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CYBERTRON WARCYBERTRON WAR
Du har seks dager på deg til å ta kontrollen over Cybertron. Utkjemp 

slag for å hindre fiendtlige styrker i å invadere sonene og sektorene 

dine. Lederen din kan transformere seg fra robot til kjøretøy og bruke 

spesielle krefter i hver av formene. Bruk strategi og taktikk i slagene 

for å knuse fiendene og vinne krigen.

MÅLMÅL
Å ta kontroll over flest soner
og sektorer på Cybertron. 

Hvis du ikke har spilt Risk før, leser du gjennom alle reglene før du 

spiller. Når du kjenner spillet, bruker du påminningskortene for å huske 

hovedpunktene.

FORSKJELLER FRA STANDARD RISK FORSKJELLER FRA STANDARD RISK 
Hvis du er en erfaren Risk-spiller, bruker du dette avsnittet til å se hvordan Transformers 

Risk er forskjellig fra standardspillet.

  Spillet g jennomføres over 6 dager (runder). Hver dag har hver enkelt en tur. 
Se side 18.

  Spillebrettet viser Transformers’ planet Cybertron. 

  Territorier kalles soner, og kontinenter kalles sektorer. Se side 7.

  Fire av sonene kan transformeres (snurre eller gli). Se side 9.

  Infanterienheter kalles roboter. Kavalerienheter kalles kjøretøyer. 

  Hver spiller har en leder i tillegg til en hær av standardroboter. Ledere kan skifte 
mellom robotform og kjøretøyform med ulike bonuskrefter i hver av formene. 
Se side 9.

  Sjøveier kalles hyperkoblinger.

  Det er fem åttesidete terninger (som brukes til angrep og forsvar) og fem standard 
sekssidete terninger.

  Kort kan ha spesielle oppgraderinger som gir deg bonuser under spillet. Se side 11.

Kloke ledere kjemper om kontrollen 
over Utskytningsrampen. Det kan gi 

seier hvis det er uavg jort!

INNHOLD
Spillebrett, 42 oppgraderingskort,
4 påminningskort, 4 lederkort, ark 
med klistremerker, 5 sekssidete 
terninger, 5 åttesidete terninger, 
4 sett medhærbrikker (roboter 
og kjøretøyer), 4 ledere, 
2 plastsnurresoner og
2 plastglidesoner.

TIPS
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Leder

Robot

Kjøretøy

(verd 3 roboter)

  Åpne spillebrettet på et flatt underlag. Sett inn snurresonene og glidesonene som
vist på side 19.

  Det er fire ledere å velge blant: To Autobots (Optimus Prime og Bumblebee) og to
Decepticons (Megatron og Barricade).

  Transformers Risk er forskjellig avhengig av hvor mange personer som spiller. 
Når du vet hvor mange personer som spiller, velger hver enkelt en leder og tar det 
matchende lederkortet.

  2 SPILLERE  (TVEKAMP): En spiller velger en Autobot-leder og den andre
en Decepticon.

  3 SPILLERE  (HVER FOR SEG): En spiller velger en Autobot-leder. De andre 
må ta en Decepticon.

 4 SPILLERE  (ALLIERTE STYRKER): Spill med to lag – Autobots mot Decepticons.
Sitt overfor medspilleren når dere begynner.

 Noen regler g jelder bare for spill med fire deltagere, og de forklares etter hvert i
 dette heftet.

    Ta alle robotene og kjøretøyene med samme farge som lederen din.  Tell opp 30 roboter. 
Dette er operative roboter som kan plasseres ut ved starten av spillet.
De andre robotene og kjøretøyene er ute av spill på skraphaugen din.

  Plasser lederen din og én operativ 
robot i lederens startsone (som vist på 
lederkortet hans). Reis opp lederen slik at 
robotformen hans vises.

  Start med den yngste spilleren, og 
plasser én robot etter tur i en tom
sone til alle sonene har én robot.
Det er 42 soner.

  Du kontrollerer enhver sone der du har 
en av robotene dine.

