
© 2006 Hasbro. Med ensamrätt. 

Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, 
DK-2600 Glostrup, Denmark.

120614575106 Aa STRIDSHANDBOK

www.hasbro.se

VÄRLDSSTRATEGISPELET

SPELARE
2-410+Tillverkat

i Irland

120614575106 Aa         RISK 3 SERIES           Instructions
Originator: YC Approval: 1st ROD: 00.00 File Name: 14575i06.ai

120614575106 Aa         RISK 3 SERIES           Instructions
Originator: YC Approval: 1st ROD: 00.00 File Name: 14575i06.ai

14575i06.indd   20-114575i06.indd   20-1 30/11/06   17:10:4630/11/06   17:10:46



Det här är Risk – det klassiska strategispelet!

Som aktad general med ansvar för enorma arméer är ditt uppdrag 
enkelt – att ta över världen!

Kasta tärningarna och kämpa med infanteri, kavalleri och artilleri, och byt in 
RISK-kort för att få mer förstärkningar. Förlita dig på din taktik när du leder dina 
trupper mot segern genom att först ta kontrollen över territorier och därefter över 

hela kontinenter i slaget om att styra över världen. Bara en styrka kan vinna så 
planera noggrant, annars kan det som ser ut som en självklar seger vändas mot ett 

förintande nederlag!  

Den här stridshandboken visar hur du spelar både det omarbetade 
världsstrategispelet, uppdragsspelet (med hemliga uppdrag att klara av), 

lagspelet och specialspelet för två deltagare.

Låt striden börja!

VÄRLDSSTRATEGISPELET

Innehåll
Spelplan • 42 RISK-kort och 2 jokrar • 28 uppdragskort 

4 uppsättningar spelpjäser • 5 tärningar (3 röda, 2 vita) • guldkavalleripjäs

Spelplanen
Spelplanen består av en världskarta som är uppdelad i 6 kontinenter och 42 territorier.

Arméer kan fl yttas mellan angränsande territorier (till exempel mellan Venezuela och Brasilien 
eller mellan Egypten och Nordafrika) eller mellan territorier som är förbundna via sjövägar. På 
den här bilden kan du se hur sjövägar förenar Storbritannien med Västeuropa, Egypten med 
Sydeuropa och Brasilien med Nordafrika. 

Se upp! En av sjövägarna sträcker sig från Asien, runt hela planen och ända till Nordamerika.

Vissa territorier är angränsande. Det betyder att de antingen delar gräns eller också har en sjöväg 

som förenar dem över vattnet. Det går bara att fl ytta arméer mellan angränsande territorier. 

3

Kontinent Färg Antal territorier

Afrika brun 6

Asien grön 12

Australien grå 4

Europa blå 7

Nordamerika gul 9

Sydamerika orange 4

2

Vattenvägar

EGYPTEN

NORDAFRIKA

BRASILIEN

VENEZUELA

ÖSTRA USA

STOR-
BRITANNIEN NORDEUROPA

VÄST-
EUROPA

SYDEUROPA
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Arméerna framställs på det här sättet för att 
spelplanen inte ska bli 

överfull. När du har samlat ihop ett stort antal 
arméer i ett territorium kan du använda en 
kavalleri- eller artilleripjäs och spara plats.

5 infanteripjäser 

= 1 kavalleripjäs
2 kavalleripjäser 

= 1 artilleripjäs

Du kan dela upp dina arméer när som helst 
under spelet. Om dina spelpjäser tar slut går det 
bra att använda pjäser i en färg som inte är med 
i spelet. 

Tärningar
Tärningarna används till att angripa och 
försvara territorier. De 3 röda tärningarna 
används till att angripa. De 2 vita tärningarna 
används till att försvara. (Se ”Angrepp” på 
sidan 10.)

I nedre vänstra hörnet av spelplanen fi nns det 
en kontinenttabell. Längst ned i mitten fi nns 
det en guldkavalleritabell och till höger ett 
slagfält där striderna utkämpas. Instruktioner 
för hur tabellerna används kommer senare i 
handboken.

Spelpjäser
Det fi nns 4 uppsättningar spelpjäser i olika 
färger. Varje spelare väljer en färg för sin armé. 
Det fi nns också 1 guldkavalleripjäs som inte 
tillhör någon. 

Den här pjäsen används för att hålla ordning på 
bonusförstärkningar (se ”Inväxling av RISK-
kort” på sidan 8).

Sätt den åt sidan så länge.

Det fi nns 3 typer av spelpjäser – infanteri 
(en soldat med musköt), kavalleri (en soldat 
till häst) och artilleri (en kanon). De olika 
spelpjäserna motsvarar ett antal arméer enligt 
följande:

54

Korts
Det fi nns 2 typer av kort – RISK-kort och 
uppdragskort. 

