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UYARI:
BOĞULMA TEHLİKESİ – Küçük parçalar. 

3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.

0-3
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ASKERİ BİRLİKLER 

Oyunda her biri farklı renkte 5 set ordu bulunur. Her sette 3 çeşit asker yer alır:

Piyade (1 askeri birlik değerinde), Süvari (5 askeri birlik değerinde) ve Topçu (10 askeri birlik 
değerinde)

Oyuna Piyadeleri kullanarak başlayın. Daha fazla askeri birliğiniz olduğunda, oyun alanında 
kalabalık yaratmamak için Piyadelerinizi, Süvari ya da Topçularla değiştirebilirsiniz.

Piyade = 1 askeri birlik Süvari = 5 askeri birlik Topçu = 10 askeri birlik

Saldırı Zarları Savunma Zarları

RİSK’i 4 farklı şekilde 
oynayabilirsiniz:

RİSK Gizli Görev (sayfa 5)
RİSK Klasik (sayfa 12)

RİSK 2 Kişilik Oyun (sayfa 13)
RİSK Komuta Merkezi (sayfa 14)

OYUN ALANI

Oyun alanı 6 kıtayı gösteren bir haritadır. 6 kıta toplam 42 bölgeye ayrılmıştır. (Her kıtanın rengi 
farklıdır.) Oyun alanının çevresindeki sayılar her kart setini takas ettiğinizde kaç askeri birlik 
alacağınızı takip etmenize yardımcı olur.

Bazı bölgeler birbirine 
komşudur; yani ya ortak 
sınırları ya da bir deniz 
hattı bağlantıları vardır.

3

BAŞLARKEN
RİSK oyununda amacınız çok net: Askeri birliklerinizin yerlerini değiştirerek ve onları savaş 
alanına sürerek düşmanlarınızın bölgelerini fethetmek… Attığınız zara göre düşmanınızı 
yenebilir ya da ona yenilebilirsiniz. Eğer düşmanınızın bir bölgedeki tüm askeri birliklerini 
yenerseniz, o bölgeyi ele geçirmiş ve dünyayı fethetmeye bir adım daha yaklaşmış olursunuz.

ZARLAR

Saldırı yaparken kırmızı, savunma içinse mavi zarları kullanın.

İÇİNDEKİLER:  Oyun alanı • 5 set ordu (her birinde 40 Piyade, 12 Süvari ve 8 Topçu) 
• 56 RİSK kartı • 1 kart kutusu • 5 zar • 5 savaş sandığı

BU KILAVUZU 
KULLANIRKEN

Eğer RİSK’i ilk defa oynuyorsanız, 
oyunla ilgili tüm detayları öğrenmek 

için 3. sayfadan başlayın. 

Oyuna hemen başlamak 
istiyorsanız 5. sayfaya geçin.

OYUNA GENEL BAKIŞ
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OYUNA HAZIRLIK

1. İlk olarak her oyuncu bir ordu seçer. 
Oyuncu sayısına göre her oyuncunun 
kaç askeri birlikle oyuna başlayacağını 
aşağıdaki kutuda görebilirsiniz.

2. Sonra bir oyuncuyu General seçin. 
General, kart destesinden 12 Gizli Görev 
kartını ayırır. Oyunda 5’ten az oyuncu 
varsa, kullanılmayan renkteki ordularla 
ilgili Gizli Görev kartlarını ayırır ve 
kutuya geri koyar. Örneğin, yeşil ordu bir 
oyuncu tarafından seçilmemişse, General 
yeşil orduyla ilgili görevleri içeren tüm 
Gizli Görev kartlarını oyundan çıkarır.

3. Sonra General tüm Gizli Görev kartlarını 
karıştırır ve solundaki oyuncudan 
başlamak üzere her oyuncuya kapalı 
olarak sadece birer kart dağıtır. Geri 
kalan Gizli Görev kartları kutuya geri 
konur; General dahil hiç kimse bu kartlara 
bakamaz.

4. General, bölge kartlarının içinden iki 
“joker” kartı da çıkarır. Geri kalan bölge 

  kartlarını iyice karıştırır ve solundaki 
oyuncudan başlayarak kartlar bitene 
kadar herkese birer birer kartları dağıtır. 
(4 veya 5 kişilik oyunda, 2 oyuncu birer 
kart fazla alır.) Bu kartlar oyunun başında 
hangi oyuncunun hangi bölgelere sahip 
olduğunu gösterir.