  Når alle soner inneholder én robot, 
plasserer dere resten av de operative 
robotene etter tur én etter én, i soner 

dere nå kontrollerer. Du kan sette så 
mange du vil i samme sone.

  Hver enkelt
tar et
påminningskort. 

  Bland oppgraderingskortene, og legg 
dem med billedsiden ned i en bunke.

  Den yngste spilleren
setter en robot fra
skraphaugen sin på
felt 1 i dagtelleren. 

DU ER NÅ KLAR TIL Å

UTKJEMPE CYBERTRON WAR!

HYPER-
KOBLING

GLIDESONE

SVARTE
ANGREPSTERNINGER

HVITE
FORSVARSTERNINGER

DAGTELLER

SNURRESONE

KASTEBUNKE
LEDER

BLÅ SPILLERS 
SKRAPHAUG

SEKTOR
BONUS

PANEL FOR
SONER  Ñ ROBOTER

LEDERKORT OPPGRADERINGSKORT

SEKTOR
SONE

HEMMELIG 
KRIGSFABRIKK

FORBEREDELSERFORBEREDELSER

Når du kontrollerer alle sonene
i en farget sektor, får du

bonusroboter senere i spillet!

TIPS
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66

77

88
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Greit å viteGreit å vite
  Du vinner oppgraderingskort ved å vinne andre spilleres soner under spillet

(maksimalt ett per tur). 

  Hvis en robot blir ødelagt i et angrep, legger du den tilbake i skraphaugen.

    En sone må aldri være tom under spillet. Den må alltid inneholde minst én robot eller
én leder.

  Du kan bytte 3 roboter mot 1 kjøretøy eller
motsatt når som helst.

Turen dinTuren din
Den yngste spilleren tar første tur, og spillet
fortsetter med klokken.
Hver tur består av fem faser som spilles i
denne rekkefølgen:

FASE 1:FASE 1: PLASSER ROBOTER

FASE 2:FASE 2: TRANSFORMER! 

VALGFRI

FASE 3:FASE 3: ANGRIP

VALGFRI

FASE 4:FASE 4: TILKALL FORSTERKNINGER

VALGFRI

FASE 5:FASE 5: TREKK ET KORT

HVIS DU KAN

Når du er ferdig med alle de fem fasene,
er det neste spillers tur.

Når alle spillerne har hatt en tur, er runden over. 
Du finner flere detaljer på side 18.

  Tell sonene dine
Tell opp alle sonene du kontrollerer (det 
vil si der du har minst én robot). Se så på 
panelet SONER Ñ ROBOTER nederst på 
spillebrettet. Finn antall soner du kontrollerer 
blant de svarte tallene. Ta det antallet roboter 
som vises med det tilsvarende røde tallet, og 
plasser dem i haugen din av operative roboter. 
Du kan plassere disse under trinn
E i denne fasen.

PANEL FOR SONER Ñ ROBOTER

 Spill kort
Hvis du har oppgraderingskort som gir deg 
bonusroboter, kan du spille dem nå. Legg dem 
med billedsiden opp i en egen kastebunke 

ved siden av trekkebunken. Du finner flere 
opplysninger om oppgraderingskort på side 17.

 Sektorbonus
Cybertron er delt i 42 soner som er gruppert 
i 6 fargede sektorer.

Du får ekstra operative roboter når du 
kontrollerer alle sonene i en sektor. Se 
nedenfor. Ta roboter for hver sektor du 
kontrollerer.

(Hvis du for eksempel kontrollerer den grønne 
sonen, tar du 7 ekstra roboter.) Se nedenfor.

Obs! Hvis en hemmelig krigsfabrikk er åpen, 
teller den som én av sonene i sektoren.

  Hemmelige krigsfabrikker
Det er hemmelige krigsfabrikker under de to 
glidesonene. Disse er alltid lukket ved starten 
av spillet, men kan åpnes i fase 2.

