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INNEHÅLL

SIDA
CYBERTRONKRIGET

MÅL
VAD SKILJER SIG FRÅN VANLIGA RISK?
FÖRBEREDELSER
SÅ HÄR SPELAR DU
STEG 1: PLACERA UT ROBOTAR
STEG 2: TRANSFORMERA!
STEG 3: ANFALL!
Hur går ett anfall till?
Resultat
Härskare i strid
STEG 4: KALLA IN FÖRSTÄRKNING
STEG 5: DRA ETT KORT
RUNDOR (DAGAR)
VEM VINNER SPELET?
FÖRSTA GÅNGEN DU SPELAR

3
3
4-5
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
18
19

Du har sex dagar (rundor) på dig att ta kontrollen över Cybertron. Att
strida är det enda sättet att stoppa fiendens styrka från att angripa
dina zoner och sektorer. Din härskare kan transformera sig från robot
till fordon och har olika specialkrafter i varje läge. Med strategi och
stridstaktik kan du krossa dina fiender och vinna kriget!

MÅL
Att ta kontrollen över flest zoner
och sektorer på Cybertron.

TIPS

Kloka härskare försöker ta kontrollen över
Avfyringsrampen – om det blir oavgjort kan
den här zonen avgöra vem som vinner kriget!

Läs igenom spelreglerna innan du börjar spela om du aldrig har
spelat Risk förut. När du vet hur spelet går till kan du använda
påminnelsekorten för att komma ihåg det viktigaste.

VAD SKILJER SIG FRÅN VANLIGA RISK?
I det här avsnittet kan du som är garvad Risk-spelare läsa om vad som skiljer sig i
Transformers Risk från det vanliga spelet.
Spelet sträcker sig över 6 dagar (rundor). Varje dag spelar spelarna varsin omgång.
Se sidan 18.
På spelplanen kan du se hela Transformersvärlden Cybertron.
Territorier kallas zoner och kontinenter kallas sektorer. Se sidan 7.
Fyra av zonerna kan transformeras (snurra eller glida). Se sidan 9.
Infanteriarméerna kallas robotar. Kavalleriarméerna kallas fordon.
Förutom sin armé av vanliga robotar har varje spelare en härskare. Härskarna kan
växla mellan att vara robot och fordon och de har olika specialkrafter i varje läge.
Se sidan 9.
Sjövägar kallas hyperlänkar.
Det finns fem åttasidiga tärningar (för anfall och försvar) och fem vanliga
sexsidiga tärningar.
På korten finns speciella uppgraderingar som ger dig bonusar under spelets gång.
Se sidan 11.

INNEHÅLL
Spelbräde, 42 uppgraderingskort,
4 påminnelsekort, 4 härskarkort,
5 sexsidiga tärningar, etikettark,
5 åttasidiga tärningar,
4 arméuppsättningar (robotar och
fordon), 4 härskare, 2 snurrzoner i
plast och 2 glidzoner i plast.
2
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FÖRBEREDELSER
4
1
2

3

Vik upp spelbrädet till en plan yta. Sätt ihop snurrzonerna och glidzonerna som på
bilderna på sidan 19.
Du kan välja en av fyra härskare: Två Autobots (Optimus Prime och Bumblebee) och två
Decepticons (Megatron och Barricade).
Transformers Risk fungerar på olika sätt beroende på hur många spelare ni är.
När ni vet hur många som ska vara med och spela väljer ni varsin härskare och tar
motsvarande härskarkort.

5

ut en robot i taget. Du kan sätta flera
stycken i samma zon om du vill.

Sätt din härskare och en stridsklar robot
på härskarens startzon (som visas på
respektive härskarkort). Ställ härskaren
upp så att det syns att den är i robotläge.
Den yngsta spelaren börjar och sedan
turas ni om att placera ut en robot på en
tom zon tills det finns en robot i varje.
Det finns 42 zoner.
Du kontrollerar alla zoner som innehåller en av dina robotar.