Uppdragskort
Uppdragskort används bara i uppdragsspelet (se 
sidan 16). Lämna uppdragskorten i lådan om ni 
spelar världsstrategispelet.

Infanteri

Kavalleri Artilleri

Joker

K I N A

V Ä S T E U R O PA

RISK-kort
Det fi nns 42 RISK-kort – ett för varje territorium på planen. Varje kort visar en bild av ett 
territorium, namnet på det samt symbolen för infanteri, kavalleri eller artilleri. Det fi nns också 2 
jokrar som bara visar symbolerna för de tre armétyperna.

RISK-korten används under hela spelet för att vinna bonusförstärkningar. (Se ”Inväxling av RISK-
kort” på sidan 8.)

© 2004 Hasbro

U P P D R A G

GENERAL

INFANTERI:  
1 armé

KAVALLERI: 
5 arméer  

ARTILLERI:  
10 arméer
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Spelets Mål
Spelets mål är att besegra

motståndarens arméer och ta kontrollen över 
alla 42 territorierpå spelplanen.

Förberedelser
1.  Lägg spelplanen mellan er. 

2.  Blanda RISK-korten (inklusive de 2 
jokrarna) och lägg dem med framsidan 
nedåt vid sidan av spelplanen. Det här är 
draghögen. Lämna plats bredvid för en 
kasthög.

3.  Sätt guldkavalleripjäsen bredvid siffran 4 i 
den första guldkavallerirutan längst ned på 
spelplanen (se nedan). 

4.  Alla spelare väljer varsin färg och tar alla 
arméer i den färgen. Antalet startarméer 
beror på hur många som spelar. Arméerna 
ska sättas ut på planen innan spelet börjar.

Spelet för 3–4 deltagare

– SPEL OM VÄRLDSHERRAVÄLDE

5.  Räkna upp dina startarméer och ställ dem 
framför dig.

6.  Alla spelare kastar 1 tärning för att se vem 
som börjar. Den spelare som får högst börjar 
och följs av spelaren till vänster.

 

Val av territorier
Den spelare som fi ck högst när tärningen 
kastades väljer territorium först.

När du väljer ett territorium tar du en av 
startarméerna (en infanteripjäs) och sätter den 
i valfritt ledigt territorium. Nu kontrollerar du 
det här territoriet. Sedan placerar nästa spelare 
en av sina arméer i ett tomt territorium och 
kontrollerar då det territoriet.

Fortsätt att välja i tur och ordning tills alla 42 
territorier är upptagna. 

Obs! Du kan inte placera en armé i ett 
territorium som någon annan redan har valt.

Det spelar ingen roll om några spelare 
kontrollerar ett territorium mer än de andra.

Förstärkning av territorierna
Nu när alla territorier kontrolleras av någon är 
det dags att börja förstärka dem. Ju fl er arméer 
du har i ett territorium, desto lättare är det att 
försvara det och angripa från det.

Det är enkelt att förstärka ett territorium: Sätt 
bara en av dina startarméer i ett territorium 
som du redan kontrollerar. Du kan inte placera 
förstärkningar i fi endens territorier. När du har 
satt ut din förstärkning är det nästa spelares tur 
att förstärka ett av sina territorier. Fortsätt tills 
alla spelares startarméer har placerats ut.

Det fi nns ingen övre gräns för hur många 
arméer som kan fi nnas i ett territorium, men 
alla territorier måste innehålla minst EN armé. 
Du kan välja att förstärka ett territorium med ett 
stort antal arméer, eller också kan du sprida ut 
arméerna bland dina territorier.

När alla har satt ut sina startarméer på planen är 
det dags för erövringen att ta sin början!

Alla spelare kastar varsin tärning igen för att se 
vem som ska börja. Den som får högst börjar 
och spelet fortsätter medsols.

Omgångens förlopp
En omgång i Risk består av fyra steg som 
måste utföras i en viss ordning:

1. Ta emot och placera ut förstärkningar 
 (obligatoriskt).

2. Strid (valfritt).

3. Överföra trupper (valfritt).

4. Dra ett RISK-kort (bara om du har erövrat 
minst ETT territorium under din omgång).

STEG 1:
Ta emot och placera ut förstärkningar
När det är din tur får du extra arméer att 
förstärka dina territorier med. Hur många 
förstärkningar du får beror på hur många 
territorier du kontrollerar, hur många 
kontinenter du kontrollerar (om några) och om

du lämnar in några RISK-kort.

1. Så här räknar du dina territorier: 
Börja med att räkna hur många territorier du 
kontrollerar och dela den siffran med 3 (bry dig 
inte om decimaler). Siffran du får fram avgör 
hur många förstärkningar du får.

 

Obs! Du får ALLTID minst 3 förstärkningar. 
Det betyder att även om dina arméer bara 
upptar 8 eller färre territorier får du fortfarande 
3 förstärkningar.

