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ALLMÄNT
Iron Sky Brädspelet är baseras på helaftonsfi lmen Iron Sky, en mörk scifi komedi 
som utspelar sig under år 2018. Fjärde Riket har slutfört byggandet av en 
massiv invasionsfl otta av fl ygande tefat och rymdzeppelinare, och anländer till 
Jorden med bara en sak i sinnet: totalt världsherravälde!

Iron Sky Brädspelet sätter spelaren att ta ansvar för världshistoriens mest 
episka strid. Målet är att du samlar så många Segerpoäng åt din falang som 
möjligt. Både de anfallande och de försvarande spelarna har befälet över 
en viss sektor av slagfältet, och varje spelare belönas med personliga poäng 
baserat på hur striden utfaller.  

I Iron Sky skall Brädspelskriget just ta sin början. Satelliter ger larm om 
oidentifi erade farkoster som kretsar kring jorden. De första insatstrupperna 
reagerar på nyheterna och förbereder sig för en eventuell första kontakt. 
Vi står inför en försvarskamp mot en överraskningsinvasion. Spelare antar 
rollen som infl ytelserika Befälhavare för falangerna i striden. Krig utkämpas 
i stor skala när arméerna med alla medel försöker erövra olika territorier. 

MÅLET
Attackerande från sin omloppsbana försöker Rikets arméer erövra så 
många Territorier som möjligt, innan spelet tar slut, medan United World 
Confederacy, UWC, försöker slå tillbaka de överraskande angriparna. 

Spelarna försöker göra sitt bästa för det egna laget. Varje spelare är ansvarig 
för en enskild kontinent där hans arméer är verksamma. Ibland är det 
dock nödvändigt att hjälpa en annan Befälhavare. Spelet pågår i 7 till 10 
omgångar. Till slut räknas poängställningen. Den av falangerna som har fl est 
poäng vinner spelet. Poängen beror av de Territorier man kontrollerrar i 
slutet, de skador som tillfogats och Befälhavare egna hemliga operationer.

SPELETS FÖRLOPP
Spelarna lagar upp resurser, var och en utifrån den aktuella situationen för 
deras kontinent. Ju fl er områden du kontrollerar, desto fl er resurser samlar 
du. Spelarna använder sina Kommandokort för att utföra olika handlingar 
på brädan. Alla spelare på samma sida spelar sina Kommandon samtidigt, 
varefter turen går över till motståndarlaget. 

Kommandokort lägger till och fl yttar Enhetsbrickor på brädet. När en armé 
fl yttar till ett fi entligt Territorium, inleds en strid och som genast avgörs med 
Stridskort. Strider är snabbt över och när någon annan tar kontrollen över 
ett Territorium ändras också resurserna inför nästa omgång. 

SPELVARIANTER
Spelet förutsätter ett jämnt antal spelare. Standardreglerna är för sex spelare 
och undantag från dessa markeras med symboler 2  för två spelare och 4  
för fyra spelare.

Olika Valfria regler introduceras i kapitlet Spelupplägg. Om du spelar för 
första gången är det bättre att lära sig spelet utan de frivilliga reglerna. I det 
här fallet hoppar du över alla steg med Frivillig regel i Spelupplägg.

 Den här symbolen anger Valfria regler i den här regelboken.

• Specialkommandon • Hemliga Operationer
• Slumpmässigt spellängd • Elitstyrkor
• Initiativ   • Händelserika Tider
• Kontrollerad Strid

Nybörjare:  Inga valfria regler i spelet
Erfaren:   Specialkommandon, Slumpmässigt spellängd,  
   Initiativ, Hemliga Operationer 
Veteran:   Alla valfria spelregler i bruk

Brädspelet
Från en hemlig bas, byggd på Antarktis, lanserades de första av Rikets rymdfarkoster sent år 1945 för att etablera militärbasen Schwarze Sonne på Månens baksida. Basen grundades för att upprätthålla en 
stark invasionsfl otta för att kunna återvända och ta över Jorden när tiden var den rätta. År 2018 kom det tillbaka för att ta hämnd! Var redo när det Fjärde Riket landar på ditt bord!
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brädor    
(3st) Varje bräda representerar en 
kontinent. UWC-spelarna ser på kortet 
från södra sidan medan Rikets spelare 
spelar spelet från norra sidan. 

Befälhavarark  
(3st/falang) En spelares kort och symboler placeras ur runt Befälhavararket.

Kommandokort   
(15st / befälhavare) Kommandokorteten används 
för att påverka brädet. Det fi nns skillnader 
mellan varje Befälhavares kortlek med 
Kommandon

 Specialkommandon: Specialkommandona är kort för 
engångsbruk med kraftfulla effekter. 

Stridskort   
(48st / falang) Stridskort används för 
att snabbt avgöra en strid om ett 
omtvistat Territorium.

hemlig operation - kort 
(8st / falang) Hemliga operationer kan 

ändra spelarens inriktning på brädan och 
ge ett annat mål att följa.

Enhetsbrickor                
 (för varje kontinent: 15st UWC och 20st Riket) 
Enhetsbrickorna är de som gör jobbet på brädan. 
En stapel med Enhetsbrickor utgör en arme. Inget 
område kan kontrolleras eller intas utan en arme.

Terrortecken    
(3st) De Territorier som Riket har drivit in i kaos markeras med ett 
Terrortecken.

Tecken fÖr Elektronisk krigsfÖring  
(3st) Vid Elektronisk krigsföring förhindras Rikets förfl yttningar till 
och från omloppsbanor med hjälp av det här tecknet.

Tidstecken     
(10st) Tidstecknen indikerar hur spelet framskridit.

Resurstecken    
(3st vardera) Resurstecknen indikerar spelarens 
återstående resurser. 

2 4
Lån- och Vägledningstecken
(4st Lån, 2st Vägledning) Dessa tecken 

används endast i spel med två eller fyra spelare för att 
för att ge extra resurser en gång per spel.

Ockupationstecken    
(3st) Ockupationstecken återger den aktuella situationen på 
en kontinent.  Spelaren får mera resurser om han eller hon 
kontrollerar fl er Territorier.

FÖrstÖrelsetecken    
(3st) Detta tecken betecknar den förstörelse som Riket orsakat 
UWC under sin invasion. Den placeras på Blitz-mätaren på 
brädan. 

Initiativtecken   
(6st) Dessa används som en Valfri regel för att kunna 

få mer kontroll över Stridskort. Initiativsymboler minimerar 
slumpmässigheten vid Strid, då Angriparen bättre kan hitta sätt att få in 
framgångsrika träffar. 

Black Ops    
(3st) Black Ops är UWC:s elitstyrkor. Dessa används som en Valfri 

regel för att ge United World Confederacy aningen mer kontroll över 
krigsföringen. 

Befälhavare

UWC 

Politiker:
Mångsidig befälhavare som 
är kapabel att omvandla 
pengar till politisk makt.

 
General: 
En rätlinjig befälhavare 
fokuserade på rekrytering 
och utplacering av arméer.

Agent: 
En balanserad befälhavare 
med kopplingar till både 
politiken och vapenstyrkorna.

RIKET

General der Infantrie: 
Blixtanfall mot jordens yta är 
denna generals styrka. 

