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Til sidst i din tur gør du 2 ting:

Ryk dine arméer.

Træk et kort (måske).
1
2

GIV AGT!

Du bestemmer selv, om du vil rykke dine arméer.

Du kan flytte lige så mange arméer, du vil, fra et af dine 

territorier til et andet tilstødende territorium (husk at 

efterlade mindst 1 arme – du kan ikke forlade et territorium 

helt).

Territorier er “forbundne”, hvis alle mellemliggende territorier 

også kontrolleres af dig. Du kan ikke passere igennem 

fjendens territorier.

Dette er ikke et angreb. Det er en troppebevægelse fra et af 

dine territorier til et andet med henblik på at beskytte din 

front eller at forberede dit næste træk.

Du kan rykke 1 gang pr. tur.

RYK DINE ARMÉER

Se, hvor mange neutrale arméer der blev besejret under sidste spillers tur. Se på tallet under den 

sidste armé (yderst til højre). Kast 2 terninger.

Hvis det tal, du kaster, er lig med eller højere end tallet under arméen, skal du tage halvdelen af 

arméerne på kortet (rundet op) og placere dem på et eller flere territorier, hvor der allerede står 

neutrale arméer. Læg de resterende arméer tilbage i æsken.

Hvis det tal, du kaster, er lavere end tallet under arméen, skal du lægge alle de besejrede arméer 

tilbage i æsken.

Denne fase er valgfri. Du kan også vælge blot at lægge alle de neutrale arméer tilbage i æsken.

NEUTRAL MODSTAND

I KOMMANDORUMMET skal du gennem 2 yderligere trin i starten af din 
tur. 2 diagrammer hjælper dig med disse trin. Som forklaret i ANGREB 
bliver besejrede arméer ikke lagt direkte tilbage i bunken med 
arméer, men bliver i stedet placeret på et diagram. Neutrale arméer 
skal placeres på diagrammet for neutrale arméer, mens spillernes 
arméer skal placeres på deres respektive diagrammer. Dette kort 
forklarer, hvordan disse arméer påvirker spillet.

GIV AGT!

I starten af Blås tur står der 7 neutrale arméer 

på diagrammet over besejrede neutrale. Blå 

kaster 2 terninger og slår 9. Han tager de 7 

arméer på diagrammet, lægger 3 tilbage i 

æsken og placerer 4 arméer på neutrale 

territorier på spillebrættet. Hvis han havde 

slået 5 eller derunder, skulle han have lagt 

alle arméerne tilbage i æsken.

I KOMMANDORUMMET ryger de besejrede 

arméer ikke umiddelbart tilbage i bunken 

med arméer. De skal placeres på et 

diagram over besejrede arméer. Spillerne, 

også den neutrale spiller, har hvert sit 

diagram. Når du placerer besejrede 

arméer på diagrammet, skal du udfylde 

kortet fra venstre mod højre. Hvis et 

diagram er fyldt helt op med arméer, 

ryger de besejrede arméer tilbage i 

bunken med arméer. Du kan på 

DIAGRAM-kortet se, hvordan disse 

besejrede arméer fungerer.

KUN I KOMMANDORUMMET

Du kan angribe igen, hvis du vil og er i stand til 
det. Du kan angribe det samme eller et nyt 
territorium.

Ryk de angribende arméer ind på territoriet. Du kan 
også rykke yderligere arméer ind fra det angribende 
territorium. Så selv om du kun kan angribe med 3 
arméer, kan du godt flytte flere arméer ind på det 
erobrede territorium. Husk, du skal efterlade mindst 1 
armé – du kan ikke forlade et territorium helt.

Hvis din modstanders hovedstad ligger i det erobrede 
territorium, skal du bare lade hovedstaden ligge.

Du må angribe et andet territorium igen, hvis du vil og 
kan.

Hvis forsvareren stadig
har arméer på territoriet:

Hvis forsvareren ikke har 
flere arméer på territoriet:

Antallet af arméer, du indkalder i starten af 

din tur, udregnes på følgende måde:

Antal territorier og byer, du 

kontrollerer, divideret med 3

Evt. regionsbonusser

Antal hovedstæder, du kontrollerer

Arméer, du får ved at aflevere kort

GIV AGT!

REGIONSBONUS(SER)

Hvis du har kontrol over alle territorier i en region, har du 
kontrol over regionen. Diagrammet ved siden af regionen 
viser, hvor mange arméer du indkalder. Indkald disse 
arméer, og stil dem sammen med de øvrige arméer foran 
dig.

2

Hvis du har kontrol over alle territorier i den 
orange region, indkalder du 5 ekstra 
arméer.

TERRITORIER OG BYER
Dividér det samlede antal territorier og byer, 
du kontrollerer, med 3 (en evt. rest ignoreres). 
Hvis tallet er lavere end 3, runder du op til 3. 
Stil det samlede antal arméer op foran dig.

Rød kontrollerer 19 territorier og byer ved starten af 
sin tur. 19 divideret med 3 er 6. Rød indkalder 6 
arméer. 

Blå kontrollerer 5 territorier og ingen byer ved starten 
af sin tur. 5 divideret med 3 er 1. Men da du altid 
indkalder mindst 3 arméer, indkalder Blå 3.

