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INLEDNING

Under ledning av Stor-Nazgûlen, Häxmästaren, belägrar Saurons
mörka styrkor Minas Tirith, Gondors huvudstad. Staden har alltid
varit de goda krafternas högborg, och tack vare de mäktiga
murarna och de enorma portarna har den aldrig intagits. Sju
murar på sju nivåer skyddar innevånarna, och dessutom finns flera
befästningsverk i den bördiga trakt som omger staden, Pelennors
slätt. Kring befästningen ligger den yttre muren Rammas Echor
och två torn på vägen till Osgiliath.

Ondskans styrkor är mäktiga och har med sig Grond, en
gigantisk murbräcka som är byggd enbart för att förstöra
stadsporten. Om det lyckas kommer Stor-Nazgûlen och hans armé
att ta sig in i staden och förstöra den. Men stridslurarna ljuder
redan, och Minas Tirith kommer inte att ge upp utan strid. Kung
Theoden och Rohans ryttare har anlänt för att försvara porten.
Aragorn färdas längs floden Anduin mot slagfältet på fartyg med
svarta segel. Kommer försvaret att kunna rädda Minas Tirith, eller
ska ondskans makter lyckas storma staden? 

I det här spelet för två spelare tar du själv kommandot över den
onda eller den goda sidan, och får möjlighet att avgöra Gondors
öde i ett av de viktigaste slagen under Sagan om Ringen.

VAD DU BEHÖVER FÖR ATT SPELA

Vissa av komponenterna nedan kommer från originalspelet ”Sagan om
Ringen Risk”.
Spelplanen Minas Tirith, 66 förstärkningskort, 16 Minas Tirith-
kort, 4 röda stridstärningar, 3 svarta uppdragstärningar.

SPELETS MÅL

Den goda sidan: att tillfångata två onda ledare.
Den onda sidan: att ta över territoriet Minas Tirith med en eller
flera stridsenheter.

Om ingen sida lyckas med dessa mål, vinner den spelare som
har samlat flest poäng när det sista förstärkningskortet dras.

Den go
* Fotfolk
* Bågskyt
* Rytteri 
* Ridande
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SPELPLANEN

Spelplanen är uppdelad i 32 territorier, 3 muravsnitt och 1
stadsterritorium.

STRIDSENHETER

De gröna och gula enheterna representerar den goda sidan, och
röda och svarta enheter representerar den onda sidan. Det finns
9 typer av stridsenheter:

KORT

Det finns två typer av kort i spelet:

1. FÖRSTÄRKNINGSKORT
Använd alla territoriekort i originalspelet och tilläggsmodulen,
inklusive de två jokerkorten.

På vart och ett av dessa 64 kort visas en bild av fotfolk,
rytteri eller varelse. Det finns två jokerkort som visar alla
stridsenhetstyperna. På den goda sidans förstärkningskort
finns också en silversköld, och på den onda sidans kort finns
en svart sköld.

Obs! Det territorium som visas på förstärkningskortet gäller
inte för Minas Tirith-spelet.

2. MINAS TIRITH-KORT
Under spelet kan oväntade saker inträffa. De här korten
representerar händelser och ledare som kan vara avgörande för
din strategi och din framgång på slagfältet. På varje kort visas
vilken sida som kan använda kortet (de goda och/eller de onda).
Om det inte står något annat på kortet kastar du det när du
använt det.

TÄRNINGAR

Det finns 7 tärningar: 4 röda stridstärningar och 3 svarta
uppdragstärningar. De svarta tärningarna används för att utföra
uppdrag (se ”Uppdrag” på sid. 6). De röda tärningarna används i
strid (se ”Strid” på sid. 8).
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Den goda sidan
* Fotfolk (grön)
* Bågskyttar (gul)
* Rytteri (grön)
* Ridande bågskyttar (gul)

Den onda sidan
* Fotfolk (svart)
* Bågskyttar (röd)
* Rytteri (svart)
* Troll (svart)
* Mûmakil (röd)
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STÄLLA I ORDNING SPELET

1. Lägg ut spelplanen på ett plant underlag.

2. Lägg förstärkningskorten och Minas Tirith-korten i varsin hög,
blanda korten och lägg dem med framsidan nedåt intill
spelplanen.

