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STRIDSHANDBOK

Spelplanen

– världsstrategispelet
Detta är RISK, det klassiska strategispelet.
Du är en välrenommerad general som leder enorma arméer och ditt uppdrag är
enkelt: ta över världen!
Infanteri, kavalleri och artilleri möts i drabbningar som avgörs av tärningen, och
förstärkningar får du när du byter in RISK-kort. Du måste vara en god befälhavare
och strateg om dina arméer ska bli framgångsrika – slaget om världsherraväldet
vinns område för område, kontinent för kontinent. Det är endast en militär styrka
som kan vinna, så du måste planera noga annars kan en säker seger snabbt
förvandlas till nederlag.
Den här stridshandboken vägleder dig genom de nya reglerna för spel om
världsherravälde och reglerna för uppdragsspel (där ett hemligt uppdrag ska
utföras) och specialreglerna för två deltagare.

“Spelplanen visar en världskarta som är uppdelad i sex kontinenter och 42 områden.”

Kontinent

Färg

Antal områden

Afrika

brun

6

Asien

grön

12

Australien

grå

4

Europa

blå

7

Nordamerika

gul

9

Sydamerika

orange

4

En del områden gränsar till varandra, antingen har de en gemensam landgräns eller också går
det en vattenväg mellan dem. Det går bara att flytta arméer mellan angränsande områden.

Slagfältet väntar!
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Vattenvägar

VÄSTEUROPA

VENEZUELA

EGYPTEN

NORDAFRIKA

BRASILIEN

INNEHÅLL
Spelplan • 42 RISK-kort plus 2 jokerkort • 28 uppdragskort • 6 uppsättningar spelpjäser
• 5 tärningar (3 röda, 2 vita) • Guldkavalleripjäs

Arméer kan röra sig mellan angränsande områden (som till exempel Venezuela och Brasilien
eller Egypten och Nordafrika) eller mellan områden som är förbundna med vattenvägar. Den här
bilden visar hur vattenvägar förbinder Storbritannien med Västeuropa, Egypten med Sydeuropa
och Brasilien med Nordafrika.
Se upp! Det finns en vattenväg som går från Asien hela vägen bort till Nordamerika.
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Längst ner till vänster på spelplanen finns en
kontinenttabell. Längst ner i mitten finns en
tabell för guldkavalleriet, och nere till höger
finns ett slagfält där striderna utkämpas. Hur
dessa används beskrivs längre fram i den här
stridshandboken.

Skälet till detta är att spelplanen inte ska bli
överlastad med figurer. Om man samlar ett stort
antal arméer i ett område går det att använda
kavalleri- eller artilleripjäser för att spara plats.
5 infanteripjäser

= 1 kavalleripjäs

Spelpjäserna

2 kavalleripjäser

Det finns sex uppsättningar med spelpjäser som
har var sin färg. Varje spelare väljer en färg som
representerar dennes styrkor. Det finns också en
pjäs för guldkavalleriet som inte tillhör någon
av spelarna. Den används för att hålla ordning
på bonusarméer (se ”Byta in RISK-kort” på
sidan 7). Lägg den åt sidan så länge.

= 1 artilleripjäs
När som helst kan man välja att ”växla ner”
arméerna igen.
Om en spelares pjäser tar slut går det bra att ta
pjäser från en färg som inte används.

Tärningarna

Korten
Det finns två typer av kort: RISK-kort
och uppdragskort.
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Uppdragskort
Uppdragskorten används endast vid
uppdragsspel (se sidan 16). Vid spel om
världsherravälde lämnas uppdragskorten
kvar i lådan.
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RISK-kort
Det finns 42 RISK-kort, ett för varje område på spelplanen. Korten bär ett namn och en bild
av ett område samt en symbol för infanteri, kavalleri eller artilleri. Dessutom finns det två
jokerkort som visar alla tre symbolerna.
RISK-korten används under hela spelet för att få bonusarméer.

Tärningarna används för att utkämpa slag.
De tre röda tärningarna används vid anfall.
De två vita tärningarna används vid försvar.
(Se “Genomföra en invasion” på sidan 9).

Det finns tre typer av spelpjäser: infanteri
(en soldat med gevär), kavalleri (en soldat
till häst) och artilleri (en kanon). Var och en
av dem representerar ett visst antal arméer
enligt följande:

(Se ”Byta in RISK-kort” på sidan 7).