TE
RR

IT
OR

IE
R 

OG
 B

YE
R

Læg disse missionskort på spillebrættet:
• Kontrollér 6 byer
• Kontrollér flådebasen i Danmark
• Udryd den neutrale spiller
• Kontrollér begge satellitbaser
• Kontrollér 6 territorier med hårdt terræn
• Kontrollér den grønne region
• Kontrollér de 6 territorier, der har kystlinjer
• Kontrollér den gule region
Læg resten af missionskortene tilbage i æsken – 
de skal ikke bruges i dette spil.

Placér byer på de følgende territorier:
• Storbritannien
• Belgien
• Finland
• Litauen
• Polen

Læg disse missionskort på spillebrættet:
• Kontrollér flådebasen i Danmark
• Udryd den neutrale spiller
• Kontrollér 6 territorier med hårdt terræn
• Kontrollér den grønne region
• Kontrollér de 6 territorier, der har kystlinjer
• Kontrollér den lilla region
• Kontrollér den schweiziske bankboks
• Kontrollér 2 hele regioner
Læg resten af missionskortene tilbage i æsken – 
de skal ikke bruges i dette spil.

Placér byer på de følgende territorier:
• Irland
• Norge
• Sverige
• Danmark
• Estland

• Schweiz
• Østrig
• Italien
• Rumænien

• Tjekkiet
• Ungarn
• Moldova
• Østlige Ukraine
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= antal arméer = by = hovedstad

SPILLEBRÆT

SPILLEBRÆT

• Spillebræt • 6 terninger • 30 kort

• 3 sæt farvede enheder

• 9 byer • 2 hovedstæder • ark med dele

INDHOLD

Spillebrættet består af 30 territorier, der 

er fordelt over 6 regioner: gul, grøn, brun, 

blå, orange og lilla.

Nogle territorier støder op til hinanden, 

dvs. at de enten har fælles grænse eller 

har en kystlinje, der forbinder dem.

11 territorier har hårdt terræn, der er 

markeret med bjerge eller sumpe. Hårdt 

terræn sætter en grænse for, hvor mange 

arméer der kan angribe det territorium. Se 

flere oplysninger på ANGREB-kortet.

SPILLEBRÆ
T

Byer bliver placeret på forskellige 
territorier på spille- brættet. Hvis du 
kontrollerer et territorium med en by, 
kontrollerer du også den by. Antallet 
af byer under din kontrol bliver lagt 
til antallet af territorier, du kontroller, 
når du indkalder arméer. De kan 
også være nødvendige for at 
gennemføre visse missioner.

Byer bliver placeret på forskellige territorier på 
spillebrættet. Hvis du kontrollerer et 
territorium med en by, kontroller du også den 
by. Antallet af byer under din kontrol bliver 
lagt til antallet af territorier, du kontroller, når 
du indkalder arméer. De kan også være 
nødvendige for at gennemføre visse missioner.

Sydfrankrig, Nordfrankrig, Belgien, 

Holland og Tyskland er territorier. 

Tilsammen udgør de den grønne 

region.

Polen støder op til Preussen, Litauen, 

Hviderusland, det vestlige Ukraine, 

Slovakiet, Tjekkiet og Tyskland, da de 

deler grænser. Polen støder også op til 

Sverige, da de er forbundet med en 

kystlinje.

Der er missionsmål på 4 af territorierne på 

spillebrættet (Schweiz, Danmark, det vestlige 

Ukraine og Norge). Missionsmål har ingen 

betydning for arméer eller i kamp, men nogle 

missioner kræver, at du indtager et eller flere 

af dem.
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Blå kontrollerer den blå region. Ud over arméerne fra 
sine territorier indkalder Blå også 2 arméer fra den 
blå region.

Rød kontrollerer den brune og den gule region. Ud 
over arméerne fra sine territorier og byer indkalder 
Rød også 8 arméer fra disse to regioner (5 for brun og 
3 for gul).
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Rød angriber Blås enlige forsvarsarmé i 
Finland fra Sverige med 3 arméer. Rød 
vinder slaget og rykker sine 3 angribende 
arméer ind i Finland. Derefter rykker han 
yderligere 4 arméer ind i Finland fra 
Sverige. Han skal efterlade mindst 1 armé.

Når din tur slutter, kan du rykke arméer fra 

Tyskland gennem Polen og Hviderusland ind 

i Sydrusland, da du kontrollerer alle disse 

territorier.

Eftersom du kun er rykket gennem dine egne 

territorier, er Tyskland og Sydrusland 

“forbundne”.

Hvis du har erobret mindst 1 af din modstanders territorier, får 
du et kort. Træk det øverste fra bunken, og tag det op på 
hånden. Uanset om du har erobret 1 eller 28 territorier, får du 
kun 1 kort.

Du skal ikke trække et kort, hvis du kun har erobret neutrale 
territorier.

Hvis du får et missionskort, skal du ikke trække et kort i den tur.

Hvis der ikke er flere kort i bunken, skal du blande de brugte 
kort for at lave en ny bunke.

TRÆK ET KORT
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