3. Placera alla röda tärningar intill spelplanen.

4. Bestäm vem som ska spela den onda sidan och vem som ska
spela den goda sidan. Det största antalet enheter per sida är:

DEN GODA SIDAN

DEN ONDA SIDAN 

5. Placera ut enheterna på spelplanen efter illustrationen.

6. När du har placerat ut alla enheter och ledare på spelplanen
kan du börja spela.

09034842
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8. Fortsät

Ledare
5 ledare: 3 gröna, 2 gula

Fotfolk          Bågskyttar
32 fotfolk: 20 gröna,
12 gula bågskyttar

Fotfolk
50 fotfolk: 40 svarta,

10 röda armborstskyttar

Warg-ryttare Mörka ryttare
10 rytteri: 5 Warg-ryttare,

5 mörka ryttare

Troll Mûmakil
10 varelser: 6 svarta troll,

4 röda mûmakil

Ledare
3 ledare: 2 svarta, 1 röd

Rytteri               Bågskyttar
21 rytteri: 18 gröna,
3 gula bågskyttar
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Den goda sidan

Den onda sidan

Stridstärningar

Minas Tirith-Kort

Förstärkningskort

Minas Tiriths murar

Rammas Echor, yttre mur

Använda kort

OMRÅDE 1

1
2

3

OMRÅDE 2

OMRÅDE 3

x4 x3 x 1
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x 1
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SÅ HÄR SPELAR DU

Spelet spelas i omgångar.Varje omgång består av tre rundor.

1. Den goda sidan börjar och slår de tre svarta
uppdragstärningarna.

2. I början av omgång 1 väljer den goda spelaren en av
uppdragstärningarna och börjar sin första runda (se ”Rundor”
på sid. 5).

3. Den onda sidan får nästa runda och väljer en av de två
kvarvarande tärningarna.

4. Den goda sidan får den tredje rundan med den sista
uppdragstärningen.

5. I början av omgång 2 slår den onda sidan alla tre
uppdragstärningarna.

6. Den här gången får den onda sidan den första rundan. Den
andra rundan går till den goda sidan, och den tredje rundan går
till den onda sidan.

7. I den tredje omgången byter sidorna plats igen, så att den goda
sidan spelar först.

8. Fortsätt att byta plats på samma sätt.

a ryttare
,

röd

tar

3 stridstärningar

1
2

3
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RUNDOR

Det finns 4 steg i en spelares runda:

1. Välj en uppdragstärning.

2. Dra förstärkningskort.

3. Växla in kort.

4. Strider och uppdrag.

1. VÄLJ EN UPPDRAGSTÄRNING
Den svarta uppdragstärning du väljer avgör hur många
förstärkningskort du drar i fas 2 och hur många strider och
uppdrag dina styrkor kan genomföra i fas 4.

2. DRA FÖRSTÄRKNINGSKORT
Den tärning du väljer avgör hur du spelar under rundan:

Tärningen Strider och Antal
visar uppdrag förstärkningskort
6 6 0
5 5 1
4 4 2
3 3 3
2 2 4
1 1 5

Lägg alla förstärkningskort du drar med framsidan uppåt
framför dig.

3. VÄXLA IN KORT

Du kan växla in en eller flera uppsättningar förstärkningskort. En
uppsättning är ett tretal:

* Fotfolk + Fotfolk + Fotfolk
* Rytteri + Rytteri + Rytteri
* Varelse + Varelse + Varelse
Ett jokerkort kan användas som vilken enhet som helst.

Obs! I det här spelet är ett kort av varje typ (Fotfolk + Rytteri +
Varelse) inte en uppställning.

När du växlar in en uppsättning drar du det översta Minas
Tirith-kortet. Lägg alla inväxlade förstärkningskort med framsidan
uppåt i en egen hög intill de oanvända korten. Du får bara
använda Minas Tirith-kort som gäller din egen sida. Om du drar
ett kort som du inte kan använda kastar du det. Lägg Minas
Tirith-kort som du drar med framsidan uppåt framför dig. När
det sista kortet dras från högen ska du inte blanda om de
kastade korten.

FÖRSTÄRKNINGSKORT

JOKERKORT

FÖRSTÄRKNINGSKORT

JOKERKORT

FRÄMRE HARAD
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Bonusinväxling
Du får göra en bonusinväxling när det är din runda, om något av
korten du växlar in visar din sidas sköld. När du gör det får du
välja ett av följande:

* Dra de två översta Minas Tirith-korten, behålla ett och kasta
det andra.

* Välja ett av din sidas kort i högen med kastade Minas Tirith-
kort.

* Ta 1 enhet av den typ som visas på kortet och placera ut den i
ett territorium där du har enheter:
• Om typen är fotfolk kan du välja fotfolk eller bågskyttar.
• Om typen är rytteri, kan den goda sidan välja mellan rytteri

eller ridande bågskyttar.
• Om typen är varelse, kan den onda sidan välja en troll- eller

mûmakilenhet. Den goda sidan har inga varelser i den här
striden.

