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Iron Sky-lautapeli pohjautuu täyspitkään elokuvaan Iron Sky, vuoteen 
2018 sijoittuvaan synkkään tieteiskomediaan. Valtakunta on saanut 
koottua lentävistä lautasista ja avaruus-zeppelineistä koostuvan massiivisen 
valloituslaivaston, ja he saapuvat takaisin Maahan vain yksi asia mielessään: 
maailmanherruus!

Iron Sky-lautapelissä pelaajat osallistuvat maailmanhistorian eeppisimpää 
sotaan. Tavoitteena on kerätä omalle osapuolelle mahdollisimman paljon 
voittopisteitä. Sekä hyökkäävät, että puolustavat pelaajat toimivat omilla 
sotanäyttämöillään ja saavat pisteensä oman maanosansa tilanteen mukaan.

Iron Sky-lautapelissä sota on juuri alkamassa. Satelliitit hälyttävät 
tunnistamattomista lentävistä aluksista Maan kiertoradalla. Valmiusjoukot 
ovat päässeet asemiin, valmiina vastaanottamaan tuntemattoman uhan. 
Edessä on puolustustaisto kaikkien aikojen yllätyshyökkäystä vastaan. 
Pelaajat ottavat vaikutusvaltaisten komentajien roolit molemmilta puolilta. 
Sotaa käydään suurella mittakaavalla, kun armeijat pyrkivät valtaamaan 
alueita kaikin keinoin.

PELIN TAVOITE
Kiertoradalta Maan pinnalle hyökkäävän Valtakunnan armeijat yrittävät 
saada haltuunsa mahdollisimman monta aluetta ennen pelin loppua. Maata 
puolustava UWC (United World Confederacy) taas yrittää pitää pintansa 
yllätyshyökkäystä vastaan.

Pelaajat pyrkivät tekemään parhaansa oman joukkueensa hyväksi. Jokaisella 
pelaajalla on vastuullaan yksi maanosa, jossa hänen armeijansa toimivat. 
Toisten komentajien auttaminen on kuitenkin ajoittain tarpeen.

Peli kestää seitsemästä kymmeneen kierrosta. Tämän jälkeen kummallekin 
puolelle lasketaan pisteet ja se puoli, jolla on enemmän pisteitä 
yhteenlaskettuna, voittaa pelin. Pisteisiin vaikuttavat pelin lopussa hallitut 
alueet, pelin aikana aiheutetut tuhot sekä komentajien omat operaatiot.

PELIN KULKU
Vuoron alussa pelaajat keräävät resursseja maanosansa tilanteen mukaan. 
Mitä enemmän pelaajalla on alueita hallussaan, sitä enemmän hän saa 
resursseja käyttöönsä. Pelaajat pelaavat Komentokortteja tehdäkseen 
toimintoja pelilaudalla. Koko puoli pelaa komentonsa kerrallaan, jonka 
jälkeen vuoro siirtyy vastapuolelle. 

Komentokorteilla lisätään ja liikutetaan Joukkuelaattoja pelilaudalla. 
Armeijoiden liikkuessa vihollisen alueelle käynnistyy taistelu, joka ratkaistaan 
heti taistelukorteilla. Taistelut hoituvat nopeasti ja alueen hallitsijan 
vaihtuessa seuraavalla vuorolla saadut resurssit muuttuvat. 

PELITYYPIT
Peli vaatii parillisen määrän pelaajia ja säännöt ovat kirjoitettu kuuden 
pelaajan näkökulmasta. Poikkeukset on merkitty symboleilla 2  kahdelle 
pelaajalle tai 4  neljälle pelaajalle.

Alkuvalmisteluissa neuvotaan erilaiset Vaihtoehtoiset säännöt, joilla peliä voi 
muuttaa kokemuksen karttuessa. Ensimmäistä kertaa pelatessa kannattaa 
jättää kaikki Vaihtoehtoiset säännöt pois pelistä.

 Vaihtoehtoiset säännöt ovat merkitty tällä symbolilla.

 • Erikoiskomennot  • Salaiset operaatiot
 • Satunnainen pelin kesto • Eliittijoukot
 • Aloite   • Valmiustilat
 • Kontrolloitu taistelu

Aloittelija: Ei Vaihtoehtoisia sääntöjä
Kokenut:  Erikoiskomennot,Satunnainen pelin kesto, Aloite,
  Salaiset operaatiot
Veteraani: Kaikki Vaihtoehtoiset säännöt

Lautapeli
Vuonna ´45 ensimmäiset Valtakunnan avaruusalukset laukaistiin salaisesta Antarktikselle rakennetusta tukikohdasta tehtävänään perustaa sotilastukikohta Schwarze Sonne Kuun pimeälle puolelle. 
Tukikohdan tavoitteena oli rakentaa mahtava valloituslaivasto, joka palaisi ottamaan Maan hallintaansa ajan ollessa otollinen. Vuonna 2018 he palaavat ja on takaisinmaksun aika! Valmistaudu, sillä 
Neljäs Valtakunta on laskeutumassa pöydällesi!
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Pelilaudat    
(3kpl) Jokaisella pelilaudalla on eri 
maanosa.  UWC:n pelaajat katsovat 
pelilautaa eteläpuolelta, Valtakunnan 
pelaajat taas pohjoispuolelta.

Komentajalomakkeet  
(3kpl / osapuoli) Pelaajan kortit ja 
pelimerkit asetellaan 
Komentajalomakkeen mukaan.

Komentokortit   
(15kpl / Komentaja) Komentokorteilla 
vaikutetaan pelilaudan tapahtumiin. Jokaisen 
Komentajan Komentokorttipakka on erilainen.

 Erikoiskomennot: Erikoiskomennot ovat uniikkeja ja 
niillä on tavallista komentoa suuremmat vaikutukset. 

Taistelukortit   
(48kpl / osapuoli) Taistelukorteilla 
ratkaistaan nopeasti taistelutilanteet 
sotatilassa olevalla Alueella.

Salaiset operaatiot 
(8kpl / osapuoli) Salaiset operaatiot 

voivat muuttaa pelaajan päämääriä 
pelilaudallaan uuden tavoitteen tullessa 
peliin. 

Joukkuelaatat                
 (jokaisella maanosalla: 15kpl UWC ja 20kpl 
Valtakunta) 
Joukkuelaatat ovat pelin tärkein työkalu Maan 
pinnalla toimimiseen. 1-3 Joukkuelaatan pinoa 
kutsutaan Armeijaksi. Alueen hallintaan tarvitsee 
aina Armeijan.

Terrorimerkit    
(3kpl) Valtakunnan kaaokseen ajamat Alueet merkitään 
Terrorimerkillä.

Elektronisen häirininnän merkit  
(3kpl) Elektroninen häirintä estää Valtakunnan liikkeet kiertoradalta 
Maan pinnalle ja takaisin. Vaikutuksen alla oleva Kiertoradan 
sektori merkitään tällä merkillä.

Aikamerkit     
(10kpl) Aikamerkkien avulla seurataan pelin 
etenemistä.

Resurssimerkit    
(3kpl jokaista) Resurssimerkillä merkitään pelaajan 
käytössä olevia resursseja.

2 4
Lainamerkit ja 
Neuvonantomerkit

(4kpl Laina, 2kpl Neuvonanto) Nämä merkit ovat käytössä 
kahden ja neljän pelaajan peleissä. Niitä voidaan käyttää 
ylimääräisten resurssien hankintaan. 

Miehitysmerkki    
(3kpl) Miehitysmerkki kertoo maanosan tilanteesta. Pelaaja saa 
enemmän resursseja hallitessaan useampaa Aluetta. Tämä merkki 
asetetaan jokaisen pelilaudan Blitz-mittarille.

Hävitysmerkki    
(3kpl) Tämä merkki kertoo Valtakunnan Maalle aiheuttamista 
tuhoista. Tämä merkki asetetaan jokaisen pelilaudan Blitz-
mittarille.

Aloitemerkit   
(6kpl) Aloitemerkkejä käytetään Vaihtoehtoisena sääntönä 

ja niillä tuodaan lisää hallintaa Taistelukortteihin. Aloite 
vähentää satunnaisuuden määrää, kun Hyökkääjä voi etsiä taistelussa tiensä 
useamman Osuman aiheuttamiseen.

Eliittijoukot    
(3kpl) Eliittijoukot ovat UWC:n parhaimmistoa. Niitä 

käytetään Vaihtoehtoisena sääntönä, ja ne tuovat UWC:n 
pelaajille hieman lisää kestoa ja hallintaa sodankäyntiin.

Komentajat

UWC 

Poliitikko:
Monipuolinen komentaja, 
joka pyörittää poliittista 
toimintaansa rahalla.

 
Kenraali: 
Suoraviivaiseen armeijoiden 
värväämiseen ja niiden 
liikutteluun keskittynyt 
komentaja.

Agentti: 
Tasainen komentaja, jolla 
on yhteydet sekä poliittiseen 
valtaan, että sotilaalliseen 
kalustoon.

VALTAKUNTA

General der Infantrie: 
Jalkaväen liikuttaminen Maan 
pinnalle on tämän kenraalin 
vahvuus.

General der Artillerie: 
Kiertoradalta 
pommittaminen on 
tykistökenraalin erikoisalaa.

General der Einsatzgruppen: 
Tiedustelukenraali on 
erikoistunut nopeisiin 
hyökkäyksiin.

Pelin osat
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1  Pelilautojen valmistelu   
1. Pelilaudat asetetaan pöydälle 
vierekkäin järjestykseen 
“Amerikka - Eurooppa - 
Aasia.”

2 4
 Pelilaudat 

voidaan valita tai 
ottaa sattumanvaraisesti. Pelistä 
poisjääneet pelilaudat ovat 
Neutraaleita maanosia. 

2  Komentajat     
1. Sekoita Komentajalomakkeet 
kuvapuoli alaspäin.

2. Jokainen pelaaja ottaa yhden 
Komentajalomakkeen kuvapuoli 
alaspäin. Komentajat voidaan 
paljastaa tämän jälkeen.

3. Pelaajat ottavat Komentokorttipakan, jossa on Komentajalomaketta 
vastaava luokkasymboli kuvapuolella.

4
 Jos saman osapuolen kolmas Komentajalomake vedetään, se 

siirretään sivuun ja pelaaja vetää uuden Komentajalomakkeen. 

2
 Ensimmäinen pelaaja vetää satunnaisen Komentajalomakkeen. 

Toinen pelaaja sekoittaa ja ottaa yhden vastapuolen Komentajista.

3  Pelilautojen arvonta   
1. UWC:n Komentajalomakkeet sekoitetaan ja jaetaan pelilaudan eteläiselle 
puolle.

2. Valtakunnan Komentajalomakkeet sekoitetaan ja jaetaan pelilaudan 
pohjoiselle puolle.

3. Komentajalomakkeet paljastetaan ja pelaajat istuvat Komentajiensa 
mukaisesti pelilautojen viereen. Pelaajat voivat tarkistaa Komentajalomakeen 
luokkasymbolin 
Komentokortti- 
pakastaan. 

mmmisissisisttetetett lululululu   4  Komentokortit     
1. Komentopakat sekoitetaan ja 
asetetaan Komentajalomakkeen 
päälle.