5. Sonra her oyuncu sahip olduğu her 
bölgeye birer Piyade yerleştirir.

6. 42 bölgenin tamamında birer Piyade 
olduğunda, oyuncular sırayla kendilerine 
ait istedikleri bölgelere birer Piyade daha 
koyar. Tüm oyuncular ellerindeki askerler 
bitinceye kadar ordularını yerleştirmeye 
devam eder. Bir anlaşmazlık olmaması 
için ilk oyuncunun bir Piyade koymasının 
ardından sıranın diğer oyuncuya geçmesi 
ve bu şekilde Piyadelerin birer birer 
koyulması gerekir. Yerleştirmeye en 
küçük oyuncu başlar. (Not: Bir bölgede 
bulundurabileceğiniz askeri birliklerin 
sayısı için bir sınırlama yoktur. Bir 
bölgeyi çok sayıda askerle güçlendirmeyi 
ve diğer bölgelerinize daha az asker 
koymayı tercih edebilirsiniz. RİSK’teki 
pek çok şey gibi bu karar da size bağlıdır.) 

7. Ordular yerleştikten sonra General tüm 
bölge kartlarını toplar, iki “joker” kartı 
desteye ekler, kartları karıştırır ve kapalı 
olarak oyun alanının yanına koyar.

8. Artık ilk turu oynamaya hazırsınız. 
Her oyuncu bir zar atar. En büyük zarı 
atan oyuncu oyuna başlar ve oyun saat 
yönünde devam eder.

RİSK KARTLARI

3 çeşit kart vardır:

Piyade Süvari Topçu

2 “JOKER” KART
Her birinde her 3 askerin de resmi bulunur.

12 GİZLİ GÖREV KARTI

Not: 12 Gizli Görev Kartı sadece 
RİSK Gizli Görev oynarken 
kullanılır. Diğer oyunları oynarken 
bu kartları kutuda bırakın. 

1. OYUN: RİSK Gizli Görev   (3-5 oyuncu) 
RİSK Gizli Görev oyununda gizli görevi tamamlamak için yarışın. Unutmayın, bu görevi 
sadece siz biliyorsunuz.

OYUNUN AMACI 

Gizli Görev kartında yazan Gizli Görevi ilk tamamlayan oyuncu olmak… 

42 BÖLGE KARTI
Her kartın üzerinde bir bölgenin adı ile Piyade, 

Süvari veya Topçu askerin resmi bulunur. 

54

3 Oyuncu
Her oyuncu 35 Piyade 

ile oyuna başlar

4 Oyuncu
Her oyuncu 30 Piyade 

ile oyuna başlar

5 Oyuncu
Her oyuncu 25 Piyade 

ile oyuna başlar

ALASKA ALBERTA

GÖREV

BÜYÜK
BRITANYA

Tüm TURUNCU 
askeri birlikleri yok edin. 

Turuncu ordunun 
sahibi sizseniz, bu görevin 

yerine istediğiniz 
24 BÖLGEYİ ele geçirin.
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1. Önce çarpışmada kaç askeri birlik 
kullanacağınıza karar verin ve bu 
birlikleri sınırdan geçirip savunma 
bölgesine gönderin. 1, 2 ya da 3 birlik 
gönderebilirsiniz. Bölgenizde daha fazla 
askeriniz olsa da çarpışmada en fazla 
3 birlik kullanabilirsiniz.

  Sakın unutmayın: Bölgenizi asla boş 
bırakamazsınız. Saldırı başlattığınız 
bölgeyi korumak için en az 1 birlik 
geride kalmalıdır.

2. Savunmadaki taraf, bölgesini kaç askerle savunacağına karar verir. Savunmadaki taraf, 
sahip olduğu asker sayısına bakılmaksızın en fazla 2 birlik kullanabilir. (Eğer 1 birliği 
varsa sadece onu kullanır.) Savaş açan tarafın aksine, savunmadaki taraf çarpışmada son 
askerini de kullanabilir. Bölgeyi korumak için bir birliğin kalmasına gerek yoktur.

  Not: İster savaş açan, ister savunmadaki taraf olun ne kadar çok zar atarsanız kazanma şansınız o kadar 
yüksek olur. Ancak bu daha çok asker kaybetmenize de neden olabilir.

3. Çarpışmayı başlatmak için zarların atılması gerekir. Savaş açan taraf, kullandığı her birlik 
için bir kırmızı zar; savunmadaki taraf da kullandığı her birlik için bir mavi zar atar. İki 
oyuncu zarları aynı anda atmalıdır.
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Savaşmayı seçerseniz: 

•  Sadece sizin bölgelerinizden biriyle ortak 
sınırı olan ya da bir deniz hattı ile bağlantısı 
bulunan (noktalı çizgi ile) bölgelere savaş 
açabilirsiniz. İki farklı uçta olmalarına 
rağmen Alaska’nın Kamçatka’ya bağlantısı 
bulunduğunu ve bu bölgelerin birbirlerine 
savaş açabileceğini unutmayın.

