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Det du skal spille, er RISK – det ultimate militære strategispillet!

Du er en respektert general som leder en mektig hær, 
og ditt oppdrag er enkelt – å erobre verden!

Kast terninger, kjemp med infanteri, kavaleri og artilleri, og bytt inn territoriekort 
mot forsterkninger. Bruk taktikk for å lede styrkene dine til seier. Først tar du 
kontrollen over territorier og deretter over hele kontinenter i din kamp for å ta 

over verden. Bare én makt kan vinne, så planlegg omhyggelig så ikke en sikker 
seier vender seg til et knusende nederlag. 

Bruk disse kommandoinstruksjonene til å lede deg gjennom dette nylig reviderte 
spillet om verdensherredømmet, et RISK-spill med hemmelige oppdrag du skal 

utføre og spesielle spill for to spillere.

Slaget kan begynne!

SPILLET OM VERDENSHERREDØMMET

INNHOLD
Spillebrett • 42 territoriekort pluss 2 jokere • 28 oppdragskort

4 sett med spillebrikker • 5 terninger (3 røde, 2 hvite) • gullkavaleribrikke

Spillebrettet
Spillebrettet inneholder et kart over verden, delt inn i seks kontinenter og 42 territorier.

Bataljoner kan bevege seg mellom naboterritorier (som for eksempel Venezuela og Brasil eller 
Egypt og Nord-Afrika) eller mellom som er knyttet sammen med sjøveier. I denne fi guren 
forbinder sjøveier Storbritannia og Vest-Europa, Egypt og Sør-Europa og Brasil og Nord-Afrika.

Obs! Det er en sjøvei som går fra Asia og rundt spillebrettet til Nord-Amerika.

Noen territorier er “naboer”, det vil si at de har felles grense eller har en sjøvei som knytter dem 

sammen over vannet. De militære enhetene dine kan fl yttes bare mellom naboterritorier. 

Kontinent  Farge  Antall territorier

Afrika  Brunt  6

Asia  Grønt  12

Australia  Grått  4

Europa  Blått  7

Nord-Amerika  Gult 9

Sør-Amerika  Oransje  4

Sjøveier

EGYPT

NORD-AFRIKA

BRASIL

VENEZUELA

ØST-USA

STOR-
BRITANNIA NORD-

EUROPA

VEST-
EUROPA

SØR-
EUROPA
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T
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De militære enhetene er representert på denne 
måten så du unngår at spillebrettet blir

overfylt. Når du plasserer ut et stort antall 
militære enheter i et territorium, bruker du en 
kavaleri- eller artilleribrikke for å spare plass.

5 infanteribrikker 

= 1 kavaleribrikke
2 kavaleribrikker 

= 1 artilleribrikke

Du kan dele opp de militære enhetene dine 
igjen når som helst i spillet. Hvis du slipper 
opp for spillebrikker, kan du bruke brikker i en 
farge som ikke er med i spillet. 

Terninger
Du bruker terningene når du angriper og 
forsvarer territorier. Du bruker de tre røde 
terningene når du angriper. Du bruker de to 
hvite terningene når du angriper. (Se “Invasjon” 
på side 10).

I nederste venstre hjørne av spillebrettet er det 
en kontinentoversikt. Nederst i midten er det en 
gullkavaleritabell, og i nederste høyre hjørne 
er det en slagmark der slagene dine utkjempes. 
Veiledning i å bruke disse oversiktene kommer 
lenger ute i denne kommandohåndboken.

Spillebrikker
Spillebrikkene består av 4 sett med ulike 
farger. Hver spiller velger én farge som skal 
representere hans eller hennes hær. Det er også 
1 gullkavaleribrikke som ikke tilhører noen. 

Bruk denne til å holde oversikt over 
bonusforsterkninger (se “Bytte territoriekort” 
på side 8).

Sett den til side så lenge.

Det er tre typer spillebrikker – infanteri (en 
soldat med muskett), kavaleri (en soldat til 
hest) og artilleri (en kanon). Hver enkelt 
representerer et antall militære enheter på 
følgende måte:

Kort
Det er to typer kort – territoriekort og 
oppdragskort. 

Oppdragskort
Oppdragskort blir brukt bare når dere spiller 
RISK med oppdrag (se side 17). Hvis dere 
spiller RISK for verdensherredømme, lar dere 
oppdragskortene ligge i esken.

Infanteri

Kavaleri Artilleri

Joker

K INA

VEST-EUROPA

Territoriekort
Det er 42 territoriekort – ett for hvert territorium på spillebrettet. Hvert av dem har navnet på et 
territorium i tillegg til symbolet for en infanteri- kavaleri- eller artillerienhet. Det er også to jokere 
som viser bare de tre enhetstypene.

Du bruker territoriekortene under spillet for å få bonusforsterkninger. (Se “Bytte territoriekort” på 
side 8.)