Grön kontrollerar 13 territorier.

Han får 4 förstärkningar.

13 delat med 3 är 4
(Bry dig inte om decimalerna.)

Röd kontrollerar 5 territorier. 

Hon får 3 förstärkningar.

5 delat med 3 är 1 
(Spelarna får alltid MINST 3 förstärkningar.)

Ta förstärkningarna från din arméhög och 
lägg dem framför dig. Det här är början på din 
förstärkningshög.

 Antal spelare  Antal startarméer

 3 35 var

 4 30 var
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2. Kontrollerade kontinenter:
Du får också förstärkningar för varje kontinent 
du kontrollerar. Kom ihåg att en kontinent är 
en grupp territorier i samma färg. Den största 
är Asien. För att kontrollera en kontinent måste 
du ha alla territorier på den kontinenten i 
besittning.

Hur många förstärkningar du får beror 
på vilken kontinent/vilka kontinenter du 
kontrollerar (se kontinenttabellen längst ned 
till vänster på spelplanen). Räkna upp dina 
bonusförstärkningar från arméhögen och lägg 
dem i förstärkningshögen framför dig.

Du får bara extra förstärkningar för en 
kontinent så länge du besitter alla territorier på 
den kontinenten. Det räcker med att en annan 
spelare kontrollerar ett enda av territorierna 
för att du inte längre ska få några extra 
förstärkningar för den kontinenten. 

3. Inväxling av RISK-kort: Du kan 
växla in RISK-korten mot extra förstärkningar. 
RISK-kort får du när du erövrar fi endens 
territorier. Se ”Dra ett RISK-kort” i steg 4, 
sidan 13.

RISK-kort måste växlas in i set. Ett set utgörs 
av 3 kort med samma symbol (3 infanteri, 3 
kavalleri eller 3 artilleri) ELLER av 3 kort 
med en symbol av varje, d.v.s. 1 infanteri, 1 
kavalleri och 1 artilleri.

Om du har en joker räknas den som vilken som 
helst av de 3 symbolerna.

Blå har 2 kavallerikort och 1 joker. Jokern 
kan användas som kavallerikort så att setet 
om 3 kort blir fulltaligt.

Om du har 5 eller fl er kort MÅSTE du växla in 
ett eller fl era set när det är din tur.

Antalet förstärkningar du får när du växlar 
in seten beror på hur många set som redan 
har lämnats in. Titta på den numrerade 
guldkavalleritabellen längst ned på 
spelplanen. Siffrorna representerar antalet 
bonusförstärkningar du får när du växlar in ett 
kortset. Det första setet som lämnas in under 
spelet är värt 4 bonusförstärkningar. Nästa set 
är värt 6 o.s.v.

När du lämnar in ett set om 3 kort tar du det 
antal bonusförstärkningar som visas bredvid 
guldkavalleripjäsen och fl yttar pjäsen ett steg 
framåt. Det visar hur många förstärkningar 
nästa spelare som växlar in sina RISK-kort 
får. Lägg till bonusförstärkningarna till din 
förstärkningshög och lägg ditt set i kasthögen.

K I N A

N YA G U I N E A

Röd är den förste spelare att växla in ett set 
om 3 kort. Som guldkavalleripjäsen visar får 
hon 4 bonusförstärkningar och hon fl yttar 
sedan pjäsen ett steg framåt till siffran 6. 
Nästa spelare som lämnar in ett set om 3 kort 
får därför 6 bonusförstärkningar.

4. Utplacering av förstärkningarna: 
När du har samlat in dina förstärkningar 
måste du placera ut ALLA arméer i territorier 
du kontrollerar. Du kan välja att sätta alla 
förstärkningar i ett territorium eller sprida ut 
dem bland dina territorier. 

STEG 2:
Strid
När alla förstärkningar har placerats ut kan du 
förbereda dig för att gå till angrepp!

(Om du väljer att inte angripa alls när det är din 
tur går du till steg 3.)

Du kan försöka invadera vilket territorium som 
helst som tillhör en annan spelare förutsatt att:

1. Territoriet gränsar mot ett av dina egna 
territorier eller är förenat med det via en 
sjöväg (t.ex. Siam och Indonesien).

 OCH ATT

2. Du har MINST 2 arméer i det territorium 
angreppet ska utgå ifrån. (1 armé måste 
stanna kvar och skydda det territorium du 
invaderar ifrån.)

Det MAXIMALA antalet arméer som kan 
användas för angrepp i en strid är 3, oavsett 
hur många arméer du har i det territorium 
invasionen utgår ifrån.