   For hver robot (eller leder) du har i en 
åpen hemmelig krigsfabrikk, legger du 
én ekstra robot i haugen med operative 
roboter (maksimalt 3 per fabrikk).

   Du får ingenting hvis fabrikken er lukket.

 Plasser robotene dine
Plasser de operative robotene dine i hvilken 
som helst eller hvilke som helst av sonene du 
kontrollerer. Du kan sette alle i samme sone 
eller dele dem som du ønsker.

HUSK: Jo flere roboter i en sone, jo bedre 
blir angrepet og forsvaret.

I denne fasen slutter nye roboter seg til hæren din. Følg trinnene A til E nedenfor.

Les videre, så blir hver fase 
forklart i detalj ...  

SEKTOR Antall SONERSEKTOR Antall SONER
RØD 6
GUL 4
GRØNN 12
BLÅ 9
LILLA 7
ORANSJE 4

SPILLESPILLE FASE 1: FASE 1: PLASSER ROBOTER

44

33

22

11
AA

BB

CC

DD

EE
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ARENAENARENAEN

Spilles under din tur i fase 1.

Plasser 3 ekstra roboter 
under denne turen.

Transformer en sone i fase 2

MASSEPRODUKSJON

KALISKALIS

Spilles under din tur i fase 1.

Du får dobbel sektorbonus 
under denne turen.

Transformer en sone i fase 2

INTERLOCK-SKAPERE

AA

BB

CC

DD

EE
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I denne fasen kan du transformere lederen din og de spesielle snurre- eller glidesonene.

Transformer
lederen din
Vipp lederen din 
over for å endre 
ham fra robotform 
til kjøretøyform 
eller omvendt. 
Lederen din har 
ulike spesielle krefter avhengig av hvilken 
form han er i (se på lederkortet ditt).

Transformer en
spesialsone
Når du skal transformere en snurre- eller 
glidesone, må du både

   kontrollere selve spesialsonen eller en 
annen sone i samme sektor

 OG

  spille et oppgraderings-
kort med et
transformeringsikon på.

Snurresoner
Bruk snurresonene 
(Praxus og 
Piontårnet)
til å åpne eller
lukke ruter
mellom nabosoner.

  Sett pilene overfor hverandre slik at den 
ene sonen blir nabo med den andre,

 ELLER

  skill den ene sonen fra den andre ved å 
plassere veggene til sonen overfor pilene 
på brettet.

Glidesoner
Det er hemmelige krigsfabrikker under 
glidesonene (Decagon og månen Alpha).

Glidesonene skal være lukket ved starten
av spillet.

Slik åpner du en glidesone:

 Spill et transformeringskort.

  Åpne sonen så den hemmelige 

krigsfabrikken vises.

  Plasser en robot fra skraphaugen din i 

krigsfabrikken. 

Fabrikken regnes som en normal sone til

den lukkes.

ÅPEN

Slik lukker du en glidesone:

 Spill et transformeringskort.

  Lukk sonen. Alle roboter som er der, 

blir knust og legges tilbake i eierens

skraphaug.

LUKKET

Når du har plassert alle de
operative robotene dine på
spillebrettet, går du videre til fase 2. 

VALGFRI

FASE 2: FASE 2: TRANSFORMER!

11

22

33

11
22

Hent tilbake lederen din
Hvis lederen din er i skraphaugen fordi han 
er blitt ødelagt i slag, kan du betale 3 vanlige 
roboter for å få ham tilbake. Legg de 3 robotene 
i skraphaugen, og plasser lederen din i hvilken 
som helst sone du kontrollerer i enten robot- 
eller kjøretøyform (ditt valg).

EKSEMPEL
Rød kontrollerer 23 soner, inkludert alle 
soner i den lilla sektoren og har 2 roboter i 
Decagons hemmelige krigsfabrikk. Under sin 
tur g jennomfører rød fase 1 slik:

 Tell sonene dine 
Kontroll over 23 soner gir rød 7 operative 
roboter. 

 Spill kort
Rød spiller disse oppgraderingskortene.