� � � � � � � � ��

Infanteri
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Artilleri
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Kavalleri
INFANTERI:
1 Armé

KAVALLERI:
5 Arméer

Joker

ARTILLERI:
10 Arméer
3

4

Skicka förstärkningar till
områden

SPEL OM VÄRLDSHERRAVÄLDE
3 till 6 spelare
SPELETS MÅL

Antal spelare

Målet är att besegra alla motståndare och ta
kontroll över spelplanens alla 42 områden.

FÖRBEREDELSER
1. Lägg ut spelplanen mitt på bordet
eller golvet.
2. Blanda RISK-korten (och de två jokrarna)
och lägg dem med framsidan nedåt vid
sidan av spelplanen. Det är från den här
högen spelarna drar korten. Lämna lite plats
bredvid den här högen för en hög med
använda kort.

Antal
startarméer

3

35 var

4

30 var

5

25 var

6

20 var

5. Spelarna plockar ut det antal arméer som
ska användas och lägger dem framför sig.
6. Spelarna slår varsin tärning för att se vem
som ska börja. Den som slår högst börjar
och följs av spelaren till vänster.

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

Fördela områden
Den spelare som slog högst väljer det
första området.

4. Varje spelare väljer en färg och tar alla
arméer som har den färgen. Antalet
startarméer varierar med antalet spelare.
Arméerna ska sättas ut innan spelet börjar.
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FAS 1:
Ta emot och placera ut
förstärkningar

När alla områden kontrolleras av någon av
spelarna är det dags att skicka ut förstärkningar.
Ju fler arméer en spelare har i ett område desto
lättare är det att försvara och anfalla från.

I början av en tur får spelaren mer
förstärkningar till sina områden. Hur många
arméer som delas ut beror på hur många
områden och kontinenter spelaren kontrollerar
och hur många RISK-kort som lämnas in.

Det är enkelt att skicka förstärkningar till
ett område: ta en av de arméer som delades
ut i början och sätt den på ett område som
kontrolleras av spelaren. Det går inte att skicka
förstärkningar till ett fiendeområde. När den
första spelaren har skickat förstärkningar till ett
av sina områden ska nästa spelare välja ett av sina
områden. Fortsätt på samma sätt tills alla spelares
arméer är slut.

1. Räkna områden: Först räknar man efter
hur många områden man kontrollerar och delar
antalet med tre (delar av arméer räknas inte) för
att avgöra hur många arméer du ska få.
OBS! Man får ALLTID minst tre arméer.
Detta innebär att en spelare får tre arméer även
om han eller hon kontrollerar åtta eller färre
områden.

Det finns ingen övre gräns för hur många arméer
som får finnas i ett område, men varje område
måste innehålla minst EN armé. Antingen väljer
man att skicka stora förstärkningar till ett område
eller också väljer man att sprida ut arméerna över
alla områden som man kontrollerar.

Grön kontrollerar 13 områden.

När alla har placerat ut sina arméer på spelplanen
kan spelet börja! Spelarna slår varsin tärning för
att se vem som ska börja. Den som slår högst
vinner och följs av spelaren till vänster.

Spelaren tar en av sina arméer (en infanteripjäs)
och sätter den i valfritt tomt område. Nu har
han eller hon kontroll över det området. Nästa
spelare sätter sedan en av sina arméer i ett tomt
område och får på så sätt kontroll över det.

Spelets gång under en tur

Fortsätt på samma sätt tills alla 42 områden
tillhör någon av spelarna.

1. Ta emot och placera ut förstärkningar
(obligatoriskt)

OBS! Det går inte att sätta en armé på ett
område som redan har tagits.

2. Strid (valfritt)

Det spelar ingen roll om vissa spelare har
kontroll över ett område mer än andra.

4. Ta ett RISK-kort (gäller bara om man har
erövrat minst ETT område under sin tur)

Han får 4 arméer.
13 delat med 3 är 4
(delar av tal räknas inte).

Röd kontrollerar 5 områden.
Hon får 3 arméer.

En tur i RISK består av fyra faser som ska
genomföras i en bestämd ordning:

5 delat med 3 är 1
(alla spelare får MINST 3 arméer).
Ta dina förstärkningar från högen med arméer
och lägg dem framför dig. Detta är början på
din hög med förstärkningar

3. Förflyttning av styrkor (valfritt)
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FAS 2:

2. Kontroll över hela kontinenter: Man får
även förstärkningar för varje hel kontinent
man kontrollerar. Tänk på att en kontinent är
en grupp med områden som har samma färg.
Störst av dessa är Asien. För att ha kontroll
över en kontinent måste man kontrollera alla
områden på kontinenten.