TVÅ SPELARE (NÄRSTRID): En spelare väljer en Autobot som härskare och den
andra en Decepticon.
TRE SPELARE (FRIHET FÖR ALLA): En spelare väljer en Autobot som härskare.
De andra måste ta Decepticons.
FYRA SPELARE (ALLIERADE STYRKOR): Spela i två lag – Autobots mot
Decepticons. Lagkamraterna bör sitta mittemot varandra.

TIPS

Vissa av reglerna gäller bara spel för fyra deltagare och förklaras i den här boken.

6

Ta alla robotar och fordon med samma färg som din härskare. Räkna upp 30 arméer.
Det här är stridsklara robotar som kan placeras ut när spelet börjar.
De andra robotarna och fordonen går inte att använda än och ligger
i skrothögen.

Om du kontrollerar alla zoner i
en färgad sektor får du
bonusrobotar senare i spelet.

7

Ta ett
påminnelsekort
var.

8

Blanda uppgraderingskorten och lägg
dem med framsidan nedåt i en hög.

9

Den yngsta spelaren
sätter en robot från sin
skrothög på ruta 1
i dagsräknaren.

NU ÄR DU REDO ATT STRIDA I
CYBERTRONKRIGET!

När det finns en robot i varje zon turas ni
om att placera ut resten av de stridsklara
robotarna i de egna zonerna. Placera

SNURRZONER
BLÅ SPELARES
SKROTHÖG

HYPERLÄNK

Härskare

Robot
DAGSRÄKNARE
ZON

Fordon
(värd 3 robotar)

SEKTOR
BONUS

SEKTOR
HÄRSKARE

4

PANELEN ZONER Ñ
KASTHÖG
ROBOTAR
UPPGRADERINGSKORT

HÄRSKARKORT

SVARTA ANFALLSTÄRNINGAR

GLIDZON

HEMLIG
KRIGSFABRIK

VITA
FÖRSVARSTÄRNINGAR

5
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SÅ HÄR SPELAR DU

STEG 1: PLACERA UT ROBOTAR

Bra att veta
1

Nya robotar går med i armén. Följ steg A till E nedan.

Du vinner uppgraderingskort genom att erövra andra spelares zoner under spelets gång
(högst ett kort per omgång).

2
3

Om en robot förstörs under anfallet lägger du den på skrothögen.

4

Du kan byta ut tre robotar mot ett fordon
eller tvärtom när som helst.

En zon får aldrig vara tom under spelets gång. Det måste alltid finnas minst en robot eller
härskare i den.

=

När det är din tur

(om du t.ex. kontrollerar den gröna zonen får
du 7 extra robotar). Se nedan.

A Räkna zonerna
Räkna ihop alla zoner du kontrollerar (d.v.s.
alla zoner där du har minst en robot). Titta
sedan på panelen ZONER Ñ ROBOTAR
längst ner på spelplanen. Leta upp siffran för
hur många zoner du kontrollerar bland de
svarta siffrorna. Motsvarande röda siffra anger
hur många robotar du får ta. Lägg dem i högen
med stridsklara robotar. I steg E
placerar du ut dem.

Obs! Om en hemlig krigsfabrik är öppen
räknas den som en av sektorns zoner.

D Hemliga krigsfabriker

Den yngsta spelaren börjar och sedan går
turen medsols.
Varje omgång består av fem steg som
ska utföras i följande ordning:

Under var och en av de två glidzonerna ligger
det en hemlig krigsfabrik. När spelet börjar är
de alltid stängda men de kan öppnas i steg 2.

PANELEN ZONER Ñ ROBOTAR

STEG 1: PLACERA UT ROBOTAR
STEG 2: TRANSFORMERA!

Du får lägga en extra robot i högen med
stridsklara robotar (högst tre per fabrik)
för varje robot (eller härskare) du har i en
öppen hemlig krigsfabrik.