Förstärkningar
Med vissa Minas Tirith-kort kan du placera enheter direkt på
korten när du får förstärkningar, för att ge dig extrastyrkor i
strid (se ”Minas Tirith-kort”). Du behöver inte en uppsättning
förstärkningskort för att göra det, utan kan placera
förstärkningar en åt gången på kortet. Om du till exempel har
ett rytterikort kan du placera en rytterienhet på kortet. Lägg
förstärkningskort som du växlat in på det här sättet i en egen
hög intill högen med oanvända kort. Du får ha högst 6
förstärkningskort framför dig. Om du har 7 eller fler
förstärkningskort måste du växla in dem.

Du måste spela alla kort du vill spela innan du går till Strider
och uppdrag i fas 4.

4. UPPDRAG

Det finns tre olika typer av uppdrag som dina styrkor kan utföra
under din runda: förflyttning, bombardemang och stormning.
Varje uppdrag kostar 1 uppdragspoäng att genomföra. Du kan
genomföra uppdrag i vilken ordning som helst, och en styrka
kan utföra samma uppdrag flera gånger, dock inte
bombardemang. När du har använt alla dina uppdragspoäng är
din runda slut.
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FÖRFLYTTNINGSUPPDRAG

För 1 uppdragspoäng kan du göra något av följande:

* Flytta enheter till ett angränsande territorium. (Du kan dela
upp en styrka och flytta enheter till 2 eller flera territorier,
men varje territorium kostar 1 uppdragspoäng.)

* Flytta en enhet till ett territorium där du har andra enheter.
Den kombinerade styrkan kan fortsätta flytta för 1
uppdragspoäng per territorium.

* Flytta rytteri 1 eller 2 territorier, inklusive territorier där du har
andra enheter. Styrkan kan innehålla ledare.

* Flytta en ledare ensam 1, 2 eller 3 territorier.

* Placera ut Theoden och Rohans ryttare på spelplanen (goda
sidan) om du har rätt Minas Tirith-kort.

* Placera ut Aragorn och hans fotfolk på spelplanen (goda sidan)
om du har rätt Minas Tirith-kort.

* Placera ut förstärkningar från Mordor på spelplanen (onda
sidan) om du har rätt Minas Tirith-kort.

* Den onda sidan kan växla in en mûmakil-enhet i ett territorium
till 3 fotfolksenheter.

Alla typer av enheter (både onda och goda) kan röra sig fritt
genom de territorier som utgör den yttre försvarsringen,
Rammas Echor. Alla enheter kan attackera och försvara dessa
territorier.

Du får inte flytta dina enheter in i ett territorium som innehåller
fiendeenheter.

Murar och territoriet Minas Tirith
Endast goda fotfolksenheter och ledare får flytta från territoriet
Minas Tirith till Minas Tiriths murar (det får inte finnas rytteri på
murarna). Goda enheter och ledare får inte gå direkt från Minas
Tiriths murar till angränsande territorier utanför murarna. De
måste först gå ned för stegarna till territoriet Minas Tirith och
sedan gå ut genom portarna.

Obs! Territoriet Minas Tirith fortsätter under stadsporten och
gränsar till territoriet med Grond-symbolen. De goda styrkorna
kan gå ut genom porten, men porten är stängd för alla onda
styrkor som försöker ta sig in i staden.
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Endast onda fotfolksenheter och ledare får gå upp på Minas
Tiriths murar från de angränsande territorierna, om de har rätt
Minas Tirith-kort (se ”Belägringstorn” och/eller ”Stormstegar”).

STRID

Det finns två typer av stridsuppdrag - bombardemang och
stormning.Varje stridsuppdrag kostar 1 uppdragspoäng. Om du
förlorar en enhet eller ledare i strid tar du bort enheten från
spelplanen och ger den till din motståndare. Enheten är nu
”förlorad”.

1. Bombardemang
Om du har minst 1 bågskytteenhet i ett territorium kan du
skjuta pilar eller använda kastmaskiner från det territoriet till ett
annat. En bågskytteenhet eller kastmaskin får utföra ett
bombardemang per runda.

Så här skjuter du
1. Deklarera vilket territorium du siktar på och vilket du skjuter

ifrån. Räckvidden för bågskyttar och armborstsskyttar är 1 eller
2 territorier. Räckvidden för kastmaskiner är 1, 2 eller 3
territorier. Du kan skjuta över murar och territorier med
fiendeenheter.

2. Säg hur många enheter du skjuter med (1, 2 eller 3) och slå
lika många röda tärningar. För varje 6:a du slår får du en träff,
och försvararen förlorar 1 enhet.

