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eftersom de varken har någon gemensam gräns
eller är förbundna med en yph errymdslinje.

R EG IO N

Under spelets gång har du många pjäser på
spelplanen, ibland många på samma planet.
När detta inträffar kan du använda en
tretrupperspjäs för att spara utrymme. Det
är mycket enklare att ha två AAT:er på
planen i stället för sex Super Battle Droids
(båda motsvarar sex trupper).
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AV FIGHTER-TYP

BLOCKADE RUNNER

1 SKVADRON
AV CORVETTE-TYP

REPUBLIC ATTACK
CRUISER

1 SKVADRON
AV CAPITAL-TYP

SEPARATISTSKEPP

MOTSVARAR

VULTURE DROID

1 SKVADRON
AV FIGHTER-TYP

TRADE FEDERATION
CRUISER
TRADE FEDERATION
BATTLESHIP

1 SKVADRON
AV CORVETTE-TYP

Om du spelar vanlig RISK använder du
de vanliga RISK-omgångskorten.
SEPARATISTBRICKORNA

Dessa brickor representerar
separatistfraktionens ledare och planer.
De kan förse republiken med värdefull
information. Separatistfraktionen måste

1 SKVADRON
AV CAPITAL-TYP

TÄRNINGARNA

Du använder de sexsidiga tärningarna
när du angriper och försvarar planeter.
Vissa kort och vissa skepp tillåter att du
använder de åttasidiga tärningarna.

begärts, utropar Palpatine sig själv till kejsare
och visar sig öppet, eventuellt på en plats
där han är inom räckhåll för republiken.
KORTEN
OMGÅNGSKORT

public
ublic
ttack
tack
ruiser
uiser

Du kan använda omgångskorten som hjälp
för att hålla ordning på alla steg du utför
när det är din tur. Det finns en kortlek
som används av alla arméer, men lägg
märke till att vissa av stegen endast gäller
separatistarméer.

Det finns två kortlekar med fraktionskort,
en för republikfraktionen och en för
separatistfraktionen. De fungerar på
samma sätt. Korten används för att
förtjäna bonustrupper,, bygga skepp och
ge specialkrafter. Vi förklarar senare hur
de fungerar.

rade
ade
eration
ration
tleship
leship
•

Räkna antalet planeter du kontrollerar.

•

Placera en trupp i din förstärkningshög (minst tre trupper)
för var tredje planet du kontrollerar.

•
•

•

Lägg också till bonustrupperna i din förstärkningshög om
du kontrollerar ett eller flera system.

•

Ta den översta brickan från högen. Titta på den.
Lägg kortet med framsidan nedåt på valfri planet som du
kontrollerar.
Det får bara finnas en bricka per planet förutom om alla
planeter redan har kort.
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KOMMA I GÅNG

• Lägg först ut spelplanen så att alla kan
nå den.
• Dela upp fraktionskorten i två högar,
republikens och separatisternas (enligt
kortens baksidor), blanda dem var
för sig och placera dem vid sidan av
spelplanen. Om du spelar vanlig RISK
ska du ta bort alla kort med bilder av
Anakin och lägga ihop de övriga korten
till en hög och blanda dem.
• Placera Darth Sidious/kejsar Palpatinepjäsen på spelplanen. Han börjar på
BÖRJA på Order 66-banan.
• Lägg tärningarna vid sidan av spelplanen.
Om du spelar vanlig RISK ska du endast
använda de sexsidiga tärningarna.
• Placera ut separatistbrickorna med
framsidan nedåt och blanda dem. Lägg
dem sedan i en hög med framsidan
nedåt vid sidan av spelplanen, nära en
separatistarmé.
• Ta kortleken med omgångskort och
lägg korten i stigande ordning så att steg
1 ligger överst. Lägg dem vid sidan av
spelplanen. Om du spelar vanlig RISK
använder du den vanliga kortleken med
omgångskort.
• Bestäm hur många spelare som ska
delta i spelet. Alla fyra arméerna är
alltid med i spelet, men om ni är färre
än fyra spelare kommer vissa spelare att
styra mer än en armé. Vid tre spelare
styr till exempel spelare 1 den röda
republikarmén, spelare 2 både den
svarta och den röda separatistarmén
och spelare 3 guldrepublikarmén.
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SPE