• Her seferinde sadece bir bölgenizden 
ve yine sadece bir bölgeye savaş ilan 
edebilirsiniz.

• Çarpışmayı başlatmak için en az iki askeri 
birliğinizin bulunduğu bir bölge seçin. 

• İlk çarpışmadan sonra o bölgedeki tüm 
düşman askerlerini yok edene kadar 
savaşa devam edebilirsiniz ya da farklı bir 
bölgeye savaş açabilirsiniz. Sıra sizdeyken 
bir bölgeye istediğiniz kadar saldırabilir 
ve istediğiniz kadar bölgeye savaş ilan 
edebilirsiniz. Bu sizin seçiminiz.

NASIL OYNANIR 

Sıra size her 
geldiğinde bu 3 talimatı 

sırasıyla uygulayın:

ÖRNEĞİN:  
11 bölge kontrolünüzde = 
3 yeni askeri birlik alın

14 bölge kontrolünüzde = 
4 yeni askeri birlik alın

17 bölge kontrolünüzde = 
5 yeni askeri birlik alın

2. SAVAŞ

ÇARPIŞMA

Tüm yeni askeri birliklerinizi yerleştirdikten sonra savaş ilan edip etmeyeceğinize karar vermeniz 
gerekir. Bir düşman bölgesindeki tüm askerleri yok etmek ve bölgeyi ele geçirmek istiyorsanız 
savaş ilan edin. Çarpışmalar zar atarak yapılır. 

Sıra size her geldiğinde (oyuna başlarken dahil), destek güç için yeni askeri birlikler alırsınız.  

Kaç askeri birlik alacağınız şunlara bağlıdır:    

   A. Kontrolünüz altındaki bölgelerin sayısı.

   B. Kontrolünüz altındaki kıtaların değeri.

1. Yeni askeri birlikler alın ve 
oyun alanına yerleştirin.

2. Savaş ilan edin (istiyorsanız). 

3. Askerlerinizin yerlerini 
değiştirin (istiyorsanız).

BÖLGELER   

Önce kontrolünüzdeki bölgeleri sayın ve 
bu sayıyı 3’e bölün (tam bölünemeyen 
sayılarda ondalık değerler dikkate alınmaz). 
Çıkan sayı kadar askeri birliği alın. Bu yeni 
askerleri kontrolünüz altındaki bir bölgeye 
ya da bölgelere yerleştirin. (Askerlerinizi 
istediğiniz gibi dağıtabilirsiniz.)
Not: Sıra her size geldiğinde en az 3 askeri birlik 
alırsınız. Yani, kontrolünüzdeki bölgelerin sayısı 
8 ya da daha az olsa bile 3 askeri birlik alabilirsiniz.

KITALAR  

Kontrolünüzdeki her kıta için de yeni 
askeri birlikler alırsınız. (Sıranızın başında 
bir kıtadaki tüm bölgeler kontrolünüz 
altındaysa o kıta da kontrolünüzde 
demektir.) Oyun alanında kıta isimlerinin 
üzerindeki kıta bonus kutusu size o kıta için 
kaç adet askeri birlik almanız gerektiğini 
gösterir (bkz. sağdaki örnek). Bu yeni 
askerleri de kontrolünüzdeki bölgelere 
istediğiniz gibi yerleştirin.

1. YENİ ASKERİ BİRLİKLERİN ALINMASI

Bu talimatları yakından inceleyelim.

Mavi ordu, sarı ordunun bölgesine 2 askeri birlikle 
saldırıyor. Mavi ordunun kendi bölgesinde 1 askeri 
birlik bıraktığına dikkat edin. 

Kıta bonus kutusu
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Sıra sizdeyken ne yaptığınızdan bağımsız 
olarak askerlerinizin yerlerini değiştirerek 
sıranızı sonlandırabilirsiniz. Askerlerinizin 
yerini savunmanızı güçlendirmek ya 
da sonraki savaşınıza hazırlanmak için 
değiştirebilirsiniz. 

Not: Askerlerinizin yerlerini değiştirmek 
için bir çarpışma kazanmak ya da bir saldırı 
yapmak zorunda değilsiniz. Sıranızın sonunda 
eğer isterseniz askerlerinizin yerlerini 
değiştirebilirsiniz. 

Askerlerinizin yerlerini değiştirmek için 
kendi bölgelerinizin birinden (sadece 
birinden), o bölgeyle bağlantılı bir (sadece 
bir) diğer bölgenize istediğiniz sayıda 
asker taşıyabilirsiniz. Bölgeler, doğrudan 
komşularsa veya aralarındaki diğer tüm 
bölgeler sizin kontrolünüzdeyse “bağlantılı” 
demektir. Düşman bölgelerin üzerinden 
geçemezsiniz. 