© 2004 Hasbro

O P P D R A G

GENERAL

INFANTERI: 
1 militær enhet

KAVALERI: 
5 militære enheter  

ARTILLERI: 
10 militære enheter
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Målet Med Spillet
Målet med spillet er å slå motstanderens hærer 
og kontrollere alle de 42 territoriene på brettet.

Forberedelser
1. Legg spillebrettet midt i spilleområdet. 

2. Bland territoriekortene (inkludert de to 
jokerne), og plasser dem med billedsiden ned 
i nærheten av kanten av spillebrettet. Dette 
er trekkebunken. Gjør plass ved siden av 
trekkebunken til en kastebunke.

3. Sett gullkavaleribrikken ved siden av tallet 
4 på det første gullkavalerifeltet nederst på 
spillebrettet (se nedenfor).

 

4.  Hver spiller velger en farge og tar alle de 
militære enhetene med den fargen. Antallet 
startenheter avhenger av antall spillere. Disse 
enhetene vil bli plassert på brettet før spillet 
begynner.

Spill for 3–4 spillere

VERDENSHERREDØMME

 Antall spiller e Antall startenheter

 3  35 hver

 4  30 hver

5.  Tell startenhetene dine, og sett dem foran deg.

6. Hver spiller kaster 1 terning for å avgjøre 
hvem som skal starte. Spilleren med høyest 
antall starter, og så fortsetter spilleren til 
venstre.

 

Gjøre krav på territorier
Spilleren med høyest antall på terningen gjør 
krav på det første territoriet.

Når du skal gjøre krav på et territorium, tar du 
én av startenhetene dine (én infanteribrikke) 
og plasserer den i et tomt territorium etter eget 
valg.  Du kontrollerer nå dette territoriet. Neste 
spiller plasserer så én av sine enheter i et tomt 
territorium og gjør krav på dette territoriet.

Fortsett etter tur til noen har gjort krav på alle 
42 territorier.

Obs! Du kan ikke plassere en enhet i et 
territorium som noen allerede har gjort krav på.

Det spiller ingen rolle om noen spillere 
kontrollerer ett territorium mer enn andre.

Forsterkninger til territorier
Når noen har gjort krav på alle territoriene, 
kan dere sende forsterkninger til disse. Jo fl ere 
enheter du har i et territorium, jo enklere er det 
å forsvare dem og sette i gang angrep fra dem.

Det er enkelt å sende forsterkninger til et 
territorium. Plasser bare én av startenhetene 
dine i et territorium du allerede kontrollerer. 
Du kan ikke plassere forsterkninger i en 
fi endes territorium Etter at du har plassert 
forsterkningen, sender neste spiller 
forsterkninger til ett av sine territorier. 
Fortsett til alle startenhetene til alle spillere er 
utplassert.

Det er ingen grense for hvor mange enheter det 
kan være i et territorium, men hvert territorium 
må inneholde minst ÉN enhet. Du kan velge 
å forsterke et territorium med menge enheter, 
eller du kan spre enhetene dine ut på alle 
territoriene dine.

Når alle har plassert startenhetene sine på 
brettet – la erobringen begynne!

Hver spiller kaster igjen 1 terning for å avgjøre 
hvem som  starter spillet. Den som får høyest 
antall, vinner, og spillet fortsetter mot venstre.

Turrekkefølgen
En tur i RISK består av fi re faser som må 
spilles i korrekt rekkefølge:

1. Motta og plassere ut forsterkninger 
(obligatorisk)

2. Strid (valgfritt)

3. Overføre styrker (valgfritt)

4. Ta et territoriekort (bare hvis du har 
erobret minst ETT territorium under 
siste tur)

FASE 1
Motta og utplassere forsterkninger
Ved starten av turen din får du fl ere enheter så 
du kan sende forsterkninger til territoriene dine. 
Hvor mange forsterkninger du får, avhenger 
av antall territorier du kontrollerer, antall 
kontinenter du kontrollerer (hvis du kontrollerer 
noen), og eventuelle sett med territoriekort du 
leverer inn.

1. Telle territoriene dine: Først teller du 
antall territorier du kontrollerer, og dividerer 
dette tallet med 3 (se bort fra desimaler) for å 
fi nne det antallet forsterkningsenheter du skal 
motta. 

Obs! Du mottar ALLTID minst 3 
forsterkningsenheter. Dette betyr at selv 
om enhetene dine kontrollerer 8 eller 
færre territorier, mottar du likevel 3 
forsterkningsenheter.

Grønn kontrollerer 13 territorier.

Han mottar 4 forsterkningsenheter.

13 dividert med 3 er 4
(vi ser bort fra desimalene).

Rød kontrollerer 5 territorier 

Hun mottar 3 forsterkninger.

5 dividert med 3 er 1 
(spillere mottar MINST 3 

forsterkningsenheter).

