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SÅDAN FÅR DU MISSIONSKORT
Når du er færdig med at angribe, skal du se 
på missionskortene, der ligger med forsiden 
opad på spillebrættet. Hvis du har fuldført 
en af missionerne under din tur, kan du tage 
det kort og lægge det foran dig. Du skal ikke 
lægge et nyt missionskort på spillebrættet. 
Efterhånden som spillet skrider frem, bliver 
der færre missioner at vælge imellem.

 

Hvis du har fuldført mere end 1 mission 
under din tur, skal du vælge et af kortene – 
du kan kun få 1 missionskort pr. tur.

Når du har fået et missionskort, kan du ikke 
miste det igen.

MISSIONER

Kontrollér alle 
territorier i den 

gule region.

Kontrollér alle 
territorier i den 
orange region.

Kontrollér alle 
territorier i den 

lilla region.

KONTROLLÉR
DEN GULE
REGION

KONTROLLÉR
DEN ORANGE

REGION

KONTROLLÉR
DEN LILLA
REGION

Kontrollér alle 
territorier i den 
grønne region.

Kontrollér 2 
forskellige 
regioner.

Kontrollér alle 
6 territorier, 

der har 
kystlinjer 

(Storbritannien, 
Irland, Norge, 

Sverige, 
Polen og 

Nordfrankrig).

KONTROLLÉR
DEN GRØNNE

REGION

KONTROLLÉR
2 HELE

REGIONER

KONTROLLÉR DE
6 TERRITORIER,

DER HAR
KYSTLINJER

2 KAMPSTØTTE

I starten af Røds tur har han 12 arméer på sit diagram 

over besejrede arméer. Han returnerer 3 arméer til 

bunken og køber en omrokering. Han rykker derefter 

sine arméer med det samme. Derefter returnerer han 

yderligere 8 arméer og køber specialstyrker. I denne tur 

kan han angribe territorier med hårdt terræn med 3 

arméer. Han lader den sidste armé stå på diagrammet, 

da han ikke kan købe noget med den.

Opklaringsmission. Pris = 2: Når du angriber et 
missionsmål, kan én terning ikke være en etter – 
kast igen, indtil den ikke er (den anden terning 
kan godt være en etter). Denne forstærkning kan 
købes flere gange for at sikre, at flere terninger 
ikke kan være ettere.

Omrokering. Pris = 3: Ryk dine arméer på spille-
brættet med det samme.

Oprør. Pris = 6: Vælg et fjendtligt territorium, der 
grænser op til et territorium, hvor der står mindst 
2 neutrale arméer. Disse neutrale arméer må 
angribe det fjendtlige territorium, indtil de erobrer 
territoriet eller mister mindst 1 armé i kamp. Hvis 
de neutrale erobrer territoriet, er det kun de 
neutrale arméer, der deltog i kampen (1, 2 eller 
3), der rykker ind på det nye territorium.

Indkald 3 arméer. Pris = 7: Placér 3 arméer på 
territorier, du kontrollerer på spillebrættet.

Specialstyrker. Pris = 8: I denne tur må du 
angribe ind i hårdt terræn med op til 3 arméer 
(i stedet for de sædvanlige 2 arméer).

Træk kort. Pris = 9: Træk et kort op på hånden.

Byg flyvestation. Pris = 10: Placér dit flyvesta-
tionsmærke på et territorium, du kontrollerer. 
Så længe du har en flyvestation, skal du lægge 
1 til dit højeste terningekast i alle kast på det 
territorium eller på territorier, der grænser op 
til. Dette gælder både for forsvar og angreb, 
men ikke når du kaster terninger for neutrale 
arméer. Hvis du mister det territorium, som 
flyvestationen ligger på, bliver flyvestationen 
ødelagt (men du kan genopbygge den senere). 
Du kan kun have 1 flyvestation ad gangen.

FORSTÆRKNINGER

Rød har 3 arméer i Nordrusland og vil angribe Finland. Han sender 2 arméer ind i Finland. Han kan ikke sende alle 3 arméer af sted, da han skal efterlade 1 armé.

Blå forsvarer Finland og har 3 arméer. Han kan kun sende 2 i kamp.