Bir bölgeyi boş bırakamayacağınız için geride 
en az 1 birlik bırakmayı unutmayın. 

Askeri birliklerinizin yerlerini değiştirmeyi 
tamamladıktan sonra sıranız sona erer. Zarları 
sizden sonra oynayacak oyuncuya verin. 

ÇARPIŞMAYI KİM KAZANDI?

Attığınız en yüksek zarı karşınızdaki oyuncunun en yüksek zarıyla karşılaştırın. Savaş açan 
tarafın zarı daha yüksekse, savunmadaki taraf bir askeri birliğini kaybeder. Savunmadaki 
tarafın zarı daha yüksekse, savaş açan taraf bir askeri birliğini kaybeder. (Yenilen askeri 
birlikler oyun alanı dışındaki askerlerin yanına konur.) Birden fazla zar attıysanız ikinci en 
yüksek sayılar karşılaştırılır. Eğer karşınızdaki oyuncudan 1 ya da 2 zar fazla attıysanız, yani 
karşınızda zarınızla karşılaştırılacak bir zar yoksa, o zar(lar) dikkate alınmaz.

Önemli Kurallar:

• Zarlar aynı gelirse her zaman savunmadaki taraf kazanır.

• Bir zar atışta savaş açan taraf hiçbir zaman 2 askeri birlikten fazlasını kaybedemez. 

•  Çarpışma sonucunda savunmadaki tarafın bölgede 1 ya da 2 askeri duruyorsa, savaş açan 
taraf kalan askerlerini saldırıyı başlattığı bölgeye geri çekebilir ya da eğer isterse tekrar 
savaş ilan edebilir.

BİR BÖLGEYİ ELE GEÇİRME

Savunmadaki tarafın bölgede askeri kalmazsa, o bölgeyi ele geçirmiş olursunuz. Savaşın 
sonunda ayakta kalan askerlerinizi bölgede tutmanız gerekir.  Yeni aldığınız bölgeye, 
saldırıyı başlattığınız bölgeden de askeri birlik getirebilirsiniz.

Ancak saldırının başladığı bölgede en az 1 askeri birlik kalması gerektiğini unutmayın.

Önemli bir hatırlatma: Sıra sizdeyken istediğiniz kadar saldırı yapabilirsiniz. İlk saldırınız 
başarısız olsa bile bu kural değişmez. Kaç kere ya da kaç farklı bölgeye savaş ilan 
edeceğiniz size bağlıdır.

Kontrolünüzdeki bölgelerin ve kıtaların sayısına bağlı olarak alacağınız yeni askerlerin yanı sıra 
bölge kartlarınızı kullanarak fazladan askeri birlik kazanabilirsiniz. 

FAZLADAN ASKERİ BİRLİK 
KAZANILMASI

3. ASKERLERİNİZİN YERLERİNİ DEĞİŞTİRME

SAVAŞI SONLANDIRMA

Saldırılarınızı sona erdirdiğinizde en az bir bölgeyi ele geçirdiyseniz, bölge kartı destesinin 
en üstündeki kartı çekin. (Bölge kartları hakkında daha fazla bilgi için 10. sayfaya bakın.) 
Sonra askerlerinizin yerlerini değiştirebilirsiniz. 

ÖRNEK 1 ÖRNEK 3

ÖRNEK 2 ÖRNEK 4 

SALDIRANIN
ZARI

SAVUNMANIN
ZARI

En Yüksek
Zar Çifti

SONUÇ: Savunma 1 birlik kaybeder. SONUÇ: Saldıran 2 birlik kaybeder.

En Yüksek
Zar Çifti

Sonraki 
En Yüksek 
Zar Çifti

SONUÇ: Savunma bir birlik kaybeder 
ve Saldıran bir birlik kaybeder.

En Yüksek
Zar Çifti

Sonraki 
En Yüksek 
Zar Çifti

SONUÇ: Savunma 1 birlik kaybeder.

En Yüksek 
Zar Çifti

Turuncu ordu 2 askeri birliğini kontrolündeki 
birbirine bağlı dost bölgeler üzerinden Hindistan’a 
taşımaya karar verdi.

Not: Yerlerini değiştirdiğiniz tüm 
askerlerinizi sadece tek bir bölgeye 
taşıyabilirsiniz.
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Gizli Görevini ilk tamamlayan oyuncu oyunu 
kazanır. Bu oyuncu Gizli Görev kartını diğer 
oyunculara göstererek görevinin ne olduğunu 
ispatlar. 

