spillere. I begge versioner er 
der to neutrale hære på spillebrættet sammen 
med de to spillere.

I den første version er den neutrale hær passiv. 
Den kan ikke fl ytte sig eller angribe. Den 
neutrale hær fungerer som vejspærring for 
begge spillere. I den anden version er den 
neutrale hær aktiv og kan være allierede med 
begge spillere.

Følg reglerne for RISK – Spillet om 
verdensherredømmet på side 6-13 med 
følgende ændringer:

Spillets formål
At besejre din modspiller.

Forberedelser
Hver spiller vælger en farve og tager 36 
startarméer. Tildel 24 startarméer til begge 
neutrale hære.

Fjern de to jokere fra bunken med RISK-kort, 
og bland de resterende kort. Giv 12 RISK-kort 
til hver af de to spillere og ni RISK-kort til 
hver neutrale hær. Kortene på en spillers hånd 
angiver, hvilke territorier den pågældende 
spiller har besat fra starten af spillet. Hver 
spiller placerer nu ÉN armé (én infanteribrik) 
på alle de territorier, der vises på kortene.

Placer også arméer, der hører til de to neutrale 
hære, på de territorier, der vises på kortene. 
Når der er gjort krav på alle territorier, skal 
du lægge jokerne og RISK-kortene tilbage 
i bunken, blande den og lægge den på 
spillebrættet med billedsiden nedad.

Kast terningerne for at se, hvem der skal 
placere forstærkningerne først. Spillerne 
skiftes derefter til at anbringe tre arméer ad 

gangen i et territorium, de kontrollerer (du kan 
anbringe dem alle i ét af dine territorier eller 
fordele dem), og derefter én armé for hver 
neutrale hær (i et territorium, den neutrale 
hær kontrollerer).

Spillerne kaster derefter terningerne for at se, 
hvem der skal starte. Den spiller, der har det 
højeste antal øjne, skal starte.

Spil med passiv neutral hær
Hvis du vil angribe en af de neutrale hære i det 
passive spil, kaster modspilleren terningerne 
som forsvar for den neutrale hær. De neutrale 
hære bliver på spillebrættet, indtil de er 
udslettet. De kan ikke fl ytte sig, modtage 
forstærkninger eller angribe.

Spil med aktiv neutral hær
I den aktive version af spillet fungerer de 
neutrale hære som mere end bare vejspærringer 
– de kan blive allierede med begge spillere og 
skifte alliance under spillet.

De neutrale hære har tre former for status – 
ikke-involveret, allieret med spiller 1 eller 
allieret med spiller 2. Brug én kanon 
(artilleribrik) i hver af den neutrale hærs farve 
for at angive deres status under spillet.

Da de neutrale hære starter med at være ikke-
involveret, skal du placere to kanoner (én for 
hver neutrale hær) midt imellem de to spillere. 
I takt med at en neutral hær skifter status, 
kan du fl ytte kanonen til den side, hvor den 
allierede spiller er.

Spilrækkefølgen
Spilrækkefølgen ligner den for RISK – Spillet 
om verdensherredømmet, men med et par få 
ekstra faser. De nye faser er markeret med fed.

1. Bestikke den neutrale hær
2. Modtage og placere forstærkninger
3. Forstærke allierede
4. Kamp
5. Overføre tropper
6. Overføre tropper til dine allierede
7. Samle RISK-kort

1. Bestikke den neutrale hær
I starten af din tur kan du give et RISK-kort 
(hvis du har samlet nogen) til en neutral hær for 
at gøre den mere imødekommende over for dig.

Placer RISK-kortet med billedsiden nedad 
under den neutrale hærs kanon. Dette kort 
forbliver nu ved den neutrale hær og kan 
ikke byttes til forstærkninger under spillet, 
medmindre den neutrale hær er besejret, og en 
anden spiller har overtaget dets kort.

Flyt derefter den neutrale hærs kanon ÉN 
stilling. Hvis kanonen f.eks. starter i en ikke-
involveret stilling, skal du fl ytte den ét felt 
frem, så den bliver din allierede. Hvis kanonen 
starter som din modspillers allierede, skal du 
fl ytte den tilbage til midten, så den bliver 
ikke-involveret.