Masseproduksjon gir rød 3 operative roboter.  
Interlock-skapere dobler sektorbonusen.

 Sektorbonus
Kontroll over den lilla sektoren gir rød en 
bonus på 5 roboter. Dette blir doblet av 
interlock-skapere, så han får totalt 10 roboter.

 Hemmelige krigsfabrikker
Siden han har 2 roboter i den hemmelige 
krigsfabrikken, får rød 2 ekstra operative 
roboter, som kan plasseres i trinn E.

 Plasser robotene dine
Rød har 22 operative roboter og kan nå 
plassere dem i hvilken som helst sone der det 
allerede er en rød robot.
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EKSEMPEL 1

I denne fasen kan du foreta ett eller flere angrep for å prøve å vinne soner fra andre spillere!

EKSEMPEL 2

EKSEMPEL 3

Optimus Prime (i kjøretøyform) er i Arenaen 
omgitt av fiendtlige roboter!

I fase 2 transformerer rød Optimus til 
robotform, noe som gir ham en bonus på +1 på 
ethvert terningkast. Se side 14.

Gul ønsker å angripe Praxus, som forsvares 
av bare én svart robot. 

Men banen er blokkert fordi snurresonen 
er lukket.

For å kunne angripe spiller gul et 
transformeringskort og snurrer Praxus for å 
åpne kanalen mellom Praxus og de to sonene 
på hver side av den.

Det er 3 røde roboter i Decagons 
hemmelige krigsfabrikk. Blå kontrollerer 
Plasmaenergikammeret og spiller et 
transformeringskort for glidesonen. 

Den lukkes, stenger den hemmelige 
krigsfabrikken, knuser de røde robotene og 
sender dem tilbake til skraphaugen!

>>>

FASE 3: FASE 3: ANGRIP!

VALGFRI

Nabosoner
  Du kan bare angripe en fiendesone som 

er nabo til en av dine.

  Soner er naboer hvis de har felles grense 
eller er forbundet med en hyperkobling.

  En snurresone er nabo til sonene ved 
siden av bare hvis pilene er på linje.

Eksempel: Uraya er nabo til Primus og Protihex 
(fordi de har felles grense) og Praetorus-kaien 
(fordi de er forbundet med en hyperkobling). 
Uraya er nabo med Piontårnet bare når pilene 
deres er på linje.

Obs! To av hyperkoblingene går utenfor brettet 
og rundt planeten. Disse er:

  Autobase (rød sektor) og Kalis (gul sektor) 

SAMT

  Protihex (grønn sektor) og De nøytrale 
territoriene (rød sektor).

Når kan jeg angripe?
  Du må ha 2 eller flere roboter i sonen du 

angriper fra, fordi det må være minst én 
ig jen for å forsvare denne sonen.

  Maksimalt antall roboter du kan angripe 
med, er 3.

  I spillet for fire deltagere, kan du ikke 
angripe medspilleren din.

Hvilke terninger bruker jeg?
Regelen er at roboter og kjøretøyer bruker 
den sekssidete terningen, og ledere bruker 
den åttesidete terningen i slag. Men noen 
oppgraderingskort gir unntak fra regelen!

Spill kort
Angriperen og forsvareren kan spille 
oppgraderingskort (se side 16) under 
angrepet. 

På hvert kort står det når det skal spilles, og 
hvordan det påvirker angrepet.

   Hvis det står “under dette angrepet” 
på kortet, varer bonusen til angrepet 
AVSLUTTES (se Resultater på side 13).

   Hvis det står “denne turen”, varer det 
til den angripende spilleren har sluttet 
å angripe.

   Ellers virker kortet øyeblikkelig. Gjør 
det som står på det, og legg det så med 
billedsiden opp i kastebunken.
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SLIK ANGRIPER DU
Når det er din tur, er du angriper, og spilleren 
som blir angrepet, er forsvarer.

  Si hvilken sone du angriper, og hvor du 
angriper fra. 