SPELARE 1

RÖD &
GULD

RÖD

RÖD

3 SP

SPELARE 2

SVART &
BLÅ

SVART &
BLÅ

SVART

4 SP

GULD

GULD

SPELARE 3

BLÅ

SPELARE 4

Även om en spelare kan styra mer än en
armé, MÅSTE spelaren hålla isär arméerna.
Detta betyder att arméerna INTE får
dela kort, trupper, skepp eller planeter. I
praktiken kommer alltså en spelare att ha
två roller i spelet.
Turordningen växlar alltid mellan republikens
och separatisternas styrkor, så spelarna bör
sitta i den ordningen. Vid tre spelare kan det
vara till hjälp om de svarta pjäserna placeras
vid den ena sidan av planen och de blå
pjäserna vid den andra, så att det alltid står
klart vem som är näst i tur.
Varje spelare tar alla pjäser med sin
färg (inklusive skeppsbrickorna med
motsvarande färg) och räknar upp sina
ursprungstrupper. Lägg pjäserna i en
hög framför dig. Hämta sedan ut dina
ursprungstrupper:

Repu bli karm éer:

Börja med 31 trupper var

Sepa rat istarm éer:

Börja med 30 trupper var

I vanlig RISK beror antalet ursprungstrupper
på antalet spelare.
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Dessa trupper placeras på planen innan
spelet börjar.
GÖRA ANSPRÅK PÅ PLANETER

De två republikarméerna gör först anspråk
på en planet (vardera) för sig själva. De
får diskutera alternativen innan de väljer,
och får välja i valfri ordning. Om båda vill
ha samma planet och inte kan komma
överens, slår de en sexsidig tärning
vardera. Den som slår högst får kontrollen
över planeten.
Nu får varje armé göra anspråk på en
planet i taget tills alla återstående planeter
är upptagna. Spelarna slår med en sexsidig
tärning. Den som slår högst börjar. Sedan
fortsätter spelet medurs.
Du gör anspråk på en planet genom att ta
en av dina ursprungstrupper och placera
den på en tom planet. Därigenom får du
kontrollen över planeten. Nästa armé
placerar sedan en trupp på en tom planet
och gör anspråk på den, och så vidare.
Du får inte placera en trupp på en planet
som redan är upptagen. Så småningom är
alla 42 planeterna upptagna. Vissa arméer
kommer att ha styra fler planeter än
andra. Detta är inget fel.
VIKTIGT: Från och med nu kommer det
aldrig att finnas några fria planeter på
spelplanen. Vem som styr planeten (den
spelare som har trupper där) kan ändras,
men planeten blir aldrig tom.

Nu när alla planeter är upptagna, ska
du börja förstärka dina planeter. Ju fler
trupper du har på en planet, desto enklare
är det att anfalla och försvara från den.
Att förstärka en planet är enkelt: Placera
bara en av dina ursprungstrupper på en
planet som du styr. Du får inte placera
förstärkningar på någon annan armés
planet.
Den första armén som får förstärka en
planet är densamma som först gjorde
anspråk på en planet; med andra ord,
turordningen fortsätter som tidigare.
När du placerat ut dina förstärkningar
får armén till vänster förstärka en planet,
sedan nästa armé till vänster och så
vidare. Fortsätt så runt bordet tills alla
ursprungstrupper från alla arméer har
placerats ut.
Det finns ingen begränsning i antalet
trupper som får finnas på en planet. Du
kan välja att förstärka en planet med ett
stort antal trupper, eller du kan sprida ut
trupperna över alla dina planeter.