Strid
När alla förstärkningar har placerats ut är det
dags att strida!

Antalet arméer som delas ut beror på
kontinenten (se kontinenttabellen i spelplanens
nedre vänstra hörn). Räkna ihop bonusarméerna
och flytta dem från arméhögen till högen med
förstärkningar.

(Om spelaren väljer att inte anfalla hoppar man
fram till Fas 3.)
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Grön har två kavallerikort och ett jokerkort.
Jokern kan användas som ett kavallerikort
för att ge ett set med tre kort.
N.-AMERIKA

ASIEN

S.-AMERIKA

EUROPA

AFRIKA

AUSTRALIEN

Om en spelare har fem eller fler kort MÅSTE
ett eller flera set bytas in när det spelarens tur.
Hur många arméer som ges i utbyte beror på
hur många set med kort som har bytts in hittills.
Titta på den numrerade guldkavalleritabellen
längst ner på spelplanen. Det nummer som
markeras visar hur många bonusarméer som
ges i utbyte för ett kortset. Det första setet
som lämnas in är värt fyra bonusarméer. Nästa
kortset som lämnas in är värt sex bonusarméer,
osv.

En spelare kan endast få extra förstärkningar
för kontroll över en hel kontinent så länge
han eller hon kontrollerar alla områden på
kontinenten. Det räcker med att ett enda
område kontrolleras av en annan spelare för
att det inte ska bli några extra förstärkningar.

Röd är den första spelaren som byter in
ett kortset med tre kort. Hon får de fyra
extraarméer som guldkavalleripjäsen pekar
på, och sedan flyttar hon fram guldkavalleriet
ett steg till siffran 6. Nästa spelare som
lämnar in ett set med tre kort får därför sex
bonusarméer.

1. området gränsar till anfallarens områden
eller att det finns en vattenväg mellan dem
(t. ex. Siam och Indonesien)
OCH ATT
2. anfallaren har MINST TVÅ arméer i det
område som invasionen kommer från. (Minst
en armé måste stanna kvar och försvara
området som anfallet kommer från.)

4. Placera ut förstärkningarna: När
förstärkningarna har kvitterats ut måste ALLA
arméer placeras ut på områden som spelaren
kontrollerar. Antingen väljer man att sätta alla
i ett område eller så sprider man ut dem över
flera områden.

MAXIMALT tre arméer får användas av
angriparen i en strid, oavsett hur många arméer
som spelaren har i det område som invasionen
kommer från.
Antalet arméer som kan användas i en strid är
därför följande:

När en spelare lämnar in ett kortset får han
eller hon det antal bonusarméer som visas vid
guldkavalleripjäsen, och sedan flyttar man fram
pjäsen ett steg. Detta visar hur många arméer
nästa spelare som byter in RISK-kort kommer
att få. Lägg bonusarméerna till högen med
förstärkningar och släng korten i högen för
använda kort.

3. Byta in RISK-kort: Det går att byta in
RISK-kort mot ytterligare förstärkningar.
RISK-kort får man genom att erövra
fiendeområden. Se Fas 4 ”Ta ett RISK-kort”
på sidan 12.
RISK-korten måste bytas in i set. Ett set består
av tre kort med samma symbol (tre infanteri,
tre kavalleri eller tre artilleri) ELLER tre kort
med en symbol av varje sort (ett infanteri, ett
kavalleri och en armé).
Ett jokerkort gäller som vilken som helst av
de tre symbolerna.

En spelare kan försöka att anfalla vilket område
som helst som kontrolleras av en annan spelare
förutsatt att

����
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Antal arméer i
angriparens område

Antal arméer
som får anfalla

1

Anfall ej tillåtet

2

1

3

1 eller 2

4 eller fler

1, 2 eller 3

FÖR
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E

FÖR

Anfallarens HÖGSTA slag jämförs med
försvararens HÖGSTA slag. Den som slår
HÖGST vinner och förloraren avlägsnar en
armé från slagfältet. Den slagna armén lämnas
tillbaka till motsvarande arméhög.

RE

MÉ

MÉ

Spelarna slår en tärning för varje anfallande
och försvarande armé. Bägge spelarna slår
tärningarna på samma gång (röda för
anfallaren och vita för försvararen) och
sedan jämförs resultaten.

Spelaren tar de anfallande arméerna och
placerar dem på anfallsrutorna på slagfältet.