  Vaihtoehtoinen sääntÖ: Erikoiskomennot
• Maan ja Valtakunnan erikoiskomennot otetaan erilleen ja sekoitetaan. 
Jokaiselle UWC:n pelaajalle jaetaan kaksi UWC:n Erikoiskomentokorttia ja 
jokaiselle Valtakunnan pelaajalle kaksi Valtakunnan Erikoiskomentokorttia.  
Käyttämättömät Erikoiskomennot poistetaan pelistä.

• Pelaajat sekoittavat nämä kortit omiin Komentopakkoihinsa katsomatta 
niitä.

5  Taistelukortit     
1. UWC:n Taistelukortit sekoitetaan 
ja jokaiselle UWC:n pelaajalle jaetaan 
kymmenen korttia kuvapuoli alaspäin. 

2. Valtakunnan Taistelukortit sekoitetaan 
ja jokaiselle Valtakunnan pelaajalle jaetaan 
kymmenen korttia kuvapuoli alaspäin. 

3. Loput kortit laitetaan 
taistelukorttipankeiksi myöhempää käyttöä varten.

4. Jokainen pelaaja nostaa päällimmäisen kortin taistelukorttipinostaan sen 
viereen. 

 Vaihtoehtoinen sääntÖ: Kontrolloitu taistelu
• Jokainen pelaaja nostaa kaksi päällimmäistä Taistelukorttia käteensä 

ennen Reservin Taistelukortin nostamista. Tässä versiossa pelaajat näkevät 
kahden Taistelukortin sisällön ennen pelaamista.

Alkuvalmistelut
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6  Joukkueet  ₍UWC₎    
1.  Jokainen UWC:n pelaaja ottaa 15 Joukkuelaattaa, jotka vastaavat väriltään hänen 
pelilautaansa.
2. Jokaiselle lipulla merkitylle Komentokeskukselle asetetaan yksi Joukkuelaatta. 
3. Loput Joukkuelaatat asetetaan Komentajalomakkeen viereen.

2 4
 • Kaksi Neutraalin maanosan 

Joukkuelaattaa asetetaan pelilaudan 
reunalle.

 Vaihtoehtoinen sääntÖ: Eliittijoukot
• UWC:n pelaajat ottavat Eliittijoukkolaatan ja asettavat sen 
Komentajalomakkeensa viereen

7  Joukkueet ₍Valtakunta₎    
1. Jokainen Valtakunnan pelaaja ottaa 20 Joukkuelaattaa, jonka kuvitus vastaa 
väriltään hänen pelilautaansa.
2. Jokaiselle Kiertoratasektorille asetetaan yksi Joukkuelaatta. 
3. Loput Joukkuelaatat asetetaan Komentajalomakkeen viereen.

8  Resurssit  
1. UWC:n pelaajat ottavat Raha- ja 
Politiikkapistemerkkinsä ja asettavat ne 
Komentajalomakkeelleen pienillä kolmioilla 
merkittyihin aloitusruutuihin. UWC:n Komentajilla on 
erilaiset aloitusresurssit.

2. Valtakunnan pelaajat asettavat 
Komentopistemerkkinsä Komentajalomakkeelleen nollalla merkittyyn ruutuun.

2 4
• Aseta kaksi Lainamerkkiä pelilaudan reunalle Neutraalin maanosan 
puolelle.

• Aseta yksi Neuvonantomerkki pelilaudan reunalle Neutraalin maanosan puolelle.
• Jos pelissä on kaksi Neutraalia maanosaa, merkit asetetaan molemmille puolille.

ppp JJJJ jjj

Alueet

A Alueen numero: Alueet ovat numeroitu Salaisia operaatioita varten. 
Ensimmäistä kertaa pelatessasi voit jättää numeron huomiotta.

B Voittopisteet: Aluetta hallitseva pelaaja saa pelin lopussa tämän 
pistemäärän.

C  Alueen nimi

D  Etulinja : Aluetta Valloittava Armeija asetetaan tähän ruutuun.

E  Komentokeskus : Aluetta Hallitseva Armeija asetetaan tähän 
ruutuun.

F  Sektorinumero: Sektoreita käytetään Vaihtoehtoisissa säännöissä.

REITIT

G  Normaali reitti: Oransseja reittejä käytetään Maan pinnalla tapahtuviin 
liikkeisiin. Sekä UWC että Valtakunta voi käyttää näitä reittejä.

H  Mannertenvälinen reitti: Valkoisia reittejä käytetään liikuttaessa 
toiselle pelilaudalle. Sekä UWC että Valtakunta voi käyttää näitä reittejä.

I  Kiertoratareitti: Punaisia reittejä käytetään vain Kiertoradan ja Maan 
pinnan välisissä liikkeissä. Vain Valtakunnan käytettävissä.

A

C

D E

B

G

H

I

Pelimerkkien pussittaminen
Seuraavan pelin alkuvalmisteluja voi helpottaa pussittamalla pelimerkit 
seuraavasti:

F

UWC:N KOMENTAJAT
15 Joukkuelaattaa
Rahamerkki
Politiikkapistemerkki
Elektroninen häirintä -merkki
Aloitemerkki
Miehitysmerkki
Hävitysmerkki
Eliittijoukot

VALTAKUNNAN KOMENTAJAT
20 Joukkuelaattaa
Komentopistemerkki
Terrorimerkki
Aloitemerkki

YLEISET PELIMERKIT
Aikamerkit
Lainamerkit
Neuvonantomerkit
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9  Blitz-mittari    
1. Miehitysmerkki asetetaan kiertorataa lähimpänä 
olevaan X-kirjaimen muotoiseen kohtaan. Merkin 
sininen ja punainen puoli asetetaan Blitz-mittaria 
vastaavasti.

2. Neliön muotoinen Hävitysmerkki asetetaan 
Miehitysmerkin eteen niin, että se on UWC:n 
pelaajan puolella.

 
10  Aikamerkit

1. Punainen Päättymismerkki laitetaan 
pöydälle kuvapuoli alaspäin. Sen päälle 
pinotaan seitsemän satunnaista Aikamerkkiä 
kuvapuoli alaspäin. Peli kestää tasan 
kahdeksan vuoroa.

 Vaihtoehtoinen sääntÖ: Satunnainen pelin kesto
• Punainen Päättymismerkki ja kolme satunnaista Aikamerkkiä otetaan 
sivuun. Ne sekoitetaan ja pinotaan satunnaisesti. Loput Aikamerkit 
sekoitetaan ja pinotaan aiempien päälle. 
Päättymismerkki paljastuu aikaisintaan 
seitsemännen vuoron päätteeksi ja 
viimeistään kymmenennellä vuorolla.

=

1=

11Terrorimerkit ja Elektroninen häirintä-merkit
1. Jokainen UWC:n pelaaja ottaa Elektronisen sodankäynnin merkin ja 
asettaa sen Komentajalomakkeensa viereen.
2. Jokainen Valtakunnan pelaaja ottaa Terrorimerkin ja asettaa sen 
Komentajalomakkeensa viereen.

12   Salaiset operaatiot 

Vaihtoehtoinen sääntÖ
1. Sekoita UWC:n ja Valtakunnan Salaiset operaatiot erillään.

2. Jokaiselle pelaajalle jaetaan yksi Salainen operaatio-kortti. Pelaajat voivat 
katsoa kortin paljastamatta sitä toisille pelaajille.

3. Loput Salaiset operaatiot poistetaan pelistä. Korttien tavoitteista on 
tarkemmin tietoa luvussa Vaihtoehtoiset säännöt - Salaiset operaatiot.

13  Aloituskortit
1. Kaikki pelaajat nostavat viisi Komentokorttia käteensä.

14  Peli alkaa
1. Valtakunta aloittaa ensimmäisen vuoron.

Esimerkki valmiista pelialueesta. 

1  Pelilauta

2  Komentajalomake

3  Komentokorttipakka

4  Komentokortit kädessä

5  Taistelukorttipakka ja  
 Reservin Taistelukortti

6  Taistelukorttipankki

7  Joukkuelaatat

8  Terrorimerkki

9  Elektroninen häirintä-merkki

10  Resurssimerkit

11  Miehitysmerkki ja
 Tuhomerkki

12  Aikamerkit

3

1

11

5

5

7

7 9

8

4

4

3

10

2

10

2

6

6

12
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Resurssivaihe
1. Saatujen resurssien määrä katsotaan Blitz-mittarista 
Miehitysmerkin vierestä.
2. Resurssimerkit siirretään oikeaan kohtaan 
Komentajalomakkeen resurssilaskurilla.
3. Resurssien maksimimäärä on kahdeksan.

• UWC:n pelaajat katsovat lisättävien resurssien määrän Miehitysmerkin 
vasemmalta, siniseltä puolelta.
• Tämä määrä lisätään edelliseltä vuorolta jääneisiin Rahoihin ja 
Politiikkapisteisiin.

• Valtakunnan pelaajat katsovat saamansa Komentopisteet itsestään 
katsottuna Blitz-mittarin vasemmalta, punaiselta puolelta.
• Komentopistemäärä asetetaan suoraan tätä numeroa vastaavaan 
kohtaan, koska edelliseltä vuorolta pisteitä ei siirry seuraavalle.

+5

Blitz-mittari
Tämä mittari kertoo hyökkäyksen etenemisestä maanosalla. Vuoron 
alussa saadut resurssit katsotaan X-muotoisen Miehitysmerkin kohdalta. 
Jos pelaajat haluavat varmistaa että Miehitysmerkki on pelin aikana 
liikkunut oikein, voivat he tarkistaa sen helposti pelin aikana. Pelaajan ja 
Miehitysmerkin väliin jäävien tyhjien X-muotoisten kuvioiden määrä on 
sama kuin hänen hallitsemiensa Alueiden määrä.

1  X-muotoisen miehitysmerkin valkoinen 
kolmio kertoo UWC:n pelaajan pelin lopussa 
saamat Voittopisteet.

2  UWC:n pelaajat saavat vuoronsa alussa 
resursseja Blitz-mittarin siniseltä puolelta 
Miehitysmerkin kohdalta.

3 Valtakunnan pelaajat saavat vuoronsa 
alussa resursseja Blitz-mittarin punaiselta 
puolelta Miehitysmerkin kohdalta.

4  Neliön muotoinen tuhomerkki kertoo 
Valtakunnan pelaajan pelin lopussa saamat 
Voittopisteet.

1

4

2

3

Iron Sky-lautapelissä jokainen pelaaja keskittyy pääasiassa omaan pelilautaansa, mutta oman puolen etenemisen tarkkailu tuo lisää syvyyttä ja vuorovaikutusta 
peliin. Koko puoli pelaa vuoron vaiheet kerralla. Kun kaikki vuorossa olevan puolen pelaajat ovat tehneet vaiheen toiminnot, siirrytään seuraavaan 
vaiheeseen. Vuoro siirtyy toiselle puolelle, kun kaikki aktiivisen puolen pelaajat ovat päättäneet vuoronsa. Valtakunta on ensimmäinen aktiivinen puoli. Kun 
heidän vuoronsa on pelattu, pääsevät UWC:n pelaajat aloittamaan oman pelinsä.

Halutessaan pelaajat voivat katsoa yhden maanosan komennot ennen siirtymistä toisen maanosan tapahtumiin. Ensimmäisiä pelejä pelatessa tämä voi 
selventää pelin kulkua. Kokeneemmat pelaajat voivat hyvinkin pelata oman maanosansa komentovaiheen samanaikaisesti. Samanaikaisesti pelatessa voi 
katsoa oman puolensa edistymistä ennen päätöstä resurssien antamisesta tai omien komentojen pelaamisesta.