Börjat, har klonkrigen nu.
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ÄGA PLANETER

ANVÄNDA OMGÅNGSKORTEN

RISK Star Wars Clone Wars Edition är ett
lagspel. Spelarna vinner eller förlorar som
ett lag, inte som individer.

Omgångskorten är en snabbguide över
stegen vid varje spelares tur. De utgör
endast en sammanfattning av stegen och
förklarar inte alla regler i stegen. Vid början
av din tur tar du högen med omgångskort,
kontrollerar att den ligger i stegordning
och börjar med steg 1. Vänd på det första
kortet och utför detta steg (om det gäller).
När du är klar vänder du på kortet med
steg 2. Fortsätt att följa korten tills alla steg
är utförda. Då är din tur avklarad. Skicka
kortleken till nästa spelare.

Även om arméerna samarbetar, slår de sig
ned på sina egna planeter och får inte dela
planeter. Du får INTE angripa den andra
spelaren i din fraktion. Du kan dock under
spelets gång ta över befälet över planeter
som styrs av den andre medlemmen i
din fraktion.
TURORDNING

motstridig
et läget
isternas
å

Slå med en sexsidig tärning för att avgöra
vilken armé som blir först i tur. Den som
slår högst vinner, och spelet fortsätter
sedan medurs.

n till
ader.
arméerna
after.
t utnyttja
er eller

Observera att vissa kort endast gäller
separatistarméerna. Om du tillhör
republikfraktionen hoppar du bara över de
stegen. Efter vissa händelser kan dessutom
vissa kort tas bort ur spelet. Detta framgår
av korten.

•
•
•

Ta den översta brickan från högen. Titta på den.
Lägg kortet med framsidan nedåt på valfri planet som du
kontrollerar.
Det får bara finnas en bricka per planet förutom om alla
planeter redan har kort.
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DIN TUR
STEG 1: PLACERA UT BRICKOR

(ENDAST SEPARATISTER)
Ta den översta brickan från högen, titta på
den utan att visa de andra, och placera den
på någon av de planeter du kontrollerar.
• Du får inte placera den på en planet
som styrs av den andra armén i din
fraktion.
• Du får inte placera den på en planet där
det redan finns en bricka (om det inte
är din enda möjlighet).
Brickorna representerar ledare och planer
för separatistfraktionen. Låt dem inte falla i
republikens händer.

Räkna antalet planeter du kontrollerar
Ta det totala antalet planeter du
kontrollerar och dela det med tre
(bortse från resten). Detta är det antal
förstärkningar du får. Antalet förstärkningar
du får kan dock ALDRIG vara färre än tre,
varför du alltid får minst tre förstärkningar
även om du bara kontrollerar ett fåtal
planeter.
Ta dina förstärkningar från din trupphög
och lägg dem framför dig. Detta är början
på din ”förstärkningshög”.
Du kan använda listan nedan för att
beräkna hur många förstärkningar du får.

STEG 2: FLYTTA PÅ ORDER 66-BANAN

(ENDAST SEPARATISTER)
Order 66 är Darth Sidious plan att sprida
ut Jedin över galaxen och sedan vända
Clone Troopers mot dem och förgöra
dem alla. Vartefter som klonkrigen fortgår
blir Jedin mer och mer uttröttad, varför
chanserna att Order 66 ska lyckas växer.
Vid början av en separatistarmés tur flyttar
du Darth Sidious-pjäsen ett steg åt höger
längs banan. När Order 66 har begärts (se
steg 11) används inte denna bana längre.
STEG 3: FÖRSTÄRKNINGAR

Vid början av din tur får du ytterligare
trupper för att förstärka dina planeter. Hur
många förstärkningar du får beror på…
• antalet planeter du kontrollerar
• antalet system du kontrollerar.