General der Artillerie: 
Beskjutning av orbitaler 
är denna artillerigenerals 
specialitet. 

General der Einsatzgruppen: 
Denna underrättelsetjänstens 
general är bäst på at utföra 
oväntade räder. 

De olika delarna
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1  bräduppställning   
1. Placera de olika brädorna på 
bordet i ordningen “Amerika – 
Europa – Asien.”

2 4
 Välj eller dela 

slumpmässigt ut en 
bräda till varje pelare. Brädor 
som utelämnas ur spelet är 
Neutrala Kontinenter.  

2  befälhavare     
1. Blanda Befälhavararken med 
framsidorna nedåt.

2. Varje spelare drar en 
Befälhavare med framsidan nedåt. 
Befälhavararket kan visas efter 
dragning.

3. Ta leken med Kommandokort vars Klassymbol överensstämmer med det 
dragna Befälhavararket.

4
 Om den tredje Befälhavaren blir dragen från en falang, blir den 

överhoppad och spelaren drar en ny. 

2
 Den första spelaren dra slumpmässigt en Befälhavare, den andra 

spelaren blandar och tar en av den motsatta falangens Befälhavare. 

3  kontinenter slumpmässigt   
1. Blanda UWC-Befälhavararken och dela ut dem med framsidan nedåt på 
södra sidan om brädorna.

2. Blanda Rikets Befälhavarark och dela ut dem med framsidan nedåt på 
brädornas nordsida.

3. Befälhavarna avslöjas och spelarna ska sitta ner bredvid kontinenten 
hans eller hennes Befälhavare har tilldelats att administrera. Spelare 
kan kontrollera sina Befälhavarark från motsvarande klass-symbol på 
framsidan av sina 
Kommandokort. 

 g  4  kommandokort     
1. Blanda alla lekar med 
Kommandokort och placera dem 
på Befälhavararket.

  Specialkommandon enligt valfri regel vid spel:
• Blanda UWC- och Rikets Specialkommandon som separata kortlekar. 
Dela ut två slumpmässiga Rikets Specialkommandokort till varje av Rikets 
spelare och två slumpmässiga UWC-Specialkommandon till varje av UWC:s  
spelare. Resterande Specialkommandokort skall avlägsnas ur spelet.

• Varje spelare blandar in Specialkommandokorten i sin Kommandolek utan 
att titta på kortens framsida. 

5  Stridskort     
1. Blanda UWC-Stridskortleken och dela 
tio kort med baksidan upp till varje UWC-
spelare. 

2. Blanda Rikets packe med Stridskort och 
dela tio kort, med baksidan upp, till varje 
av Rikets spelare.

3. Placera de återstående Stridskorten 
invid brädorna som en bank för Stridskort. 

4. Varje spelare tar det översta kortet i leken och lägger det bredvid leken. 
Detta kallas ett Reserverat Stridskort. När en strid inträffar är det översta 
kortet och det reserverade kortet tillgängliga val.

 kontrollerad strid som valfri regel vid spel:
• Varje spelare tar de två översta Stridskorten innan han/hon lägger ut 

Reserverat Stridskort. I denna variant vet spelarna vilka Stridskort de spelar. 

Spelupplägg
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6  Enheter  ₍UWC₎    
1.  Varje UWC-spelare tar 15 Enhetsbrickor med en färg som motsvarar den på hans 
eller hennes kontinent.
2. En Enhetsbricka placeras på varje Högkvarter markerat med Flaggsymbolen . 
3. Alla återstående Enhetsbrickor placeras invid Befälhavararket.

2 4
 • Placera två av den Neutrala 

kontinentens Enhetsbrickor på 
brädkanten. 

 Valfri regel fÖr black ops vid spel:
• Ta en Black Ops-bricka för varje UWC-spelare och placera den intill 
Befälhavararket. 

7  Enheter ₍Riket₎    
1. Varje av Rikets spelare tar 20 Enhetsbrickor med utsmyckning som 
överensstämmer med hans eller hennes kontinent.  
2. En Enhetsbricka placeras på varje orbitalsektor.  
3. Alla återstående Enhetsbrickor placeras bredvid Befälhavararket.

8  Resurser  
1. UWC-spelare tar sina Pengar och Politiska 
Resurstecken och placera dem på Befälhavararket 
i fyrkanterna markerade med en triangel. UWC-
Befälhavare har olika utgångsresurser.  

2. Rikets spelare placerar Kommandopoäng-
resurstecknet i fyrkant noll. 

2 4
• Placera två Lånetecken på den Neutrala kontinentens brädkant.
• Placera en Vägledningssymbol på den Neutrala kontinentens brädkant.

• I händelse av 2 Neutrala kontinenter, erhåller båda tecken. 

pppp

Territorier

A Territorienummer: Territorierna är numrerade med tanke på Hemliga 
Operationer och spel i samarbete. Om du spelar för första gången, kan du 
ignorera Territorienumren.

B Segerpoängvärde: Den spelare som kontrollerar Territoriet vid spelets 
slut erhåller detta antal Segerpoäng.

C  Territorienamn

D  Frontlinjen : Den armé som försöker erövra Territoriet placeras i 
denna kvadrat.

E  Högkvarteret : Den arme som kontrollerar Territoriet placeras i 
denna kvadrat.

F  Sektornummer: Sektorer används som Valfria Regler.

RUTTER

G  Normal rutt: De orange rutterna används för förfl yttning på marken. 
Kan användas av både Rikets och UWC- arméer. 

H  Interkontinental rutt: Vita rutter används då man vill fl ytta till en 
annan bräda. Dessa kan utnyttjas av både Rikets och UWC- arméer. 

I  Orbitalrutt: De röda rutterna används endast för förfl yttning mellan 
omloppsbanan och marken. De kan endast användas av Riket.

A

C

D E

B

G

H

I

De olika komponenterna
Det är rekommendabelt att samla symboler för enskilda spelare i samma 
förvar för att göra nästa Speluppställning lättare.

F

UWC BEFÄLHAVAREN
15 Enhetsbrickor
Valutaresurstecken
Politiska Poäng-resurstecken
Elektronisk krigsföring-tecken
Initiativtecken
Ockupationstecken
Förstörelsetecken
Black Ops

RIKETS BEFÄLHAVARE
20 Enhetsbrickor
Kommandopoäng-resurstecken
Terrortecken
Initiativtecken

KOMMANDOTECKEN
Tidstecken
Lånetecken
Vägledningstecken
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9  Blitz-Mätare     
1. Ockupationstecknet placeras i det X-formade 
utrymmet närmast till omloppsbanan. Tecknet 
skall placeras så att de blå och röda sidorna 
överensstämmer med Blitz-mätarens blå och röda 
sidor.  

2. Det fyrkantiga Förstörelsetecknet placeras 
precis under Ockupationstecknet, sett från UWC 
-spelarens sida.

 
10  Tidstecken  

1. Placera det röda Sluttecknet på bordet. 
Stapla sju slumpmässiga Tidstecken ovan på 
detta. På detta vis kommer Sluttecknet att 
avslöjas efter den åttonde omgången. 