• Du kan give mere end ét kort til en neutral 
hær i en tur. Hvis f.eks. en neutral hær er din 
modspillers allierede, og du vælger at give 
den to RISK-kort, kan du fl ytte den to felter 
tættere på dig, så den bliver din allierede.

• Du kan give kort til mere end én neutral 
hær. Hver gang du giver et RISK-kort til en 
neutral hær, skal du fl ytte kanonen ét felt 
tættere på dig.

• Du kan ikke give et kort til en neutral hær, 
der allerede har fem kort – denne neutrale 
hær kan ikke længere bestikkes.

Rød og blå spiller med den aktive neutrale 
hær, hvor de bruger gule og sorte som neutrale 
hære. Rød vælger at bestikke den gule hær ved 
at placere et RISK-kort med billedsiden nedad 
under den gule kanon.

Derefter fl ytter rød den gule kanon fra den ikke-
involverede stilling (midt imellem den røde og 
den blå) til en stilling lige foran den røde for at 
vise, at denne hær nu er allieret med den røde.

2. Modtage og placere forstærkninger
Du modtager og placerer forstærkninger, 
som du plejer, se side 6-8. Du skal ikke tælle 
territorier og kontinenter, der er kontrolleret af 
dine allierede, når forstærkningerne bestemmes.

3. Forstærke allierede
Alle dine allierede kan også modtage forstærk-
ninger. Vælg en allieret, og kast én terning for 
at afgøre, hvor mange forstærkninger den skal 
modtage. Placer det antal arméer, som øjnene 
på terningen viste, på et hvilket som helst af 
de territorier, der tilhører den pågældende 

FOR 2 SPILLERE 

RISK-kort, 
der spilles 

af rød

SPILLER 1

SPILLER 2

IKKE-INVOLVERET

Allieret med 
spiller 2

Allieret med 
spiller 1

IKKE-INVOLVERET

Allieret med 
spiller 2

Allieret med 
spiller 1

SPILLER 1

SPILLER 2
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allierede. Du kan placere arméerne i ét af 
deres territorier eller fordele dem blandt fl ere 
territorier. Gentag for alle dine allierede.

• Du behøver IKKE at forstærke en allieret, 
medmindre du selv vil.

• Allierede tæller ikke territorier, når 
forstærkninger bestemmes.

• Allierede får ikke bonus for at have 
kontinenter.

• Allierede bytter ikke RISK-kort for 
forstærkninger.

4. Kamp
Når det er din tur, kan du angribe med allierede 
tropper, som om de var dine egne. Disse tropper 
kan angribe din modstander, andre neutrale 
hære eller andre allierede (men ikke af samme 
farve). Bemærk: Du modtager ikke nogen 
RISK-kort for at benytte en allieret til at 
overtage et territorium.

Når du har afsluttet en invasion i en neutral 
hærs territorium (uanset om du erobrer det eller 
ej), og/eller når du har afsluttet en invasion 
med en allieret hær, skal du kaste én terning. 
Hvis du kaster 1-4, skal du fl ytte den neutrale 
hærs kanon én stilling VÆK fra dig. Allierede 
neutrale hære bliver nu ikke-involveret, og 
ikke-involverede neutrale hære bliver nu din 
modstanders allierede. Hvis du kaster 5 eller 6, 
bevarer den neutrale hær eller den allierede den 
nuværende status.

Hvis du benytter en allieret til at angribe en 
anden neutral hær, skal du kaste én terning for 
hver neutrale hær.

Hvis du udsletter en neutral hær (besejrer dens 
sidste armé på spillebrættet) med din egen hær 
eller med en allieret hær, kan du gøre krav på et 
hvilket som helst RISK-kort, den har.

Eksempel: Blå beslutter at invadere Quebec 
(kontrolleres af den sorte neutrale hær og i 
øjeblikket ikke-involveret) og taber. Han skal 
nu kaste en terning for at se, om den sorte 

hærs status ændrer sig. Terningens øjne viser 
3. Blå skal fl ytte den sorte hærs kanon én 
stilling VÆK fra sig selv, så den sorte hær 
bliver allieret med rød.

Blå benytter også den gule neutrale hær (i 
øjeblikket en allieret) til at invadere Australien 
(kontrolleres af rød). Blå vinder invasionen, 
og den gule hær besætter nu Australien. Blå 
kaster en terning for at se, om blås status 
ændrer sig. Terningens øjne viser 5. Den gule 
hær forbliver allieret med blå.