Vuoron aikana on mahdollista liikkua auttamaan toiselle maanosalle tai antaa resursseja toiselle pelaajalle. Hän voi hyödyntää niitä vielä samalla vuorolla.

Pelin kulku
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Komentovaihe
Komentovaiheen aikana pelaajat voivat pelata kädestään 
haluamansa määrän Komentokortteja. Lisäksi heillä on 
käytössään myös Käskyjä, jotka eivät vaadi kortin käyttämistä. 
Näitä voidaan tehdä halutussa järjestyksessä niin kauan kuin 
pelaajalla riittää resursseja ja hän haluaa niitä pelata. UWC:n 
pelaajille voi olla joskus tarpeen säästää resursseja seuraavalle 
vuorolle.

Komentojen pelaaminen
1. Pelaaja valitsee käsikorteistaan Komentokortin ja pelaa sen eteensä.

2. Kortin yläreunaan merkitty hinta maksetaan liikuttamalla Resurssimerkkiä 
vastaavalla Resurssilaskurilla kohti nollaa.

3. Pelattu kortti käsitellään välittömästi ennen seuraavan kortin pelaamista. 

4. Vuoronsa aikana pelaaja voi pelata niin monta korttia kädestään, kuin hän 
Resursseillaan pystyy.

5. Käytetyt Komentokortit asetetaan poistopinoon pelaajan Komentopakan 
viereen.

• Komennot ovat selitettynä tarkemmin luvussa Komennot, sivu 10.

Erikoiskomennot
1. Erikoiskomennot ovat uniikkeja ja pelattavissa vain kerran 
pelin aikana. Nämä kortit ovat kuvitettuja ja kortin toimintoa 
vastaava symboli on kortin alareunassa.

2. Käytetyt Erikoiskomennot laitetaan pelaamisen jälkeen 
sivuun tai takaisin pelilaatikkoon.

3. Vuoron loppuvaiheessa käsikorteista poistetut Erikoiskomennot asetetaan 
normaalisti poistopinoon.

Erikoiskomentojen yksilölliset käyttötavat ovat selitettynä luvussa 
Vaihtoehtoiset säännöt – Erikoiskomennot, sivu 20.

Käskyt
Käsky: Järjestäytyminen

• UWC:n pelaajat voivat ryhmittää Joukkueitaan maksamalla yhden 
Rahan tai Politiikkapisteen Joukkuelaattaa kohden. Joukkue voidaan 
liikuttaa viereiselle Alueelle joka ei ole sotatilassa. Joukkueet voivat 
kuitenkin lähteä sotatilassa olevalta Alueelta. UWC:n Järjestäytymisellä 
ei voi liikkua toiselle maanosalle. Armeijan maksimikoko on kolme 
Joukkuetta.

• Valtakunnan Joukkueet voivat Ryhmittäytyä kiertoradalla maksamalla 
yhden Komentopisteen yhtä Joukkuetta kohden. Joukkue liikkuu 
sivusuuntaan yhden Kiertoratasektorin ja voi käyttää tämän liikkeen 
Järjestäytyäkseen toisen maanosan 
ylle. Armeijan maksimikoko on 
kolme Joukkuetta.
• Valtakunnan Joukkueet voivat 

myös nousta Kiertoratareittiä pitkin 
takaisin kiertoradalle ilman maksua. 
Tämän voi tehdä useasti vuoron aikana.

2 4
Käsky: AvunpyyntÖ

• UWC:n pelaajat voivat pyytää apua Neutraalilta maanosalta. Tämä 
Käsky on käytettävissä vain kahden ja neljän pelaajan peleissä.
• Neutraali Armeijapino lisätään pelilaudalle pelaamalla 
Värväyskomento.
• Kumpikin Joukkuelaatta lisätään Alueelle, joka on yhteydessä 
Mannertenvälisellä reitillä Neutraaliin maanosaan.
• Joukkueet voidaan lisätä Alueelle, joka on sotatilassa, sisältää 
Terrorimerkin, on Valtakunnan hallinnassa tai hallitsematon. 
Avunpyyntö ei aloita taistelua, vaikka määränpäässä olisikin 
Valtakunnan Armeija.
• Tuhoutuneet Neutraalit Joukkueet poistetaan pelistä.

/

   OK        Terrori ei vaikuta    hallitsematon Alue on ok

           Sotatila                   maksimikoko        Valtakunnan hallinassa

0

1

BLITZ-MITTARIN 
TARKISTUS

Tässä esimerkissä Valtakunta hallitsee 
kolmea Aluetta ja yhdellä alueella 
on Terrorimerkki. Blitz-mittarissa 
on neljä tyhjää X-kuviota pelaajan ja 
Miehitysmerkin välissä.

UWC hallitsee vain kahta aluetta. 
Hallitsematon Alue lasketaan UWC:n 
hyväksi. Blitz-mittarissa on kolme tyhjää 
aluetta pelaajan ja Miehitysmerkin välissä.
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VINKKI

Kun pelaaja on päättänyt oman Komentovaiheensa, hän voi ilmoittaa 
tämän muille pelaajille. Kaikkien aktiivisen osapuolen pelaajien päätettyä 
Komentovaiheensa, siirtyvät he samanaikaisesti Vuoron lopetukseen. 
Samalla he voivat ilmoittaa vastapuolon seuraavan vuoron alkavan. Peli 
pysyy jouhevana, kun kaikki pelaajat tietävät mitä vaihetta pelataan.

Komentokortit

1  Hinta: Komentoa pelatessa pelaaja maksaa symbolien määrän 
resursseja siirtämällä vastaavaa Resurssimerkkiä kohti nollaa. Eri komentajilla 
Komentojen hinnat vaihtelevat. Heillä on myös samoista Komennoista 
erihintaisia versioita. Tämä kuvastaa sodan tilannetta, jossa joskus komennon 
tekeminen voi olla haasteellisempaa kuin on oletettu. UWC:n korteissa on 
myös joskus mahdollisuus maksaa hinta joko Rahalla tai Politiikalla. Pelaaja 
voi valita kummalla tavalla maksaa kortin pelaamisen.

2a  Komennon symboli: Tämä symboli kertoo Komentokortin 
vaikutuksen. Symboleiden selitykset löytyvät luvusta Komennot.

2b  Kaksoiskomennot: Näitä komentoja pelatessa pelaaja voi valita toisen 
kortin näyttämistä komennoista. Valinnasta riippumatta kortin hinta on 
sama. Kaksoiskomennon tunnistaa kahtia jaetusta ympyrästä ja kahdesta 
komentosymbolista.

3  Muuttuja: Tällä hetkellä Muuttujalla ei ole käyttöä, mutta sen 
käyttötarkoitus tullaan kertomaan tulevaisuudessa.

4  Komentajan symboli: Jokaisella komentajalla on oma 
komentopakkansa. Ennen peliä on hyvä tarkistaa, että jokaisella komentajalla 
on oikeat kortit. 

2b2a

4 4

1 1

3 3

Resurssien jakaminen
Rahan lainaaminen
• Vuoron aikana UWC:n pelaajat voivat antaa Rahaa toisilleen 
haluamansa määrän. Siirto tapahtuu välittömästi ja on suoraan rahan 
saaneen pelaajan käytettävissä.
• Rahat antava pelaaja siirtää Rahamerkkiään kohti nollaa. Rahat saava 
pelaaja siirtää Rahamerkkiään Komentajansa rahalaskurilla saman verran 
eteenpäin.

• Huomaa, että 
Politiikkapisteitä ei voi 
antaa toisille pelaajille.

2 4
•Kahden ja neljän pelaajan pelissä pelaaja voi 
vuorollaan poistaa pelistä haluamansa määrän 

Lainamerkkejä ja nostaa omaa Rahamääräänsä saman verran. 
Pelaaja saa yhden Rahan yhdestä Lainamerkistä.

Taktinen neuvonanto
• Valtakunnan pelaajat voivat antaa yhden Komentopisteen toiselle 
pelaajalle käyttöön. Kolmen Valtakunnan pelaajan ollessa pelissä kaksi 
pelaajaa voi antaa yhden 
pisteen kolmannelle 
pelaajalle, jolloin hän saa 
yhteensä kaksi ylimääräistä 
pistettä käyttöönsä.

2 4
• Kahden ja neljän pelaajan pelissä pelaaja voi 
vuorollaan poistaa pelistä yhden Neuvonantomerkin 

ja nostaa omaa Komentopistemääräänsä yhdellä.

+2

-2

+1

-1
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Vuoron lopetus
Aktiivisen osapuolen vuoro päättyy, kun kaikki sen puolen 
pelaajat ovat käyttäneet Resurssinsa tai eivät halua pelata 
enempää Komentoja tai Käskyjä. Aktiivisen osapuolen pelaajat 
käyvät läpi vuoron lopetuksen vaiheet.

1. Luovu Komentokortista
• A player may discard one Command Card and put it on his or her 
Command Card discard pile.

2. Resurssien tarkistus

• UWC:n pelaajien resurssit pysyvät siinä kohdassa mihin jäivät vuoron 
loppuessa.

• Valtakunnan pelaajat menettävät käyttämättä jääneet Komentopisteet 
ja siirtävät vuoron päätteeksi Komentopistemerkin nollaan.

3. Korttien nostaminen
• Pelaaja nostaa kortteja Komentopakastaan kunnes hänellä viisi korttia 
kädessään.

• Jos Komentopakka loppuu, pelaaja sekoittaa poistopakkansa uudeksi 
Komentopakaksi. Tämä tehdään vasta, kun kortti täytyy nostaa.
• Käytetyt Erikoiskomennot poistetaan pelistä poistopakkaan asettamisen 
sijaan.

4. Aikamerkki
• Jos on Valtakunnan vuoro, ohita tämä vaihe ja siirry seuraavaan UWC:n 
vuoroon.
• Jos on UWC:n vuoro, käännä päällimmäinen Aikamerkki esiin avatun pino 
päällimmäiseksi.

• Jos esiinkäännetyssä Aikamerkissä on punainen Päättymismerkki, loppuu 
peli välittömästi ja pelaajat siirtyvät pisteytykseen. Tarkemmat ohjeet ovat 
luvussa Pelin päättyminen. Mikäli Aikamerkki oli jokin muu, siirrytään 
Valtakunnan seuraavaan vuoroon.
• Normaalipelissä Aikamerkkien muut symbolit voi jättää huomiotta.

 Vaihtoehtoinen sääntÖ: Valmiustilat
• Aikamerkissä näkyvät symbolit vaikuttavat seuraavaan Valtakunnan ja 
UWC:n vuoroon. Seuraava esiin käännetty Aikamerkki syrjäyttää edellisen 
merkin vaikutukset.

• -1 symboli antaa Valtakunnan pelaajan ensimmäiseen vaikutuksen alaiselle 
Sektorille pelattuun Komentoon yhden Komentopisteen alennuksen. 
Vastaavasti UWC:n pelaajat saavat yhden Rahan alennuksen samalle 
Sektorille.

• +1 symboli pakottaa pelaajan maksamaan yhden ylimääräisen 
Komentopisteen tai Rahan ensimmäisestä Komennosta, joka pelataan 
vaikutuksen alaiselle Sektorille.

• Vaikutuksen alainen Sektori näkyy Aikamerkin alareunassa.

Mobilisaatio
Mobilisaatio on peruskomento, jota käytetään armeijoiden 
liikuttamiseen pelilaudalla tai hyökkäysten käynnistämiseen. 