 Valfri regel fÖr slumpmässig spel längd i bruk:
• Tre slumpmässiga Tidstecken och Sluttecknet placeras åt sidan. Dessa 
blandas och staplas slumpmässigt. Återstående sex Tidstecken staplas på de 
fyra blandade symbolerna. På detta sätt 
kommer Sluttecknet att avslöjas tidigast 
efter den sjunde omgången och senast 
under den tionde omgången. 

=

1=

11Terror- och Elektronisk KrigsfÖring-Tecken
1. Varje UWC-spelare tar ett Elektronisk Krigsföring-Tecken och placerar 
det invid sitt Befälhavarark. 
2. Varje Rikets spelare tar ett Terrortecken och placerar det invid sitt 
Befälhavarark. 

12   Hemliga Operationer   

Valfri regel vid spel:
1. Blanda UWC:s och Rikets Hemliga Operationer separat. 

2. Dela ut ett kort med framsidan nedåt till varje spelare. Spelaren kan titta 
på sin Hemlig Operation, utan att avslöja den för de andra spelarna.

3. Återstående kort med Hemliga Operationer skall avlägsnas ur spelet. 
Detaljerad information om de unika målen beskrivs i kapitlet Valfria regler - 
Hemliga Operationer. 

13  Startkort  
1. Varje spelare drar 5 Kommandokort.

14  Spelet inleds  
1. Riket startar första omgången.

1  Bräda

2  Befälhavararket

3  Kommandokort

4  Kommandokort

5  Stridskortleken och  
 Reserverat Stridskort

6  En bank för Stridskort

7  Enhetsbrickor

8  Terrortecken

9  Tecken för elektronisk krigsföring

10  Resurstecken

11  Ockupationstecken och
 Förstörelsetecken

12  Tidstecken

3

1

11

5

5

7

7 9

8

4

4

3

10

2

10

2

6

6

12
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Resursfasen
1. Mängden erhållna resurser indikeras på Blitz-mätaren, 
bredvid Ockupationstecknet. 
2. Resurstecknen fl yttas till rätt fyrkant på Befälhavararket.
3. Maximala antalet resurser är åtta. 

• UWC-spelares resurser visa på den blåa sidan av Ockupationstecknet.
• Denna mängd resurser läggs till de Valuta- och Politiska Poäng som 
kvartsått från föregående omgång. 

• Rikets spelares resurser visas på den röda sidan av 
Ockupationstecknet.
• Kommandopoäng-resurstecknet placeras i korresponderande kvadrat 
på Befälhavararket. Rikets Befälhavares får inte behålla oanvända 
Kommandopoäng från föregående omgång. 

+5

Blitz-Mätare
Denna mätare visar situationen på kontinenten. Mängden resurser som 
genereras i början av turen är beroende av placeringen av X-formade 
Ockupationstecken. Ifall spelarna inte är säkra på om Ockupationstecknet 
fl yttats korrekt kan de lätt kontrollera detta under spelet. Antalet tomma 
X-formade utrymmen mellan Ockupationstecknen och spelaren bör vara 
lika med de antal territorier han eller hon kontrollerar.

1  Den vita triangeln på X-formad 
Ockupationstecken visar Segerpoäng för 
UWC-spelaren i slutet på spelet. 

2  UWC-spelare skapar resurser motsvarande 
numret på Blitzmätaren invid den blå sidan av 
Ockupationstecknet. 

3 Rikets spelare skapar resurser motsvarande 
numret på Blitz-mätaren invid den röda sidan 
av Ockupationstecknet.

4  Det kvadratiska Förstörelsetecknet visar 
Segerpoäng för Riket vid spelets slut. 

1

4

2

3

Under spelet fokuserar spelarna på sin egen bräda - kontinenten som de konkurrerar om. Planering tillsammans med andra spelare inom samma falang ger 
en djupare och mer interaktiv upplevelse. Hela sidan spelar alla Faserna samtidigt. Efter att alla spelare i den aktiva falangen har avslutat en fas fl yttar de alla 
tillsammans över till nästa fas. När alla spelare har avslutat sin tur börjar den andra falangen sin tur, och blir den aktiva falangen. Riket är den första aktiva 
falangen. De spelar hela sin tur innan UWC-spelarna kan spela något av sina kommandon. 

När man spelar för första gången är det att rekommendera att spelarna spelar turvis, detta för att förhindra kaos mitt i spelsessionen. Spelare kan se och 
reagera på aktiviteter från andra spelare på samma sida. Man kan ta en titt på de andra kontinenterna innan man bestämmer vad som ska göras på den egna 
kontinenten. Om alla spelare känner reglerna väl, är det möjligt att börja spela en fas samtidigt. 

Under sin tur kan spelare ge Pengar och Enheter till andra spelare inom samma falang. Resurserna och arméerna kan användas vid samma tillfälle. 

Hur spelet framskrider
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Kommandofasen
Under Kommandofasen använder spelarna sina 
Kommandokort för att styra spelets förlopp. Förutom korten 
får spelarna använda Order under Kommandofasen. Spelaren 
kan fortsätta att använda Kommandon och Order så länge som 
han eller hon har resurser till förfogande. Spelaren kan avsluta 
sin Kommandofas även om det fi nns tillgängliga resurser. 
Ibland är det att föredra att UWC-spelare spara resurser för 
nästa omgång. 

Spelkommandon
1. Spelaren väljer ett Kommandokort ur sin hand och spelar ut det på 
bordet. 

2. Kostnaden som anges på övre kanten av kortet skall betalas genom att 
fl ytta tillhörande Resurstecken mot noll på resursspåret.  

3. Kommandokortet utförs omedelbart före man spelar ett annat kort eller 
utnyttjar en order. 

4. På sin tur får spelaren spela så många kort som möjligt med de tillgängliga 
resurserna. 

5. Det använda Kommandokortet placeras på bortläggningshögen bredvid 
Kommandokortleken. 

• Effekter av Kommandon förklaras utförligt i kapitlet Kommandon, sidan 
10.

Specialkommandon
1. Specialkommandon är unika, och kan endast utnyttjas vid 
ett tillfälle under spelets gång. Dessa kort är illustrerade och 
har en symbol för effekten längst ner på kortet.

2. Använda Specialkommandon avlägsnas ur spelet stället för 
att man placerar dem på bortläggningshögen. 

3. Ifall en spelare frivilligt gör sig av med ett Specialkommandokort, placerar 
det på bortläggningshögen. 

De unika effekterna av Specialkommandon förklaras utförligt i kapitlet 
Valfria regler – Specialkommandon, sidan 20.

ORDER
Order: Omgruppera

• UWC-spelare kan omgruppera sina arméer genom att betala en 
Valuta- eller Politisk Poäng per armé. Armén fl yttas till intilliggande 
Territorium som inte är i ett tillstånd av krig. Arméer kan fortfarande 
lämna ett sådant Territorium. UWC-omgrupperingar kan inte göras till 
en annan kontinent. Gränsen för Arméstorleken är högst tre Enheter. 

• Rikets Enheter omgrupperas i omloppsbanan genom att man betalar 
ett Kommandopoäng per enhet. Enheten fl yttas en orbitalsektor. Riket 
kan omgruppera till en annan kontinents omloppsbana. Gränsen för 
Arméstorleken är högst tre Enheter. 