B Spela ut kort
Nu kan du spela ut uppgraderingskort
som ger dig bonusrobotar om du har några.
Lägg dem med framsidan uppåt i en särskild
kasthög bredvid draghögen. På sidan 17 står
det mer om uppgraderingskorten.

VALFRITT

STEG 3: ANFALL!

Du får inga om krigsfabriken är stängd.

VALFRITT

STEG 4: KALLA IN FÖRSTÄRKNING

C Sektorbonus
Cybertron är uppdelat i 42 zoner som är
grupperade i sex sektorer med olika färger.

VALFRITT

STEG 5: DRA ETT KORT
OM DU FÅR

SEKTOR

Antal ZONER

RÖD
GUL
GRÖN
BLÅ
LILA
ORANGE

När du har utfört alla fem steg går turen
över till nästa spelare.
När alla spelare är klara med sin tur är omgången
över. Se sidan 18.

6
4
12
9
7
4

E Placera ut robotar
Placera ut dina stridsklara robotar i de zoner du
kontrollerar. Du kan sätta alla i samma zon eller
dela upp dem som du vill.
KOM IHÅG: Ju fler robotar du har i en zon,
desto starkare blir anfallet eller försvaret.

Du får ytterligare stridsklara robotar om du
kontrollerar alla zoner i en sektor. Se nedan.
Ta robotar för varje sektor du kontrollerar.

Här beskrivs vad varje steg går
ut på mer detaljerat …
6
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STEG 2: TRANSFORMERA!
B Spela ut kort

För tillbaka
din härskare

VALFRITT

Röd spelar ut följande uppgraderingskort.

Om din härskare har förstörts i striden och ligger
på skrothögen kan du betala tre vanliga robotar
för att få tillbaka honom.
Lägg de tre robotarna på skrothögen och sätt
din härskare i någon av dina zoner antingen som
robot eller fordon (du väljer själv).

MASSPRODUKTION

SYNKRONISERINGSSKAPARE

Spela ut när det är
din tur i steg 1.

Spela ut när det är
din tur i steg 1.
Fördubbla din sektorbonus
den här omgången.

Placera ut 3 extra robotar
den här omgången.

ARENAN

När du har placerat ut alla dina
stridsklara robotar på spelplanen
går du vidare till steg 2.

KALIS

Transformera en zon i steg 2

Transformera en zon i steg 2

Kortet Massproduktion ger honom tre extra
stridsklara robotar.

EXEMPEL
Röd kontrollerar 23 zoner, inklusive alla
zoner i den lila sektorn och två robotar i den
hemliga krigsfabriken i Tiohörningen. Just den
här omgången utför röd steg 1 på det
här sättet:

Kortet Synkroniseringsskapare fördubblar
sektorbonusen.

C Sektorbonus
Eftersom röd kontrollerar hela den lila sektorn
får han fem robotar i bonus. Det fördubblas
med Synkroniseringsskaparen så han får tio
robotar totalt.

A Räkna zonerna
Eftersom röd kontrollerar 23 zoner får han sju
stridsklara robotar.

Nu kan du transformera din härskare och de speciella snurr- och glidzonerna.

Transformera din härskare

Glidzoner

Ställ din härskare upp eller lägg honom
ner när du
vill förvandla
honom från
robot till fordon
och tvärtom.
Härskaren har
olika specialkrafter beroende på vilket läge
han är i (se härskarkortet).

Under glidzonerna (Tiohörningen och
Alphamånen) ligger det hemliga krigsfabriker.
När spelet börjar ska glidzonerna vara
stängda.
Så här öppnar du en glidzon:

Transformera en specialzon
Om du vill transformera en snurr- eller glidzon
måste du både:

1
2

Spela ut ett transformeringskort.

3

Sätt en av dina robotar från skrothögen i
krigsfabriken.

Öppna zonen och avslöja den hemliga
krigsfabriken.

Krigsfabriken räknas som en vanlig zon tills
den stängs.

Kontrollera själva specialzonen eller en
annan zon i samma sektor
OCH
Spela ut ett
uppgraderingskort med en
transformeringsikon på.