Undantag för den onda sidan: Om du skjuter på enheter i ett
territorium med Gondors fana, måste du skjuta med 2
bågskytteenheter för att få slå 1 tärning, 4 enheter för att få slå
2 tärningar och 6 enheter för att få slå 3 tärningar.

Det går inte att försvara sig mot bombardemang.

2. Stormning
Du kan attackera ett territorium som innehåller fiendeenheter
från ett angränsande territorium. Du måste ha minst en enhet i
det territorium du anfaller från, och du får attackera med högst
tre enheter.
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Så här attackerar du
1. Deklarera vilket territorium du anfaller och vilket du attackerar

ifrån.

2. Säg hur många enheter du attackerar med (1, 2 eller 3) och slå
lika många röda tärningar.

Så här försvarar du dig
Om du har 1 enhet i ett territorium som attackeras, slår du 1
stridstärning. Om du har 2 eller flera enheter slår du 2 tärningar.
Du kan aldrig försvara dig med fler än 2 tärningar. Du får slå 2
tärningar även om anfallaren bara får slå 1 tärning.

Genomföra strid
Båda spelarna slår samtidigt med sina tärningar. Jämför sedan
tärningarna så här:

* Jämför anfallarens högsta tärningsslag med försvararens högsta
slag. Den som slår högst vinner. Om tärningsslagen är lika
höga vinner försvararen.

* Upprepa med varje spelares näst högsta tärningsslag om det
behövs.

Den som förlorar ett tärningsslag måste ta bort 1 enhet från
territoriet. Du får fortsätta attackera ett territorium hur många
gånger som helst, men varje attack kostar 1 uppdragspoäng.

Obs! Det kostar 1 uppdragspoäng att flytta enheter in i ett
territorium efter att alla försvararna slagits ut eller retirerat.
Däremot får rytterienheter flytta gratis in i ett territorium om
försvararna eliminerats eller retirerat.

Reträtter
Om den goda sidan slår en 6:a på någon av

tärningarna vid anfall eller försvar, måste
alla onda enheter som är inblandade i

striden retirera ett territorium mot sin
kant av slagfältet. Den onda sidan måste

omedelbart retirera ett territorium för varje 6:a
som den goda sidan slår, och får inte utföra några fler

uppdrag denna runda.

Om den goda sidan slår en 6:a vid försvar, måste den onda
sidan retirera omedelbart och deras runda tar slut.

9

DEN ONDA SIDAN
GÖR RETRÄTT
DEN ONDA SIDAN
GÖR RETRÄTT
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Alla onda enheter måste retirera tillsammans, och måste förflytta
sig till ett territorium som ligger närmare den onda sidans kant
av spelplanen. Om styrkan inte kan retirera, till exempel om den
är omringad eller står vid spelplanens kant, förlorar den onda
sidan 1 enhet för varje 6:a.

Om Stor-Nazgûlen är inblandad i striden måste den goda sidan
retirera om den onda sidan slår en 6:a vid försvar eller anfall, på
samma sätt som ovan.

Bombardemang kan aldrig tvinga en styrka att retirera.

LEDARE
Ledare representerar inte stridsformationer på egen hand, men
lägger till poäng till tärningen både vid anfall och försvar (bonusen
läggs endast till det högsta tärningsslaget):

FÖRSVAR ANFALL FÖRSVAR
Ledare + 1 + 1
Gondors fana (goda sidan) 0* + 1
Ledare och Gondors fana + 1* +2
Belägringstorn (onda sidan) + 1 0
Ledare och belägringstorn +2 + 1

* Gondors fanor finns i territorier med fasta befästningsverk,
och ger den goda sidan +1 vid försvar. Fanorna ger ingen
fördel vid anfall.

Ledare flyttar normalt med en enhet även om de ensamma kan
flytta 1, 2 eller 3 territorier som innehåller trupper för 1
uppdragspoäng. I slutet av din runda måste ledaren vara i ett
territorium med stridsenheter från samma sida. Om han inte är
det tas ledaren bort från spelplanen.

Två ledare i samma färg får inte finns i samma territorium, men
en ledare kan flyttas genom ett territorium där det finns en
annan ledare i samma färg. Om du har två ledare i samma färg i
samma territorium i slutet av din runda måste du ta bort en av
ledarna från spelplanen.

Obs! De goda ledarna som representerar Gandalf och Aragorn är
gula och får finnas i samma territorium som en grön ledare. Stor-
Nazgûlen är en röd ledare och får finnas i samma territorium
som en svart ledare.
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