• Rikets Enheter kan även förfl yttas 
tillbaka till omloppsbanan utan 

kostnad. Detta kan göras upprepat 
under ens tur. 

2 4
Order: Begär Hjälp

• UWC-spelare kan begära hjälp från en Neutral kontinent. Denna 
möjlighet kan endast användas i spel då en eller två brädor används. 
• Den Neutrala Armens hög kan läggas till spelet genom att spela ett 
Rekryteringskommande. 

• Båda Enheterna rekryteras till ett område förbundet med en vit rutt 
till kanten av den Neutrala brädan. 
• Enheterna kan sättas till ett territorium som är i ett tillstånd av 
krig, har Terrortecken, är under Rikets kontroll eller är okontrollerat. 
Begäran om hjälp startar inte en strid, även om Enheterna rekryteras till 
ett Territorium med en av Rikets arméer. 
• De Neutrala Enheterna tas bort från spelet när de omintetgjorts. 

/

OK       Terror påverkar inte okontollerat är ok 

       krigstillstånd         maximal storlek på arme       Kontollerad av 

0

1
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Kommandokort

1  Kostnad: Spelaren betalar kostnaden genom att fl ytta det 
korresponderande Resurstecknet på Befälhavararket mot noll. Befälhavarna 
har olika kostnader för kommandon. Detta avspeglar Befälhavarens särskilda 
område av expertis och hur kriget framskrider. Ibland är det svårare att få 
sina planer genomförda. Ibland ger UWC-kort alternativet att kunna betala 
antingen med Pengar eller med Politik. Spelaren kan välja vilket som skall 
användas när han/hon spelar ett kort med tvådelad kostnad.

2a  Kommandosymbol: Denna symbol indikerar åtgärder med 
Kommandokort. Förklaringar av symboler och tillhörande Kommandon 
hittas i kapitlet Kommandon.

2b  Dubbelkommandon: När spelaren spelar ett dubbelkommando kan 
han/hon välja mellan de två olika kommandona som fi nns på kortet. 
Kostnaden betalas som normalt och endast ett av Kommandona kan 
användas. Dubbelkommandon urskiljs på basen av den vita linje som delar 
mittcirkeln, och två olika Kommandosymboler.

3  Modifi erare: För tillfället kan denna modifi erare ignoreras. Senare 
kommer det fulla utnyttjandet av modifi erare att presenteras. 

4  Befälhavarsymbol: Varje Befälhavare har en signerad 
Kommandokortlek. Före spelet inleds är det att rekommendera att man 
kollar att alla spelare har en korrekt Kommandokortlek. Befälhavare får 
endast använda Kommandokort med överensstämmande symbol.  

2b2a

4 4

1 1

3 3

Att dela resurser
låna pengar
• UWC-spelare kan ge vilken som helst summa Pengar till varandra 
under en omgång. Överföring sker genast och kan omedelbart tas i 
bruk. 
• Den spelare som ger Pengarna minskar sina Pengar genom att 
fl ytta Valutaresurstecknet mot vänster. Spelaren som tar emot 
Pengarna fl yttar sitt 

Valutaresurstecken mot höger, 
och adderar motsvarande 
summa Pengar. 

• Observera att man inte kan 
ge Politiska Poäng till andra 
spelare
.

2 4
• Vid spel med två eller fyra spelare fi nns icke-spelares 
Lånetecken vid sidan av brädan. En spelare kan fl ytta 

valfri mängd Lånetecken från spelet under sin tur för att addera en 
enhet Pengar per utnyttjat tecken. 

Taktisk Vägledning
• Rikets spelare kan ge en Kommandopoäng till en annan spelare. I ett 
spel med tre spelare från Riket, kan två spelare bägge ge en poäng till 
den tredje spelaren.

2 4
• I spel med två eller fyra spelare fi nns icke-spelar 
Vägledningstecken vid sidan av brädan. En spelare 

kan fl ytta ett Vägledningstecken ur spelet under sin tur för att 
addera ett Kommandopoäng.

+2

-2

+1

-1



- 10 -

Slutfas
Den aktiva falangens tur är slut då alla spelare har använt sina 
resurser eller inte vill spela fl er Kommandon eller order. I detta 
läge inleder spelare i den aktiva falangen stegen i slutfasen. 

1. Kasta ett Kommandokort
• En spelare kan kassera ett Kommandokort genom att sätta det i sin 
bortläggningshög för Kommandokort.

2. Resurskontroll

• UWC-spelare lämnar Resurstecknen där de hamnade.

• Rikets spelare fl yttar sitt Kommandopoängstecken till noll om de hade 
kvarstående poäng. 

3. Dra kort
• Spelaren drar kort ur kommandopacken tills han/hon har fem kort på 
hand. 

• Ifall packen med Kommandon tar slut, blandar spelaren 
bortläggningshögen för att få en ny packe Kommandokort. Detta görs 
precis innan spelaren drar ett nytt kort.
• Utnyttjade Specialkommandon bör inte fi nnas i bortläggningshögen, men 
om det fi nns några tas de bort ur spelet. 

4. Tidstecken
• Om Riket står i tur, hoppa över detta steg och fortsätt med nästa UWC-
tur.
• Om UWC står i tur, vänd upp översta Tidstecknet i högen med framsidan 
uppåt i en ny hög. 

• Om tecknet har den röda Slut på Spelet-symbolen, avslutas spelet genast 
och spelarna börjar räkna sina poäng. Mera om detta i kapitlet Avsluta 
spelet. Om tecknet var vilket som helst annat fortsätter spelet med nästa 
Rikets tur. 
• Ignorera alla andra symboler på Tidstecken vid normalt spel. 

 Vändelserika tider – valfri spelregel:
• Symboler som syns på Tidstecknet påverkar nästa runda som Riket och 
UWC gör. Nästa Tidstecken kommer att åsidosätta dessa verkningar. 

• -1 symbol ger alla Rikets spelare en Kommandopoängrabatt som endast 
kan utnyttjas för Kommandon som spelas på Sektor som Tidstecknet 
anger. På samma sätt kommer UWC-spelare att få en Valutarabatt som kan 
användas på samma Sektor.  

• +1 symbol tvingar spelare att betala en extra Kommandopoäng eller 
Pengar när de spelar första Kommandot på denna Sektor. 

• Den berörda sektorn framgår nere på tecknet.

Mobilisering
Mobilisering är Kommandot för att gå framåt på brädan. Det 
används för att fl ytta arméer på brädan eller för att inleda en strid 
om ett Territorium. 

1. Spelaren väljer ett Territorium eller en orbitalsektor med sin armé på. 

2. Spelaren kan starta en strid  på detta Territorium eller fl ytta något antal 
Enheter från detta territorium till ett intilliggande Territorium.

3. Enheter som förfl yttas placeras ovanpå i stapel med befi ntlig vänligt sinnad 
armé vid detta Territorium. 

4. Gränsen för arméstorleken är högst tre Enhetsbrickor. 

5. Om Högkvarteret  är tomt placerar spelaren rörliga arméer i 
det. Om en Rikets spelare fl yttar arméer till tomt Högkvarter, fl yttas 
Ockupationstecknet på Blitz-mätaren ett steg till förmån för Rikets på denna 
kontinent. 