Ta forsterkningsenhetene fra enhetshaugen din, 
og sett dem foran deg. Dette er begynnelsen på 
forsterkningshaugen din.
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2. Kontrollere kontinenter: Du mottar 
også forsterkninger for hvert helt kontinent du 
kontrollerer. Husk at et kontinent er en gruppe 
territorier med samme farge. Det største er 
Asia. Hvis du skal kontrollere te kontinent, må 
du kontrollere hvert eneste territorium på dette 
kontinentet.

Antall forsterkninger du mottar, avhenger 
av hvilket kontinent eller hvilke kontinenter 
du kontrollerer. (Se kontinentoversikten 
nederst til venstre på spillebrettet.) Tell opp 
bonusforsterkningene dine fra enhetshaugen din 
og legg dem i forsterkningshaugen foran deg.

Spillere mottar forsterkninger for kontroll over 
et kontinent bare så lenge de kontrollerer alle 
territoriene på dette kontinentet. Hvis bare ett 
territorium er kontrollert av en annen spiller, 
mottar du ingen ekstra forsterkninger. 

3. Levere inn territoriekort: Dere kan 
levere inn territoriekort for å motta ekstra

forsterkninger. Du får territoriekort ved å 
erobre fi endens territorier. Se Fase 4 “Få et 
territoriekort” på side 13.

Territoriekort må leveres inn i sett. Et sett 
består av 3 kort med samme symbol (3 
infanteri, 3 kavaleri eller 3 artilleri) ELLER 
3 kort med hvert av de tre symbolene, dvs. 1 
infanteri, 1 kavaleri, og 1 artilleri.

Hvis du har en joker, kan den telle som hvilket 
som helst av de tre symbolene.

Blå har 2 kavalerikort og 1 joker. Jokeren kan 
brukes som et kavalerikort for å gjøre settet på 
tre fullstendig. 

Hvis du har 5 eller fl ere kort, MÅ du levere inn 
ett eller fl ere sett under turen din.

Antallet forsterkningsenheter du får for å 
levere inn sett med kort, avhenger av hvor 
mange sett med kort du har levert inn til nå. 
Se på tabellen for gullkavaleribrikken nederst 
på spillebrettet.  Tallene viser antallet enheter 
med bonusforsterkninger du får for å levere inn 
sett med kort. Det første settet med kort som 
leveres inn under spillet, er verdt 4 enheter med 
bonusforsterkninger. Det neste kortsettet som 
leveres inn, er verd 6 osv.

Når du leverer inn et sett med kort, tar du 
det antallet bonusforsterkningsenheter som 
gullkavaleribrikken viser, og deretter fl ytter 
du denne brikken fremover ett felt. Dette 
viser hvor mange forsterkningsenheter neste 
spiller får for å levere inn territoriekort. 
Legg bonusforsterkningene dine i 
forsterkningshaugen, og legg settet med kort i 
bunken for brukte kort.

K INA
NY-GUINEA

Rød er den første spilleren for leverer 
inn et sett med 3 kort. Hun får 4 enheter 
med bonusforsterkninger, som vist av 
gullkavaleribrikken, og fl ytter så denne 
brikken frem ett felt til tallet 6. Den neste 
spilleren som leverer inn et sett med 
3 kort, vil derfor motta 6 enheter med 
bonusforsterkninger.

4. Plassere ut forsterkningene dine: 
Når du har samlet forsterkningene dine, må du 
plassere ut ALLE i territorier du kontrollerer. 
Du kan velge å plassere alle forsterkningene i 
ett territorium eller spre dem ut over territoriene 
dine. 

FASE 2
Strid
Når alle forsterkningene er utplassert, kan du 
forberede angrepet ditt!

(Hvis du velger å ikke angripe under turen din, 
hopper du til fase 3.)

Du kan forsøke å invadere hvilket som helst 
territorium som er kontrollert av en annen 
spiller, forutsatt at

1. territoriet grenser til et av dine egne 
territorier eller er knyttet til det med en 
sjøvei (for eksempel Siam og Indonesia).

 OG

2. du har MINST 2 militære enheter i territoriet 
angrepet foretas fra. (Én enhet må bli igjen 
for å forsvare territoriet du invaderer fra.)

 Det MAKSIMALE antallet enheter som kan 
brukes til å angripe i et slag, er 3, uansett 
hvor mange enheter du har i et territorium 
som invasjonen foretas fra.

 Antallet enheter som kan brukes i et slag, er 
slik:

 Antall enheter i  Antall enheter
 angripers territorium  som kan angripe

 1  Angrep ikke tillatt

 2  1

 3  1 eller 2

 4 eller fl ere  1, 2, eller 3

N.AMERIKA

S.AMERIKA

AFRIKA

ASIA

EUROPA

AUSTRALIA
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Slik invaderer du

Hvis du vil starte en invasjon under turen din, 
må du si fra om dette:

1. Territoriet du vil angripe fra.

2. Territoriet du angriper.

3. Antall enheter du vil bruke i angrepet.

Ta angrepsenhetene dine, og plasser dem på 
angrepsfeltene på slagmarken. 