PLANETER

FÖRSTÄRKNINGAR

1 –11

3

12–14

4

15–17

5

18–20

6

21–23

7

24–26

8

27–29

9

30–32

10

33–35

11

36–38

12

39–41

13
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Har du kontrollen över några system?
Du får också förstärkningar för varje
system du kontrollerar. Kom ihåg att ett
system är en grupp planeter med samma
färg. Om du kontrollerar alla planeter i ett
system, kontrollerar du även systemet.
Antalet förstärkningar du får beror på
vilket eller vilka system du kontrollerar
(om det är några alls). Intill varje system
finns en siffra som anger hur många
förstärkningar du får för systemet. Om
du till exempel kontrollerar systemet
Expansion Region, får du tre extra
förstärkningar. Räkna upp så många
förstärkningar från din trupphög och lägg
till dem till förstärkningshögen framför dig
(den hög du började på genom att räkna
dina planeter).

STEG 4: BYTA KORT MOT TRUPPER
ELLER SKEPP
Vi har ännu inte berättat hur du får kort
(mer om detta i steg 10), men det är nu
du kan byta ett kort mot att bygga ett
skepp, tre kort mot att få flera trupper,
eller fyra kort för att få båda delarna. Om
du har fem kort i din hand måste du spela
ut ett (eller flera) så att du har mindre än
fem kort innan du påbörjar din tur.

Få trupper
Om du lämnar in tre kort får du fler
trupper. Ta bort de tre inlämnade korten
ur spelet och hämta trupper enligt
tabellen nedan:

KORT

ERHÅLLNA
TRUPPER

3 Fighter-kort

4

3 Corvette-kort

5

3 Capital-kort

6

1 Fighter, 1 Corvette, 1 Capital

7

NINGAR

Lägg till trupperna i din förstärkningshög.
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Bygga ett skepp
Du kan lämna in ett (och endast ett) kort
för att bygga det skepp som finns på det
inlämnade kortet. Om du till exempel
lämnar in ett Fighter-klasskort kan du
bygga en Fighter. Lägg det inlämnade
kortet i högen med förbrukade kort, ta ett
skepp av motsvarande typ och placera det
i din förstärkningshög.

STEG 6: INVADERA
Huvudmomentet vid varje spelares
tur är invasion. Det är då du anfaller
motståndararméerna och försöker ta
planeter från dem. Du kan välja hur många
gånger du vill anfalla, i vilken ordning och
när ett anfall ska avbrytas. Du kan också
välja att inte anfalla alls (gå i så fall till steg 7)
eller att anfalla tills du nästan inte har några
trupper kvar. Du kan till och med anfalla
mer än en planet under din tur.

Det finns en gräns för hur många skepp
varje armé får ha. Varje armé får bygga
upp till tre skepp av varje typ. Om alla tre
skeppen av en typ finns på spelplanen (om
till exempel den svarta armén har alla tre
Vulture Droids på planen), får inga fler av
den typen byggas förrän ett har förstörts.

Några ord om strid
Här är några termer som används i strid:
• Angriparen är den spelare vars tur
det är.
• Försvararen är den spelare som angrips.
• En invasion är när en planet angrips.
Invasionen pågår tills planeten antingen
har övertagits eller tills angriparen
avbryter invasionen. Du får invadera mer
än en planet under din tur.
• En strid är ett tärningsslag (för vardera
angriparen och försvararen) under
en invasion. En invasion kan bestå av
en strid, men det kan också krävas
dussintals strider.

VIKTIGT: Du får endast bygga ett skepp
per tur.
STEG 5: PLACERA UT ENHETER

Nu är det dags att placera ut dina
förstärkningar: Sedan du samlat in alla dina
förstärkningar, placerar du ut ALLA dina
marktruppsförstärkningar på planeter du
kontrollerar. Du kan välja att placera alla
på en planet eller sprida ut dem över dina
planeter. Kom ihåg! Du måste placera ut
ALLA dina marktruppsförstärkningar.
När du har placerat ut dina marktrupper,
placerar du ut det skepp som du eventuellt
har byggt. Skeppet måste också placeras
på en planet du kontrollerar. Det får
finnas mer än ett skepp åt gången på
samma planet.
Viktigt: Du får inte placera ut marktrupper
eller skepp på en planet som styrs av den
andra armén i din fraktion.