6. Om det fi nns en motståndares armé i Högkvarteret på destinationen, 
placeras armén som är under förfl yttning vid Frontlinjen

ddddddeseses
.

7. Om en motståndares armé är vid destinationen inträffar en strid  
direkt efter förfl yttningen.

• Efter striden är över, kan spelaren fortsätta med sin Kommandofas. 
• Det är möjligt att utkämpa fl era strider inom ett enda Territorium under en 
enda omgång.  
• En Arme som har fl yttats kan fl yttas på nytt med ett annat 
Mobiliseringskommando.
• Om Högkvarteret lämnas tomt, erövrar Armen vid Frontlinjen genast 
Territoriet och den fl yttas till Högkvarteret. Ockupationstecknet fl yttas också 
till förmån för den spelare som gör erövringen. 
• Mobilisering är ända sättet att inleda strid ifall på ett Territorium redan fi nns 
aktiva spelares tre Enhetsbrickor.
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MOBILISERING FRÅN OMLOPPSBANAN
Rikets arméer i omloppsbanan kan förfl yttas till Jordytan längs de röda 
rutterna. De kan också fl ytta två Sektorer i sidled i Omloppsbanan. 
Detta kan utnyttjas för att fl ytta till en annan bräda. I detta fall kan 
Enheterna gå samman med den vänligt sinnade spelarens Arme, och de 
kommer från denna stund att lyda hans/hennes Kommandon. 

MOBILISERING FRÅN EN KONTINENT TILL EN ANNAN
Arméer som befi nner sig på Jordytan kan fl ytta till en annan kontinent 
med hjälp av de vita Interkontinentalrutterna. Dessa kan användas av såväl 
UWC:s som rikets Arméer. 

1. Vid fl ytt följs alla regler för Mobiliseringskommandot. 
2. De Enheter som är under förfl yttning ansluter sig den vänligt sinnade 
spelarens armé och lyder från och med nu hans/ hennes Kommandon.  
3. Armens maximala storlek är tre Enheter.

• Om en motståndarspelares armé är på målterritoriet uppstår en strid. 
Denna gång tar den spelare som spelade Mobilisering rollen som Angripare 
och motståndaren på destinationen tar rollen som Försvarare. 

• Den översta Enhetsbrickan skall anses utgöra Ledande Enhet. Innehavaren 
av den Ledande Enheten kan spela  
Mobiliseringskommandon på Arméer på andra kontinenter. En Befälhavare 
kan alltid kommendera arméer på sin kontinent oberoende av vem som 
innehar den Ledande Enheten. Ordningen på Enhetsbrickorna får inte 
ändras. 

• Den spelare som spelade Mobiliseringskommandot är den som skall spela 
Stridskortet.

Detta innebär med andra ord att två spelare kan kommendera Arméer på en 
kontinent, så länge som den översta Enhetsbrickan tillhör en spelare från en 
annan kontinent. 

1-3

• UWC-arméerna kan inte bara tåga 
till en annan kontinent. En enkel 
politisk förhandling måste äga rum. 
Detta sker genom att betala ett extra 
Politiskt Poäng utöver kostnaden för 
Mobiliseringen. Detta kan också 
betalas av spelaren på destinationen, 
när han begärt hjälp från en annan 
spelare. Liksom vid normal 
Mobilisering kan ett godtyckligt antal 
Enheter fl yttas så länge som storleken 
på Armén på destinationen inte 
överstiger gränsen på tre Enheter. 

• Några av UWC: s Mobiliseringskommandon genererar en Politisk 
Poäng när de spelas. Denna poäng kan omgående användas vid förfl yttning 
till en annan kontinent. 

• Nedkämpade UWC -enheter återförs till den ursprungliga innehavaren. 

OMGRUPPERING: FÖRFLYTTNING UTAN KOMMANDOKORT
Spelare kan fl ytta Enheter utan order om Omgruppering. Detta utgör 
en mera begränsad version av fl ytt och användningen är begränsad till 
Territorier som inte är i krigstillstånd. Olika Order förklaras i kapitlet Spelets 
Gång – Kommandofas.

Kommandon

TIPS

Ordningen på Enhetsbrickorna kan inte ändras under spelets gång. Detta 
är ofta viktigt i en situation då Enheter har förfl yttats från en Kontinent 
till en annan. När Enheter förfl yttas eller förintas tas Enheterna överst 
från högen. 
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Rekrytera
Rekrytera är förmodligen det enskilda mest viktiga Kommandot 
under spelet. Med detta Kommando sätter spelaren 
Enhetsbrickor på brädan. En stapel med Enhetsbrickor bildar 
en Arme.

1. Spelaren lägger till angivet antal Enhetsbrickor på sin bräda.  

2. Enhetsbrickorna kan fördelas mellan två Territorier.

3. Gränsen för storleken på en Arme är tre Enheter.

• UWC-arméerna kan placeras på territorier som kontrolleras av 
spelaren (åtminstone en vänligt sinnad Enhet i Högkvarteret

ssss avavavavavavavvavvavavvvvvvvvvavvvvvvvvvv 
tttttt ).

• Territoriet skall inte vara i ett tillstånd av krig, det skall inte fi nnas 
motståndararméer vid Frontlinjen 

ddd
.

• Nyligen rekryterade Enheter placeras ovanpå en existerande Arme i 
Högkvarteret.
• Det får inte fi nnas något Terrortecken i Högkvarteret. 
• UWC-spelarna får inte rekrytera på tomma Territorier. De behöver 
alltid ha åtminstone en Enhet i Högkvarteret för att använda 
Rekryteringskommandot.

• Rikets arméer är alltid placerade i orbitalsektorer, aldrig direkt på 
Jordytan. 

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

Räder
Överraskande attacker och snabba insatsstyrkor gör det möjligt 
för Befälhavaren att snabbt erövra Territorier. 

1. Spelaren lägger en Enhetsbricka på brädet, och följer alla regler och 
begränsningar för Rekryteringskommandot. 

2. Efter att ha placerat ut Enhetsbrickan gör spelaren en förfl yttning 
från detta Territorium, följande alla regler och restriktioner för 
Mobiliseringskommandot.

• Om det redan fi nns tre Enheter på stapel, kan Rädkommandon inte 
spelas där. Spelaren måste kunna placera Enheten för att använda 
förfl yttningsdelen av detta Kommando. 
• Om det fi nns en motståndararmé vid destinationen uppstår en strid. 
 

• Rikets Räder startar alltid från omloppsbanan.

1111111

1-3
MAX 3M

111

1-3

MAX 3



- 13 -

Ändring av strategi
Spelaren kan med detta kommando ändra innehållet i sin packe 
med Stridskort. Det är möjligt att anpassa chanserna för att 
senare kunna få ett kort man vill ha. Ibland krävs det att man 
ändrar strategi från aggressiv till defensiv, eller bara att man ser 
till att aggressiv taktik fi nns tillgängliga när man angriper. 

Spelaren kan antingen blanda sin packe med Stridskort eller byta innehållet i 
Stridskortsleken. 