Angrepsfelt på slagmarken.

Så bestemmer forsvareren seg for hvor mange 
militære enheter som skal brukes til å forsvare 
territoriet, og plasserer dem på forsvarsfeltene 
på slagmarken.

Obs! Du kan forsvare med 1 eller 2 enheter. 
Det kan være fl ere enheter i territoriet, men 2 er 
det maksimale antallet du kan bruke til forsvar 
under et slag.

Forsvarsfelt på slagmarken.

Rekkefølgen i slag
Viktig! Et slag er ett terningkast (for både 
angriper og forsvarer) under en invasjon. Husk 
at en invasjon kan bestå av ett eller fl ere slag.

Hver side kaster 1 terning for hver enhet som 
angriper eller forsvarer. Begge spillere kaster 
terningene sine samtidig (røde for angriperen 
og hvite for forsvareren), og resultatene 
sammenlignes.

Angriperens høyeste terning sammenlignes 
med forsvarerens høyeste terning. Det 
HØYESTE av de to tallene vinner, og taperen 
fjerner 1 enhet fra slagmarken. Legg den 
beseirede enheten tilbake i enhetshaugen sin. 

Viktig! Hvis spillerne står likt, vinne ALLTID 
forsvareren.

Hvis begge spillerne kaster mer enn 1 terning, 
sammenlignes de NEST HØYESTE terningene.

Også da mister taperen 1 enhet.

Blå (som angriper)får 3 og 2. Rød (som 
forsvarer seg) får 6 og 2. Spillerne 
sammenligner de høyeste terningene: blå 3 og 
rød 6. Rød vinner, og blå fjerne én av enhetene 
sine fra slagmarken.  Så sammenligner 
spillerne de nest høyeste terningene: blå 2 
og rød 2. Siden forsvareren alltid vinner når 
spillerne står likt, vinner rød, og blå fjerner én 
av enhetene sine fra slaggmarken. 

Når slaget er over, vender aller gjenværende 
enheter tilbake til territoriene sine på brettet. 
Angriperen kan nå velge å

• avslutte invasjonen av dette territoriet 

• invadere et nytt territorium

• invadere et territorium hun eller han angrep 
tidligere under striden

• avslutte stridsdelen av turen

Obs! Mellom slag kan du bytte territorium 
du invaderer fra og fortsette invasjonen fra et 
annet, tilgrensende territorium.

Blå angriper Egypt fra et nytt territorium. Blå 
har angrepet Egypt fra Nord-Afrika, men har 
nå bare 1 enhet igjen der.

Men siden han har 10 enheter i Øst-Afrika, 
som også grenser til Egypt, kan han fortsette 
invasjonen av Egypt fra Øst-Afrika-fronten.

Vinne en invasjon og rykke inn
Hvis du under et slag beseirer alle 
forsvarsenhetene i et territorium, vinner du 
invasjonen og tar over dette territoriet. Flytt 
enhetene du brukte til å vinne slaget, fra 
slagmarken og inn i territoriet du nettopp 
har erobret.

Som belønning kan du fl ytte eventuelle ekstra 
enheter fra territoriet du invaderer fra for å 
slutte seg til dem. Men du må huske på at 
MINST én enhet må være igjen i territoriet 
angrepet skjedde fra. Et territorium kan ikke 
være tomt på noe tidspunkt i spillet. 

Obs! Du må fl ytte eventuelle ekstra enheter før 
du erklærer en ny invasjon.

Fjern tapende enheter

Høyeste til laveste

Høyeste til laveste

Viktig! En INVASJON er et angrep på ett enkelt 
territorium og kan bestå av ett eller fl ere slag. 
En invasjon varer til enten territoriet er overtatt 
eller til angriperen avblåser invasjonen. Du kan 
foreta mer enn én invasjon under turen din.

 ANGRIPER

ANGREPSBATALJONER

 FORSVARER

FORSVARSBATALJONER

NORD-AFRIKA

KONGO

ØST-
AFRIKA

EGYPT

MIDTØSTE

FORSVARER

  ANGRIPER

 FORSVARSBATALJONER 

  ANGRIPER

FORSVARER

  ANGREPSBATALJONER
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Tilintetgjøre en annen spiller
Hvis du under en invasjon tilintetgjør en annen 
spiller (det vil si at hun eller han ikke har noen 
enheter noe sted på brettet), er hun eller han 
ute av spillet. Som belønning overtar du alle 
territoriekortene til denne spilleren (hvis hun 
eller han har noen). Legg disse territoriekortene 
sammen med dem du allerede har.