  Si hvor mange roboter du angriper med 
(1, 2 eller 3). Husk at det må være minst 
én brikke ig jen for å forsvare sonen du 
angriper fra, og denne kan ikke brukes
i slaget.

  Forsvareren må si hvor mange roboter 
hun eller han forsvarer med (1 eller 2). 
(Forsvareren trenger ikke sette ig jen 
noen robot. Hvis det er 2 roboter i 
sonen, kan begge brukes til å forsvare 
den.)

   Både angriper og forsvarer kan velge å 
bruke lederen sin i slaget, så lenge han 
er i den riktige sonen.

  VIKTIG: Hvis du bruker lederen, ser 
du på lederkortet etter eventuelle 
bonuser som vil hjelpe deg. På side 14 

finner du opplysninger om hvordan 

du bruker en leder i slag.

  Angriperen bruker svarte terninger, 

og forsvareren bruker hvite. Pass på at 

du bruker riktig terning (sekssidet for 

roboter/kjøretøyer eller åttesidet for 

lederen din) i slag.

  Samtidig: Begge kaster én terning for 

hver robot som hun eller han bruker 

(inkludert ledere). 

  Sammenlign den høyeste terningen 

din med forsvarerens høyeste 

terning. Høyeste terningkast vinner. 

Hvis terningene viser likt, vinner 

forsvareren.

  Taperen tar en robot fra sonen sin og 

legger den i skraphaugen sin.

  Hvis begge spillerne kastet mer enn 

én terning, ser dere på nest høyeste 

terning og g jentar trinnene 5 og 6 

(sammenlign terninger) for å bestemme 

skjebnen for én robot til.

 Se nå på Resultater på neste side.

RESULTATER
Et angrep har tre mulige resultater ...

  Resultat 1 
    Hvis forsvareren ikke har flere roboter 

igjen i sonen sin, vinner du sonen!

   Dette AVSLUTTER angrepet. 

    Flytt alle de angripende robotene inn i 
sonen som er vunnet.

    Du kan også flytte andre roboter fra 
angrepssonen inn i sonen som
er vunnet, så lenge du lar minst én
bli ig jen.

    Du kan nå sette i gang et NYTT angrep 
fra hvilken som helst sone der du har 
mer enn én robot.

  Resultat 2
   Hvis forsvareren har robot(er) igjen i 

kampsonen OG du har 2 eller flere  

roboter i sonen din, kan du enten ...

    FORTSETTE angrepet 

(g jenta trinnene 2–8 i 
SLIK ANGRIPER DU)

   ELLER

   AVSLUTTE angrepet

     Du kan nå sette i gang et NYTT

angrep, enten fra den samme
sonen eller en annen sone. 

  Resultat 3
    Hvis du bare har 1 robot ig jen i sonen din, 

er angrepet ditt mislykket!

   Dette AVSLUTTER angrepet. 

    Du kan sette i gang et NYTT angrep fra 
en annen sone.

Ikke flere roboter?
  Hvis du ikke har noen roboter på 

spillebrettet, er hæren din knust, og du
er ute av spillet! Legg kortene dine (hvis 
du har noen) i trekkebunken, og bland 
den på nytt.

  Hvis du knuser alle fiendehærene,
vinner du spillet!

Legg lederen i skraphaugen
bare hvis han er den

siste roboten som er ig jen.

11

22

33

44

55

66

77

88

TIPS
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4
4

OPTIMUS PRIME

(lastebil)

I fase 4 kan du flytte 
Optimus Prime i 
kjøretøyform til enhver 
sone du kontrollerer for å forsvare eller 
angripe der under senere turer.

MEGATRON 

(alien-kampfly)

Megatron kan angripe 
hvilken som helst sone. 
Hvis ikke sonen er en 
nabosone, må han angripe alene.

BUMBLEBEE 

(Chevrolet Camaro)

Hvis Bumblebee taper i 
slaget, flytter du ham til 
en nabosone i stedet for 
til skraphaugen din.  Hvis du ikke kontrollerer 
noen nabosone, legger du ham i skraphaugen 
som normalt.