1. Pelaaja valitsee Alueen tai Kiertoratasektorin, jolla on hänen Armeijansa.

2. Pelaaja voi aloittaa taistelun  tällä Alueella tai liikuttaa haluamansa 
määrän Joukkueita tältä Alueelta viereiselle Alueelle.

3. Jos määränpäässä on jo saman osapuolen Joukkueita uudet Joukkueet 
pinotaan edellisten päälle.

4. Armeijan maksimikoko on kolme Joukkuetta.

5. Jos määränpään Komentokeskus  on vapaa, pelaaja asettaa Armeijansa 
siihen. Valtakunnan liikkuessa tyhjään Komentokeskukseen liikutetaan 
Miehitysmerkkiä yksi askel Blitz-mittarilla Valtakunnan hyväksi. 

6. Jos määränpään Komentokeskuksessa on vastapuolen Armeija, asetetaan 
Joukkueet Etulinjalle

oooooo eeee
.

7. Jos määränpäässä on vastapuolen Armeija, käynnistyy tällä Alueella taistelu  
 heti liikkumisen jälkeen.

• Taistelun käsittelemisen jälkeen pelaaja voi jatkaa Komentovaiheensa 
pelaamista.
• Samalla alueella voidaan käydä useampi taistelu vuoron aikana. 
• Joukkueita voi liikuttaa usealla Komennolla saman vuoron aikana.
• Valloittajan ruudussa oleva Armeija valtaa Alueen heti, jos Armeija liikkuu 
pois Komentokeskuksesta. Tämä lasketaan valloitukseksi ja Miehitysmerkkiä 
liikutetaan valloittavan pelaajan hyväksi.
• Mobilisaatio on ainoa tapa aloittaa taistelu Alueella, jossa on jo kolme 
aktiivisen pelaajan Joukkuetta.
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MOBILISAATIO KIERTORADALLA
Kiertoradalla olevat Valtakunnan Joukkueet liikkuvat Maan pinnalle 
punaisia reittejä pitkin. Mobilisaatiolla voi myös liikuttaa Armeijaa 
kiertoradalla kaksi Sektoria sivusuuntaan, ja sillä voi liikkua viereisen 
maanosan kiertoradalle. Tällöin Joukkueet tulevat määränpään 
maanosan Komentajan käytettäväksi.

MOBILISAATIO MAANOSALTA TOISELLE
Maan pinnalla olevat Armeijat voivat liikkua tai hyökätä toiselle maanosalle 
valkoisia Mannertenvälisiä reittejä pitkin. Nämä reitit ovat sekä UWC:n, että 
Valtakunnan käytössä.

1. Liike noudattaa normaalin Mobilisaation sääntöjä.

2. Joukkueet liittyvät toisen maanosan Armeijaan ja ne pinotaan 
olemassaolevien saman puolen laattojen päälle. Liikkuneet Joukkueet liittyvät 
toisen maanosan Komentajan joukkoihin ja tottelevat vastedes hänen 
komentojaan.

3. Armeijan maksimikoko on kolme Joukkuetta.

• Jos määränpäässä toisella maanosalla on vihollisen Armeija, käynnistyy 
taistelu. Tässä tilanteessa hyökkääjän Taistelukortin pelaa liikkuneiden 
Joukkueiden alkuperäinen omistaja ja puolustajan Taistelukortin pelaa 
määränpään mantereella toimiva vastapelaaja.

• Armeijan päällimmäinen Joukkue on Johtava joukkue. Sen alkuperäinen 
omistaja voi pelata Mobilisaatio-komentoja Armeijalle toisellakin maanosalla. 
Komentaja voi aina komentaa kaikkia omalla maanosallaan olevia Armeijoita 
Johtavasta joukkueesta riippumatta. Joukkuelaattojen järjestystä ei saa 
vaihtaa.

• Mobilisaatio-komennon pelannut pelaaja on taistelussa hyökkääjän roolissa.

Toisin sanoen kaksi pelaajaa voi komentaa Armeijaa, jos pinon päällimmäinen 
Joukkue on alunperin toiselta maanosalta.

1-3

• Koska UWC:n Armeijoiden 
marssiminen toisen valtion alueelle ei 
ole itsestäänselvää, joutuvat UWC:n 
pelaajat maksamaan yhden 
Politiikkapisteen liikuttaessaan 
Joukkueita toiselle maanosalle. Tämän 
voi maksaa joko Joukkueiden 
alkuperäinen omistaja tai ne 
vastaanottanut pelaaja. Maksu 
maksetaan heti, kun Mobilisaatio-
komento pelataan ja kerralla voi siirtyä 
useampikin Joukkuelaatta samasta 
lähtöpisteestä. Määränpään Armeijan 
koko ei saa ylittää kolmea Joukkuetta.

• Mobisaatio-komennon itsensä tuottama Politiikkapiste voidaan käyttää 
maksuna toiselle maanosalle liikuttaessa.

• Tuhoutuneet UWC:n Joukkueet palautuvat alkuperäiselle omistajalleen.

JÄRJESTÄYTYMINEN: LIIKKUMINEN ILMAN 
KOMENTOKORTTIA
Joukkueita on mahdollisuus liikuttaa rajoitetusti myös ilman 
Komentokorttia. Nämä liikkeet voidaan tehdä vain alueille, jotka eivät 
ole sotatilassa. Käskyt kerrotaan tarkemmin Luvussa Pelin kulku - 
Komentovaihe.

Komennot

VINKKI

Joukkuelaattojen järjestystä ei saa vaihtaa pelin aikana. Tämän on oleellista 
Joukkueiden liikkuessa toiselle maanosalle. Liikutettaessa ja tuhotessa 
Joukkuelaatat otetaan aina pinon päältä.
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Värväys
Värväys on yksi tärkeimmistä Komennoista. Sillä pelaaja tuo 
pelilaudalle lisää Joukkuelaattoja. 1-3 Joukkuelaatan pino 
muodostaa Armeijan.

1. Pelaaja lisää kortin osoittaman määrän Joukkueita pelilaudalleen. 

2. Joukkuelaatat voidaan jakaa useampaan ruutuun. 

3. Armeijan maksimikoko on kolme Joukkuetta.

• UWC:n Joukkueet voidaan asettaa pelaajan hallitsemalle Alueelle 
(vähintän yksi oman osapuolen Joukkue Komentokeskuksessa ).
• Alue ei saa olla sotatilassa, eli Etulinjassa 

ooo
 ei saa olla vastapuolen 

Armeijaa.
• Uudet Joukkuelaatat asetetaan olemassaolevien päälle 
Komentokeskukseen. 
• Komentokeskuksessa ei saa olla Terrorimerkkiä.
• UWC:n pelaajat eivät voi värvätä tyhjille Alueille. Komentokeskuksessa 
täytyy olla vähintään yksi Joukkue Värväystä käytettäessä.

• Valtakunnan Joukkueet asetetaan aina Kiertoratasektoreille, ei koskaan 
suoraan Maan pinnalle.

1-21--1-1 222221-21-1-222

Rynnäkkö
Yllätyshyökkäykset ja nopeat vahvistukset rintamille antavat 
Komentajille hyvän mahdollisuuden Alueiden valtaamiseen. 

1. Pelaaja asettaa yhden Joukkuelaatan pelilaudalle Värväys-komennon 
sääntöjen ja rajoitteiden mukaan.

2. Joukkuelaatan asettamisen jälkeen pelaaja tekee tältä Alueelta liikkeen 
Mobilisaatio-komennon sääntöjen ja rajoitteiden mukaan.

• Rynnäkköä ei voi pelata Alueelle, jolla on jo kolme Joukkuelaattaa. Pelaajan 
täytyy pystyä lisäämään Joukkuelaatta Armeijaan päästäkseen käyttämään 
Rynnäkkö-komennon liikettä.

• Jos määränpäässä toisella maanosalla on vihollisen Armeija, käynnistyy 
taistelu. 

• Valtakunnan Rynnäköt alkavat aina kiertoradalta.

1111111

1-3
MAX 3M

111

1-3

MAX 3
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Strategian vaihto
Komentajat voivat käskyttää joukkojaan haluamaansa suuntaan 
vaihtamalla koko maanosansa strategiaa. Strategian vaihto-
komennolla pelaaja voi vaihtaa Taistelukorttipakkansa sisältöä 
ja näin ollen sen todennäköisyyksiä. Joskus on tarpeen vaihtaa 
aggressiivisesta strategiasta puolustavampaan tai päin vastoin.

Tällä komennolla pelaaja voi sekoittaa Taistelukorttipakkansa tai vaihtaa sen 
sisältöä.

TAISTELUKORTTIEN SEKOITUS
1. Pelaaja ottaa kaikki käyttämänsä ja vielä käyttämättömät Taistelukortit ja 
sekoittaa ne kuvapuoli alaspäin.
2. Pelaaja asettaa sekoittamansa kortit uudeksi Taistelukorttipakaksi ja nostaa 
päällimmäisen kortin Reserviin.

TAISTELUKORTTIEN VAIHTAMINEN
1. Pelaaja ottaa kaikki käyttämänsä ja vielä käyttämättömät Taistelukortit ja 
sekoittaa ne kuvapuoli alaspäin.
2. Sekoittamisen jälkeen pelaaja valitsee yhdestä viiteen korttia poistettavaksi. 
Taktinen värikoodaus helpottaa poistettavien korttien valinnassa. Nämä 
kortit siirretään hetkeksi sivuun.
3. Pelaaja valitsee saman verran kortteja osapuolensa Taistelukorttipankista.
4. Pelaaja sekoittaa uudet kortit omaan Taistelukorttipakkaansa ja nostaa 
päällimmäisen kortin Reserviin.
5. Lopuksi poistetut kortit sekoitetaan Taistelukorttipakkaan myöhempää 
käyttöä varten.

Valtakunnan omat Komennot

Terrori
Valtakunnan yllätyshyökkäys, propaganda tai taivaalta putoavat 
pommit riittävät ajamaan kokonaisen alueen kaaokseen. Oli 
Terrorin aiheuttaja mikä tahansa, joutuu Maa tekemään työtä 
saadakseen alueen täysin hallintaansa. 

1. Pelaaja asettaa Terrorimerkkinsä pelilaudallaan olevaan 
Komentokeskukseen , joka ei ole hänen hallinnassaan.

2. Jos Terrorimerkki ei ollut alunperin pelilaudalla, liikutetaan 
Miehitysmerkkiä yksi askel Valtakunnan pelaajan hyväksi.

3. Kun Terrorimerkki poistuu pelilaudalta, liikutetaan Miehitysmerkkiä yksi 
askel UWC:n pelaajan hyväksi.

• Terrorimerkki poistetaan pelilaudalta, kun Valtakunta valtaa Alueen jolla 
merkki on. Tässä tapauksessa Miehitysmerkki ei liiku, koska Valtakunta ottaa 
hallintaansa Alueen, joka laskettiin jo heidän hyväkseen.

• UWC:n pelaaja ei voi Värvätä Alueelle, jolla on Terrorimerkki.
• Terrorimerkki voidaan siirtää toiselle Alueelle pelaamalla uusi Terrori-
komento. Tässä tapauksessa Miehitysmerkki ei liiku, koska Terrorimerkki 
pysyy pelilaudalla.
• Valtakunnan pelaajalla on vain yksi Terrorimerkki ja sen voi pelata vain 
hänen omalle pelilaudalleen.