Hvis du nå har 5 eller fl ere territoriekort, 
MÅ DU STRAKS levere inn så mange sett 
som kreves (det vil si til du har 4 eller færre 
kort) og få bonusforsterkninger.  Plasser 
disse forsterkningene i hvilke som helst av 
territoriene dine før du fortsetter med turen din.

FASE 3
Overføre styrker
Når du har fullført alle angrepene dine, kan du 
gjøre ÉN overføring av tyrker (fri forfl ytning) 
med enhetene dine. Dette er en forfl ytning fra 
ett av territoriene dine til et annet for å bidra til 
å beskytte fronten din eller komme i posisjon 
for neste tur.

(Hvis du velger å ikke overføre styrker under 
turen din, hopper du til fase 4.)

Hvis du vil overføre styrker, kan du fl ytte 
en hvilket som helst antall enheter fra ett av 
territoriene dine til et annet “naboterritorium” 
forutsatt at de første territoriet ikke blir tomt.

Territorier er “tilknyttet” hvis de er naboer, eller 
hvis DU KONTROLLERER alle territoriene 
imellom. Du kan ikke passere gjennom 
fi endtlige territorier.

FASE 4
Ta et territoriekort
Hvis du erobret minst ETT fi endtlig territorium 
under turen din, får du ett territoriekort. Trekk 
det fra toppen av bunken, og legg det sammen 
med dem du har. Uansett hvor mange territorier 
du erobret, får du bare ett territoriekort per tur på 
denne måten.

Vinne Spillet
Den første spilleren som tilintetgjør alle 
motstanderens hærer og kontrollerer alle 
42 territorier på brettet, har erobret verden 
og vinner spillet.

Ved lutten av sin tur velger Blå å overføre styrker til Ukraina fra Indonesia gjennom Siam, 
gjennom India og gjennom Afghanistan. Siden han kontrollerer alle territoriene ovenfor, og de 
danner en rute gjennom vennligsinnede territorier, er Indonesia og Ukraina “tilknyttet” når det 
gjelder å overføre styrker.

K INA

04041453

IRKUTSK

MONGOLIA

MIDTØSTEN

UKRAINA

NORD-
EUROPA

SØR-
EUROPA

NORD-AFRIKA

EGYPT

ØST-AFRIKA

KONGO

STOR-
BRITANNIA

VEST-
EUROPA

KINA

INDIA

AFGHANISTAN

INDONESIA
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I veiledningen beskrives to forskjellige måter å 
spille RISK for to spillere på. I begge versjoner 
er det to nøytrale hærer (de nøytrale) som 
fi nnes på brettet sammen med de to spillerne.

I den første versjonen er de nøytrale passive. 
De kan ikke fl ytte seg eller angripe. De nøytrale 
er hindringer for begge spillere. I den andre 
versjonen er de nøytrale aktive og kan være 
alliert med en av spillerne. 

Følg reglene for RISK for verdensherredømme 
på sidene 6-13 med disse endringene.

Målet Med Spillet
Å beseire motstanderen.

Forberedelser
Hver spiller velger en farge og teller opp 
36 startenheter. Sett ut 24 startenheter for hver 
av de nøytrale.

Fjern de to jokerne fra bunken med 
territoriekort, og bland kortene som er igjen. 
Del ut 12 territoriekort til hver av de to 
spillerne og 9 til hver av de nøytrale. Kortene 
en spiller har, viser hvilke territorier denne 
spilleren kontrollerer ved starten av spillet. 
Hver spiller plasserer nå ÉN enhet 
(en infanteribrikke) i hvert territorium 
som de har på kortene sine. Plasser også 
enheter som tilhører de to nøytrale hærene 
på territoriene på deres kort. Når det er gjort 
krav på alle territoriene, legger du jokerne 
og territoriekortene i én bunke, blander dem 
og legger bunken med billedsiden ned på 
spillebrettet.

Kast terningene for å bestemme hvem som skal 
passere forsterkningene sine først. Spillerne 
plasserer så 3 enheter om gangen etter tur i 
territorier de kontrollerer (du kan plassere 
alle i ett av territoriene eller dele dem opp) og 

deretter 1 enhet for hver av de nøytrale (i et 
territorium en nøytral kontrollerer).

Spillerne kaster så for å bestemme hvem som 
starter. Høyeste terningkast vinner.

Spill Med Passive Nøytrale
I dette passive spillet kaster motstanderen din 
for å forsvare dem hvis du ønsker å angripe en 
av de nøytrale hærene. Disse nøytrale hærene 
er på brettet til de er tilintetgjort. De fl ytter seg 
ikke, får ikke forsterkninger og angriper ikke.

Spill Med Aktive Nøytrale
I den aktive versjonen av spillet er de nøytrale 
mer enn bare hindringer – de kan bli allierte 
med en av partene og endre allianser under 
spillet.