5. Overføre tropper
Når alle angreb er afsluttet, skal du overføre 
tropper på samme måde som i spillet for 
2-4 spillere og RISK – Spillet om 
verdensherredømmet (se side 12).

6. Overføre tropper til dine allierede
Du må også foretage ét “ekstra ryk” for hver af 
dine allierede. Overfør disse tropper på samme 
måde, som du ville overføre dine egne tropper.

7. Samle RISK-kort
Du modtager ikke et RISK-kort, hvis du vælger 
at overtage et territorium via en neutral hær, 
eftersom allierede ikke modtager kort for at 
overtage et territorium. Du modtager kun et 
RISK-kort for at overtage et territorium med 
din egen armé.

Følgende regler beskriver en række forskellige måder at spille RISK på.

Eftersom disse spil på mange måder ligner RISK – Spillet om verdensherredømmet, beskriver vi 
kun, hvad der er anderledes! Hvis en regel ikke vises, betyder det, at det er den samme regel som i 
RISK – Spillet om verdensherredømmet.

Spillets formål
I Mission RISK er spillets formål at være den 
første spiller, der fuldfører de fi re missioner, 
som du modtager i starten af spillet.

Forberedelser
Læg missionskortene i fi re bunker i 
overensstemmelse med kortets status.

Missionerne er af stigende sværhedsgrad fra 
Kaptajn, Major, Oberst og General.

Bland nu bunkerne hver for sig, og placer dem 
med billedsiden nedad på spillebrættet.

Hver spiller trækker ét missionskort fra 
hver bunke til at danne en hånd med fi re 
missionskort. Kig nu på dine missionskort, men 
sørg for, at dine modspillere ikke kan se dem. 
Læg de resterende missionskort tilbage i æsken 
uden at kigge på dem.

Når du har modtaget dine missioner, fortsætter 
forberedelserne på samme måde som i RISK 
– Spillet om verdensherredømmet (se side 5). 
Men guldkavaleribrikken bruges dog ikke.
Husk: Placer dine arméer omhyggeligt, da 
dette kan hjælpe dig med at udføre dine 
missioner.

Modtage forstærkninger
Afl evering af kortsæt er anderledes i Mission 
RISK. Du behøver ikke længere at benytte 

de nummererede guldkavalerifelter nederst 
på spillebrættet for at bestemme antallet af 
forstærkninger, du modtager. I stedet modtager 
du forstærkninger i henhold til symbolet på de 
kortsæt, du har. Antallet af forstærkninger, du 
modtager ved at bytte kortsæt, er som følger:

Husk: En joker kan bruges som enten et 
infanteri-, kavaleri- eller artillerikort.

Udslette en modspiller
Når du udsletter en modspiller, modtager 
du stadig deres RISK-kort, men ikke 
missionskortene. Disse skal holdes hemmelige, 
indtil spillet er slut.

Gennemføre en mission
Du kan påberåbe dig, at en mission er 
gennemført, når du har opnået det, der står 
på kortet.

Men du kan ikke påberåbe dig mere end én 
mission i en tur.

For 2-4 spillere

MISSION 

Alternative spillemåder

IKKE-INVOLVERET

Allieret med 
spiller 1

SPILLER 1

SPILLER 2

Allieret med 
spiller 2

  Antal forstærkninger 
 Kortsæt  modtaget

 3 infanteri  4

 3 kavaleri  6

 3 artilleri  8

 1 af hver  10
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Hvis du vil påberåbe dig, at en mission er 
gennemført, skal du vise missionskortet (på det 
NØJAGTIGE tidspunkt, det angiver) til alle 
spillere for at bekræfte, at du har gennemført 
det, der står på kortet. Placer nu missionskortet 
med billedsiden nedad, og lad det ligge der 
under resten af spillet.

Bemærk: Når en mission er gennemført, 
forbliver den “gennemført” i resten af spillet, 
selv om en modspiller “løser” missionen i et 
efterfølgende træk.

Når du har gennemført tre missioner, skal 
du afsløre den fjerde (og endelige) mission, 
så alle spillere ved, hvilken mission der skal 
gennemføres for at vinde spillet. Det sidste 
missionskort skal være afsløret i resten af 
spillet – så lad kortet ligge med billedsiden 
opad, så alle kan se det.