Antalet arméer som kan användas i en strid är 
följande:

 Antal arméer i   Antal arméer  
 angriparens territorium   som får angripa

 1 Angrepp ej tillåtet

 2 1

 3 1 eller 2

 4 eller fl er  1, 2 eller 3

N.-AMERIKA

S.-AMERIKA

AFRIKA

ASIEN

EUROPA

AUSTRALIEN
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Angrepp

Om du vill gå till angrepp när det är din tur 
måste du meddela följande:

1. Vilket territorium du vill angripa ifrån.

2. Vilket territorium du angriper.

3. Hur många arméer du ska använda i 
angreppet.

Ta de angripande arméerna och placera dem på 
angriparens utrymme på slagfältet.

Angriparens utrymme på slagfältet.

Därefter bestämmer försvararen hur många 
arméer han eller hon ska använda för att 
försvara territoriet och placerar dem på 
försvararens utrymme på slagfältet.
Obs! Du kan försvara med antingen 1 eller 2 
arméer. Det kan fi nnas fl er arméer i territoriet, 
men du kan inte använda fl er än 2 som försvar 
i en strid.

1110

Försvararens utrymme på slagfältet.

Stridens förlopp
Viktigt! En strid är ett kast med tärningarna 
(gäller både angripare och försvarare) under ett 
angrepp. Kom ihåg att ett angrepp kan bestå av 
en eller fl era strider.

Varje sida kastar 1 tärning för varje angripande 
eller försvarande armé. Båda spelarna kastar 
tärningarna samtidigt (röd för angriparen, vit 
för försvararen) och jämför resultatet.

Angriparens HÖGSTA kast jämförs med 
försvararens HÖGSTA kast. Den som får 
HÖGST vinner och förloraren tar bort 1 armé 
från slagfältet. Lägg tillbaka den besegrade 
armén i motsvarande arméhög. 

Viktigt! Om det blir oavgjort vinner ALLTID 
försvararen.

Om båda spelarna kastar mer än 1 tärning 
jämförs sedan det NÄST HÖGSTA kastet.

Återigen mister förloraren 1 armé.

Blå (angriparen) kastar 3 och 2. Röd 
(försvararen) kastar 6 och 2. Spelarna jämför 
de högsta kasten: Blå har 3 och röd 6. Röd 
vinner och blå tar bort en av sina arméer 
från slagfältet. Nu jämför spelarna de näst 
högsta kasten: Blå har 2 och Röd 2. Eftersom 
försvararen alltid vinner när det blir oavgjort 
vinner röd, och blå tar bort en av sina arméer 
från slagfältet. 

När striden är slut återvänder alla arméer som 
är kvar till sina respektive territorier på planen. 
Sedan kan angriparen välja att:

• Avbryta angreppet på det territoriet

• Angripa ett nytt territorium.

• Angripa ett territorium som angreps tidigare 
under omgången.

• Avsluta omgångens angreppsdel.

Obs! Mellan striderna kan du byta till ett annat 
angränsande territorium att angripa från

och fortsätta angreppet därifrån.

Blå angriper Egypten från ett nytt territorium. 
Blå har angripit Egypten från Nordafrika, 
men har bara 1 armé kvar där.

Men eftersom han har 10 arméer kvar i 
Östafrika, som också angränsar till Egypten, 
kan han fortsätta angreppet på Egypten från 
den östafrikanska fronten.

Om du vinner angreppet och ska ta 
över territoriet
Om du under attacken eliminerar alla 
försvarsarméer från ett territorium vinner du 
angreppet och tar över det territoriet. Flytta de 
arméer som användes i striden från slagfältet till 
det territorium du just har erövrat.

Som belöning får du fl ytta med så många 
arméer du vill från det angripande territoriet, 
men glöm inte att minst EN armé måste stanna 
kvar i det territorium angreppet utgick ifrån. 
Inget territorium får någonsin lämnas tomt 
under spelets gång.

Obs! Du måste fl ytta eventuella arméer innan 
du förklarar ett nytt angrepp.

Högsta till lägsta

Högsta till lägsta

Viktigt! Ett ANGREPP är en attack mot ett 
enskilt territorium och kan bestå av en eller 
fl era strider. Ett angrepp varar antingen tills 
territoriet har tagits över eller tills angriparen 
avbryter angreppet. Du kan gå till angrepp mer 
än en gång under din omgång.

 ANFALLARE

FÖRSVARARE

ANFALLANDE ARMÉER

 FÖRSVARARE

ANFALLARE

FÖRSVARANDE ARMÉER

 ANFALLARE

FÖRSVARARE

ANFALLANDE ARMÉER

FÖRSVARANDE ARMÉER

Ta bort besegrade arméer

NORDAFRIKA

KONGO

ÖSTAFRIKA

EGYPTEN

MELLAN-
ÖSTERN
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Om du eliminerar en annan spelare
Om du under angreppet eliminerar en annan 
spelare (d.v.s. om han eller hon inte har några 
arméer kvar på planen) är den personen ute ur 
spelet. Som belöning ärver du den spelarens 
RISK-kort (om personen hade några). Lägg till 
de RISK-korten till dina egna.