BARRICADE 

(Ford Mustang

politibil)

Når Barricade angriper 
i kjøretøyform, kan 
forsvareren bruke bare én robot i forsvaret, 
selv om det er to eller flere roboter i hans eller 
hennes sone.
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LEDERE I SLAG
Ledere bruker alltid en åttesidet terning når de angriper og forsvarer. Les lederkortene for å se 
hver leders spesielle krefter i robotform eller kjøretøyform. Når du angriper med en leder, teller 
han som én av de tre robotene dine.

EKSEMPEL

  Svart erklærer et angrep på 
Utskytningsrampen (kontrollert av rød) 
fra nabosonen Hexima-staten.

 Svart angriper med 3 roboter.

  Rød forsvarer seg med 2 roboter – én 
normal robot og lederen (Optimus 
Prime).

  Svart kaster tre sekssidete terninger 
for de tre robotene. Rød kaster én 
sekssidet terning for roboten og én 
åttesidet terning for lederen.

Svart:

Rød:  

  De sammenligner de høyeste 
terningene sine, og svart vinner
(6 mot 4).

  Rød velger å legge den normale 
roboten i skraphaugen i stedet for å 
miste lederen.

  De sammenligner så de nest høyeste 
terningene sine. Rød bruker Optimus 
Primes forsvarsbonus på +1 til å øke 
terningkastet fra 3 til 4. De står nå likt 
(4 mot 4), men siden forsvareren alltid 

vinner ved uavgjort, vinner rød. Svart 
bytter et kjøretøy mot 3 roboter og 
legger én av dem i skraphaugen sin.

Resultat: Rød har fremdeles én robot ig jen 
på Utskytningsrampen, mens svart har 5 i 
Hexima-staten. Svart bestemmer seg for å 

FORTSETTE angrepet (begynne på trinn 2).

  Svart bestemmer seg til å fortsette 
angrepet og erklærer et slag mot Rød.

  Svart angriper på nytt med 3 roboter.

  Rød forsvarer seg med den siste 
roboten i sonen (Optimus Prime).

  De kaster ...

Svart:

Rød:

  Selv med Optimus Primes bonus på +1, 
har svart den høyeste terningen. 

  Optimus Prime blir sendt på 
skraphaugen.

Resultat: Svart har vunnet 
Utskytningsrampen og flytter nå alle de tre 
angrepsrobotene inn i sonen som er vunnet. 
Svart kan velge å flytte enda 2 roboter inn i 
sonen, men må la én være ig jen for å forsvare i 
Hexima-staten.

Kjøretøyform
Hver leder har en bonuskraft som bare kan brukes i kjøretøyform.

Robotform
  Bumblebee og Megatron legger +1 til enhver terning

når du angriper. 

  Optimus Prime og Barricade legger +1 til enhver
terning ved forsvar.

  (Denne bonusen kan legges til hvilken som helst 
terning, ikke nødvendigvis lederens.)

Denne bonusen g jelder bare
hvis lederen er med i slaget.
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Notat
Please delete:Svart bestemmer ... trinn 2).
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Ved slutten av fase 5 er turen 
din over. 

Hvis du er siste spiller, følger du 
trinnene i Runder på side 18. 

Ellers er det neste spillers tur.

Når du tilkaller forsterkninger, kan du flytte roboter fra én sone til en annen for å styrke 
forsvaret der.

Ta så mange roboter du vil fra én sone, og flytt dem til en tilknyttet sone (husk å la det være 
ig jen minst én robot i hver sone).

Soner er tilknyttede hvis du kontrollerer alle nabosonene mellom dem. Se side 11.

Hvis du vant en annen spillers sone under denne turen, trekker du et oppgraderingskort.

Optimus Prime
I kjøretøyform kan Optimus
Prime hoppe til hvilken som

helst av sonene dine i fase 4,
selv om de ikke er tilknyttede. 

  Du kan både flytte Optimus Prime og 
tilkalle forsterkninger.