AR

AR

OBS! Ett slag är ett tärningskast (för både
anfallaren och försvararen) under en invasion.
Kom ihåg att en invasion kan bestå av ett eller
flera slag.

3. Hur många arméer som ska användas
i anfallet.

NDE

DE

Högsta till lägsta

Stridens gång

2. Vilket område som ska anfallas.
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ANF

N
ARA
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EGYPTEN

NORDAFRIKA

RE

Försvarsrutorna på slagfältet.

1. Vilket område anfallet utgår ifrån.

A
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NDE

FÖ

VA R

A
VA R

S
FÖR

En spelare som vill starta en invasion måste
meddela följande:

ALL
ANF

ALL
ANF

OBS! En INVASION är ett anfall mot ett
enda område och kan bestå av ett eller
flera slag. En invasion pågår antingen
tills området har invaderats eller tills
angriparen avbryter invasionen.
En spelare kan påbörja fler än en
invasion under sin omgång.

MELLANÖSTERN

FÖRS

Genomföra en invasion

ER

OBS! Om det bli lika vinner ALLTID
försvararen.
Om bägge spelarna slog mer än en
tärning jämförs sedan de NÄST HÖGSTA

Anfallsrutorna på slagfältet.
Sedan ska försvararen avgöra hur många
arméer som ska försvara området. Dessa
placeras på försvarsrutorna på slagfältet.

tärningsslagen. Förloraren blir av med en armé.

OBS! Försvararen får endast använda en eller
två arméer oavsett hur många arméer han eller
hon har i sitt område.

Högsta till lägsta

A N FA

L

DE
LAN

AR

MÉ

ER

ÖSTAFRIKA

Ta bort besegrade enheter

KONGO

Blå (anfallare) slår 3 och 2. Röd (försvarare)
slår 6 och 2. Spelarna jämför sina högsta
slag: Blå 3 och Röd 6. Röd vinner och Blå tar
bort en av sina arméer från slagfältet. Sedan
jämför spelarna de näst högsta slagen: Blå 2
och Röd 2. Eftersom försvararen alltid vinner
när det bli lika, vinner Röd och Blå tar bort en
av sina arméer från slagfältet.

Blå anfaller Egypten från ett nytt område.
Blå har anfallit Egypten från Nordafrika men
har nu bara en armé kvar där. Däremot har han
tio arméer i Östafrika, som också gränsar till
Egypten, så han kan fortsätta invasionen av
Egypten från Östafrika.

Vinna en invasion och erövra området
Om alla fiendearméer har avlägsnats från ett
område har invasionen lyckats och anfallaren
erövrar området. Anfallaren flyttar de arméer
som användes för att vinna slaget från slagfältet
till området som just erövrats.

När slaget är över sätts alla kvarvarande arméer
tillbaka i respektive område på spelplanen.
Anfallaren väljer sedan att
• avbryta invasionen av området
• invadera ett nytt område

Som en belöning får nu anfallaren flytta
in ytterligare arméer från det område som
invasionen gjordes från. Men tänk på att
MINST EN armé måste stanna kvar i området.
Inget område får någonsin vara tomt under
spelets gång. OBS! Om spelaren vill flytta
in extra arméer måste det göras innan en ny
invasion meddelas.

• invadera ett område som anfölls tidigare
under stridsfasen
• avsluta sin stridsfas.
OBS! Mellan slagen kan anfallaren välja att
invadera från ett nytt angränsande område.
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Besegra en annan spelare
Om en spelare förintas totalt under en invasion
(dvs. inte har några arméer alls kvar på
spelplanen) är han eller hon ute ur spelet. Den
som vann slaget får som belöning ta över den
besegrade spelarens RISK-kort.
Om det totala antalet RISK-kort nu uppgår till
fem eller fler, måste spelaren OMEDELBART
byta in överskottet (dvs. tills fyra eller färre
återstår) i set om tre mot bonusarméer.
Förstärkningarna placeras i valfritt område
innan nästa fas inleds.

FAS 3:

FAS 4:

Befästa de egna ställningarna

Ta ett RISK-kort

När alla anfall är avklarade får spelaren göra EN
valfri truppförflyttning med sina arméer. Detta
är en förflyttning från ett av de områden som
spelaren kontrollerar till ett annat. Förflyttningen
kan till exempel användas för att skicka
förstärkningar till fronten inför nästa omgång.