De nøytrale hærene har 3 typer status – ikke 
involvert, alliert med spiller 1 eller alliert med 
spiller 2. Bruk en kanon (artilleribrikke) med 
hver nøytral hærs farge til å markere deres 
status under spillet.

De nøytrale starter som ikke involverte, så 
plasser de to kanonene (én for hver nøytral hær) 

midt mellom de to spillerne. Når en nøytral 
endrer status, fl ytter du denne hærens kanon 
mot den spilleren som hæren er alliert med.

Turrekkefølgen
Turrekkefølge ligner den i RISK for 
verdensherredømme, men har noen få ekstra 
faser. De nye fasene er markert med fet skrift.

1. Bestikke nøytrale
2. Motta og utplassere forsterkninger
3. Forsterkninger til allierte
4. Strid
5. Overføre egne styrker
6. Overføre styrker for dine allierte
7. Ta et territoriekort

1. Bestikke nøytrale
Ved begynnelsen av turen din kan du gi et 
territoriekort (hvis du har fått noe) til

en nøytral for å gjøre dem mer vennlig innstilt 
overfor deg. Plasser territoriekortet med 
billedsiden ned under den nøytrales kanon. 
Dette kortet blir nå hos denne nøytrale og kan 
ikke byttes mot forsterkninger under spillet 
med mindre den nøytrale hæren blir beseiret og 
kortene dens blir overtatt av en annen spiller. 

Flytt så denne nøytrales kanon ETT trinn. 
Hvis for eksempel kanonen starter i en ikke 
involvert-posisjon, fl ytter du den ett trinn så 
den blir din allierte. Hvis kanonen starter som 
alliert med motparten, fl ytter du den tilbake i 
midten så den er ikke involvert.

• Du kan gi mer enn ett kort til en nøytral 
under en tur. Hvis for eksempel en nøytral er 
alliert med motparten, og du velger å gi den 
to territoriekort, kan du fl ytte den to trinn 
nærmere deg og gjøre den til din allierte. .

• Du kan gi kort til mer enn én nøytral. Hver 
gang du gir et territoriekort til en nøytral, 
fl ytter du kanonen dens ett trinn nærmere deg.

• Du kan ikke gi et kort til en nøytral som 
allerede har 5 kort – denne nøytrale kan ikke 
lenger bestikkes.

Rød og Blå spiller med aktive nøytrale og 
bruker de gule og sorte hærene som nøytrale. 
Under sin tur velger rød å bestikke den 
gule hæren ved å legge et territoriekort med 
billedsiden ned under den gule kanonen.

Hun fl ytter så den gule kanonen fra ikke 
involvert-posisjonen (midt mellom seg selv og 
blå) til en posisjon rett foran seg selv for å vise 
at denne hæren er nå hennes allierte.

2. Motta og utplassere 
forsterkninger

Du mottar og utplasserer forsterkningene som 
vanlig – se side 6-8. Du skal ikke telle med 
territorier og kontinenter som dine allierte 
kontrollerer, når du bestemmer forsterkningene 
dine.

3. Forsterkninger til allierte
Hver av dine allierte kan også motta 
forsterkninger. Velg en alliert, og kast 1 terning 
for å bestemme antall forsterkningsenheter den 
skal motta. Plasser antallet enheter terningen 
viste, i hvilket som helst territorium som 
tilhører denne allierte. Du kan plassere enheter 
i ett av territoriene til den allierte eller fordele 
dem på fl ere territorier. Gjenta for alle dine 
allierte.

FOR TO SPILLERE
Territory 

card
played by 

Red

SPILLER 1

SPILLER 2

IKKE INVOLVERT

Alliert med 
spiller 2

Alliert med 
spiller 1

IKKE INVOLVERT

Alliert med 
spiller 2

Alliert med 
spiller 1

SPILLER 1

SPILLER 2
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• Du trenger IKKE å gi forsterkninger til en 
alliert hvis du ikke vil.

• Allierte tiller ikke territorier når 
forsterkninger blir bestemt.

• Allierte får ikke bonus for å kontrollere 
kontinenter.

• Allierte leverer ikke inn territoriekort og får 
forsterkninger.

4. Strid
Under turen din kan du angripe med allierte 
styrke som om de var dine egne. Disse styrkene 
kan angripe motstanderen din, en annen nøytral 
eller annen alliert (men ikke av samme farge). 
Obs! Du får ikke noe territoriekort når du 
bruker en alliert til å ta over et territorium.

Når du har avsluttet en invasjon i en nøytral 
hærs territorium (uansett om du erobrer det 
eller ikke), og/eller når du har avsluttet en 
invasjon der du bruker en alliert hær, kaster du 
1 terning.  Hvis du får 1–4, fl ytter du kanonen 
til denne nøytrale 1 trinn BORT fra deg. En 
alliert nøytral blir nå ikke involvert, og en ikke 
involvert nøytral blir nå alliert med motparten 
din. Hvis du får 5 eller 5, beholder den nøytrale 
eller allierte sin nåværende status.