D Hemliga krigsfabriker
Röd har två robotar i den hemliga
krigsfabriken, vilket ger honom två extra
stridsklara robotar. De kan placeras ut i steg E.

E Placera ut robotar
Röd har 22 stridsklara robotar som han kan
placera ut i någon eller några av de zoner det
redan finns en röd robot i.

Snurrzoner

ÖPPEN

Med snurrzonerna
(Paxus och
Piontornet) kan du
öppna eller stänga
vägar mellan
angränsande zoner.

Så här stänger du en glidzon:
1 Spela ut ett transformeringskort.

2

Stäng zonen. De robotar som finns
inuti krossas och läggs tillbaka i ägarens
skrothög.

Sätt pilarna emot varandra för att göra så
att en zon angränsar till nästa.
ELLER
Skilj en zon från en annan genom att göra
så att murarna på zonen hamnar framför
pilarna på spelplanen.
8

STÄNGD
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STEG 3: ANFALL!
EXEMPEL 1
VALFRITT
Nu kan du anfalla dina fiender en eller flera gånger för att försöka erövra zoner från de
andra spelarna.

Angränsande zoner

När kan jag anfalla?

Du kan bara anfalla en fiendezon som
angränsar till en av dina egna.
Optimus Prime (i fordonsläge) befinner sig på
Arenan omgiven av fienderobotar!

I steg 2 transformerar röd Optimus till
robot och får då en bonus som ökar ett av
tärningskasten med 1. Se sidan 14.

EXEMPEL 2

Det måste finnas minst två robotar i den
zon du anfaller från – det måste finnas
minst en kvar att försvara zonen med
efteråt.

Zoner är angränsande om de delar en
gräns eller är förenade via en hyperlänk.

Du kan inte anfalla med fler än tre
robotar.

Snurrzoner angränsar bara till zonerna
bredvid när pilarna står mot varandra.

I spelet för fyra deltagare kan du inte
anfalla din lagkamrat.

Vilka tärningar ska jag
använda?

Gul vill anfalla Praxus som bara försvaras av en
svart robot.

För att kunna anfalla spelar gul ut ett
transformeringskort och snurrar Praxus så
att vägarna mellan Praxus och zonerna på
vardera sidan öppnas.

Men vägen dit är blockerad eftersom
snurrzonen är stängd.

Som regel använder robotar och fordon de
sexsidiga tärningarna och härskare använder
de åttasidiga tärningarna i strid. Med vissa
uppgraderingskort får ni göra undantag till
den regeln!

Exempel: Uraya angränsar till Primus
och Protihex (för de delar en gräns)
och Pretorkajen (för de är förenade via
en hyperlänk). Uraya angränsar bara till
Piontornet när pilarna står mot varandra.

Spela ut kort
Anfallaren och försvararen kan spela ut
uppgraderingskort (se sidan 16) under anfallet.

Obs! Två av hyperlänkarna försvinner runt
baksidan på spelplanen och sträcker sig runt hela
planeten. De går mellan:

EXEMPEL 3

På varje kort står det när det kan spelas ut
och hur det påverkar anfallet.

Autobase (röd sektor) och Kalis (gul
sektor)

Om det står ”det här anfallet” på ett kort
gäller bonusen tills anfallet TAR SLUT (se
Resultat på sidan 13).

OCH
Protihex (grön sektor) och De neutrala
territorierna (röd sektor).
I Tiohörningens hemliga krigsfabrik finns
det tre röda robotar. Blå kontrollerar
Plasmaenergikammaren och spelar ut ett
transformeringskort på glidzonen.

Om det står ”den här omgången” gäller
det tills den anfallande spelaren har
anfallit klart.

Glidzonen stängs och det gör den hemliga
krigsfabriken också. De två röda robotarna
inuti krossas och skickas tillbaka till
skrothögen!