Om en spelare erövrar minst ETT område under
sin tur, får han eller hon ett RISK-kort. Kortet
dras från högen och läggs till den egna
handen. Oavsett hur många områden
som erövrats får man bara ett RISK-kort
per omgång på detta sätt.

(Om spelaren väljer att inte befästa ställningarna
hoppar man fram till Fas 4.)

Turen går nu över till nästa spelare.

Spelaren får flytta fritt antal arméer från ett av
sina områden till ett ”angränsande” område,
förutsatt att det första området inte lämnas tomt.

VINNA SPELET

I det här fallet ”angränsar” områden till
varandra om de ligger intill varandra eller
om alla områden mellan områdena också
KONTROLLERAS AV SPELAREN. Det går
inte att passera genom fiendeområden.

Den som besegrar alla sina motståndares
arméer och får kontroll över spelplanens alla 42
områden har erövrat världen och vinner spelet.

IRKUTSK

UKRAINA

STORBRITANNIEN

����

NORDEUROPA

MONGOLIET

AFGHANISTAN

SYDEUROPA
KINA
VÄSTEUROPA

MIDDENOOSTEN

INDIEN

SIAM
EGYPTEN
NORDAFRIKA

ÖSTAFRIKA

KONGO

Mot slutet av sin tur väljer Blå att skicka förstärkningar till Ukraina från Indonesien via Siam,
Indien och Afghanistan. Eftersom han kontrollerar alla dessa områden, som ger en transportväg
genom vänligt sinnat territorium, anses Indonesien och Ukraina vara ”angränsande” när det
gäller att skicka förstärkningar.
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Spel för 2 deltagare

Spelets gång under en tur

Det finns två olika sätt att spela RISK för två
deltagare. I båda versionerna finns det 4 neutrala
styrkor som kontrollerar delar av spelplanen vid
sidan av de två spelarna.
I den första versionen är de neutrala styrkorna
passiva. De kan varken förflytta sig eller anfalla.
De neutrala styrkorna fungerar som vägspärrar
för båda spelarna. I den andra versionen är de
neutrala styrkorna aktiva och kan alliera sig med
någon av spelarna.

SPEL MED PASSIVA
NEUTRALA STYRKOR

Turordningen är samma som vid spel om
världsherravälde men har några extra faser.
De nya faserna är fetstilta.

I det här passiva spelet sköter motståndaren de
neutrala styrkornas tärningsslag om en spelare
vill anfalla en neutral armé. De neutrala styrkorna
finns kvar på spelplanen tills de har besegrats. De
gör inga förflyttningar, får inga förstärkningar och
anfaller inte.

1. Muta neutrala styrkor
2. Ta emot och placera ut förstärkningar
3. Förstärkningar till allierade
4. Strid
5. Befästa de egna ställningarna
6. Förflytta dina allierade styrkor
7. Ta ett RISK-kort

SPEL MED AKTIVA
NEUTRALA STYRKOR

Följ reglerna för spel om världsherravälde på
sidorna 5–12, med följande ändringar:

Att besegra motståndaren.

FÖRBEREDELSER

De neutrala styrkorna kan ha följande status:
obunden, allierad med spelare 1 eller allierad
med spelare 2. Använd en kanon (artilleripjäs)
med varje neutral styrkas färg för att visa deras
hållning under spelets gång.

Spelarna väljer varsin färg och tar 36 arméer var.
Placera ut 24 arméer för var och en av de fyra
neutrala styrkorna.
Ta bort de två jokrarna från RISK-kortleken och
blanda. Dela ut nio RISK-kort till de två spelarna
och sex kort till de fyra neutrala styrkorna.
Korten på spelarnas hand visar vilka områden de
kontrollerar när spelet börjar. De båda spelarna
sätter nu ut EN armé (en infanteripjäs) på de
områden som korten visar. Sätt ut arméer för de
fyra neutrala styrkorna på de områden som deras
kort visar. När alla områden har tagits blandas de
två jokrarna in i leken igen, som sedan läggs med
framsidan nedåt vid sidan av spelplanen.

SPELARE 1

Allierad med
spelare 1

EJ INBLANDAD

Slå om vem som ska placera ut sina
förstärkningar först. Sedan turas spelarna om
att placera ut tre arméer i taget i områden som
de kontrollerar (antingen alla i ett område eller
fördelat på flera områden), och sedan placeras en
armé ut för varje neutral styrka (i ett område som
de kontrollerar).