BLANDNING AV STRIDSKORTLEK
1. Spelaren tar alla sina använda och oanvända Stridskort och blandar dem 
med framsidan nedåt. 
2. Spelaren blandar in dessa kort i sin Stridskortslek och drar ett Reserverat 
Stridskort.

BYTA STRIDSKORT
1. Spelaren tar alla sina använda och oanvända Stridskort och blandar dem 
med framsidan nedåt. 
2. Efter att ha blandat om väljer spelaren mellan ett och fem kort som han/
hon vill göra sig av med. Den taktiska Färgkodningen är till hjälp för att 
avgöra vilka kort som man vill göra sig av med. Dessa kort fl yttas åt sidan 
för en stund. 
3. Spelaren väljer samma mängd kort från sin falangs bank med Stridskort. 
4. Spelaren blandar in dessa kort i sin Stridskortspacke och drar ett 
Reserverat Stridskort.
5. Slutligen, blandas de kort som tidigare kasserades och fl yttades åt sidan in 
i banken med Stridskortet för att användas senare. 

Kommandon som gäller endast i Riket

Terror
Överraskningsattacker, propaganda eller bomber som faller från 
skyn är oftast tillräckligt för att driva ett Territorium in i kaos. 
Oberoende av vad som orsakar terrorn, kommer jordborna att 
ha svårt att upprätta full kontroll. 

1. Spelaren placerar ett Terrortecken på vilketsomhelst Högkvarter  på 
sin kontinent.

2. Om Terrortecknet inte redan fanns på brädan, fl yttas Ockupationstecknet 
ett steg till förmån för Rikets spelare.  

3. När Terrortecknet avlägsnas från brädan, fl yttas Ockupationstecknet ett 
steg till förmån för UWC-spelaren. 

• Terrortecknet återförs från brädan då Riket erövrar ett Territorium med ett 
Terrortecken. I detta fall fl yttas inte Ockupationstecknet eftersom Riket tog 
kontroll över ett territorium som redan räknats in till dess fördel. 

• UWC-spelarna kan inte rekrytera till ett Territorium med ett Terrortecken 
på. 
• Ett Terrortecken kan fl yttas till ett annat Territorium genom att spela 
ett nytt Terrorkommando. I detta fall fl yttas inte Ockupationsmarkören, 
eftersom Terrortecknet fi nns på brädan. 
• Varje Rikets spelare har enbart ett Terrortecken och det kan bara spela på 
hans/hennes egen kontinent.

SEKRETESSREGLER
Kommandokort:
• Spelare får titta i varandras 
bortläggningshögar.
• Spelare får inte titta på kort 
som andra spelare har på hand 
(inte ens kort som en vänligt 
sinnad spelare har)

Stridskort:
• Spelare får titta på baksidan av 
Stridskort i kortlekarna
• Spelare får titta på framsidan på 
använda Stridskort

Hemliga Operationer:
• Spelare får endast titta på sina 
egna Hemlig Operation-kort

Tidstecken:
• Spelare får titta på framsidan 
av Tidstecken och räkna antalet 
oanvända Tidstecken. 
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Bombning
Bombningar från omloppsbanan är ett verkligt hot mot jorden. 
Städer jämnas med marken av massiva block som slår ner. 
Detta är ett enkelt sätt att förstöra armébaser och -trupper. 
Rikets trupper kan på marken lätt ta kontroll över förbombade 
Territorier. 

1. Spelaren väljer ett Territorium på sin kontinent. Förstör omgående UWC-
arméer motsvarande det antal som anges på Kommandot. 

2. Om alla arméer har förstörs, kommer spelarens arméer vid Frontlinjen 
 att automatiskt fl yttas till Högkvarteret . Detta räknas som 

erövrande och Ockupationstecknet fl yttas därefter.  pppppp yyyyyy

• Bombning förstör endast motståndarens arméer. 
• Bombning kan endast spelas på den spelandes egen kontinent. 

Reboot 
(AKA ANTI ELEKTRONISK KRIGSFÖRING)
Elektronisk krigföring kan lätt få navigations-och 
kommunikationssystem i UFO-fl ottorna att köra ihop 
sig. Oftast kan en omstart i rätt ögonblick lösa de fl esta 
problemen. 

1. Returnera ett Elektronisk Krigsföring-tecken från din kontinent till dess 
ägare. 

• Du kan bara returnera ett tecken som fi nns på din egen kontinent. 

Kommandon som är unika fÖr UWC

Anti-terror
Polispatruller på gatorna, lugnande tal från politiker och 
undanröjande av eventuella partier som stöder Riket hjälper 
normalt att ta kontroll över ett territorium utsatt för Terror. 

1. Returnera ett Terrortecken på din kontinent till dess ägare. 

• När ett Terrortecken avlägsnats från brädet, fl yttas Ockupationstecknet 
ett steg till förmån för UWC-spelaren. Förstörelsetecknet fl yttas inte utan 
förblir där det hamnat. 
• Du kan endast returnera ett tecken som fi nns på din egen kontinent.

Politisering
Ett bra tal vid rätt tidpunkt och på rätt ställe stärker 
Befälhavarens åtgärder och ego. 

1. Spelaren adderar ett Politiskt Poäng till Befälhavarens Politiska Poäng.

• Det fi nns kort med en symbol för Politiskt Poäng under kortets normala 
åtgärd. Vid spelande av den här typen av kort lägger spelaren omedelbart ett 
Politiskt Poäng till sina resurser. Den Politiska Poängen adderas innan man 
utför kommandot. 
• Blanda inte ihop detta med Dubbelkommandon, som har den delade 
mittcirkeln. De korten aktiverar endast ett av Kommandona på kortet. 
• Extra Politisk poäng på ett Mobiliseringskort kan användas som kostnad 
för Politiska Poäng när du fl yttar till en annan kontinent. 

Elektronisk 
Krigsföring

Störande av kommunikationer och radarstörning kan köpa United World 
Confederacy värdefull tid för att kunna organisera sitt försvar.  

1. Spelaren placerar Elektronisk Krigsföring-tecknet på vilken som helst 
orbitalsektor inom sin egen kontinent. 
2. Röda orbitalrutter kan inte användas för att fl ytta till jordytan eller tillbaka 
till den sektor där detta tecken spelas. 

• Varje UWC-spelare har ett enda Elektroniskt Krigsföring-tecken och det 
kan endast spelas på hans/hennes egen kontinent. 
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Strid

Utformningen på ett Stridskod

                        UWC                               Riket
1  Försvarkvadrater : försvarskvadrater fi nns i kortets vänstra sida.

2  Attackkvadrater  : Attackkvadrater fi nns på högra sidan på kortet. 

3  Attackroll-symbol  : Under ett anfall riktas denna röda pilsymbol 
på baksidan av kortet mot motståndarens Försvarssymbol. 

4  Försvarsroll-symbol  : Under försvar riktas denna gröna symbol på 
baksidan av kortet mot motståndarens Attacksymbol.

5  Taktik: Den nedre kanten på ett Stridskort är färgkodad för taktik. 
Taktiken är förväntningen på hur kortet agerar i Strid. Alla kort kan 
användas som Angripare och som Försvarare.

  Grönt – Försiktig taktik: försvarsorienterat kort med mest 
försvarsrelaterade Rekyl-symboler i de två första kvadraterna. 