Önemli not: RİSK Gizli Görev’de görevinizi bir 
başka oyuncunun yardımıyla (genellikle istemeden) 
tamamlama ihtimaliniz olabilir. Örneğin 
göreviniz sarı orduları yok etmekse ve bir başka 
oyuncu oyun alanındaki son sarı askeri birliği 
bozguna uğratırsa, o oyuncu Gizli Görevinizi 
tamamlamanıza yardım etmiş olur.

Merak etmeyin, oyunu ilk oynayışınızda tüm 
kuralları hatırlayamayabilirsiniz. Eğlenmeye bakın, 
oynamaya devam edin ve oyunun keyfi ni çıkarın!

Oyunu hızlı bir şekilde anlayacak ve her 
oynadığınızda biraz daha iyi olacaksınız. Bir 
bakmışsınız ki dünyayı yöneten dahi komutan 
sizsiniz!

KONTROLÜNÜZ ALTINDAKİ BÖLGELER İÇİN BONUS  

Takas ettiğiniz 3 karttan birinin üzerinde kontrolünüzdeki bölgelerden birinin adı varsa, 2 yeni askeri 
birlik daha alırsınız. Bu iki askeri birliği o karttaki bölgenin üzerine yerleştirmeniz gerekir. 

Sıra sizdeyken bir düşman bölgesini ele 
geçirirseniz, destenin üstünden bir bölge kartı 
çekin. (Birden fazla bölge fethetseniz bile 
sadece bir bölge kartı alabilirsiniz.)

Bölge kartlarını biriktirerek resimlerle 
gösterilen 3 farklı setten birini oluşturmaya 
çalışın.

Takas edilen ilk set = 4 askeri birlik

Takas edilen ikinci set = 6 askeri birlik 

Takas edilen üçüncü set = 8 askeri birlik 

Takas edilen dördüncü set = 10 askeri birlik 

Takas edilen beşinci set = 12 askeri birlik

Takas edilen altıncı set = 15 askeri birlik

Aynı askeri birlik simgesi olan 3 kart

Her birinde farklı bir asker simgesi olan 3 kart 
(Birinin yerine “joker” kart kullanılabilir) 

Aynı asker simgesi olan 2 kart ve 
1 “joker” kart

3 bölge kartıyla bir set oluşturduğunuzda 
sıranızın başında bu kartları yeni askeri 
birliklerle takas edebilirsiniz. Takas sonucunda 
alacağınız askeri birlik sayısı oyunda o ana 
kadar kaç set kartın takas edildiğine bağlıdır. 
Takası hangi oyuncunun yaptığına bağlı 
değildir. (Sağdaki şemaya bakın.)

Altıncı set de takas edildikten sonra takas 
edilen her set için bir öncekinden 5 askeri 
birlik daha fazla alırsınız. Örneğin takas edilen 
yedinci setin değeri 20 askeri birlik, sekinci 
setin değeri ise 25 askeri birliktir. 

Unutmayın: “Birinci” ve “ikinci” setler vb. 
oyun sırasında herhangi bir oyuncunun takas 
ettiği setleri işaret eder. Örneğin eğer oyunda 
üçüncü setin takasını yapıyorsanız, ilk ya da 
ikinci seti siz takas etmeseniz bile 8 askeri 
birlik alırsınız.
Not: Sıranızın başında elinizde 5 ya da 6 bölge kartı 
varsa, mutlaka en az bir set oluşturup bu seti askeri 
birliklerle takas etmeniz gerekir. Varsa ikinci setinizi de 
isterseniz takas edebilirsiniz.

Oyun içinde kaç setin takas edildiğini takip 
edebilmek için takas edilen kart setlerini 
yüzleri açık olarak oyun alanının kenarındaki 
ilgili sayıların altına koyabilirsiniz. (Sağdaki 
örneğe bakın.)

KAZANAN

SIRA SİZDEYKEN 
BU 3 TALİMATI 
UNUTMAYIN:

1. Yeni askeri birlikler 
alın.

2. Savaş ilan edin 
(istiyorsanız).

3. Askerlerinizin yerlerini 
değiştirin (istiyorsanız).

• Eğer 6 ya da daha fazla kart kazanırsanız, 
elinizdeki kart sayısını 4 ya da daha aza 
düşürmek için hemen setleri askeri birliklerle 
takas etmeniz gerekir. Ancak elinizdeki kart 
sayısı 4, 3 ya da 2’ye düştüğünde takası 
durdurun. 

• Ancak 6 karttan daha azını kazanırsanız, setleri 
askeri birliklerle takas etmek için sıranın tekrar 
size gelmesini beklemeniz gerekir. 