SPELARE 2

Allierad med
spelare 2

De neutrala styrkorna har inga allianser i början.
Därför placerar spelarna fyra kanoner (en för
varje neutral styrka) mellan sig. När en neutral
styrkas status ändras flyttar spelarna kanonen åt
den allierade spelarens håll.

Spelarna slår sedan om vem som ska börja.
Den som slår högst vinner.
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SPELARE 2

En spelare kan börja sin tur med att ge ett
RISK-kort (om han eller hon har sådana) till
en neutral styrka så att denna blir vänligt inställd.
Placera RISK-kortet med framsidan nedåt vid
den neutrala styrkans kanon. Kortet går nu över
till den neutrala styrkan och kan inte bytas
in mot förstärkningar förrän den neutrala
styrkan besegrats och dess kort tagits över av
den andre spelaren.

RISKkort
spelat av
Röd

Allierad med
spelare 2

Röd och Grön spelar med aktiva neutrala
styrkor och använder blått, vitt, grått och gult
till sina arméer. När det är Röds tur väljer
hon att muta den gula armén genom att lägga
ett RISK-kort med framsidan nedåt under
den gula kanonen. Sedan flyttar hon den
gula kanonen från den obundna positionen
(mellan henne och Grön) till en plats direkt
framför sig, vilket visar att den här armén har
allierat sig med henne.

Sedan flyttas den neutrala styrkans kanon
EN position. Om kanonen till exempel står
i positionen som visar att styrkan inte har
några allierade, flyttas den fram ett steg mot
spelaren som lade dit kortet. Om kanonen står i
positionen som visar att styrkan är allierad med
motståndaren, flyttas den till mitten och är inte
längre allierad med någon.

2. Ta emot och placera ut förstärkningar
Spelarna får och placerar ut förstärkningar
som vanligt, se sidorna 6-8. Områden och
kontinenter som kontrolleras av allierade räknas
inte när förstärkningarna ska räknas ut.

3. Förstärkningar till allierade

• Det är tillåtet att ge mer än ett kort åt gången
till en neutral styrka. Om till exempel en
neutral styrka är allierad med motståndaren och
du lämnar två RISK-kort, flyttas kanonen två
steg och allieras med dig.

En spelares allierade styrkor kan också få
förstärkningar. Välj en allierad och slå en
tärning för att avgöra hur många arméer som
ska delas ut. Placera ut det antal arméer som
tärningen visar i den allierades områden.
Arméerna kan antingen placeras ut i ett enda
område eller i flera olika områden. Proceduren
upprepas för alla allierade styrkor.

• Det går också att ge kort till mer än en
neutral styka. Varje gång en spelare ger ett
RISK-kort till en neutral styrka ska dess kanon
flyttas ett steg närmare spelaren.
• Det går inte att ge ett kort till en neutral
styrka som redan har fem kort, då kan styrkan
inte längre mutas.

Allierad med
spelare 1

EJ INBLANDAD

1. Muta neutrala styrkor

I den aktiva versionen av spelet är de neutrala
styrkorna mer än bara vägspärrar – de kan alliera
sig med spelarna och allianserna kan skifta under
spelets gång.

SPELETS MÅL

SPELARE 1

• Spelarna behöver INTE ge förstärkningar
till sina allierade om de inte vill.
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• För allierade styrkor räknas inte områden
när antalet arméer avgörs.
• Allierade styrkor får inga bonusarméer
om de kontrollerar kontinenter.
Allierade styrkor kan inte byta RISK-kort mot
förstärkningar.

Om en spelare eliminerar en neutral styrka
(besegrar dess sista armé på spelplanen) med
sin egen armé eller med en allierads armé, får
spelaren den neutrala styrkans RISK-kort.
Exempel: När det är Gröns tur väljer han
att invadera Quebec (kontrollerat av den
grå neutrala styrkan som är obunden) och
misslyckas. Han ska nu slå en tärning för
att se om den grå arméns status ändras. Det
blir 3. Grön flyttar nu den grå arméns kanon
ett steg BORT FRÅN sig, vilket gör den grå
armén till Röds allierade.

4. Strid

När en spelare anfaller går det att använda
allierade styrkor som om de vore egna arméer.
Det går att anfalla motståndaren, andra neutrala
styrkor eller andra allierade (dock inte av
samma färg). OBS! Det delas inte ut några
RISK-kort för områden som erövras av
en allierad.
När invasionen av ett neutralt område är
genomförd (det spelar ingen roll om du behåller
det eller inte), och/eller när en invasion med en
neutral armé har genomförts, ska spelaren slå
en tärning. Om det blir 1–4 flyttas den neutrala
styrkans kanon ett steg BORT FRÅN spelaren.
Den allierade neutrala styrkan är nu obunden.
Om den neutrala styrkan redan var obunden blir
den nu allierad med motståndaren. Om det blir
5 eller 6 behåller den neutrala styrkan sin status.