Var kan jag invadera?
Du kan invadera från alla planeter där
du har trupper till en intilliggande
fiendeplanet. (Om du behöver friska upp
minnet om vilka planeter som ligger intill
varandra, se sidan 3.) Du kan endast
invadera planeter som kontrolleras av den
andra fraktionen, inte din egen fraktion.
Välj en planet med din armés trupper och
meddela vilken intilliggande planet du vill
invadera.
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Skepp
Skepp är ett utomordentligt stöd vid
angrepp (och försvar). De gör dina
tärningsslag mycket bättre (förklaras
senare). De motsvarar dock på egen hand
inte trupper. Skepp måste anfalla (eller
försvara) tillsammans med en eller flera
trupper.

Försvara med skepp
Om du har ett eller flera skepp på den
angripna planeten kan du även använda
dem för att förstärka de försvarande
trupperna.
Skeppsfördelar
Lägg märke till att varje skepp för med sig
en speciell fördel:

HUR STRIDEN GÅR TILL

Anfalla med trupper
Det måste finnas minst två trupper på en
planet för att du ska kunna anfalla. Det
beror på att en trupp måste stanna kvar
för att skydda den planet du invaderar
från. Den truppen kan inte delta i striden.
Välj sedan hur många trupper du vill skicka
från den angripande planeten till striden.
Du kan skicka en, två eller tre trupper. Din
invasionsstyrka kan vara mycket större
än tre, men du kan inte skicka fler än tre
trupper till varje strid.
Anfalla med skepp
Om du har ett eller flera skepp på den
angripande planeten kan du även använda
dem vid anfallet. Skeppen förstärker de
anfallande trupperna.
Försvara med trupper
I nästa steg väljer försvararen hur många
trupper som ska försvara den angripna
planeten. Du kan försvara med en eller
två trupper. Det kan finnas fler trupper på
planeten, men två är det högsta antal du
får använda under en strid. Du fortsätter
att försvara den angripna planeten tills
antingen din sista trupp är slagen eller tills
angriparen avbryter invasionen.

Fighter

Capital

Corvette

Capital: Capital-skepp gör att du kan byta
ut de sexsidiga tärningarna mot åttasidiga.
Ett skepp av Capital-typ gör att du kan byta
ut en sexsidig tärning mot en åttasidig, två
Capital-skepp gör att du kan byta ut två
sexsidiga tärningar mot två åttasidiga och
tre Capital-skepp gör att du kan byta ut tre
sexsidiga tärningar mot tre åttasidiga.
Fighter: Fighter-skepp förhindrar att en
eller flera tärningar ger ”1”. En Fighter
förhindrar att en tärning ger en ”etta”,
två Fighters förhindrar att två tärningar
ger ”ettor” och tre Fighters (endast
för angriparen) förhindrar att alla tre
(angripande) tärningar ger ”ettor”. Alla
tärningar med ”ettor” kastas om tills de visar
något annat än en ”etta”.
Corvette: Corvette-skepp lägger till +1 till
ett tärningsslag, med början från det högsta
resultatet. En Corvette lägger till +1 till ditt
högsta tärningsslag, två Corvettes lägger till
+1 till dina två högsta tärningsslag och tre
Corvettes (endast för angriparen) lägger till
+1 till (angriparens) alla tre tärningar. Obs:
Corvettes kan inte användas för att lägga till
+2 eller +3 till en tärning.
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Byta angripande planet under en invasion
Mellan striderna kan du byta vilken planet
du anfaller från och fortsätta angreppet
från en annan intilliggande planet. Du kan
däremot inte strida med trupper från olika
planeter samtidigt. Under en strid måste
alla dina trupper komma från samma
planet.
Invadera planeten med kejsar Palpatine
Efter Order 66 kommer kejsar Palpatine
att finnas på en planet (se steg 11). När
den planeten invaderas använder de
försvarande trupperna alltid åttasidiga
tärningar, oavsett om det finns några
skepp där eller inte.
Vinna en invasion och gå in med trupper
Du vinner invasionen när du har slagit den
sista kvarvarande truppen på en planet.
Då förstörs även eventuella skepp som
försvarar planeten.
Ta de trupper och skepp som du använde
för att vinna striden och flytta dem till den
planet du invaderat. Du får nu även flytta
dit ytterligare trupper och skepp från den
invaderande planeten. Fastän du bara får
anfalla med tre trupper kan du alltså flytta
fler trupper till din nya planet när du har
vunnit invasionen. Du måste dock göra det
innan du meddelar en ny invasion.