SALASSAPITO
Komentokortit:
• Pelaajat saavat katsoa toistensa 
poistopakat.
• Pelaajat eivät saa katsoa toisten 
pelaajien käsikortteja (ei edes 
saman puolen pelaajan)

Taistelukortit:
• Pelaajat saavat katsoa pakassa 
olevien Taistelukorttien 
selkäpuolia.
• Pelaajat saavat katsoa 
käytettyjen Taistelukorttien 
kuvapuolia.

Salaiset operaatiot:
• Pelaajat saavat katsoa vain oman 
Salainen operaatio -korttinsa.

Aikamerkit
• Pelaajat saavat katsoa esiin 
käännetyt Aikamerkit sekä laskea 
pinossa olevien käyttämättömien 
Aikamerkkien määrän.

VINKKI

Taistelukortteja sekoittaessa korttien suunnan täytyy olla sama, etenkin 
Strategian vaihdon yhteydessä. Tällä voidaan välttää hyvien tai huonojen 
Taistelukorttien merkitseminen kääntämällä ne eri suuntaan muihin 
kortteihin nähden.



- 14 -

Pommitus
Kiertoradalta pommittaminen on Valtakunnan ase, jolle 
UWC:n puolustus ei mahda mitään. Kokonaisia kaupunkeja 
tuhoavat järkäleet suunnataan UWC:n sotilastukikohtiin. Maan 
pinnalla operoivat armeijat voivat vain ottaa tyhjennetyt alueet 
hallintaansa.

1. Pelaaja valitsee maanosaltaan yhden alueen, jolta poistetaan välittömästi  
kortin osoittama määrä UWC:n Joukkuelaattoja.JJJJJJ jjjj

2. Jos Alueella on pelaajan Armeija Etulinjalla  ja Komentokeskus  JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
tyhjenee, siirretään pelaajan Armeija suoraan hallitsijaksi. Tämä 

lasketaan Alueen valloittamiseksi ja Miehitysmerkkiä liikutetaan normaalisti.jjjj yyyy

• Pommitus tuhoaa vain vihollisen Joukkueita.
• Pommituksen voi tehdä vain omalle maanosalleen.

Boottaus 
(ALIAS ANTI-ELEKTRONINEN HÄIRINTÄ)
Elektroninen sodankäynti on useimmiten liikaa 
Valtakunnan antiikkiselle teknologialle. Useimmiten 
uudelleenkäynnistäminen kuitenkin auttaa kaikkeen.

1. Pelaajan pelilaudalla oleva Elektroninen häirintä - merkki palautetaan 
omistajalleen.

• Elektronisen Häirinnän voi poistaa vain omalta maanosaltaan.

UWC:n omat Komennot

Antiterrori
Kaduilla partioivat poliisijoukot, rauhoittavat puheet poliitikoilta 
sekä Valtakunnalle myönteisten ryhmittymien eliminointi auttaa 
usein kansalaisia uskomaan UWC:n johtajiin.

1. Pelaajan pelilaudalla oleva Terrorimerkki palautetaan omistajalleen.

• Miehitysmerkkiä siirretään yksi askel UWC:n eduksi, kohti Valtakunnan 
päätä. Tuhomerkkiä ei liikuteta, vaan se pysyy ruudussa johon se on 
päätynyt.
• Terrorin voi poistaa vain omalta maanosaltaan.

Politikointi
Oikea puhe oikeassa paikassa ja kunnon vakuuttelu omista 
toimistaan antaa Komentajalle uutta uskoa.

1. Pelaaja lisää yhden Politiikkapisteen Komentajalomakkeensa 
Politiikkapistelaskurille.

• Politikointi voi olla kortissa myös toisen Komennon ohessa. Tällöin pelaaja 
lisää heti Politiikkapisteen ja käsittelee kortin toisen komennon tämän 
jälkeen.
• Tämä ei kuitenkaan koske Kaksoiskomentoja, jossa Komennon ympyrä on 
jaettu kahtia. 
• Mobilisaation-komennon yhteydessä oleva ylimääräinen Politiikkapiste 
voidaan käyttää suoraan liikuttaessa toiselle maanosalle.

Elektroninen 
häirintä

Valtakunnan viestiyhteyksien katkaiseminen ja tutkan häirintä voi antaa 
UWC:lle arvokasta lisäaikaa taisteluihin valmistautumiseen.

1. Pelaaja asettaa Elektronisen häirinnän merkin yhdelle pelilautansa 
Kiertoratasektoreista.
2. Punaisia Kiertoratareittejä ei voi käyttää liikkumiseen Maan pinnalle tai 
takaisin Kiertoratasektorille, jolla tämä merkki on.

• UWC:n pelaajilla on vain yksi Elektroninen häirintä -merkki ja se voidaan 
asettaa vain pelaajan omalle maanosalle.
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Taistelu

Taistelukortin rakenne

                        UWC                                   Valtakunta
1  Puolustusruudut : Kortin vasemmassa reunassa.

2  Hyökkäysruudut  : Kortin oikeassa reunassa.

3  Hyökkääjän roolin symboli  : Hyökätessä kortti osoitetaan 
vastapelaajaan punainen nuoli edellä.

4  Puolustajan roolin symboli  : Puolustaessa kortti osoitetaan 
vastapelaajaan vihreä kilpi edellä.

5  Taktiikka: Kortin alareunassa oleva värikoodi kertoo kortin taktiikan. 
Siitä voi päätellä kortin toiminnan taistelussa. Kaikki kortit toimivat sekä 
hyökkäyksessä että puolustuksessa.

  Vihreä – Varovainen taktiikka: Puolustuspainotteinen kortti, jossa 
on pääasiassa Torjunta-symboleita kahdessa ensimmäisessä ruudussa. 

  Punainen- Aggressiivinen taktiikka: Hyökkäyspainotteinen kortti, 
jossa on pääasiassa Osuma-symboleita kahdessa ensimmäisessä ruudussa.
 
  Keltainen – Tasapainoinen taktiikka: Tasapainoinen kortti, jossa 
on lähes yhtä paljon Torjunta- ja Osuma-symboleita kahdessa viimeisessä 
ruudussa.

1 2

34

5 5

Taistelu alkaa aktiivisen pelaajan liikutettua Armeijansa Alueelle, jossa on 
vastapuolen Armeija. Sekä Mobilisaatio että Rynnäkkö toimii Taistelun 
aloittamiseen. Aktiivinen pelaaja toimii Hyökkääjänä ja vastapelaaja 
Puolustajana. Ei siis ole väliä kumpi valloittaa Aluetta ja kumpi hallitsee sitä.

1. Taistelukorttien valinta
• Kummallakin pelaajalla on kaksi Taistelukorttia 
valittavanaan: Taistelukorttipakan päällimmäinen 
kortti ja Reservin Taistelukortti. Punaisella 
värillä koodatut Taistelukortit ovat aggressivisia 
ja tuottavat todennäköisimmin Osumia. Vihreät 
kortit taas ovat aina puolustuspainotteisimpia 
ja keltaiset ovat tasapainossa Osumien ja 
Torjuntojen välillä  riippumatta siitä, onko 
pelaaja hyökkääjänä vai puolustajana.

1. Puolustaja valitsee ensin Taistelukorttinsa ja osoittaa vihreällä kilvellä 
hyökkäävää pelaajaa. Kortti pidetään vielä kuvapuoli alaspäin. 

2. Hyökkääjä valitsee tämän jälkeen Taistelukorttinsa ja osoittaa sen 
punaisella nuolella  puolustajan kortin vihreään kilpeen .

3. Kun kortit ovat valmiina vastakkain, käännetään molemmat 
pituusakselinsa ympäri.
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2. Taistelukorttien vertailu

 
  Osuma: Tuhoaa yhden Joukkuelaatan

 Tuplaosuma: Tuhoaa kaksi Joukkuelaattaa

 Torjunta: Torjuu kaikki Osumat

1. Vertailu aloitetaan korttien isoimmista ruuduista, jossa on merkintä 
roomalainen I.

2 a. Jos ensimmäisessä ruudussa on Osuma , yksi Joukkuelaatta 
vastapuolen Armeijasta tuhoutuu. Tuhottu Joukkuelaatta poistetaan 
Armeijapinon päältä.

2 b. Jos vastapelaajan kortissa on ensimmäisessä ruudussa Torjunta-symboli  
, Osuma on torjuttu, eikä mitään tapahdu. Torjunta suojaa myös 

Tuplaosumilta .

3. Ensimmäisen ruudun jälkeen vertaillaan toinen ruutu (merkinä 
roomalainen II). Jälleen Osuma tuhoaa Joukkueen ellei Torjunta 
vastapelaajan kortissa estä sitä.

• Onnistunut Osuma tuhoa vastapelaajan Armeijasta päällimmäisen 
Joukkueen ennen seuraavan ruudun vertailua. Tuplaosuma tuhoaa 
välittömästi kaksi Joukkuetta.
• Taistelu jatkuu kunnes kaikki kolme ruutua on vertailtu tai kaikki 
Joukkueet jommalta kummalta osapuolelta on tuhoutunut. Tässä tilanteessa 
vertailematta jääneitä ruutuja ei enää huomioida.
• Jos kummankin pelaajan kortissa on samassa ruudussa Osuma, tuhoutuu 
kummaltakin pelaajalta Joukkue samanaikaisesti. Tällä tavalla on mahdollista, 
että kumpikin Armeija tuhoutuu taistelussa.

Esimerkki:
1. Valtakunnan kortin ensimmäisessä ruudussa on Osuma ja UWC:n kortin 
ensimmäisessä ruudussa ei ole kilpeä. Osuma menee onnistuneesti läpi ja puolustajalta 
tuhoutuu yksi Joukkue.

2. Valtakunnan kortin toisessa ruudussa on Osuma, mutta nyt UWC:n kortissa on 
vastaavassa ruudussa Torjunta. Osuma ei mene läpi, eikä mitään tuhoudu.

3. Kolmannessa ruudussa olevalla Torjunnalla ei ole vaikutusta, koska hyökkääjän 
kortissa ei ole Osumaa samassa kohdassa.

3. Tappiot

• UWC:n pelaajat ottavat tuhoutuneet Joukkueensa takaisin käyttöön 
Komentajalomakkeensa viereen.

• Valtakunnan tuhoutuneet Joukkueet päätyvät UWC:n pelaajalle 
Voitonmerkiksi. Nämä Voitonmerkit asetetaan kolmen Joukkueen 
pinoiksi.
• Kun kolmas Joukkuelaatta asetetaan pinoon, käännetään se ympäri 
merkiksi UWC:n saamasta palkkiosta.
• UWC:n pelaaja saa välittömästi yhden Resurssipisteen Komentajansa 
mukaisesti. 
• Seuraavat Voitonmerkit asetetaan uudeksi pinoksi niistä saatujen 
Voittopisteiden laskemisen helpottamiseksi. 
• Jokainen valmis kolmen Joukkueen pino on yhden Voittopisteen 
arvoinen pelin päättyessä. 

• Taistelukortin pelannut pelaaja saa tuhoamansa Joukkueet Voitonmerkiksi. 
Tämä tapahtuu pelaajan komentaessa Armeijaa toisella maanosalla.

4. Taistelun seuraukset

MOLEMMAT ARMEIJAT SELVIYTYVÄT
• Jos kummankin osapuolen Armeijat 
pysyvät Alueella Taistelukorttien 
vertailun jälkeen, Alue siirtyy sotatilaan. 
Uusi taistelu alkaa vain pelaamalla uusi 
Mobilisointi Alueelle.