• Bir çarpışma sonucunda set takası yapabilmek 
için ANCAK bir rakibinizi bozguna 
uğratmanız ve ondan 6 ya da daha fazla kart 
kazanmanız gerektiğini unutmayın. Diğer 
durumlarda set takasını sadece sıranızın 
başında yapabilirsiniz.

• Ve tabii ki, gizli göreviniz o rakibinizi bozguna 
uğratmaksa oyunu siz kazanırsınız.

BİR OYUNCUYU BOZGUNA UĞRATMA  

Bir rakibinizin oyun alanındaki son askeri birliğini yok ederseniz onu bozguna uğratmış olursunuz 
ve o oyuncunun tüm bölge kartlarını kazanırsınız. Bu kartları elinizdeki kartlara ekleyin. Görev 
kartını da kapalı olarak oyun dışına çıkarın. 
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BÜYÜK
BRİTANYA

ONTARIO

KUZEYBATI 
BÖLGESİ

ALBERTA

ALBERTA

BÜYÜK
BRİTANYA

BATI
AMERİKA

ALASKA

BÖLGE KARTLARI
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2. OYUN: RİSK Klasik   (3-5 oyuncu)
RİSK Klasik’te tüm dünyayı fethetmeli ve ayakta kalan son ordu olmalısınız.

3. OYUN: RİSK 2 KİŞİLİK OYUN 
RİSK 2 Kişilik Oyun, tıpkı RİSK Klasik gibi oynanır; tek bir farkla: Oyun alanında sizin 
ve rakibinizin ordularının yanı sıra bir de “tarafsız” ordu bulunur. “Tarafsız” ordu sizinle 
rakibiniz arasında tampon görevi görür.

OYUNA HAZIRLIK 

1. Önce her oyuncu bir ordu seçer. Oyuncu 
sayısına göre her oyuncunun kaç askeri 
birlikle oyuna başlayacağını aşağıdaki 
kutuda görebilirsiniz.

2. Her oyuncu bir zar atar. En yüksek zarı 
atan oyuncu Piyadelerinden birini oyun 
alanı üzerinde istediği bir bölgeye koyar 
ve o bölgeyi kontrolü altına alır. Sonra 
solundan başlayarak tüm oyuncular 
sırayla bir Piyadelerini boş bölgelerden 
birine yerleştirir. 42 bölgenin tamamı 
oyuncular tarafından alınıncaya kadar 
Piyadelerin yerleştirilmesine devam 
edilir.

3. 42 bölgenin alınması bittiğinde, her 
oyuncu sırayla kontrolü altındaki istediği 
bir bölgeye bir Piyade askerini yerleştirir. 
Oyuncular başlangıçta aldıkları tüm 
askerlerini bölgelerine yerleştirene kadar 
takviyeye devam edilir. Bir anlaşmazlık 
olmaması için ilk oyuncunun bir 
Piyade koymasının ardından sıranın 
diğer oyuncuya geçmesi ve bu şekilde 
Piyadelerin birer birer koyulması gerekir. 
(Not: Bir bölgede bulundurabileceğiniz 
askeri birliklerin sayısı için bir sınırlama 
yoktur. Bir bölgeyi çok sayıda askerle 
güçlendirmeyi ve diğer bölgelerinize 
daha az asker koymayı tercih 
edebilirsiniz. RİSK’teki pek çok şey gibi 
bu karar da size bağlıdır.) 

4. Bölge kartlarını karıştırın (Gizli Görev 
kartlarını çıkartmayı unutmayın) ve 
yüzleri kapalı olarak oyun alanının 
yanına koyun. 

5. Artık ilk tur için hazırsınız. Birliğini ilk 
yerleştiren oyuncu oyuna başlar. 

6. Oyunu RİSK Gizli Görev’de 
anlatıldığı gibi oynamaya devam edin. 
Ancak bu sefer oyunda gizli görev 
bulunmamaktadır. Amacınız çok basit, 
tüm rakiplerinizi bozguna uğratarak 
dünyayı fethedin.

KAZANAN

Tüm düşman ordularını yenen ve oyun alanındaki 42 bölgenin kontrolünü ele geçiren ilk 
oyuncu oyunu kazanır. Bu oyuncu artık dünyanın yeni fatihidir.

NASIL OYNANIR

1. Oyuncular birer ordu seçer. Sonra 
içinizden biri “tarafsız” ordunun rengini 
seçer. Üç ordu da seçildikten sonra, her 
ordu için 40 Piyadeyi bir kenara dizin. 
Oyunun başında bu askeri birlikleri 
kullanacaksınız.