Grön använder sig också av den blå neutrala
armén (som för tillfället är allierad med
honom) för att invadera Västra Australien
(som kontrolleras av Röd). Den här
invasionen lyckas och den blå armén tar
kontroll över Västra Australien. Grön slår en
tärning för att se om den blå arméns status
ska ändras. Han slår 5. Den blå armén är
fortsatt allierad med Grön.

5. Befästa de egna ställningarna
När alla anfall är avklarade ska ställningarna
befästas på samma sätt som i spelet för tre till
sex spelare om världsherravälde (se sidan 11).

Om spelaren använder en av sina allierade för
att anfalla en neutral styrka ska han eller hon
slå en tärning för varje neutral styrka.

6. Befästa de allierades ställningar
SPELARE 1

Spelarna får också göra en ”fri förflyttning” för
var och en av sina allierade. De här styrkorna
får förstärkningar på samma sätt som när
spelarna befäster sina egna ställningar.

Allierad med
spelare 1

7. Ta ett RISK-kort

EJ INBLANDAD

SPELARE 2

Eftersom allierade styrkor inte får RISKkort när de erövrar ett område, får inte heller
spelaren något kort om erövringen görs med
en neutral styrka. RISK-kort delas endast ut
till spelare som tar över ett område med sina
egna arméer.

Allierad med
spelare 2
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ALTERNATIVA REGLER
Följande regler ger flera andra sätt att spela RISK.
Eftersom de här spelen på många sätt liknar spel om världsherravälde beskrivs bara vad som skiljer sig
från de reglerna. Om en regel inte står med betyder det att reglerna för spel om världsherravälde gäller.

UPPDRAGSSPEL
3 till 6 spelare
SPELETS MÅL

guldkavallerirutorna längst ner på spelplanen
används inte för att avgöra hur många arméer
man ska få. I stället avgörs antalet arméer av
symbolen på de kortset spelarna byter in. Det
antal arméer man får när man byter in kortset
är följande:

Spelets mål är att bli den första spelaren som
slutför de fyra uppdrag som delas ut i början av
spelet.

FÖRBEREDELSER
Dela upp uppdragskorten i fyra högar efter
graden som syns på baksidan av korten. Det finns
uppdrag av varierande svårighet: Kapten, Major,
Överste och General. Blanda de olika högarna
för sig och lägg dem med framsidan nedåt på
spelplanen.

Kortset

Antal arméer

3 infanteri

4

3 kavalleri

6

3 artilleri

8

1 av varje

10

Spelarna drar ett uppdragskort från varje hög så
att de får fyra uppdragskort med olika grader.
Nu ska ni titta på uppdragskorten, men se till
att motspelarna inte ser dem! Lägg tillbaka
resterande uppdragskort i lådan utan att titta
på dem.

Kom ihåg! Jokern kan användas som
infanteri-, kavalleri- eller infanterikort.

När alla har fått sina uppdrag fortsätter
förberedelserna på samma sätt som i spel om
världsherravälde (se sidan 5). Guldkavalleripjäsen
används dock inte.

När en motståndare har besegrats fullständigt
får spelaren ta över RISK-korten, men inte
uppdragskorten. Dessa måste hemlighållas tills
spelet är slut.

Tänk över hur du ska placera dina enheter
eftersom det påverkar dina möjligheter att
slutföra uppdraget.

Slutföra ett uppdrag

Besegra en motståndare

En spelare kan meddela att uppdraget är slutfört
när det som står på kortet har genomförts.
Men det är bara tillåtet att meddela ett slutfört
uppdrag per tur.

Ta emot förstärkningar
I uppdragsspelet är reglerna för att byta
in kortset annorlunda. De numrerade

16

När en spelare har slutfört tre uppdrag ska han
eller hon avslöja det fjärde och sista uppdraget
så att alla vet vad som krävs för att den spelaren
ska vinna spelet. Det sista uppdraget ska alltså
vara uppenbart för alla under resten av spelet och
lämnas med framsidan uppåt så att alla kan se det.