Annars gäller det som står direkt. Gör
det som står på kortet och lägg det med
framsidan uppåt i kasthögen.

>>>
10
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Både anfallare och försvarare kan använda
sin härskare i striden om de vill – bara han
befinner sig i rätt zon.

HUR GÅR ETT ANFALL TILL?
När det blir din tur är du anfallaren och den
andra spelaren är försvararen.

1

Säg vilken zon du anfaller och var du
anfaller ifrån.

2

Säg hur många robotar du anfaller med
(en, två eller tre). Kom ihåg att en
robot måste stå kvar och försvara den
zonen du anfaller ifrån och kan inte
användas i striden.

3

VIKTIGT! Om du använder din härskare kan
du få extra bonusar. Titta på härskarkortet. På
sidan 14 står det mer om vad som gäller när
du använder din härskare i strid.

RESULTAT
Ett anfall kan sluta på tre sätt …

1
Om försvararen inte har några robotar
kvar i sin zon har du erövrat den!
Anfallet är SLUT.

4

Försvararen måste säga hur många
robotar som ska användas i försvaret
(en eller två).

Anfallaren använder svarta tärningar
och försvararen vita. Se till att du
använder rätt tärningar (de sexsidiga
för robotar/fordon och de åttasidiga för
härskare) i striden.

Flytta över alla robotar som var med i
anfallet till den erövrade zonen.
Du kan flytta över ännu flera av
robotarna från den anfallande zonen
till den erövrade zonen – bara du
lämnar kvar minst en.

Gör det här på samma gång: Rulla
en tärning för varje robot (inklusive
härskare).

(Försvararen måste inte lämna kvar en
robot. Om det finns två robotar i zonen
kan båda användas i försvaret.)

5

6

Jämför ditt högsta kast med
försvararens högsta tärningskast. Den
som får högst vinner. Om ni får lika
vinner försvararen.
Förloraren tar bort en robot från sin zon
och lägger den på skrothögen.

Nu kan du gå till anfall IGEN från
vilken zon som helst där du har minst
en robot.

2
Om försvararen har robotar kvar i
stridszonen OCH du har minst två
robotar i din zon kan du antingen:
FORTSÄTTA anfallet.
Upprepa steg 2–8 i
HUR GÅR ETT ANFALL TILL?

Lägg bara härskaren på

TIPS skrothögen om han är den

ELLER

sista roboten du har kvar.

7

8

Om båda spelare kastade mer än
en tärning jämför ni de näst högsta
tärningarna och upprepar steg 5 och
6 (jämföra tärningar) för att se hur det
går för de här robotarna.

AVSLUTA anfallet.
Sedan kan du gå till anfall IGEN
antingen från samma zon eller
från en annan.

Inga robotar kvar!
3

Om du inte har några robotar kvar på
spelplanen har din armé förintats och
spelet är över för din del! Lägg tillbaka
korten (om du har några) i draghögen
och blanda den.

Om du bara har en robot kvar i din zon
har anfallet misslyckats.

Läs nu Resultat.

Anfallet är SLUT.
Du kan gå till anfall IGEN från en
annan zon.
12

Om du förintar alla fiendearméer har
du vunnit spelet!
13
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HÄRSKARE I STRID

det blir oavgjort är det röd som tar hem
segern. Svart byter ut ett fordon mot
tre robotar och lägger en av dem på
skrothögen.

EXEMPEL

Härskarna använder alltid en åttasidig tärning när de anfaller och försvarar. På härskarkortet
står det vad varje härskare har för specialkraft i robot- och fordonsläge. När du anfaller med en
härskare räknas han som en av de tre robotarna.

Robotläge
Bumblebee och Megatron ökar en av tärningarna
med 1 när de anfaller.
Optimus Prime och Barricade ökar en av tärningarna
med 1 när de försvarar.
(Den här bonusen kan användas på vilken tärning
som helst – det måste inte vara härskarens).

TIPS

1

2
3

Bonus gäller bara om härskaren
är med i anfallet.