• UWC:n pelaajat eivät voi pelata 
Värväys-komentoa sotatilassa olevalle Alueelle.
• Alue pysyy alkuperäisen pelaajan hallinnassa.

HALLITSIJAN ARMEIJA TUHOUTUU
• Jos valloittaja onnistuu tuhoamaan 
kaikki hallitsijan Joukkueet, hän saa 
Alueen hallintaansa. Valloittajan Armeija 
siirretään Komentokeskukseen .

• Miehitysmerkkiä liikutetaan Blitz-
mittarilla valloittavan pelaajan hyväksi. Miehitysmerkki liikkuu yhden 
X-muotoisen alueen poispäin pelaajasta.

• Valtakunnan valloittaessa Alueen Miehitysmerkki liikkuu kohti UWC:n 
pelaajaa. Hävitysmerkki liikkuu eteenpäin Miehitysmerkin työntämänä, jos 
ne olivat alunperin jo kosketuksissa. Hävitysmerkki ei siis koskaan liiku 
itsekseen.
• UWC:n pelaajan valloittaessa Alueen Miehitysmerkki liikkuu kohti 
Valtakunnan pelaajaa. Hävitysmerkki pysyy siinä kohdassa, johon se on 
päätynyt.

• Erikoiskomentojen Parannuskortit poistuvat pelistä, kun Alue valloitetaan.
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VALLOITTAJAN ARMEIJA TUHOUTUU
• Alue poistuu Sotatilasta, jos Alueen 
hallitsija tuhoaa kaikki vastapuolen 
Joukot Etulinjalta 

vvv
. Jos Alue on 

UWC:n hallitsema, voi pelaaja jälleen 
pelata Värväys-komentoja tälle Alueelle.

MOLEMMAT ARMEIJAT TUHOUTUVAT
• Alue jää hallitsemattomaksi, jos 
kummankin osapuolen Joukkueet 
loppuvat samanaikaisesti.

• Hallitsematon alue lasketaan UWC:n 
eduksi Blitz-mittarissa. Miehitysmerkkiä 
liikutetaan vastaavasti, jos Alue oli 
Valtakunnan hallinnassa.

• UWC:n pelaajat eivät voi pelata Värväys-komentoja hallitsemattomille 
Alueille.
 
• Hallitsemattomista Alueista ei jaeta Voittopisteitä pelin lopussa. Huomaa, 
että hallitsematon Alue lasketaan kuitenkin Blitz-mittarissa UWC:n hyväksi 
ja Blitz-mittarin Voittopisteet jaetaan sen mukaan.

5. Taistelun lopetus
• Käytetty Taistelukortti asetetaan Taistelukorttien poistopakkaan 
Komentajalomakkeen viereen.
• Jos Reservin Taistelukortti käytettiin, nostetaan sen tilalle uusi kortti 
pelaajan Taistelukorttipakan päältä. 
• Jos pelaaja käytti toiseksi viimeisen Taistelukorttinsa, hän nostaa uuden 
Taistelukorttipakan vanhan pakkansa tilalle. Viimeistä korttia ei koskaan 
näytetä.

1. Pelaaja ottaa Taistelukorttien poistopakkansa ja viimeisen 
käyttämättömän korttinsa ja siirtää ne sivuun hetkeksi.

2. Pelaaja nostaa kymmenen päällimmäistä korttia 
Taistelukorttipankista ja sekoittaa niistä itselleen uuden pakan. Se 
asetetaan Komentajalomakkeen viereen ja uusi Reservin Taistelukortti 
nostetaan pakan päältä.

3. Pelaaja sekoittaa aiemmat korttinsa Taistelukorttipankkiin.

• Pelaaja voi jatkaa Komentovaiheensa pelaamista.
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Peli loppuu välittömästi, kun Päättymismerkki käännetään esiin UWC:n 
vuoron päätteeksi. Tavallinen peli kestää tasan kahdeksan vuoroa. Jos 
Satunnainen pelin kesto on käytössä, peli kestää seitsemästä kymmeneen 
vuoroon.

Voittopisteet lasketaan pelin loppuessa. Osapuolen pelaajien pisteet 
lasketaan yhteen. Yhteensä enemmän pisteitä kerännyt osapuoli voittaa 
pelin.

Tasapelin voittaa se osapuoli, jolla on enemmän voitolla olevia maanosia. 
Jos tämäkin on tasan, voiton saa osapuoli, joka hallitsee eniten neljän 
Voittopisteen alueita.

Alueiden pisteytys
• Pelaajat saavat hallitsemiensa Alueiden Voittopisteet. Pistemäärä näkyy 
Alueen keskellä Etulinjan ja Komentokeskuksen välissä.
• Alueen hallitsija saa pisteet myös Alueen ollessa Sotatilassa.
• Alueella oleva Terrorimerkki ei vaikuta Alueelta saataviin Voittopisteisiin. 
Valtakunnan täytyy hallita Aluetta Armeijalla saadakseen Alueen 
Voittopisteet.
• Tyhjältä Alueelta ei jaeta Voittopisteitä, pisteet saadakseen Aluetta täytyy 
hallita Armeijalla.

Blitz-mittarin pisteytys
• UWC:n pelaajat saavat Voittopisteet Blitz-mittarilta kohdasta, johon 
Miehitysmerkki on päätynyt.
• Valtakunnan pelaajat saavat Voittopisteet Blitz-mittarilta kohdasta, johon 
Hävitysmerkki on päätynyt.

• Tyhjät alueet lasketaan UWC:n hyväksi Blitz-mittarilla ja Miehitysmerkki 
päätyy tätä tilannetta vastaavaan kohtaan.
• Pelilaudalla olevat Terrorimerkit vaikuttavat Miehitysmerkin kohtaan Blitz-
mittarilla.

Voitonmerkkien pisteytys
• UWC:n pelaajat saavat yhden Voittopisteen jokaisesta täydestä kolmen 
Valtakunnan Joukkueen pinosta.
• Jos Eliittijoukot-laatat ovat pelissä, Valtakunnan pelaajat saavat kolme 
Voittopistettä tuhoamastaan Eliittijoukot-laatasta.

Salaisten operaatioiden pisteytys
Mikäli Vaihtoehtoinen sääntö - Salaiset Operaatiot on käytössä, kortit 
pisteytetään.
• Pelaajat paljastavat Salaiset Operaationsa. Pelaaja saa kortin osoittamat 
Voittopisteet, mikäli onnistui Salaisen Operaation tavoitteissa pelin lopussa.
• Salaisten Operaatioiden tavoitteet vaihtelevat ja ne ovat listattuna luvussa 
Vaihtoehtoiset säännöt – Salaiset Operaatiot. 

x3 x3 x2

1 1

Pelin päättyminen
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Vapaaehtoiset Säännöt

 ALOITE
Mikäli pelaajat haluavat hallintaa Taistelukorttien 
satunnaisuuteen, voivat he ottaa käyttöön Aloitemerkit. 
Tätä merkkiä käyttämällä pelaaja voi kerran vuorossa 
muuttaa hyökkäyksensä lopputulosta.

1. Jos pelaajan Aloitemerkki on värillinen, keltainen puoli ylöspäin, voi hän 
kääntää sen ympäri aktivoidakseen Aloitteen.

2. Pelaaja voi liikuttaa Taistelukorttiaan yhden ruudun verran vasemmalle tai 
oikealle.

3. Vain kaksi vastakkain jäänyttä ruutuparia vertaillaan.

• Aloitemerkki käännetään käytettäväksi Resurssivaiheella.
• Aloitetta voi käyttää vain pelaajan hyökätessä .

 VALMIUSTILAT
Tässä versiossa Aikamerkkien symbolit vaikuttavat pelilaudan sektoreiden 
valmiustilaan. Päällimmäinen Aikamerkki käännetään esiin UWC:n vuoron 
päätteeksi ja sen vaikutukset alkavat heti seuraavalla Valtakunnan vuorolla. 
Vaikutukset kestävät kunnes seuraava Aikamerkki käännetään esiin.

Aikamerkissä oleva -1 antaa yhden Komentopisteen 
alennuksen ensimmäiseen Komentoon, joka käytetään 
vaikutuksen alaiselle Sektorille. Vastaavasti UWC:n 
pelaajat saavat yhden Rahan alennuksen tälle Sektorille 
pelatusta Komennosta.

Aikamerkissä oleva +1 pakottaa pelaajan maksamaan 
yhden ylimääräisen Komentopisteen tai Rahan 
ensimmäisestä vaikutuksen alaiselle Sektorille pelatusta 
Komennosta.

Mobilisaatiota tai Rynnäkköä pelatessa Komennon lähtöpisteessä oleva 
Aikamerkin vaikutus lasketaan. Jos Joukkueet liikkuvat toiselta Sektorilta 
vaikutuksen alaiselle Sektorille, on Komennon hinta normaali. Alennuksen 
Värväyksestä saa vain, kun kaikki Joukkueet värvätään vaikutuksen alaiselle 
Sektorille. Värvätessään pelaaja joutuu maksamaan ylimääräisen resurssin, 
jos yksikin Joukkue asetetaan +1 hinnanlisäyksen vaikutuksen alla olevalle 
Sektorille.

 ELIITTIJOUKOT
Käytettäessä Eliittijoukot Vaihtoehtoista sääntöä, UWC:n 
pelaajilla on mahdollisuus asettaa Eliittijoukot-laatta 
pelilaudalle. Tämä tehdään pelaamalla Värväys-komento. 
Tällöin normaaleja Joukkueita ei aseteta, koska Eliittijoukot 
käyttävät yksinään koko Värväys-kortin. Eliittijoukot asetetaan 

normaalien Värväyksen sääntöjen mukaan sillä poikkeuksella, että laatta voi 
olla Armeijan neljäs Joukkuelaatta. Jos Eliittijoukot sisältävään Armeijaan 
Värvätään tai liikutetaan tavallisia Joukkuelaattoja lisää, asetetaan ne 
Eliittijoukkojen alle.

Eliittijoukot tuhoutuvat vain kahdella onnistuneella Osumalla yhdessä 
taistelussa. Näiden ei tarvitse tulla Tuplaosumalla, vaan kaksi yksittäistäkin 
onnistunutta Osumaa riittää. Jos osumia tulee vain yksi, tuhoutuu 
Eliittijoukkojen alla oleva Joukkue. 

Eliittijoukkoja ei voi tuhota Pommituksella.

Eliittijoukot-laatta annetaan sen tuhonneelle pelaajalle. Pistelaskussa 
Eliittijoukot-laatta on kolmen Voittopisteen arvoinen. Ydinaseella tuhottu 
Eliittijoukot-laatta annetaan kyseisen maanosan Valtakunnan pelaajalle.

Eliittijoukot eivät voi liikkua toisille maanosille.
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 ERIKOISKOMENNOT
• Osa erikoiskomennoista vaikuttaa peliin pitempiaikaisesti, osa taas vain 
kertaluonteisesti. 
• Erikoiskomennot jotka asetetaan pelaajan eteen pysyvät pöydällä merkkinä 
sen vaikutuksista, kunnes kortti poistuu pelistä kortin määräämällä tavalla. 

KERTAKÄYTTÖINEN KOMENTO
• Kertakäyttöiset Erikoiskomennot poistetaan pelistä pelaamisen 
jälkeen.