Om du har 5 eller fl er RISK-kort nu MÅSTE 
DU GENAST växla in så många set som krävs 
(d.v.s. tills du har 4 eller färre kort kvar) mot 
bonusförstärkingar. Sätt de förstärkningarna 
i vilka som helst av dina territorier innan du 
fortsätter din omgång.

STEG 4:
Dra ett RISK-kort
Om du erövrade minst ETT av fi endens territorier 
när det var din tur får du ett RISK-kort. Dra det 
översta i högen och lägg till det bland de du redan 
har. Oavsett hur många territorier du erövrar får 
du bara ett RISK-kort per omgång på det här 
sättet.

Nu går turen vidare till nästa spelare.

Vem Vinner Spelet?
Den första spelaren som eliminerar alla sina 
motståndares arméer och kontrollerar alla 
42 territorier på planen har erövrat världen och 
vinner spelet.

I slutet av sin omgång väljer blå att överföra trupper till Ukraina från Indonesien, via Siam, 
Indien och Afghanistan. Eftersom han besitter alla de territorierna och de bildar en väg genom 
vänligt sinnat territorium är Indonesien och Ukraina ”förenade” och trupper kan överföras 
mellan dem.

K I N A

02041453

STEG 3:
Överföra trupper
När du har avslutat alla dina angrepp kan du 
göra EN överföring (fri förfl yttning) av dina 
arméer. En överföring är en förfl yttning från ett 
av dina territorier till ett annat för att förstärka 
frontlinjen eller förbereda arméerna för nästa 
omgång.

(Om du väljer att inte fl ytta om arméerna när 
det är din tur går du till steg 4.)

När du överför trupper kan du fl ytta valfritt 
antal arméer från ett av dina territorier till ett 
annat ”förenat territorium” förutsatt att det 
första territoriet inte lämnas tomt.

Territorier är ”förenade” om de ligger precis 
bredvid varandra eller om alla andra territorier 
mellan dem också KONTROLLERAS AV DI. 
Du kan inte passera genom fi endens territorier.

IRKUTSK

MONGOLIET
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NORDEUROPA
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NORDAFRIKA

EGYPTEN
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BRITANNIEN

VÄST-
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Instruktionerna redogör för två olika sätt att 
spela Risk för 2 deltagare. I båda versionerna 
fi nns det 2 neutrala härar på planen förutom de 
två spelarna.

I den första versionen är de neutrala härarna 
passiva. De kan varken förfl ytta sig eller 
angripa. De neutrala härarna fungerar som 
hinder för de båda spelarna. I den andra 
versionen är de neutrala härarna aktiva och 
kan vara allierade med någon av spelarna.

Följ reglerna för Risk – Spel om 
världsherravälde på sidan 6-13 med följande 
ändringar:

Spelets Mål
Att besegra motståndaren.

Förberedelser
Båda spelare väljer varsin färg och räknar upp 
36 startarméer. Ställ ut 24 startarméer för var 
och en av de neutrala härarna.

Ta bort de 2 jokrarna från RISK-kortleken 
och blanda resten av korten. Dela ut 12 
RISK-kort var till de 2 spelarna och 9 kort 
var till de neutrala. De kort spelarna får visar 
vilka territorier den spelaren besitter i spelets 
början. Varje spelare sätter nu EN armé (en 
infanteripjäs) på vart och ett av de territorier 
som visas på deras kort. Placera arméer för de 
2 neutrala härarna på de territorier som visas 
på deras kort också. Lägg tillbaka jokrarna 
bland RISK-korten igen när alla territorier 
är upptagna, blanda högen och lägg den med 
framsidan nedåt vid sidan av spelplanen.

Kasta tärningarna och se vem som ska börja 
med att placera ut en förstärkning. Spelarna 
turas sedan om att placera ut 3 arméer åt 
gången i sina egna territorier (du kan placera 
alla i ett av territorierna eller dela på dem) och 

sedan 1 armé för var och en av de neutrala (i de 
territorier de kontrollerar).

Sedan kastar spelarna om vem som ska börja. 
Den som får högst vinner.

Spel Med Passiva Neutrala Härar
Om du vill angripa någon av de neutrala 
härarna i det här passiva spelet kastar din 
motståndare tärningarna för deras försvar. De 
neutrala härarna är kvar på planen tills de har 
blivit eliminerade. De varken förfl yttar sig, får 
förstärkningar eller angriper.

Spel Med Aktiva Neutrala Härar
I den aktiva versionen av spelet fungerar de 
neutrala härarna som mer än bara hinder – de 
kan bli dina allierade och byta sida mitt i spelet.