  Rött – Aggressiv taktik: Anfallsinriktat kort med mest Träff-
symboler i de två första kvadraterna.  
 
  Gult – Balanserad taktik: mångsidigt kort med en nästan lika antal 
Rekyl- och Träff-symboler främst placerade i de två sista kvadraterna.

1 2

34

5 5

Strid inleds efter att en aktiva spelaren spelat ett Mobiliseringskommando 
på ett Territorium med en motståndararmé. Rädkommandot följer också 
bestämmelserna om mobilisering och är ett giltigt sätt att inleda strid. Den 
aktiva spelarens roll i denna strid är den Anfallandes. Motståndarens roll är 
Förvararens. Det spelar ingen roll vem som är den som kontrollerar eller 
vem som är den som försöker erövra området. 

1. Att välja Stridskort
• Bägge spelare har två Stridskort tillgängliga 
för varje strid: kortet överst i packen med 
Stridskort och det Reserverade Stridskortet. De 
röda korten är aggressiva och mest sannolika att 
ge Träffar, de gröna är de mest defensiva i alla 
situationer och gula kort är balanserade för att 
ge Träffar och Sköldar oavsett roll i striden. 

1. Försvarare väljer sina kort först och pekar den 
gröna Skölden 

jjjjjjjjj
 mot den Anfallande spelaren. Kortet hålls med framsidan 

nedåt.
 
2. Efter att försvararen valt, väljer Anfallaren av sina två tillgängliga 
Stridskort och pekar den röda Pilen  mot den gröna skölden  på 
baksidan av Försvarares kort. 

3. När korten är klara; Anfallarens röda Pil pekar på försvararens gröna 
Sköld, båda korten vänds runt kring sin längdaxel.
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2. JämfÖra Stridskort

 
  Träff: Förstör en Enhetsbricka

 Dubbel träff: Förstör två Enhetsbrickor 

 Rekyl: Upphäver alla Träffar

1. Jämförelsen av korten startar från den största fyrkanten, som är markerad 
med romerska siffran I. 

2 a. Om det sker en träff   i första kvadraten, har en Enhet förstörs i 
motståndaspelarens armé. Denna Enhet avlägsnas från överst på Armé 
högen. 

2 b. Om det fi nns en rekylsymbol  i den första fyrkanten på 
motståndarspelarens kort, är Träffen upphävd och ingenting sker. En 
Rekylsymbol upphäver även Dubbelträffar .

3. Efter den första fyrkanten jämförs den andra (markerad med en romersk 
siffra I). Igen så förstör en Träffsymbol en enhet hos motståndaren, och 
med en Rekylsymbol undviker man detta. 

• Varje gång en Träff  går igenom framgångsrikt, förstör den genast en 
motståndares Enhet innan man jämför följande kvadrater.  En dubbelträff  
förstör genast två Enheter. 
• Strid fortsätter tills alla tre fyrkanter har jämförts, eller tills alla Enheter 
hos endera falangen har blivit förstörda. I detta fall lämnas övriga kvadrater 
obeaktade. 
• Om båda spelarna har en Träff  i samma kvadrat, förstörs en Enhet på 
bägge sidor, på samma gång. Detta innebär att det är möjligt att bägge 
arméerna i ett Territorium blir tillintetgjorda. 

Exempel:
1. Det fi nns en Träffsymbol i den första fyrkanten på ett Rikets Stridskort. Den första 
kvadraten på UWC-Stridskortet är tom, och Träffen går då framgångsrikt igenom. 
Försvararen förlorar en Enhetsbricka. 

2 Det fi nns också en Träffsymbol i den andra kvadraten på Rikets kort, men denna gång 
fi nns det en Rekylsymbol i motsvarande fyrkant på UWC-kortet. Ingenting händer. 

3.Rekylsymbolen i försvararens tredje fyrkant har ingen effekt eftersom det inte fi nns 
någon Träffsymbol på Anfallarens kort. 

3. FÖrluster

• UWC tar sina förstörda enheter tillbaka till Enhetspoolen.

• Rikets Enheter tas som Trofé av UWC-motspelaren. Dessa troféer 
placeras i staplar med tre Enheter.  
• När den tredje Enhetsbrickan placeras på en hög vänds den med 
framsidan nedåt för att visa att UWC-spelaren har belönats.
 • UWC-spelaren erhåller genast en Resurspoäng beroende på sin 
Befälhavare. 
• Påföljande Troféer skall placeras i en ny stapel för att underlätta att 
räkna poäng för Troféer i slutet av spelet. 
• Varje fullständig stapel med tre Troféer är värd en Segerpoäng i slutet 
av spelet.

• Den spelare som spelade Stridskortet erhåller belöningarna. Detta 
inträffar när en spelare kommenderar en armé på en annan kontinent. 

4. Resultat av Strid

BÅDA ARMÉERNA ÖVERLEVER
• Om bägge falanger har en armé kvar 
på territoriet efter att Stridskortet är 
utagerat, går territoriet in i ett tillstånd 
av krig. Ny Strid startar endast genom 
att man spelar en ny Mobilisering för 
territoriet. 

• UWC-spelarna kan inte spela Rekryteringskommandon på ett Territorium 
som är i ett tillstånd av krig. 
• Territoriet förblir under den ursprungliga spelaren kontroll av. 

KONTROLLERANDES ARMÉ ÄR FÖRSTÖRD
• Om erövraren lyckas förstöra alla av 
den kontrollerandes Enheter, övertartar 
han/ hon kontrollen över territoriet. De 
återstående erövrande Enheterna fl yttas 
till Högkvarteret .

• Ockupationstecknet på Blitz-mätaren 
fl yttas till förmån för den erövrande spelaren. Tecknet fl yttas ett X-format 
steg bort från spelaren. 
• När en Rikets spelare erövrar ett territorium fl yttas tecknet mot UWC-
spelaren. Förstörelsetecknet skjuts tillsammans med Ockupationstecknet 
ifall de varit i kontakt innan Ockupationstecknet fl yttades. Förstörelsetecknet 
fl yttas endast då Ockupationstecknet knuffar det vidare.
 • När en UWC-spelare erövrar ett territorium fl yttas Ockupationstecknet 
mot Rikets spelare. Förstörelsemarkören stannar där den hamnat.  

• Specialkommando Förbättringskort avlägsnas från spelet när Territoriet 
har erövrats. 
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ERÖVRARENS ARMÉ ÄR FÖRSTÖRD
• Om den som kontrollerar Territoriet 
förstör alla Enheter vid Frontlinjen  sss

 är Territoriet inte längre i 
ett tillstånd av krig. Om Territoriet 
kontrolleras av UWC-spelaren, kan han/
hon åter spela Rekryteringskommandon 
på Territoriet. 

BÄGGE ARMÉERNA FÖRSTÖRS
• Om bägge falangerna samtidigt 
förlorar sin sista enhet kommer 
territoriet att vara okontrollerat. 

• Detta territorium inräknas för UWC 
på Blitz-mätaren. Flytta Blitz-mätaren i 
enlighet med detta ifall territoriet tidigare 
var under Rikets kontroll. 

• UWC-spelare kan inte spela Rekryteringskommandon på tomma 
Territorier. 