2. Desteden Gizli Görev kartlarını ve iki 
“joker” kartı çıkarın. Sonra desteyi 
karıştırın ve kapalı bir şekilde kartları 
kendinize, rakibinize ve tarafsız orduya 
eşit bir şekilde dağıtın. Tarafsız ordu dahil 
her oyuncuya 14 kart dağıtılmalıdır.

3. Sonra size dağıtılan kartlardaki 14 
bölgenin üzerine birer Piyade yerleştirin. 
Rakibiniz de Piyadelerini yerleştirir. 
Tarafsız ordunun 14 bölgesinin her birine 
de birer Piyade koyun. 

4. Tüm bölgeler alındıktan sonra, oyuncular 
sırayla bölgelerine her seferinde 2 birlik 

  olmak üzere askerlerini yerleştirir. 
2 birliğin hepsini tek bir bölgeye 
yerleştirebilir ya da bölgeleriniz arasında 
bölebilirsiniz. Oyuncular askerlerinin 
tamamını bölgelerine yerleştirdikten 
sonra sıra tarafsız ordunun askerlerine 
gelir. Bunun için de oyuncular sırayla 
her seferinde bir tarafsız askeri birliği 
istedikleri bir tarafsız bölgeye koyar ve 
tarafsız ordunun 40 Piyadesi de oyun 
alanında yerini alır. Tarafsız ordunun 
askerlerini yerleştirirken her oyuncu 
rakibinin önünün kesmeye çalışır.

5. Üç ordunun da 40 Piyadesi oyun alanına 
yerleştikten sonra, kart destesine iki 
“joker” kartı ekleyin, desteyi karıştırın 
ve oyuna başlayın. RİSK 2 Kişilik Oyun, 
aynı RİSK Klasik gibi oynanır.

3 Oyuncu
Her oyuncu 35 Piyade ile oyuna başlar

4 Oyuncu
Her oyuncu 30 Piyade ile oyuna başlar

5 Oyuncu
Her oyuncu 25 Piyade ile oyuna başlar
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SAVAŞ 

Sıra size gelince bölgelerinizden biriyle ortak sınırı olan ya da bir deniz hattı ile bağlantısı 
bulunan bölgelere savaş açabilirsiniz. Tarafsız bölgelerden birine savaş açtığınızda rakibiniz 
savunma için tarafsız ordu adına zar atar. 

Oyun sırasında tarafsız ordu saldıramaz ve takviye birlik alamaz.

OYUNUN AMACI 

Tüm rakiplerinizi bozguna uğratın ve oyun alanındaki tüm bölgelerin kontrolünü ele geçirin.

OYUNUN AMACI 

Rakibinizi tüm bölgelerini ele geçirerek bozguna uğratın.

KAZANAN 

Rakibinin tüm bölgelerini ele geçirerek onu bozguna uğratan ilk oyuncu oyunu kazanır. 

Kazanmak için tarafsız orduyu da bozguna uğratmak zorunda değilsiniz. Genellikle oyun 
bitmeden tarafsız bölgeler ele geçilir. Bir oyuncu diğerini yenene kadar oynamaya devam edin.
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4. OYUN: RİSK KOMUTA MERKEZİ
(3-5 oyuncu)
RİSK Komuta Merkezi, oyunu daha hızlı oynamak ve farklı bir RİSK deneyimi 
yaşamak isteyenler için RİSK Klasik’in daha kısa bir versiyonudur. RİSK Komuta 
Merkezi’ni oynamadan önce RİSK Klasik’in kurallarını baştan sona okumalısınız. 

 S. Savaşmak/Saldırmak ne demektir? 

 C. Savaş/Saldırı, bir veya daha fazla bölgeyi 
ele geçirmek için bir tur boyunca yapılan 
bir veya daha fazla çarpışmadır. Savaş 
attığınız ilk zarla başlar ve siz durmaya 
karar verince sona erer. Savaş sona 
erdikten sonra isterseniz askerlerinizin 
yerlerini değiştirin ve sonra zarı 
solunuzdaki oyuncuya verin.

 S. Bir turda ne kadar süre savaşabilirim? 

 C.  Bir tur boyunca süre sınırlaması 
olmaksızın istediğiniz kadar komşu 
bölgeye savaş açabilirsiniz. Ancak en az 
iki askeri birliğinizin olduğu bölgelerden 
komşu düşman bölgelere savaş 
açabilirsiniz.  