Rød har 10 arméer i Sverige og angriber Finland med 3 arméer (Rød kan ikke sende flere arméer, da man højst kan angribe med 3 arméer ad gangen). Blå forsvarer med 2 arméer.

Rød kaster 3 terninger, en for hver angribende armé, og Blå forsvarer sig med 2 terninger. Røds højeste kast, en sekser, er højere end Blås højeste kast, en femmer. Blå fjerner en af sine forsvarende arméer. Rød og Blås andenhøjeste kast er lige høje. Da forsvareren vinder uafgjorte, fjerner Rød en angribende armé. Røds sidste terning, en treer, bruges ikke, da der ikke er nogen forsvarende terning at sammenligne den med.
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Når det er din tur, kan du angribe fjendtlige territorier, der grænser op til dine egne, i et forsøg på at erobre dem. Det er valgfrit, om du vil angribe.

Vælg et af dine territorier, hvor der står mindst 2 arméer. Lad mindst 1 armé blive stående tilbage og bevogte territoriet. De øvrige arméer kan angribe fjendens territorium. 

Vælg, hvor mange arméer du vil angribe med. Du kan angribe med 1, 2 eller 3 arméer. Der kan godt stå flere arméer på dit territorium, men du kan højst angribe med 3.

BEMÆRK: Territorier med hårdt terræn kan kun angribes med 1 eller 2 arméer, ikke 3.

Forsvareren vælger, hvor mange arméer der skal forsvare – 1 eller 2 arméer.

Hver side kaster 1 terning for hver armé i kampen. Det betyder, at angriberen kaster 1, 2 eller 3 terninger, og forsvareren kaster 1 eller 2 terninger.

Begge sider lægger deres terninger i rækkefølge fra højest til lavest. Sammenlign dit højeste kast med modstanderens højeste kast. Det højeste tal vinder, og forsvareren vinder, hvis det er uafgjort. Taberen fjerner 1 armé fra sit territorium.

Sammenlign nu de andenhøjeste kast. Taberen fjerner 1 armé. Hvis der ikke er nogen terninger, du kan sammenligne med (hvis du f.eks. har slået med 1 eller 2 terninger mere end din modstander), skal du ignorere den terning/de terninger.

ANGREB 

3

4
På AFSLUT DIN TUR-kortet bliver det forklaret, 

hvordan du får kort.

Kort har 1 eller 2 stjerner. Hvis du har kort 

med 2 eller flere stjerner, kan du vælge at 

indlevere nogle eller alle af dem for at 

indkalde arméer. Antallet af stjerner 

bestemmer, hvor mange arméer du får. Du 

kan indlevere mellem 2 og 10 stjerner. Du 

kan se på diagrammet på spillebrættet, hvor 

mange arméer du får for et sæt kort. Læg de 

arméer i bunken foran dig. Territorierne på 

kortene betyder ikke noget, når du indkalder 

arméer.

I starten af sin tur har Rød 3 kort med i alt 

4 stjerner. Han indleverer alle 3 kort for at 

indkalde 7 arméer.

Indkald 1 armé for hver hovedstad, du kontrollerer, 
inklusive din egen, og læg dem i bunken foran dig.

KORT

HOVEDSTÆDER

Når du er færdig med at indkalde arméer, skal du placere dem 
ALLE på territorier, du kontrollerer. Du kan vælge at samle alle 
dine arméer på ét territorium eller fordele dem over flere af 
dine territorier.NÅ
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SPILLEBRÆT

Læg disse missionskort på spillebrættet:
• Kontrollér den schweiziske bankboks
• Kontrollér flådebasen i Danmark
• Udryd den neutrale spiller
• Kontrollér begge satellitbaser
• Kontrollér 6 territorier med hårdt terræn
• Kontrollér den grønne region
• Kontrollér de 6 territorier, der har kystlinjer
• Kontrollér den lilla region
Læg resten af missionskortene tilbage i æsken – 
de skal ikke bruges i dette spil.