De neutrala härarna kan ha 3 olika typer av 
status – ej involverad, allierade med spelare 
1 eller allierade med spelare 2. Använd en 
kanon (en artilleripjäs) i varje färg för de 
neutrala härarna för att visa vilken status de 
har under spelets gång.

De neutrala härarna börjar som ej involverade, 
så sätt de 2 kanonerna (en för varje här) 

mittemellan de båda spelarna. När en av de 
neutrala härarna ändrar status sätter ni kanonen 
bredvid den spelare som den är allierad med.

Omgångens förlopp
Omgångens förlopp liknar den i RISK – Spel 
om världsherravälde, men har några extra steg. 
De nya stegen står i fetstil.

1. Muta neutrala härar
2. Ta emot och placera ut förstärkningar
3. Förstärka de allierade
4. Strid
5. Överföra trupper
6. Överföra trupper till dina allierade
7. Dra ett RISK-kort

1. Muta neutrala härar
När det är din tur kan du börja med att ge ett 
RISK-kort (om du har något) till en neutral 
här, så att det blir mer fördelaktigt för dig. 
Lägg RISK-kortet med framsidan nedåt under 
motsvarande kanon. Kortet nu tillhör nu den 
neutrala hären och kan inte växlas in mot 
förstärkningar under spelet om inte den 
neutrala hären besegras och kortet ärvs av en 
annan spelare.

Sedan fl yttar du den kanonen ETT steg. Om 
kanonen till exempel står på platsen för ej 
involverade fl yttar du den ett steg så att den blir 
din allierade. Om kanonen är placerad som din 
motståndares allierade fl yttar du den till mitten 
där den får statusen ej involverad.

• Du kan ge mer än ett kort åt en neutral här 
under samma omgång. Om den neutrala 
hären till exempel är din motståndares 
allierade och du väljer att ge två RISK-
kort till den kan du fl ytta kanonen två steg 
närmare dig, så att den blir din allierade.

• Du kan ge kort till fl er än en neutral här. 
Varje gång du ger ett RISK-kort till en 
neutral här fl yttar du motsvarande kanon ett 
steg närmare dig själv.

• Du kan inte ge ett kort till en neutral här som 
redan har 5 kort – då kan den inte längre mutas.

Röd och blå spelar med aktiva neutrala härar 
och har gul och svart som neutrala härar. När 
det är röd spelares tur väljer hon att muta den 
gula hären genom att lägga ett RISK-kort med 
framsidan nedåt under den gula kanonen.

Sedan fl yttar hon den gula kanonen från 
platsen för ej involverad (mittemellan sig 
själv och blå) till platsen precis framför sig 
själv, vilket visar att den hären nu är hennes 
allierade.

2. Ta emot och placera ut 
förstärkningar

Du tar emot och placerar ut dina förstärkningar 
som vanligt, se sidan 6–8. Räkna inte 
territorier eller kontinenter som kontrolleras 
av dina allierade när du räknar ut hur många 
förstärkningar du ska få.

3. Förstärka de allierade
Dina allierade kan också få förstärkningar. 
Välj en allierad här och kasta 1 tärning för att 
avgöra hur många förstärkningar den ska få. 
Placera det antal arméer du fi ck fram i något 
av de territorier som tillhör den allierade. Du 
kan sätta arméerna i ett av territorierna eller 

för 2 DELTAGARE

RISK-
kort

spelat av
Röd

SPELARE 1

SPELARE 2

EJ INVOLVERAD

Allierad med 
spelare 2

Allierad med 
spelare 1

EJ INVOLVERAD

Allierad med 
spelare 2

Allierad med 
spelare 1

SPELARE 1

SPELARE 2
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dela upp dem mellan fl era territorier. Upprepa 
samma sak för samtliga av dina allierade.

• Du behöver INTE förstärka en allierad om 
du inte vill.

• Räkna inte territorierna för de allierade när 
du avgör hur många förstärkningar de ska ha.

• De allierade får ingen bonus för kompletta 
kontinenter.

• De allierade kan inte växla in RISK-kort.

4. Strid
När det är din tur kan du angripa med allierade 
trupper som om de var dina egna. De här 
trupperna kan angripa din motståndare eller 
andra neutrala eller allierade härar (men inte 
om de har samma färg). Obs! Du får inget 
RISK-kort om du använder en allierad här för 
att ta över ett territorium.

När du har avslutat ett angrepp mot ett neutralt 
territorium (vare sig du tog över det eller inte) 
och/eller när du har avslutat ett angrepp med en 
allierad här kastar du 1 tärning. Om du kastar 
1–4 fl yttar du kanonen för den neutrala hären 
1 steg BORT från dig. En allierad här får nu 
statusen ej involverad och en ej involverad här 
blir din motståndares allierade. Om du slår 5–6 
behåller den neutrala eller allierade hären sin 
befi ntliga position.