 S. Savaşmayı ne zaman durdurup sıramı 
sona erdirmeliyim?

 C. Kazanmak için savaşmanız ve bölgeleri 
fethetmeniz gerekir. Ancak bu, sıra her 
size geldiğinde düşman komşu bölgelere 
saldırmanız anlamına gelmiyor. Ne 

kadar uzun süre savaşırsanız o kadar 
fazla askerinizi kaybedebilirsiniz. Bu 
yüzden ne kadar çok yayılırsanız o 
kadar çok zayıfl arsınız. Üstelik çok fazla 
bölgeyi kontrol altında tutmak her birine 
daha az asker yığmak demektir. Bu da 
rakiplerinizin bu bölgeleri daha kolay 
ele geçirmelerine ve hatta sizi bozguna 
uğratmalarına neden olabilir. 

 S. Askeri birliklerim biterse ne yapmalıyım?

 C. Eğer oyuna dahil değilse başka 
bir renkteki ordunun askerlerini 
kullanabilirsiniz ya da bir kağıda nerede 
kaç askeri birliğiniz bulunduğunu 
yazabilirsiniz.

 S. Bir turda kaç bölge kartı kazanabilirim?

 C. Bir turda kaç bölgeyi ele geçirirseniz 
geçirin, sıranızın sonunda sadece bir 
bölge kartı kazanırsınız. Ancak bir 
oyuncuyu bozguna uğratırsanız, o 
oyuncunun tüm bölge kartları sizin olur.

OYUNUN AMACI 

Komuta Merkeziniz hala sizin kontrolünüzdeyken tüm rakiplerinizin Komuta Merkezlerini 
ele geçirin.
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NASIL OYNANIR 

1. RİSK Klasik’te anlatıldığı gibi oyunun 
başında tüm askeri birliklerinizi 
yerleştirin. Kontrolünüz altındaki 
bölgelerden birini Komuta Merkeziniz 
yapın ama bunu diğer oyunculara 
söylemeyin. Seçtiğiniz bölgeyi açığa 
çıkarmadan o bölgeyle eşleşen bölge 
kartını bulun ve kapalı bir şekilde 
önünüze koyun. Bu sizin Komuta 
Merkezi kartınız olacak. 

2. Herkes sırayla kendi Komuta Merkezini 
seçtikten sonra, tüm oyuncular kartlarını 
açarak seçtikleri Komuta Merkezlerinin 
yerlerini herkese gösterir. 

Sonra oyun başlar. Aşağıdaki kurallar hariç 
oyunu RİSK Klasik gibi oynayın. 

• Rakibinizin Komuta Merkezini ele 
geçirirseniz, kazandığınız Komuta 
Merkezi kartını önünüze koyarak bu 
bölgenin kontrolünüzde olduğunu 
gösterin.

• Oyun sırasında Komuta Merkeziniz ele 
geçirilirse oyundan çıkmazsınız. Kartı 
rakibinize verin ve oynamaya devam 
edin.

• Komuta Merkezi kartını, kart seti 
oluştururken kullanamazsınız. Oyun 
sırasında kazandığınız tüm Komuta 
Merkezi kartlarını ayrı bir yerde 
tutarsanız diğer bölge kartlarınızla 
karıştırmamış olursunuz. 

KAZANAN

Kendi Komuta Merkezi kontrolündeyken tüm rakiplerinin Komuta Merkezlerini ele geçiren 
ilk oyuncu oyunu kazanır.

Eğer isterseniz oyunu daha da kısaltabilirsiniz: 
4 Oyuncu 

Komuta Merkeziniz sizin kontrolünüz altındayken, 
herhangi iki rakibinizin Komuta Merkezini ele geçirin. 

5 Oyuncu 
Komuta Merkeziniz sizin kontrolünüz altındayken, 

herhangi üç rakibinizin Komuta Merkezini ele geçirin. 

1. Kıtaların tamamını fethedin; böylece daha 
fazla askeri birlik kazanırsınız. 

2. Düşmanlarınıza dikkat edin: Komşu 
bölgelere ve kıtalara asker yığıyorlarsa, 
savaş ilan etmeyi planlıyor olabilirler. 
Gözünüz açık olsun!

3. Komşunuzun size saldırma ihtimaline 
karşılık düşman bölgeleriyle sınırı olan 
bölgelerinizi daha iyi bir savunma için 
güçlendirin. 

4. Sıranızın başında kaç askeri birlik 
alırsanız alın, bir savaşa hazırlanmak ya 
da savunmanızı güçlendirmek için bunları 
akıllıca yerleştirin. Düşman bölgeleriyle 
sınırı olan bölgelere daha fazla asker 
yığmak iyi bir askeri stratejidir.

STRATEJİK İPUÇLARI
Tüm RİSK oyunlarını oynarken bu 4 stratejik ipucu aklınızda olsun:

SIKÇA SORULAN SORULAR
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