på Mon
sätta en
måste
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som också
sätter
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för att
rar sig med
id försvar).

Besegra en planet med en bricka
Separatistfraktionen placerar ut brickor på
planeter under hela spelet. När republiken
erövrar en planet med en bricka ska den
invaderande spelaren ta pjäsen, vända på
den och placera den framför sig.

vilket visas av de små röda cirklarna.
Republikspelaren får dra extra kort vid
slutet av sin tur, beroende på hur mycket
information han eller hon har samlat.
Observera att det i sällsynta fall kan finnas
fler än en bricka på en planet. I sådana fall
erövrar republikspelaren alla brickor på
planeten.
Eliminera en annan spelare
Du eliminerar en annan spelare om du
besegrar hans eller hennes sista trupp
på spelplanen. Spelaren är då ute ur
spelet. Hans/hennes fraktion har dock
fortfarande möjlighet att vinna spelet.
Den eliminerade spelaren kastar sina
kort. I vanlig RISK får du, spelaren som
eliminerade honom eller henne, hans eller
hennes kort och kan placera dem bland
dina kort.
Om du då får fem eller fler kort på
handen, måste du omedelbart stanna upp
och byta ut kort mot bonusförstärkningar.
Placera dessa förstärkningar i något av
dina territorier. Om du fortfarande har
fem kort eller fler, ska du lämna in fler
och placera ut även dessa förstärkningar.
När du till slut har fyra kort eller färre
fortsätter din tur.
Erövra planeten med kejsar Palpatine
När Order 66 är given (se steg 11)
avslöjar Darth Sidious sig som kejsar
Palpatine. Genom att göra det blir han
sårbar för de slitna Jedi-styrkorna. Om
republiken lyckas erövra planeten med
kejsar Palpatine, vinner de omedelbart.

Brickan visar vilken separatistledare eller
plan som republiken har erövrat. Olika
brickor har olika informationsvärde,
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STEG 7: FÖRSTÄRKNING AV TRUPPER

STEG 8: FÖRSTÄRKNING AV SKEPP

STEG 10

När du är klar med striden (och det är
du som bestämmer när du är klar), får
du EN förstärkning (”fri förflyttning”) av
dina trupper.

Skeppen får också en förstärkning.
Den fungerar på samma sätt som
truppförstärkningen, från en planet till
en förbunden planet.

Vid slutet
har tagit e
Du drar t
från varde
ingen roll
från den a
kort per a

Du kan förstärka din position genom att
ta så många trupper du vill från en av dina
planeter och flytta dessa till en annan
förbunden planet. (Kom ihåg! Det MÅSTE
finnas minst en trupp kvar på en planet:
Du får inte överge en planet.)

STEG 9: ÄNDRAT BEFÄL

Planeterna är ”förbundna” om alla planeter
emellan är STYRDA AV DIG eller DIN
FRAKTION. Du får inte passera över
planeter som kontrolleras av
motståndararméer.
Förstärkning är inte ett angrepp. Det är bara
en förflyttning från en av dina planeter till en
annan för att skydda en front eller för att
komma i position inför nästa omgång.