Hvis du bruker en alliert til å angripe en 
annen nøytral, kaster du én terning for hver 
nøytral hær.

Hvis du tilintetgjør en nøytral hær (beseirer den 
siste enhetens dens på brettet) med din egen 
hær eller en hær som er alliert med deg, kan du 
gjøre krav på alle territoriekortene den har.

Eksempel Under denne turen bestemmer blå 
seg for å invadere Quebec (kontrollert av den 
sorte nøytrale hæren) og taper. Han må nå 
kaste en terning for å se om den sorte hærens 
status endrer seg. Han får 3. Blå må fl ytte den 
sorte hærens kanon ett trinn BORT fra seg, 
og den sorte hæren blir alliert med rød.

Blå bruker også den gule nøytrale hæren 
(nå hans allierte) til å invadere Australia 
(kontrollert av rød). Han lykkes med denne 
invasjonen, og den gule hæren får kontrollen 
over Australia. Blå kaster en terning for å se 
om den gule hæren vil endre status. Han får 
5. Den gule hæren blir fortsatt alliert med blå.

5. Overføre styrker
Etter at alle angrep er avsluttet, overfører 
du styrker på samme måte som i RISK for 
verdensherredømme for 2–4 spillere.

6. Overføre styrker for dine allierte
Du kan også gjøre en “fri forfl ytning” for hver 
av dine allierte. Overfør disse styrkene på 
samme måte som du ville overføre styrker for 
deg selv.

7. Ta et territoriekort
Siden allierte ikke får kort for å ta over et 
territorium, får du ikke noe territoriekort hvis 
du velger å ta over et territorium ved å bruke en 
nøytral hær. Du får territoriekort bare hvis du 
tar over et territorium med dine egne militære 
enheter.

Reglene nedenfor gir deg fl ere måter å spille RISK på.

Siden disse spillene på mange måter ligner RISK for verdensherredømme, forklarer vi bare hva 
som er forskjellig. Hvis en regel ikke er med, betyr det at det er samme regel som i RISK for 
verdensherredømme.

Målet Med Spillet
I RISK med oppdrag er målet med spillet 
å bli den første spilleren som fullfører de 4 
oppdragene som du får bed starten av spillet.

Forberedelser
Del oppdragskortene i 4 bunker etter graden 
bak på kortene.

Det er oppdrag med økende vanskelighet for 
gradene kaptein, major, oberst og general.

Bland hver av bunkene for seg, og legg dem 
med billedsiden ned på spillebrettet.

Hver av spillerne trekker 1 oppdragskort 
fra hver bunke og får en samling med 4 
oppdragskort. Se på oppdragskortene, men 
pass på at du holder dem hemmelig for 
motstanderne. Legg de øvrige oppdragskortene 
tilbake i esken uten å se på dem.

Når dere har fått oppdragene, fortsetter 
forberedelsene på samme måte som i 
RISK for verdensherredømme (se side 5). 
Gullkavaleribrikken blir imidlertid ikke brukt.

Husk: Plasser enhetene med omhu, da dette 
vil hjelpe deg med å fullføre oppdragene dine.

Motta Forsterkninger
Innlevering av kort er annerledes i RISK 
med oppdrag Du ser ikke lenger på 

gullkavalerifeltene nederst på spillebrettet for 
å bestemme antall forsterkningsenheter du skal 
få. I stedet mottar du forsterkninger i samsvar 
med symbolet på kortsettene du har. Antallet 
forsterkningsenheter du mottar ved å levere inn 
kortsett, er slik::

Husk: Du kan bruke en joker som enten 
infanteri-, kavaleri- eller artillerikort.

Tilintetgjøre En Motstander
Når du tilintetgjør en motstander, får du 
fremdeles hans eller hennes territoriekort, 
men ikke oppdragskortene. Disse skal holdes 
hemmelig til spillet er slutt.

Fullføre Et Oppdrag
Du kan melde at et oppdrag er fullført så snart 
du har oppnådd det som står på kortet.

Du kan imidlertid ikke melde mer enn ett 
oppdrag under en tur.

For 2–4 spillere

med 

ANDRE MÅTER Å SPILLE PÅ

IKKE INVOLVERT

Alliert med 
spiller 1

SPILLER 1

SPILLER 2

Alliert med 
spiller 2

  Antall forsterkningsenheter
 Kortsett  mottatt

 3 infanteri  4

 3 kavaleri  6

 3 artilleri  8

 1 av hvert  10
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Du melder at et oppdrag er fullført ved å vise 
oppdragskortet (NØYAKTIG på det tidspunktet 
som er angitt) til alle spillere og bekrefter 
at du har oppnådd det som kreves. Legg nå 
oppdragskortet med billedsiden ned ved brettet, 
og la det ligge der under resten av spillet.