4

Fordonsläge
Varje härskare har en bonuskraft som han bara kan använda när han är fordon.
OPTIMUS PRIME
(Lastbil)

BUMBLEBEE
(Chevrolet Camaro)

I steg 4 kan du flytta
Optimus Prime (om han
är fordon) till vilken
som helst av dina zoner så att han kan vara
med och försvara eller anfalla där i kommande
omgångar.

Om Bumblebee förlorar i
en strid flyttar du honom
till en angränsande
zon i stället för till skrothögen. Om du inte
kontrollerar någon av de angränsande zonerna
lägger du honom på skrothögen som vanligt.

MEGATRON
(Utomjordiskt
stridsflygplan)

BARRICADE
(Ford Mustang, polisbil)

Resultat: Röd har fortfarande en robot
kvar på Avfyringsrampen medan svart har
fem kvar i Heximastaten. Svart beslutar att
FORTSÄTTA anfallet (från steg 2).

1
2
3
4

Svart väljer att fortsätta anfallet och går
i strid mot röd.
Svart anfaller med tre robotar en
gång till.
Röd försvarar med den sista roboten i
zonen (Optimus Prime).
De kastar tärningarna …

Svart:
Svart:
4

Röd:

4

Röd:

5

När Barricade anfaller
i fordonsläge får
försvararen bara använda
en robot att försvara med även om det finns
två eller fler robotar i zonen.

Megatron kan anfalla
vilken zon som helst.
Om zonen inte är angränsande måste han anfalla
ensam.

Svart förklarar anfall mot
Avfyringsrampen (som kontrolleras
av röd) från den angränsande zonen
Heximastaten.
Svart anfaller med tre robotar.
Röd försvarar med två robotar –
en vanlig robot och härskaren
(Optimus Prime).
Svart kastar tre sexsidiga tärningar för
de tre robotarna. Röd kastar en sexsidig
tärning för roboten och en åttasidig
tärning för härskaren.

6
7

De jämför sina högsta kast och svart
vinner (6 mot 4).
Röd väljer att lägga den vanliga roboten
på skrothögen hellre än att förlora sin
härskare.
Nu jämför de sina näst högsta kast.
Röd använder Optimus Primes
försvarsbonus som ökar kastet med 1
och höjer därmed sitt kast från 3 till 4.
Nu har de lika mycket (4 mot 4), men
eftersom försvararen alltid vinner när

14

5

Även om Optimus Prime använder
sin försvarsbonus har svart det högsta
kastet.
6 Optimus Prime skickas till skrothögen.
Resultat: Svart har erövrat Avfyringsrampen
och flyttar över alla tre anfallande robotar till
den erövrade zonen. Om svart vill kan hon
flytta över ytterligare två robotar till zonen,
men det måste finnas en kvar som kan försvara
Heximastaten.
15

55536i06 Rules.indd Sec2:14-Sec2:15

030755536106

Originator: SH

1/3/07 10:09:30

Aa

Parker/ Transformers RISK

Approval: Conf

ROD: 00.00

RULES

(SE)

File Name: 55536i06.indd

030755536106

Originator: SH

Aa

Parker/ Transformers RISK

Approval: Conf

ROD: 00.00

RULES

(SE)

File Name: 55536i06.indd

STEG 4: KALLA IN FÖRSTÄRKNING

STEG 5: DRA ETT KORT

VALFRITT

OM DU FÅR

När du kallar in förstärkning flyttar du robotar från en zon till en annan för att öka försvaret
för den zonen.

Om du erövrade en annan spelares zon under den här omgången får du dra
ett uppgraderingskort.

Ta så många robotar du vill från en zon och flytta dem till en förenad zon. (Kom ihåg att det
måste finnas minst en robot i varje.)
Zoner är förenade om du kontrollerar alla angränsande zoner mellan dem. Se sidan 11.