När du har förstärkt dina trupper och
skepp, kan du fråga den andre spelaren i
din fraktion om du får ta över befälet över
en av hans eller hennes planeter. Det finns
vissa restriktioner för detta:
• Din lagkamrat måste gå med på att du
tar över befälet. Du kan inte ta befälet
över planeten med våld.
• Du får endast ta över en planet per tur.
• Du får endast ta befälet över en planet
där det finns exakt en trupp.
• Du får inte ta över befälet över en
planet där det finns skepp, brickor eller
kejsar Palpatine.
Om det finns en planet med endast en
trupp på, kan du byta ut den truppen
mot en med din egen färg. Lägg tillbaka
den utbytta arméns trupp i dess trupphög
och placera en trupp från din trupphög
på planeten. Nu har du befälet över
denna planet.
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STEG 10: DRA KORT

Vid slutet av din tur drar du ett kort om du
har tagit en planet från motståndararmén.
Du drar två kort om du har tagit en planet
från vardera motståndararmé. Det spelar
ingen roll hur många planeter du har tagit
från den andra fraktionen, du får endast ett
kort per armé.
Exampel: Den blå armén har 13 trupper i
Kashyyyk. Den attackerar den röda spelarens
trupper i Boz Pity, via hyperrymdslinjen, och
vinner. Den blå armén flyttar 6 av sina 13
trupper från Kashyyyk till Boz Pity. Därefter
attackerar den blå armén den röda armén igen
genom en invasion från Boz Pity mot Kessel. Den
blå armén vinner igen och flyttar 2 trupper från
Boz Pity till Kessel.

Erövrade brickor
Republikspelare får också dra kort för
separatistledare som de tagit tillfånga och
planer (brickor) som de avslöjat under sin
tur. På brickorna finns en, två eller tre röda
cirklar. Republikspelare får dra ett kort
för varje cirkel som erövrats under en
tur. Om den röda spelaren till exempel
tillfångatog Count Dooku och Rune Haako
under samma tur, får han eller hon dra
fem extra kort (tre för Dooku och två för
Rune Haako).
När de extra korten dragits, placeras
de erövrade brickorna i lådan och är ute
ur spelet.

Under samma tur, bestämmer sig den blå
armén för att attackera den gula armén med
sina resterande trupper i Kashyyyk och invadera
Haruun Kal. Den blå arméns attack lyckas och
den flyttar 6 av sina 7 trupper från Kashyyyk
till Haruun Kal. Den blå armén fortsätter sin
attack och försöker invadera Rodia (som också
kontrolleras av den gula armén). Ännu en gång
lyckas den blå armén.
Därefter bestämmer sig den blå armén för att
avsluta sina invasioner.
Eftersom den blå armén tog minst en planet från
den röda armén, får den blå armén dra ett kort.
Eftersom den blå armén dessutom tog minst en
planet från den gula armén, får han eller hon
dra ytterligare ett kort. Det spelar ingen roll att
den blå armén tog fler än en planet från både
den röda och den gula armén. Han eller hon får
fortfarande bara dra ett kort för varje.
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RISK STAR WARS KLONKRIGEN

STANDARD RISK

STEG 1:

PLACERA UT BRICKOR
(ENDAST SEPARATISTER)

STEG 1:

FÖRSTÄRKNINGAR

STEG 2:

BYTA KORT MOT TRUPPER

STEG 2:

FLYTTA PÅ ORDER 66-BANAN
(ENDAST SEPARATISTER)

STEG 3:

PLACERA UT TRUPPER

STEG 4:

INVADERA

STEG 3:

FÖRSTÄRKNINGAR

STEG 5:

FÖRSTÄRKNING AV TRUPPER

STEG 4:

BYTA KORT MOT TRUPPER
ELLER SKEPP

STEG 6:

DRA KORT

STEG 5:

PLACERA UT ENHETER

STEG 6:

INVADERA

STEG 7:

FÖRSTÄRKNING AV TRUPPER

STEG 8:

FÖRSTÄRKNING AV SKEPP

STEG 9:

ÄNDRA BEFÄL

STEG 10: DRA KORT
STEG 11: ORDER 66
(ENDAST SEPARATISTER)
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