Om du använder en allierad för att angripa en 
annan neutral här kastar du en tärning för varje 
neutral här.

Om du eliminerar en neutral här (besegrar dess 
sista armé på planen) med din egen armé eller 
med en armé som är din allierade får du alla 
RISK-kort som tillhörde den hären.

Exempel: När det är blå spelares tur väljer 
han att angripa Quebec (som kontrolleras av 
den svarta neutrala hären och för närvarande 
är ej involverad) och förlorar. Nu måste han 
kasta en tärning och se om statusen för den 
svarta hären ändras. Kastet visar 3. Blå måste 
fl ytta den svarta härens kanon 1 steg BORT 

från sig själv, vilket gör att den svarta armén 
blir allierad med röd.

Blå använder också den gula neutrala hären 
(för närvarande hans allierade) för att angripa 
Australien (som kontrolleras av röd). Han 
vinner angreppet och nu besitter den gula 
hären Australien. Blå kastar en tärning för att 
se om statusen för gul ändras. Kastet visar 5. 
Gul här är fortfarande allierad med blå.

5. Överföra trupper
När alla angrepp är avslutade överför du 
trupper på samma sätt som i RISK – Spel om 
världsherravälde för 2–4 spelare (se sidan 12).

6. Överföra trupper för dina 
allierade

Du kan också göra en ”fri förfl yttning” för 
var och en av dina allierade. Du överför de 
här trupperna på samma sätt som om de vore 
dina egna.

7. Dra ett RISK-kort
Om du väljer att ta över ett territorium med en 
neutral här får du inget RISK-kort – samma 
som gäller om du tar över ett territorium med 
en allierad här. Du får bara ett RISK-kort om du 
tar över ett territorium med dina egna arméer.

Med följande regler kan ni spela Risk på många olika sätt.

Eftersom de här spelen på många sätt liknar RISK – Spel om världsherravälde beskrivs bara det som 
är annorlunda! Om en regel inte står med innebär det att det är samma regel som gäller för RISK – 
Spel om världsherravälde.

Spelets Mål
I uppdragsspelet är spelets mål att bli den första 
spelare att klara av de 4 uppdragen som delas ut 
i början av spelet.

Förberedelser
Dela upp uppdragskorten i 4 högar enligt 
graden på baksidan av korten. Uppdragen är 
olika svåra och har graderna kapten, major, 
överste och general. Blanda varje hög för sig 
och lägg dem med framsidan nedåt bredvid 
spelplanen.

Alla spelare drar 1 uppdragskort från varje 
hög tills de har 4 uppdragskort av olika 
svårighetsgrad. Titta på uppdragskorten, men se 
till så att ingen annan ser vad det står. Utan att 
titta på dem lägger ni tillbaka de uppdragskort 
som blev över i lådan.

När uppdragen har delats ut fortsätter 
förberedelserna på samma sätt som i RISK – 
Spel om världsherravälde (se sidan 5). Guld-
kavalleripjäsen används inte i det här spelet.

Kom ihåg: Var noggrann när du placerar ut 
arméerna eftersom det kan hjälpa dig att klara 
av dina uppdrag.

Ta Emot Förstärkningar
Reglerna för att lämna in kort i uppdragsspelet 
ser annorlunda ut. Nu avgör inte 

guldkavalleripjäsen i tabellen längst ned på 
spelplanen hur många förstärkningar du får. I 
stället får du förstärkningar enligt symbolen på 
de kortset du har. Antalet förstärkningar du får 
genom att växla in kortset är följande:

Kom ihåg: En joker kan användas som 
antingen infanteri, kavalleri eller artilleri.

Om Du Eliminerar En Motståndare
När du eliminerar en motståndare får du 
fortfarande deras RISK-kort, men inte 
uppdragskorten. Uppdragskorten måste hållas 
hemliga tills spelet är slut.

Uppdrag Slutfört
Ett uppdrag är slutfört när du har uppnått 
vad som stod på kortet, men du kan inte 
tillgodoräkna dig mer än 1 uppdrag per 
omgång.

För 2–4 spelare

UPPDRAGSSPEL

Alternativa Sätt Att Spela På

EJ INVOLVERAD

Allierad med 
spelare 1

SPELARE 1

SPELARE  2

Allierad med 
spelare 2

  Antal 
 kortset förstärkningar

 3 infanteri 4

 3 kavalleri  6

 3 artilleri  8

 1 av varje 10
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För att bevisa att du har slutfört ett uppdrag 
visar du uppdragskortet (vid EXAKT det 
tillfälle som är angivet på kortet) för alla 
spelare, så att de kan bekräfta att du har klarat 
av vad som står. Lägg uppdragskortet med 
framsidan nedåt vid sidan av spelplanen och 
lämna det där under resten av spelet.