PARANNUS
• Parannus Erikoiskomennot pelataan normaalisti 
Komentovaiheella. Parannuskortti asetetaan pelilaudalle 
Komentokeskuksessa  olevan Armeijan alapuolelle. 
Pysyvä vaikutus on syytä jättää näkyviin muistuttamaan kortin 
vaikutuksista.
• Jos Vastapuolen Armeija valtaa Alueen, Parannuskortti 
poistetaan pelistä. Hallitsemattomalta Alueelta korttia ei poisteta.
• Alueella voi olla vain yksi Parannus.
• Aluetta hallitseva pelaaja hallitsee myös sillä olevaa Parannusta.

UWC
HÄTÄKONFERENSSI
• Parannus
• Hätäkonferenssia hallitseva pelaaja saa yhden 
ylimääräisen Politiikkapisteen Resurssivaiheessa.

VERONKOROTUS
• Parannus
• Veronkorotusta hallitseva pelaaja saa yhden ylimääräisen 
Rahan Resurssivaiheessa.

POIKKEUSTILA
• Parannus
• Poikkeustilaa hallitseva pelaaja voi maksaa 
Politiikkapistemaksuja Rahalla suhteessa yksi Raha 
yhdestä Politiikkapisteestä.

POLIITTINEN KAMPANJA
• Kertakäyttöinen Komento
• Pelaaja saa kolme Politiikkapistettä.

SOTAOSAKKEET
• Kertakäyttöinen Komento
• Pelaaja saa kolme Rahaa.

ELIITTIOPERAATIO
• Hyökkäystehostus
• Eliittioperaatio pelataan taistelun alussa, ennen 
Taistelukorttien valintaa.

• Torjuttu Osuma tuhoaa yhden Joukkuelaatan
• Onnistunut Osuma tuhoaa yhden ylimääräisen 
Joukkuelaatan.

YDINASE
• Kertakäyttöinen Komento pysyvin seurauksin.
• Pelaaja voi kohdistaa tämän Komennon yhdelle Alueelle 
mukaanlukien muiden pelaajien maanosat.
• Kaikki Joukkueet tuhoutuvat kohdealueelta. 
Tuhoutuneet Valtakunnan Joukkueet annetaan Ydinaseen 
pelanneelle pelaajalle Voitonmerkiksi.
• Ydinase-kortti jätetään peliin ja sillä peitetään 
tuhoutunut Alue. Värväyksiä ei voi enää pelata alueelle 
eikä Joukkueet voi liikkua sille.
• Tuhottu Alue lasketaan Valtakunnan hyväksi Blitz-
mittarissa.
• Koska kukaan pelaaja ei hallitse tätä aluetta, sen 
hallinnasta ei jaeta Voittopisteitä.

LINNOITUS
• Parannus
• Aluetta puolustaessaan pelaaja voi vaihtaa paljastetun 
Taistelukortin Taistelukorttipakkansa päällimmäiseen 
korttiin.
• Reservin Taistelukorttia ei voi käyttää. Uusi Reservin 
Taistelukortti nostetaan vasta taistelun päätteeksi.
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HYÖKKÄYSTEHOSTUS
• Hyökkäystehostukset pelataan hyökkäyksen yhteydessä. Eri 
Hyökkäystehostukset pelataan eri aikaan. Tämän voi tarkistaa 
jokaisen Komennon kohdalta.

EPÄTAVALLINEN HINTA
• Valtakunnalla on käytössään Erikoiskomentoja joiden 
aktivoinnin hintana on valloitus. Tällaisen kortin voi pelata 
välittömästi onnistuneen Alueen valloittamisen jälkeen. 
Komentopisteitä ei tarvitse maksaa.

Valtakunta
ESIKUNTA
• Parannus
• Esikuntaa hallitseva pelaaja saa Resurssivaiheellaan 
yhden ylimääräisen Komentopisteen.

LINNOITUS
• Parannus
• Aluetta puolustaessaan pelaaja voi vaihtaa paljastetun 
Taistelukortin Taistelukorttipakkansa päällimmäiseen 
korttiin.
• Reservin Taistelukorttia ei voi käyttää. Uusi Reservin 
Taistelukortti nostetaan vasta taistelun päätteeksi.

ELIITTIOPERAATIO
• Hyökkäystehostus
• Eliittioperaatio pelataan taistelun alussa, ennen 
Taistelukorttien valintaa.

• Torjuttu Osuma tuhoaa yhden Joukkuelaatan
• Onnistunut Osuma tuhoaa yhden ylimääräisen 
Joukkuelaatan.

VALTAKUNNAN KULTAVARANNOT
• Hyökkäystehostus. 
• Kortti pelataan heti Alueen valloittamisen jälkeen
• Vastapuolen pelaajalta vähennetään heti yksi Raha. 
• Pelaaja saa seuraavalla Resurssivaiheella yhden 
ylimääräisen Komentopisteen. 
• Kortti asetetaan Komentajalomakkeen päälle 
muistutukseksi ja poistetaan pelistä Komentopisteen 
saamisen jälkeen.
• Ylimääräisen Komentopisteen saa, vaikka Vastapuolen 
pelaajalla ei olisi Politiikkapisteitä menettävänä.

POLIITTINEN SELKKAUS
• Hyökkäystehostus. 
• Kortti pelataan heti Alueen valloittamisen jälkeen.
• Vastapuolen pelaajalta vähennetään heti yksi 
Politiikkapiste. 
• Pelaaja saa seuraavalla Resurssivaiheella yhden 
ylimääräisen Komentopisteen. 
• Kortti asetetaan Komentajalomakkeen päälle 
muistutukseksi ja poistetaan pelistä Komentopisteen 
saamisen jälkeen.
• Ylimääräisen Komentopisteen saa, vaikka Vastapuolen 
pelaajalla ei olisi Politiikkapisteitä menettävänä.

PROPAGANDA
• Kertakäyttöinen komento. 
• Pelaaja voi asettaa kaksi Joukkuette suoraan 
hallitsemiinsa Komentokeskuksiin 

teteteteteteeee sssssssssssssssssssssssuuououououuuouuouuuuuuuuuuuuuuouuuu
 Maan pinnalla.

• Nämä voidaan asettaa yhdelle tai kahdelle Alueelle eikä 
sotatila rajoita Joukkueiden lisäämistä.

KÄSKY KUUN TAKAA
• Kertakäyttöinen komento. 
• Laita kortti pöydälle. 
• Seuraavan vuoron alussa saat kaksi ylimääräistä 
komentopistettä. 
• Poista kortti pelistä tämän jälkeen.

SALAMASOTA
• Kertakäyttöinen komento. 
• Lisää yhdelle Kiertoradallesektorille yhdestä 
kolmeen Joukkuelaattaa. Pino ei voi ylittää kolmen 
Joukkueen maksimia, eikä niitä voi jakaa useammalle 
Kiertoratasektorille.
• Tee heti liike normaalin Mobilisaatio-komennon 
mukaisesti tästä ruudusta.
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 SALAISET OPERAATIOT
STRATEGISESTI TÄRKEÄ ALUE
Kortin alareunassa oleva kuusikulmio kertoo Alueen, 
jota pelaajan tulee hallita pelin lopussa saadakseen kortin 
osoittamat pisteet. Kuusikulmion väri on sama kuin 
pelatun maanosan väri (Amerikka - vihreä, Eurooppa 
- sininen, Aasia - keltainen). Tässä kuusikulmiossa on 
Strategisesti tärkeän alueen numero.

Tämä Salainen operaatio antaa enemmän Voittopisteitä 
alunperin heikommista alueista ja vähemmän 
Voittopisteitä alunperin vahvoista alueista.

5 pistettä I-luokan Alueesta (Alueen pisteet: 1)
4 pistettä II-luokan Alueesta (Alueen pisteet: 2)

UWC
RAJAVARTIJA
Pelin lopussa pelaaja saa yhden Voittopisteen jokaisesta 
hallitsemastaan rajalla olevasta Alueesta. Näitä ovat kaikki 
Alueet, josta lähtee vähintään yksi Mannertenvälinen 
valkoinen reitti. Reittien määrä tai Alueella olevien 
Joukkueiden määrä ei vaikuta pisteisiin.
0-5 pistettä

MAAILMANPOLIISI
Pelaaja saa yhden Voittopisteen jokaisesta toiselle 
pelilaudalle siirtyneestä Joukkuelaatasta. Joukkuelaattojen 
järjestystä ei saa plein aikana muuttaa. Näitä Joukkueita ei 
voi piilottaa toisten Joukkueiden alle ilman liikettä.

Maailmanpoliisi-operaatiota ei käytetä kahden pelaajan peleissä, koska pelissä on 
vain yksi maanosa. Maailmanpoliisi-operaatio poistetaan pelistä ennen Salaisten 
Operaatioiden sekoittamista.
0-15 pistettä

Valtakunta
AVARUUSHERRUUS
Pelin lopussa pelaaja saa yhden Voittopisteen jokaista 
omalla Kiertoradalla olevaa Joukkuelaattaa kohden.
0-9 pistettä

YLIHERRUUS
Jos pelaaja hallitsee kolmea vierekkäistä Aluetta pelin 
lopussa hän saa neljä Voittopistettä. Alueet voivat olla 
jonossa.
4 pistettä

 KONTROLLOITU TAISTELU
Pelaajilla on kaksi Taistelukorttia kädessään. Tässä versiossa pelaajat tietävät 
paremmin mahdollisuutensa Taistelussa. Kädestä pelatun Taistelukortin 
tilalle nostetaan normaalisti uusi kortti, joko Reservin Taistelukortti tai 
kortti Taistelukorttipakan päältä. Jos Reservin Taistelukortti nostetaan, 
Taistelukorttipakan päällimmäinen nostetaan Reserviin.

• Jos pelaajalla on kaksi Taistelukorttia kädessään ja pöydällä on vain 
yksi kortti, hänen täytyy korvata pöydällä olevat Taistelukorttinsa uusilla. 
Viimeistä korttia ei koskaan näytetä.

Komentosymbolit

Mobilisaatio
 Komennot, s. 10

Värväys
 Komennot, s. 12

Rynnäkkö
 Komennot, s. 12

Strategian vaihto
 Komennot, s. 13

Pommitus
 Komennot, s. 14

Terrori
 Komennot, s. 13

Antiterrori
 Komennot, s. 14

Elektroninen häirintä
 Komennot, s. 14

Boottaus
 Komennot, s. 14

Politikointi
 Komennot, s. 14
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Pelinkehitys   Revision Games

Pelisuunnittelu  Juha Salmijärvi
Avustava suunnittelu  Anna-Leena Kolunen
Toimitus   Juha Salmijärvi
Avustava toimitus   Toni Kaukonen
Tuottaja   Juha Salmijärvi, Tero Kaukomaa, Pekka Ollula
Graafi nen suunnittelu Juha Salmijärvi
Oikoluku   Toni Kaukonen
Kuvitus   Jussi Lehtiniemi, Juha Salmijärvi
Kansitaide  Jussi Lehtiniemi

Sanasto
Aktiivinen pelaaja Pelaaja, jonka osapuoli pelaa parhaillaan.
Armeijapino 1-3 Joukkuelaatan pino. Armeijan maksimikoko on kolme 

Joukkuetta.
Etulinja Alueen osa, jolla Valloittajan armeija on.
Hallitsija Pelaaja, jonka Armeija on Alueen Komentokeskuksessa.
Hyökkäys Liike alueelle, jolle on Vastapuolen Armeija.
Hyökkäystehostus Erikoiskomento, joka pelataan hyökkäyksen yhteydessä.
Hyökkääjä Aktiivinen pelaaja, joka liikkuu Alueelle, jolla on 

Vastapuolen Armeija. Hyökkääjän pelaama Taistelukortti 
osoitetaan punainen nuoli (Hyökkääjän rooli) edellä 
Vastapelaajaan.