Du får bara dra ett kort per omgång – även om du erövrade mer än en zon.
Visa inte kortet för de andra spelarna förrän du spelar ut det.
När du spelar ut ett uppgraderingskort lägger du det med framsidan uppåt i kasthögen.

Optimus Prime

Vissa uppgraderingskort gäller både uppgradering
och transformering. Du kan välja en av dem,
inte båda.

EXEMPEL

I steg 4 kan fordonet Optimus
Prime hoppa till vilken som
helst av dina zoner även om
de inte är förenade.

FUSIONSKANONER

Du kan både förflytta
Optimus Prime och kalla in förstärkning.

Spela ut innan du anfaller.

Uppgradering
Det här är en specialbonus som du kan
spela ut när som helst under spelets gång.
På kortet står det när du kan spela ut det
och vilken bonus du får.

Kom ihåg: Han kan inte lämna en zon om
det betyder att den blir tom.

Öka varje tärning med 1
i det här anfallet.

Kalla in förstärkning (Steg 2)
Med vissa uppgraderingskort kan du kalla in
förstärkning i steg 2 innan anfallet. Reglerna
för förstärkning är likadana som i steg 2
förutom att du inte kan flytta Optimus Prime
om han är i fordonsläge.

Zon
Här står det vilken zon Allspark påverkar
i slutet av varje dag. Se sidan 17.
I steg 4 kallar röd in förstärkning och flyttar
fyra robotar från Autobase till Orbital Betaplattformen.

Spel för 4 deltagare
I den här varianten kan du kalla in
förstärkning via lagkamratens zoner.
Om du vill kan du i stället för att kalla in
förstärkning ge en zon till din lagkamrat.

1
2

Säg vilken zon du ger bort.

3

Din lagkamrat sätter en robot från sin
skrothög i zonen. Nu är det han eller
hon som kontrollerar den zonen.

PERIHEX

Transformering

Transformera en zon i steg 2

Om den här ikonen finns på kortet kan du
spela ut det i steg 2 och transformera en
glid- eller snurrzon. Se sidan 9.

När steg 5 är avklarat är din
omgång slut.
Om du är den sista spelaren följer
ni instruktionerna i Rundor på
sidan 18.
Annars är det nästa spelares tur.

Lägg alla robotar i den zonen på din
skrothög.

16
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FÖRSTA GÅNGEN DU SPELAR
RUNDOR (DAGAR)

GLIDZONER

I slutet av varje runda ska den sista spelaren:

1

1

Klistra fast klistermärket med den
hemliga krigsfabriken (A)
på bottenplattan.

2

Klistra fast zonklistermärket (B)
på gliddelen.

3

Skjut fast gliddelen
på bottenplattan.

4

Sätt fast bottenplattan på spelplanen.

Ta det översta kortet i draghögen.
Lägg det med framsidan uppåt i kasthögen. Zonen på kortet är
platsen där Allspark skapar nytt liv. Den spelare som kontrollerar
den zonen ska omedelbart ta tre robotar från skrothögen och sätta där.
Flytta robotmarkören till nästa ruta på dagsräknaren.
En ny dag har börjat och varje spelare får varsin ny omgång.
Om det inte är några dagar kvar är spelet slut. Se VEM VINNER SPELET?

VEM VINNER SPELET?
Alla spelare räknar sina zoner. Om du är den som kontrollerar flest zoner när
dag 6 är slut har du vunnit!
Om det blir oavgjort om vem som har flest zoner vinner den spelare som kontrollerar
Avfyringsrampen automatiskt spelet (oavsett hur många zoner hon eller han har).

SNURRZONER
Exempel

1

Klistra fast
zonklistermärket (C)
på plastskivan.

2

Tryck in snurrzonen
i spelplanen.

I ett spel med 3 deltagare är det oavgjort mellan svart och gul som har 16 zoner var.
Men eftersom röd kontrollerar Avfyringsrampen vinner han spelet!

Spel för 4 deltagare
När dag 6 är slut räknar båda lagen ihop sina zoner.
Det lag som har flest zoner vinner.

18
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