Obs! När ett uppdrag har slutförts förblir 
det ”slutfört” under resten av spelet även om 
en motståndare gör uppdraget ”ogjort” i ett 
kommande drag.

När du har slutfört 3 uppdrag måste du 
avslöja det fjärde (och sista) uppdraget, så 
att alla spelare känner till vilket uppdrag du 
har kvar innan du kan vinna spelet. Lämna det 
här sista uppdragskortet med framsidan uppåt 
under resten av spelet så att alla kan se det.

Vem Vinner Spelet?
Det fi nns två sätt att vinna uppdragsspelet på: 
Genom att vara den första spelaren som slutför 
alla 4 uppdrag eller genom att eliminera de 
andra motståndarna.

Spelets Mål
Det första laget som eliminerar EN spelare i 
motståndarlaget vinner spelet.

Förberedelser
Alla spelare väljer en färg och bestämmer vilka 
spelare som ska vara i vilket lag. Spelarna ska 
sitta så att de två lagen kan turas om att spela.
Om till exempel röd och svart är i ett lag måste 
de sitta omväxlande med gul och blå. 

Varje spelare förbereder sina egna territorier.

Ta Emot Förstärkningar
Kontrollera om du delar territorier med någon 
annan medlem i laget när du räknar hur många 
territorier du har (spelare kan fl ytta in i vänligt 
sinnat territorium vid överföring av trupper. 
Se nedan).

För 4 spelare i 2 lag

LAGSPEL 

Obs! Kontinentbonusen (som anges i 
kontinenttabellen längst ned till vänster på 
spelplanen) gäller fortfarande bara om en 
enskild spelare besitter samtliga territorier 
på kontinenten i fråga.

Den spelare som har fl est arméer i ett 
territorium kontrollerar det territoriet. Om 
två spelare har lika många kontrollerar 
INGEN det territoriet.

Röd och svart är i samma lag.

När det är svart spelares tur kontrollerar han 
7 territorier själv. På Grönland har både han 
och röd 4 arméer var. Eftersom de har lika 
många kontrollerar varken svart eller röd 
Grönland. I Östra USA har svart 2 arméer 
och röd har 3 arméer. Röd kontrollerar det 
här territoriet eftersom han har fl er arméer än 
svart där.

Obs! För att få ut kontinentbonusen måste alla 
territorier på den aktuella kontinenten

kontrolleras av en enda spelare. 
Kontinentbonusen kan inte utnyttjas även 
om det är oavgjort i bara ett av territorierna 
angående antalet arméer (vilket betyder att 
territoriet ”inte ägs” av någon).

Precis som i uppdragsspelet används 
guldkavalleripjäsen inte i det här spelet 
heller. I stället avgör symbolen på de kortset 
du lämnar in hur många förstärkningar du får 
(se sidan 17).

Strid
Du kan inte angripa en annan spelare i ditt lag.

Överföra Trupper
Det fi nns två regler som skiljer sig när du 
överför trupper.

1. Du kan överföra trupper från ett territorium 
där du har arméer till ett annat av de territorier 
där du eller någon i ditt lag har arméer. 
Det betyder att du kan fl ytta in i andra 
lagmedlemmars territorier – även om de inte 
vill det.

2. När du överför trupper från ett territorium 
till ett annat räknas dina lagkamraters territorier 
(och territorier som innehåller fl era olika 
lagkamraters arméer) som vänligt sinnade. 
Kom ihåg det när du ska räkna ut vilka 
territorier som är förenade.

När röd spelares omgång avslutas kan hon 
överföra trupper från Indonesien via Siam 
(som kontrolleras av svart, hennes lagkamrat), 
via Indien (som kontrolleras av röd), via 
Mellanöstern (som innehåller en blandning 
av svarta och röda arméer) till Östafrika. 
Eftersom vägen bara gick genom vänligt 
sinnade territorier är det här tillåtet.

Dra Ett RISK-kort
RISK-korten delas av laget. När du drar ett kort 
lägger du till det bland de RISK-kort som tillhör 
laget. När din omgång är slut lämnar du över 
lagets kort till nästa spelare i ditt lag.

Vem Vinner Spelet?
När en spelare har eliminerats har det andra 
laget vunnit spelet.

I det här spelet vinner inte spelarna individuellt, utan som en del av ett lag. Under spelets gång kan 
spelare i samma lag dela territorier.

IRKUTSK 

MONGOLIET

MELLANÖSTERN

UKRAINA
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120614575106 Aa         RISK 3 SERIES           Instructions
Originator: YC Approval: 1st ROD: 00.00 File Name: 14575i06.ai

120614575106 Aa         RISK 3 SERIES           Instructions
Originator: YC Approval: 1st ROD: 00.00 File Name: 14575i06.ai

14575i06.indd   18-1914575i06.indd   18-19 30/11/06   17:11:5530/11/06   17:11:55