När en spelare ska meddela att ett uppdrag är
slutfört ska uppdragskortet visas upp för alla spelare
(vid EXAKT den tidpunkt som anges på kortet)
som bevis på att rätt uppdrag har genomförts. Sedan
läggs uppdragskortet ner med framsidan nedåt och
där får det ligga tills spelet är slut.
OBS! När ett uppdrag har genomförts förblir det
”slutfört” under resten av spelet, oavsett om en
motspelare lyckas göra uppdraget ”ogjort” i ett
senare skede.

VINNA SPELET
Det finns två sätt att vinna uppdragsspelet:
antingen blir man den första spelaren som slutför
alla fyra uppdragen eller så besegrar man alla
andra motståndare.

UKRAINA

4 eller 6 spelare i 2 lag
I den här varianten vinner inte en individ utan ett lag.
Under spelets gång får spelare i samma lag använda varandras områden.

SPELETS MÅL

OBS! Kontinentbonusen (som visas i
kontinenttabellen längst ner till vänster på
spelplanen) gäller fortfarande, men bara om
en ensam spelare kontrollerar alla områden
på en kontinent.

Det lag som besegrar EN spelare i det andra
laget vinner.

FÖRBEREDELSER

Den spelare som har flest arméer i ett område
kontrollerar det området. Om man har lika
många arméer är det INGEN som
kontrollerar området.

Spelarna väljer varsin färg och delar upp sig i två
lag. Spelarna ska sätta sig så att lagen turas om
i spelordningen. Om till exempel Röd, Vit och
Grön är i samma lag ska de sätta sig så att Gul,
Grå och Blå hamnar mellan dem.

MONGOLIET

I likhet med i uppdragsspel används inte
guldkavalleripjäsen. I stället avgörs storleken
på förstärkningarna av symbolen på det kortset
spelaren byter in (se sidan 16).

KINA

MELLANÖSTERN
INDIEN

Strid

SIAM

Det går inte att anfalla en lagmedlem.

ÖSTAFRIKA

Två regler är annorlunda när det gäller att befästa
de egna ställningarna.

INDIS

1. Det går att skicka förstärkningar från ett område
där man har arméer till ett annat område där
spelaren själv eller lagmedlemmarna har arméer.
Detta innebär att man kan flytta till en
lagmedlems område även om lagmedlemmen
inte vill det.

Ta emot förstärkningar
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KA

E
OC

AN

EN
INDONESIEN

I slutet av sin tur kan Röd skicka
förstärkningar från Indonesien via Siam (som
kontrolleras av lagmedlemmen Grön), Indien
(som kontrolleras av Röd) och Mellanöstern
(som har en blandning av lagmedlemmarna
Vit och Gröns arméer) till Östafrika. Eftersom
Röds väg går genom vänligt sinnat territorium
är detta tillåtet.

2. När förstärkningar skickas från ett område till
ett annat räknas lagmedlemmarnas områden
(som kan innehålla en blandning av olika
lagmedlemmars arméer) som vänligt sinnat
territorium. Detta är viktigt att tänka på när
man ska ta reda på vilka områden som
angränsar till varandra.

Ta ett risk-kort
RISK-korten delas av hela laget. När en spelare
tar ett RISK-kort läggs det till handen som
tillhör laget. När en spelare har genomfört sin tur
lämnas korten över till nästa lagmedlem.

Röd, Vit och Grön är i samma lag. I början
av Gröns tur kontrollerar han ensam sju
områden. På Grönland har både han och Vit
fyra arméer var. I det här fallet har varken
Grön eller Vit kontroll över Grönland. I östra
USA har Vit två arméer, Röd två arméer och
Grön tre arméer. Alltså kontrollerar Grön det
här området eftersom han har en mer armé
än Vit och Röd.

Spelarna förbereder sina egna områden.

IRKUTSK

AFGHANISTAN

Befästa de egna ställningarna

LAGSPEL

När spelarna ska avgöra hur många områden de
kontrollerar ska de även se efter om de delar några
områden med lagmedlemmar (det går att flytta
sina trupper till vänligt sinnat territorium under
förstärkningsfasen, vilket förklaras nedan).

OBS! För att få kontinentbonus måste alla områden
på en kontinent kontrolleras av en ensam spelare.
Det räcker att ett enda område är ”obestämt” på
grund av att flera spelare har lika många arméer där
för att kontinentbonusen ska gå förlorad.

VINNA SPELET
Så fort en av spelarna i det ena laget har
besegrats helt vinner det andra laget.
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