
GONDOR & MORDOR

REGLER TIL UDVIDELSESSÆTTET

Indledning
Saruman er besejret, men krigen rykker sydpå, efterhånden som
Mordors hære drager ud for at slå Gondors nødstedte forsvar.
Hele Midgård udkæmper dette slag, hvor de gode kræfter
kæmper mod de onde for at bevare deres land. Hvem er
sejrherren, når Den Ene Ring når frem til Dommedagsbjerget?

Dette Ringenes Herre Risk-udvidelsessæt fører slaget videre til
Gondor, Mordor og Haradwaith. Der er også en enestående
version for 2 spillere, hvor du kan genopleve det store slag om
Minas Tiriths mure.

SÅDAN SPILLER DU RINGENES HERRE

RISK MED UDVIDELSESSÆTTET

1. Fæstn spillebrættet fra udvidelsessættet til Ringenes Herre
Risk-spillebrættet som vist.
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Indhold
1 dobbeltsidet spillebræt,
Den Ene Ring, 2 gode hære
(grønne og gule), 2 onde
hære (røde og sorte),
55 kort (22 territoriekort,
17 eventyrkort, 16 Minas
Tirith-belejringskort), 1 rød og
1 sort terning.

2. Tre territorier har nu direkte forbindelse fra
hovedspillebrættet til udvidelsessættet:Vest-Rohan til Drúwaith
Iaur, Rohanpasset til Minas Tirith og Dødemandsmarsken til
Ithilien og til Udûndalen.
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Havnene i Belfalas og Umbar har forbindelse til de 3 havne
på hovedspillebrættet. Du må rykke direkte fra én havn til
en anden.

Den Ene Rings færd omfatter nu yderligere 3 territorier,
før den når til vejs ende ved Dommedagsbjerget. Ryk med
Ringen som normalt, men når Den Ene Ring når frem til
Dommedagsbjerget, skal du slå med terningen. Hvis du slår en
etter, toer eller treer, må du fortsætte spillet, men slår du en
firer, femmer eller sekser, er spillet slut.

3. Bland de nye territorie- og eventyrkort med de samme kort
fra hovedspillet.

4. Du må vælge, hvilke nye og gamle hærenheder, du vil spille
med. De bataljoner, der medfølger i udvidelsessættet, har
samme værdi, som bataljonerne i hovedspillet.

5. Tag det følgende antal af dine mindste bataljonenheder:
2 spillere 60 bataljoner hver
3 spillere 50 bataljoner hver
4 spillere 45 bataljoner hver

6. Hver spiller trækker 4 eventyrkort. Hver spiller må højst have
4 eventyrkort under hvert spil.

SÅDAN VINDER DU SPILLET
Når spillet er slut, findes vinderen på samme måde som i
hovedspillet, dog med følgende undtagelser:

• Spilleren, der repræsenterer de onde kræfter, får 4 ekstrapoint
for Barad-Dûr.

• Spilleren, der repræsenterer de gode kræfter, får 4 ekstrapoint 
for Minas Tirith.

• Hvis de gode kræfter har besat Dommedagsbjerget, får den
pågældende spiller 4 bonuspoint.
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ALTERNATIVE
SPIL

GODE OG ONDE ALLIANCER

(Kun 4 spillere)
I denne version af spillet er
pointsystemet ændret, så de gode
kræfter og de onde kræfter hver
især skal samarbejde
med deres allierede for at 
vinde spillet.
Spil som normalt. I pointrunden i
slutningen af spillet skal du regne
dit samlede antal point ud på
samme måde som i hovedspillet:
• De gode kræfter tæller deres
point sammen.

• De onde kræfter tæller deres
point sammen.

Vinderen er den spiller fra den
vindende side, der har det højeste
individuelle antal point.

JAGTEN PÅ RINGBÆREREN

(Kun 2 eller 4 spillere)
Spil som normalt, men:
• Hvis broderskabet når frem til
Dommedagsbjerget, vinder de
gode kræfter automatisk spillet.

• Hvis de onde kræfter tager
broderskabet til fange på dets
færd gennem Midgård, vinder
de onde kræfter med det
samme.

Hvis du spiller for de onde
kræfter, kan du forsøge at tage
broderskabet til fange, når Den
Ene Ring er i et territorium, som
du har besat, når din tur starter.
Du skal slå med 2 terninger, og
du vinder, hvis du slår en tolver.
Hvis du har en leder i det
territorium, skal du lægge 1 til
det antal, som terningen viser.
Hvis du er i et område i Mordor,
skal du også lægge 1 point til.
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1 bataljon 3 bataljoner 5 bataljoner
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