Obs! Når et oppdrag er “fullført”, er det 
“fullført” resten av spillet, selv om en 
motstander faktisk “opphever” fullføringen av 
oppdraget i senere trekk.

Når du har fullført 3 oppdrag, må du avsløre 
ditt fjerde (og siste) oppdrag så alle spillere vet 
hvilket oppdrag du fullføre for å vinne spillet. 
Dette siste oppdragskortet skal være kjent 
under resten av spillet – så la det ligge med 
billedsiden opp så alle kan se det.

Vinne Spillet
Det er to måter å vinne RISK med oppdrag på: 
Ved å bli den første spilleren som fullfører alle 
4 oppdrag, eller ved å tilintetgjøre alle de andre 
motstanderne.

Målet Med Spillet
Det første laget som tilintetgjør ÉN spiller på 
motstanderlaget, vinner spillet.

Forberedelser
Hver enkelt velger en farge, og dere bestemmer 
hvilke spillere som skal være på hvilket lag. 
Spilleren bør sitte slik at de to lagene spiller 
etter tur.

Hvis for eksempel rød og sort er på samme lag, 
må de sitte mellom gul og blå. 

Spillerne slår seg ned i sine egne territorier..

Motta Forsterkninger
Når du bestemmer hvor mange territorier du 
kontrollerer, kontrollerer du om du deler noen 
territorier med den andre spilleren på laget.

For 4 spillere i 2 lag

for lag

(Spillere kan fl ytte inn i vennligsinnede 
territorier under overføring av styrker som 
forklart nedenfor.)

Obs! Kontinentbonusen (som vist i 
kontinenttabellen nederst til venstre på brettet) 
gjelder bare hvis én enkelt spiller kontrollerer 
alle territoriene på kontinentet.

Den spilleren som har fl est enheter i territoriet, 
kontrollerer dette territoriet. Hvis to spillere 
står likt, kontrollerer INGEN av dem territoriet.

Rød og sort er på samme lag.

Ved starten av sorts tur kontrollerer han 7 
territorier på egen hånd.  I Grønland har han 
og rød 4 enheter. I dette tilfellet kontrollerer 
verken sort eller rød Grønland. I Øst-USA 
har sort 2 enheter og rød 3 enheter. Rød 
kontrollerer dette territoriet siden han har 
fl ere enheter der enn sort.

Obs! Hvis noen skal gjøre krav på 
kontinentbonusen, må alle territoriene på 
kontinentet være kontrollert av én enkelt spiller. 
Hvis det er uavgjort i ett enkelt territorium 
(og dette territoriet dermed ikke er kontrollert 
av noen) kan ingen kreve bonus for dette 
kontinentet.

Som i RISK med oppdrag brukes ikke 
gullkavaleribrikken. I stedet blir antallet

forsterkninger du mottar, bestem av symbolet 
på kortsettene su har (se side 17).

Strid
Du kan ikke angripe den andre spilleren på laget 
ditt.

Overføre Styrker
Det er to regler som er forskjellige når du 
overfører styrker.

1. Du kan overføre fra et territorium der du har 
enheter, til ethvert annet territorium der du eller 
den andre på laget her enheter. Dette betyr at du 
kan fl ytte til territorier som kontrolleres av den 
andre på laget ditt, selv om hun eller han ikke 
vil det.

2. Når du overfører styrker fra et territorium 
til et annet, regnes lagkameratens territorier 
(eller territorier som inneholder en blanding av 
lagkameraters enheter) som vennligsinnede. 
Husk:

når du skal fi nne ut hvilke territorier som er 
“tilknyttede”.

Ved slutten av sin tur kan rød overføre styrker 
fra Indonesia gjennom Siam (kontrollert av 
Rød) gjennom Midtøsten (som inneholder 
en blanding av sorte og røde enheter) og inn 
i Øst-Afrika. Siden røds rute første henne 
gjennom bare vennligsinnede territorier, er 
dette tillatt.

Ta Et Territoriekort
Laget deler territoriekort. Når du tar et kort, 
legger du det sammen m ed territoriekortene 
laget ditt har. Ved slutten av turen din, sender du 
lagets kort videre til neste spiller på laget ditt.

Vinne Spillet
Så snart én spiller på et lag er tilintetgjort, 
vinner det andre laget spillet.

I dette spillet vinner ikke spiller individuelt, men som del av et lag. Under spillet kan spillere på 
samme lag dele territorier.

IRKUTSK

MONGOLIA

MIDTØSTEN

UKRAINA

KINA

INDIA

AFGHANISTAN

SIAM

ØST-AFRIKA

   INDONESIË
I N D I A H AV E T
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