Sådan vinder du spillet
Du kan vinde Mission RISK på to måder: 
ved at være den første spiller, der gennemfører 
alle fi re missioner, eller ved at udslette alle 
modspillerne.

Spillets formål
Det første hold, der udsletter ÉN spiller på det 
modsatte hold, vinder spillet.

Forberedelser
Hver spiller vælger en farve og bestemmer, 
hvilke spillere der skal være på hvilke hold. 
Spillerne skal sidde, så de to hold skiftes til 
at spille.

Hvis f.eks. rød og sort er på ét hold, skal de 
sidde mellem gul og blå, så turen går på skift 
mellem holdene. 

Spillerne sætter deres egne territorier op.

Modtage forstærkninger
Når du bestemmer antallet af de territorier, du 
kontrollerer, skal du holde øje med, om du deler 
territorier med andre medlemmer på holdet 

For 4 spillere på 2 hold

HOLD

(spillerne kan rykke ind i venlige territorier 
under overførsel af tropper, som beskrevet 
nedenfor).

Bemærk: Kontinentbonussen (som beskrevet i 
oversigten over kontinenter, nederst til venstre 
på spillebrættet) gælder stadig kun, hvis en 
enkelt spiller besætter alle territorierne på det 
pågældende kontinent.

Den spiller, der har fl est arméer i et territorium, 
kontrollerer det pågældende territorium. Hvis 
to spillere har lige mange arméer og har det 
højeste antal, er der INGEN, der kontrollerer 
det pågældende territorium.

Rød og sort er på samme hold. Ved starten 
af sorts tur har sort selv syv territorier. Sort 
og rød har begge fi re arméer på Grønland. I 
dette tilfælde kontrollerer hverken sort eller 
rød Grønland. I det Østlige Amerika har 
sort to arméer, og rød har tre arméer. Rød 
kontrollerer dette territorium, eftersom han 
har fl ere arméer der end sort.

Bemærk: For at gøre krav på 
kontinentbonussen skal alle territorier på det 
pågældende kontinent være ejet af en enkelt 
spiller. Selv hvis et enkelt territorium er 
genstand for en uafgjort kamp om fl ertallet 
af arméer (hvilket gør territoriet til at være 
“ikke ejet”), kan der ikke gøres krav på 
kontinentbonussen.

Som i Mission RISK bruges guldkavaleriet 
ikke. Antallet af de forstærkninger, du 
modtager, er i stedet bestemt af symbolet på de 
kortsæt, du har på hånden (se side 17).

Kamp
Du må ikke angribe en anden spiller på dit eget 
hold.

Overføre tropper
Der er to regler, der er anderledes, når du 
overfører tropper.

1. Du kan overføre fra ét territorium, hvor 
du har arméer, til et hvilket som helst 
andet territorium, hvor du eller andre 
holdmedlemmer har arméer. Dette betyder, 
at du kan rykke ind i andre holdmedlemmers 
territorier – selv hvis de ikke ønsker det.

2. Når du overfører fra ét territorium til 
et andet, regnes dine holdmedlemmers 
territorier (eller territorier, der indeholder 
en blanding af holdmedlemmers arméer) 
som værende venlige. Husk på det, når du 
skal til at fi nde ud af, hvilke territorier der er 
forbundet.

I slutningen af røds tur kan rød overføre fra 
Indonesien gennem Siam (kontrolleres af 
sort, et andet holdmedlem), gennem Indien 
(kontrolleres af rød), gennem Mellemøsten 
(indeholder en blanding af sorte og røde 
arméer) og ind i Østafrika. Eftersom rød kun 
kommer igennem venlige territorier, er dette 
tilladt.

Samle RISK-kort
RISK-kort deles af hele holdet. Når du samler 
et kort, skal du føje det til hånden af RISK-kort, 
der holdes af dit hold. Ved slutningen af din tur 
skal du give holdets kort videre til den næste 
spiller på holdet.

Sådan vinder I spillet
Lige så snart én spiller er udslettet fra et hold, 
vinder det modsatte hold spillet.

I dette spil vinder spillerne ikke individuelt, men som en del af et hold. I løbet af spillet kan spillerne 
på det samme hold dele territorier.
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