  Husk: Han kan ikke la en sone være tom.

 Tilkalle forsterkninger (fase 2)
Det finnes oppgraderingskort som lar deg 
tilkalle forsterkninger i fase 2 før et angrep. 
Reglene for forsterkninger er nøyaktig de 
samme som for denne fasen, men du kan ikke 
flytte Optimus Prime i kjøretøyform.

Spill for 4 spillere
Du kan tilkalle forsterkninger g jennom med-
spillerens soner.

Alternativt kan du gi en sone til medspilleren 
i stedet for å tilkalle forsterkninger.

  Si hvilken sone du gir bort.

  Legg alle robotene fra denne sonen i 
skraphaugen din.

  Medspilleren din plasserer en robot 
fra sin skraphaug i sonen. Hun eller 
han eier nå denne sonen.

EKSEMPEL

I fase 4 tilkaller rød forsterkninger og flytter
4 roboter fra Autobase til Orbital
Beta-plattformen.

  Du kan bare trekke ett kort per tur, selv om du vant mer enn én sone.

  Skjul kortet for de andre spillerne til du er klar til å spille det.

  Når du spiller et oppgraderingskort, legger du det med billedsiden opp i kastebunken.

   Noen oppgraderingskort har både oppgraderings-
og transformeringsdeler. Du kan bruke det ene
eller det andre under turen din, men ikke begge.

Oppgradering
Dette er en spesiell bonus du kan bruke under 
spillet. På kortet står det når det skal spilles, og 

hvilken bonus du får.

Sone
Dette forteller deg hvilken sone

Allspark påvirker til slutt.

Transformer
Hvis kortet har dette ikonet, kan du spille

det i fase 2 for å transformere en glide- eller
snurresone. Se side 9.

FASE 5: FASE 5: TREKK ET KORTFASE 4: FASE 4: TILKALL FORSTERKNINGER

HVIS DU KANVALGFRI

11
22

33

PERIHEXPERIHEX

FUSJONSKANONER

Spilles før du angriper.

Legg 1 til hver terning i 
dette angrepet.

Transformer en sone i fase 2
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RUNDER (DAGER)RUNDER (DAGER)
Ved slutten av hver runde, må den siste spilleren g jøre dette:

  Ta det øverste kortet fra trekkebunken.

  legg det med billedsiden opp i kastebunken. Kortet viser den sonen der Allspark skaper 
nytt liv. Den spilleren som kontrollerer denne sonen, plasserer straks 3 roboter fra 
skraphaugen sin der.

 Flytt robotmarkøren til neste felt på dagtelleren.

  En ny dag begynner, og hver spiller får en ny tur.

  Hvis det ikke er flere dager ig jen, er spillet over. Se VINNE SPILLET.

VINNE SPILLETVINNE SPILLET
  Alle spillerne teller sonene sine. Hvis du kontrollerer flest soner ved slutten av dag 6, 

vinner du!

  Hvis det står likt når det g jelder flest kontrollerte soner, vinner spilleren som kontrollerer 
Utskytningsrampen automatisk spillet (uansett hvor mange soner hun eller han har).

 Eksempel Eksempel
  I et spill for 3 spillere står svart og gul likt med 16 soner hver, mens rød har 10 soner. 

Men rød kontrollerer Utskytningsrampen og vinner spillet!

Spill for 4 spillereSpill for 4 spillere
Ved slutten av dag 6 legger hvert av lagene sammen sonene sine!
Laget med flest soner vinner spillet!

GLIDESONERGLIDESONER
   Fest klistremerket for den hemmelige 

fabrikken (A) på basen.

  Fest soneklistremerket (B)
på glidedelen.

 Skyv glidedelen inn i basen.

 Sett basen inn i spillebrettet.

SNURRESONERSNURRESONER
 

  Fest soneklistremerket (C) 
på plastskiven.

  

  Skyv snurresonen
inn i spillebrettet.

MONTERING FØRSTE GANGMONTERING FØRSTE GANG
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