Placér byer på de følgende territorier:
• Storbritannien
• Nordfrankrig
• Tyskland
• Sverige
• Nordrusland

Læg disse missionskort på spillebrættet:
• Kontrollér 2 hele regioner
• Kontrollér 6 byer
• Kontrollér den schweiziske bankboks
• Kontrollér flådebasen i Danmark
• Kontrollér begge satellitbaser
• Kontrollér 6 territorier med hårdt terræn
• Kontrollér den grønne region
• Udryd den neutrale spiller
Læg resten af missionskortene tilbage i æsken – 
de skal ikke bruges i dette spil.

Placér byer på de følgende territorier:
• Holland
• Tyskland
• Sydfrankrig
• Slovenien
• Slovakiet

• Polen
• Italien
• Ungarn
• Østlige Ukraine

• Preussen
• Litauen
• Letland
• Nordrusland

SP
IL

1

SP
IL

2

Du bruger terninger, når du 

angriber og forsvarer territorier. 

Hver spiller har sine egne terninger, 

så de behøver ikke blive sendt frem 

og tilbage.

Hver spiller styrer enten den røde eller den blå 

hær. Arméer repræsenteres af to forskellige pile – 

den lille pil repræsenterer 1 armé, og den store 

pil repræsenterer 3 arméer.

Der er en tredje, brun hær på spillebrættet – den 

neutrale hær. Den spiller, der ikke har sin tur, kaster 

forsvarsterninger for den neutrale hær og fjerner 

besejrede arméer fra spillebrættet. Den neutrale hær 

forsvarer så vidt muligt altid med 2 arméer.

= 1 armé = 3 arméer

Blå har 2 små pile (1 armé hver) og 
1 stor pil (3 arméer) i Rumænien, 
hvilket svarer til 5 arméer i alt.

ARMÉER

NEUTRALE ARMÉER

TE
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IN
GE
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Røde terninger

Der er et kort for hvert territorium 

på spillebrættet. På hvert kort er 

der navn og billede af et territorium 

samt 1 eller 2 stjerner.

KO
RT

STORBRITANNIEN

HOLLAND

TJEKKIET

UNGARN ØSTRIGFINLAND

Missioner er militære mål, som spillerne vil forsøge at fuldføre.

I KOMMANDORUMMET kan spillerne placere deres flyvestationer på spillebrættet for at opnå en taktisk fordel i kamp.

Diagrammer bruges i KOMMANDORUMMET og 
bliver forklaret på DIAGRAMMER-kortet.

Blå terninger

MISSIONER

FLYVESTATIONER

DIAGRAMMER

Spilleren kan returnere arméer fra sit diagram til bunken for at ”købe” de forstærkninger og 

fordele, der står på diagrammet. Forskellige forstærkninger koster et forskelligt antal arméer. Du 

kan købe lige så mange, du vil, i starten af din tur (så længe du har arméer nok), men du kan også 

gemme dem og bruge dem i en senere tur. Du kan godt købe den samme ting mere end 1 gang.

Udryd alle den 
neutrale spillers 

arméer.

Kontrollér 
6 territorier, 

der har hårdt 
terræn.

Kontrollér 6 byer 
hvor som helst 

på spillebrættet.

Kontrollér begge 
satellitbaser 
(Norge og det 

vestlige 
Ukraine).

Kontrollér 
bankboksen 
(Schweiz).

Kontrollér 
flådebasen 
(Danmark).

UDRYD
DEN NEUTRALE

SPILLER

KONTROLLÉR
6 TERRITORIER

MED HÅRDT
TERRÆN

KONTROLLÉR
6 BYER

KONTROLLÉR
BEGGE

SATELLITBASER

KONTROLLÉR
DEN SCHWEIZISKE

BANKBOKS

KONTROLLÉR
FLÅDEBASEN
I DANMARK
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KONTROLLÉR DENLILLA REGION

UDRYD DENNEUTRALE SPILLER

KONTROLLÉR BEGGESATELLITBASER

= antal arméer = by = hovedstadTAL

DIA-
GRAMMER
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ANGREB 
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INDKALD
ARMÉER
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DANNELSE

OVERSIGT
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Jette
Note
Can not see whether this is the Danish illo.

Jette
Note
Can not see whether this is the Danish illo.