Hävitys Valtakunnan pelin aikana aiheuttaman hävityksen määrä.
Johtava joukkue Armeijan päällimmäinen Joukkue on Johtava joukkue. Sen 

alkuperäinen omistaja voi pelata Komentoja Armeijalle, 
vaikka se on toisella Maanosalla.

Kiertorata Avaruutta kuvaava osa pelilaudalla. Valtakunnan värväykset 
kohdistuvat Kiertoradalle.

Kiertoratareitti Kiertoratasektorin ja Maan pinnan välinen reitti.
Kiertoratasektori Kiertoradalla oleva Sektorin osa (I, II or III) 
Komentokeskus Alueen osa, jossa Hallitsijan Armeija on.
Käsky Komentoa vastaava toiminto, jota käytetään 

Komentovaiheella.
Käsky: Järjestäytyminen Käsky, jolla liikutetaan Joukkueita ilman Komentokortin 

pelaamista. 
Neutraali joukkue Joukkue Neutraalilta maanosalta. Nämä voidaan tuoda 

pelilaudalle käyttämällä Käskyä: Avunpyyntö.
Neutraali maanosa Maanosa, joka on jätetty pois kahden tai neljän pelaajan 

pelistä.
Liittolainen Pelaajan osapuolen Pelaajat, Joukkueet ja kortit.
Mannertenvälinen reitti Pelilaudalta toiselle kulkeva reitti.
Miehitys Tämänhetkinen tilanne Hallituista Alueista näkyy 

Miehityksessä.
Onnistunut Osuma Osuma, jota ei ole poistettu Torjunnalla.
Osapuoli Valtakunta tai The United World Confederacy (UWC)

Symbolit

Mobisaatio tai Hyökkääjän rooli
 Komennot, s. 10
 Taistelu, s. 15

Puolustajan rooli
 Taistelu, s. 15

Osuma
 Taistelu, s. 16

Tuplaosuma
 Taistelu, s. 16

Torjunta
 Taistelu, s. 16

Etulinja
 Alkuvalmistelut, s. 5

Komentokeskus
 Alkuvalmistelut, s. 5

Komentopiste
 Resurssit, s. 7

Raha
 Resurssit, s. 7

Politiikkapiste
 Resurssit, s. 7

Resurssivaihe
 Resurssivaihe, s. 7

Komentovaihe
 Komentovaihe, s. 8

Vuoron lopetus
 Vuoron lopetus, s. 10

Taistelu tai Hyökkäystehostus
 Mobilisaatio, s. 10
 Erikoiskomennot, s. 21

Parannus
 Erikoiskomennot, s. 20

Kahden pelaajan sääntö
 Pelityypit, s. 2

Neljän pelaajan sääntö
 Pelityypit, s. 2

Vaihtoehtoinen sääntö
 Pelityypit, s. 2

Ensisijaiset pelitestaajat

Jouni Salmijärvi, Markus Heinonen, Tuomas Heinonen, Janita Puska, Antti Ischenko, Jori 
Lahtinen, Peter Munter, Pekka Hakoma, Toni Kaukonen, Jari Parkkonen, Toni Wirtanen, 
Jussi Perttilä, Juha Mustonen, Vesa Teräs, Tapio Mikkola

Kiitokset kaikille pelitestaajille julkisissa pelitestaussessioissamme seuraavissa 
tapahtumissa. Palautteenne on ollut elintärkeä osa pelin suunnittelussa!
 Finncon 2011, Turku
 Ropecon 2011, Espoo
 Summer Assembly 2011, Helsinki
 Tracon 2011, Tampere
 Essen Spiel 2011, Essen, Saksa

Kiitokset

Jarmo Puskala, Timo Vuorensola, Tero Kaukomaa, Janos Honkonen, Katja Lumme, 
Maarten van Rijn, Jussi Autio, Timo Multamäki, Jori Virtanen, Alan Novice, Mikko 
Nurminen, Timo Viinikainen, Hannu Partanen, Kirsi Vuollet, Merja Naroma, Asko D., 
Petri Rautiainen, Juho Poranen, Henna Saari, Niko Kaukonen, Rauli Ylitalo, Heiko Frings, 
perheemme ja kaikki mahtavat ihmiset, jotka tapasimme Essen Spiel 2011 pelimessuilla!

Osuma Osuma tuhoaa yhden Vastapuolen Joukkuelaatan.
Palkkio Kolmen Voitonmerkin jälkeen UWC:n pelaajat saavat 

välittömästi Komentajansa mukaisen Palkkion. 
Parannus Erikoiskomento, joka pelataan pelilaudalle.
Pinta Pelilauta, poislukien Kiertorata. 
Pintareitti Maan pinnalla kulkeva reitti.
Puolustaja Passiivinen pelaaja, jonka Armeija on Alueella, jonne 

Aktiivinen pelaaja liikkuu. Puolustajan pelaama 
Taistelukortti osoitetaan vihreä kilpi (Puolustajan rooli) 
edellä Vastapelaajaan.

Sektori Pystysuuntaan jaetut osiot pelilaudalla. Kaikki alueet 
kuuluvat yhteen Sektoriin (I, II or III).

Sotatila Alue on Sotatilassa, jos sen Etulinjassa on Armeija.
Taistelu Aktiivisen pelaajan Hyökkäyksen jälkeinen tapahtuma, 

jolloin pelataan Taistelukortit. 
Torjunta Torjunta poistaa kaikki Vastapuolen aiheuttamat Osumat 

vastaavassa Taistelukortin ruudussa.
Tuhoaminen Joukkuelaatan poistaminen pelilaudalta.
Tuplaosuma Tuplaosuma tuhoaa kaksi Vastapuolen Joukkuelaattaa.
Valloittaja Pelaaja, jonka Armeija sijaitsee Alueen Etulinjalla.
Valloitus Komentokeskuksen viimeisen Joukkueen tuhoutuminen ja 

Valloittajan Armeijan liikkuminen sinne. 
Vastapuoli Pelajaa vastustavan osapuolen Pelaajat, Joukkueet ja kortit.
Vastapelaaja Vastapuolen pelaaja samalla pelilaudalla pelaajan kanssa.
Voitonmerkki Tuhoutuneet Valtakunnan Joukot siirtyvät Taistelussa 

olleelle UWC:n pelaajalle Voitonmerkiksi.

2

4



Yhteenveto

Pelinkulku
RESURSSIVAIHE
1. Lisää resursseja Blitz-mittarin mukaisesti.

KOMENTOVAIHE 
(käytetään halutussa järjestyksessä)
• Pelaa Komentokortteja
• Käytä Käskyä: Ryhmittäytyminen
• Käytä Käskyä: Avunpyyntö (vain UWC)
• Jaa resursseja

VUORON LOPETUS
1. Luovu Komentokortista (halutessasi)
2. Resurssien tarkistus
3. Täydennä Komentokorttisi viiteen
4. Aikamerkki (vain UWC:n vuorolla)
 • Peli loppuu, jos Päättymismerkki paljastuu

Komennot
MOBILISAATIO
1a. Aloita taistelu Alueella, jolla Armeijasi on
 TAI
1b. Liikuta 1-3 Joukkuetta viereiselle Alueelle
 • Aloita taistelu, jos määränpäässä on vastapuolen  
 Armeija.

• UWC: Toiselle maanosalle liikuttaessa joko Joukkueet 
lähettävän tai vastaanottavan pelaajan tulee maksaa yksi 
ylimääräinen Politiikkapiste.
• Valtakunta: Joukkueet voivat liikkua kaksi 
Kiertoratasektoria sivusuuntaan Mobilisaatio-komennolla.

VÄRVÄYS
1. Lisää kaksi Joukkuelaattaa maanosallesi
 Valtakunta: Kiertoratasektoreille
 UWC: Komentokeskukseen, jota hallitset. Alue ei  
 saa olla sotatilassa tai Terrorin vaikutuksen alla.
• Joukkueet voidaan jakaa kahdelle Alueelle / 
Kiertoratasektorille.
• Armeijan maksimikoko on kolme Joukkuetta

RYNNÄKKÖ
1. Lisää yksi Joukkue maanosallesi Värväyksen sääntöjen 
mukaisesti.
2. Tee liike tältä Alueelta Mobilisaation sääntöjen mukaisesti.
• Rynnäkkö-komennon molemmat osat täytyy tehdä tässä 
järjestyksessä.

STRATEGIAN VAIHTO
1a. Sekoita Taistelukorttipakkasi
 TAI
1b. Vaihda 1-5 Taistelukorttia

TERRORI
1. Aseta Terrorimerkki maanosallesi Komentokeskukseen, jota et 
hallitse.
 • Tämä liikuttaa Miehitysmerkkiä

BOMBING
1. Valitse Alue maanosaltasi
2. Tuhoa kortin osoittama määrä UWC:n Joukkueita.

BOOTTAUS
1. Poista Elektroninen häirintä-merkki maanosaltasi.

ANTITERRORI
1. Poista Terrorimerkki maanosaltasi.
 • Tämä liikuttaa Miehitysmerkkiä

POLITIKOINTI
1. Lisää yksi Politiikkapiste

ELEKTRONINEN HÄIRINTÄ
1. Aseta Elektroninen häirintä-merkki maanosasi 
Kiertoratasektorille.

Taistelu
1. Valitse Taistelukorttisi hyödyntäen taktista värikoodausta.
2. Osoita vastustajaasi symbolilla, joka vastaa rooliasi tässä 
taistelussa.
3. Kortit käännetään pituusakselinsa ympäri.
4. Vertaile:
 Osuma: Yksi Joukkue tuhoutuu
 Tuplaosuma: Kaksi Joukkuetta tuhoutuu
 Torjunta: Kumoaa kaikki Osumat
• UWC:n pelaaja ottaa Valtakunnan Joukkueet 
Voitonmerkiksi.

TAISTELUN SEURAUKSET 
Molemmat Armeijat selviävät
Alue pysyy alkuperäisen omistajan hallinnassa. Seuraava 
taistelu käydään, kun jompi kumpi osapuolista pelaa uuden 
Mobilisaation.

Hallitsijan Armeija tuhoutuu
Etulinjalla oleva Armeija liikutetaan Komentokeskukseen. 
Miehitysmerkkiä liikutetaan yksi askel valloittavan pelaajan 
hyväksi.

Valloittajan Armeija tuhoutuu
Alue pysyy alkuperäisen omistajan hallinnassa.

Molemmat Armeijat tuhoutuvat
Alue on hallitsematon, mutta lasketaan Blitz-mittarissa 
UWC:n hyväksi. Miehitysmerkkiä liikutetaan tämän 
mukaisesti. 

TAISTELUN LOPETUS
Uusi Reservin Taistelukortti nostetaan, jos aiempi käytettiin. 
Jos pelaaja on käyttänyt kaikki Taistelukorttinsa viimeistä 
lukuunottamatta, ottaa hän kymmenen uutta korttia 
Taistelukorttipankista ja sekoittaa vanhat korttinsa pankkiin 
tämän jälkeen.

Pelin päättyminen
1. Alueiden pisteytys
2. Blitz-mittarin pisteytys
3. Voitonmerkkien pisteytys
4. Salaisten Operaatioiden pisteytys
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