• I slutet av spelet ger okontrollerade Territorier inga poäng. Observera att 
Territoriet inräknas för UWC på Blitz-mätare och man får poäng därefter. 

5. Avsluta Striden
• Använda Stridskort placeras överst i bortläggningshögen för Stridskort 
invid spelarens Befälhavarark.
• Om det Reserverade Stridskortet användes i Striden dras ett nytt.

• Om spelaren har använt alla utom ett av sina Stridskort, måste han/hon 
dra en ny personligt Stridskortslek. Det sista kortet avslöjas aldrig. 

1. Spelaren tar sin Stridskortsbortläggningshög och det sista oanvända 
kortet på bordet och fl yttar dem åt sidan för ett ögonblick.  

2. Spelaren drar tio kort från banken med Stridskort och blandar dem 
i en ny kortlek. Kortleken placeras intill Befälhavararket och ett nytt 
Reserverat Stridskort dras. 

3. Spelarens använda kortlek blandas in i banken med Stridskort.

• Spelaren kan fortsätt spela sin Kommandofas.
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Spelets avslutas när Sluttecknet har dragits från Tidsteckenhögen efter 
UWC:s tur. Ett normalt spel räcker i åtta fulla omgångar. Spel med Valfri 
regel om Slumpmässig Spellängd räcker i mellan sju och tio omgångar. 

Segerpoängen räknas när spelet är slut. Poängen för alla spelare tillförande 
samma falang räknas ihop och den falang som fått ihop fl est poäng vinner. 

Vid lika poäng vinner den falang som har fl est vinnande kontinenter spelet. 
Om även denna fördelning är jämn, vinner den falang som kontrollerar fl est 
4 Segerpoäng-territorier. 

Poäng fÖr Territorier
• Spelare erhåller poäng för varje Territorium de kontrollerar. Antalet 
Segerpoäng ses på Territoriet mellan Frontlinjen och Högkvarteret.
• Att man är i ett tillstånd av krig påverkar inte poängen. Den spelar som 
kontrollerar Högkvarteret vinner Territoriets poäng. 
• Terrortecken som är i spel påverkar inte de erhållna poängen, eftersom 
Riket måste ha trupper som kontrollerar Territoriet för att få poäng. 
• Om Territoriet är tomt, erhålls inga poäng för kontroll av Territoriet. 

Poäng från Blitz-mätaren
• UWC-spelarna kommer att få Segerpoäng på basen av kontinentens 
Ockupationstecken på Blitz-mätaren. 
• Rikets spelare erhåller Segerpoäng på basen av kontinentens 
Förstörelsetecken på Blitz-mätaren.

• Tomma områden räknas åt UWC på Blitz-mätaren och 
Ockupationstecknet borde hamna i det utrymme som motsvarar detta. 
• Terrortecken i spel påverkar placeringen av Ockupationstecknet.

Poäng fÖr Troféer
• UWC-spelare får 1 segerpoäng för varje komplett stapel med tre av Rikets 
arméer tagna som Troféer.
• Ifall den Valfria regeln med Black Ops är med i spelet, erhåller Rikets 
spelare 3 Segerpoäng för varje Black Ops som förstörs.

Poäng fÖr Hemliga Operationer
Ifall den Valfria regeln med Hemliga Operationer är med i spelet, räknas 
poäng också för dessa. 
• Varje spelare avslöjar sin Hemliga Operation. Spelaren får i slutet av 
spelet Segerpoäng för den Hemliga operationen om han eller hon lyckades 
genomföra målet för operationen. 
• Kraven för de Hemliga Operationerna varierar och de beskrivs mera i 
detalj i kapitlet Valfria regler – Hemliga Operationer.

x3 x3 x2

1 1

Avsluta spelet
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Valfria regler

 INITIATIV
De spelare som vill ha bättre kontroll över 
slumpmässigheten med Stridskort kan introducera 
Initiativtecken i sina spel. Detta tecken används en 
gång per omgång för att anpassa utgången på Striden 
när man anfaller. 

1. Ifall spelarens Initiativtecken är uppåtvänt (gul sida) kan spelaren vända 
det med framsidan nedåt (grå sida) för at aktivera Initiativ.
2. Spelaren kan fl ytta sitt Stridskort en ruta till vänster eller höger. 
3. Endast par på motstående kvadrater jämförs.

• Initiativtecknet uppdateras under Resursfasen och vänd på nytt med 
framsidan uppåt. 
• Denna åtgärd kan endast användas när spelaren är anfallare .

 HÄNDELSERIKA TIDER
Symboler på Tidstecken används för att randomisera verkningar på olika 
Sektorer. Det översta Tidstecknet vänd med framsida uppåt efter UWC:s tur 
och det verkar börjande från Rikets tur och kvartsår tills nästa gång 
Tidstecken vänds. 

Nät tidstecknet visar -1, erhåller alla Rikets spelare ett 
Kommandopoäng i rabatt vilket endast kan användas på 
ett Kommando som spelas i den Sektor som Tidstecknet 
indikerar. På samma sätt kommer UWC-spelare att få en 
valutarabatt som kan användas i samma Sektor. 

När Tidstecknet visar +1, måste spelaren betala en extra 
Kommandopoäng eller Pengar när de spelar det första 
Kommandot i denna sektor. 

När man spelar Mobiliseringar och räder gäller Tidtecknets effekter 
för startpunkten. Ifall enheter fl yttar från annan Sektor till den 
påverkade Sektorn, är Kommandots kostnad normal. När man spelar 
Rekryteringskommandon, måste alla Enheter Rekryteras till den påverkade 
Sektorn för att få rabatten. I händelse av att Sektorn berörs av -1 
Tidstecken, kan inga Enheter sättas till denna sektor utan att betala den 
extra kostnaden. 

 BLACK OPS
Ifall den valfria regeln med Black Ops är med i spelet kan 
UWC-spelarna lägga sin Black Ops-enhetsbricka på brädan. 
Detta görs genom att spela ett Rekryteringskommando. 
Ingen annan normal Enhetsbricka läggs på brädan när 
man rekryterar Black Ops. Black ops följer alla regler som 

gäller för Rekrytering utom vad gäller Armé storleken. Black Ops får alltid 
överskrida den normala gränsen på tre Enhetsbrickor. Black Ops-brickan 
placeras överst på Armé högen när extra, normala Enheter fl yttas eller 
Rekryteras till Territorier.

Black Ops förstörs endast när motståndaren får in två lyckade Träffar med 
ett enda Stridskort. Det är inte nödvändigt att få en Dubbelträff  för att döda 
Black Ops. Ifall endast en Träff  erhålls förstörs Enheten under Black Ops. 
När det två Träffarna erhållits med samma kort, förstörs Black Ops.  
Black Ops kan inte förstöras med Bombningskommandon. 

En förstörd Black Ops bricka ges till den spelare som förstörde den. 
Den värderas med tre extra Segerpoäng. Om den förstördes med 
Specialkommandot Kärnvapen, ges den som Trofé till den Rikets spelare 
som är motståndare på denna kontinent. 

Black Ops kan inte fl ytta till en annan kontinent.
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 SPECIALKOMMANDON
• Vissa av Specialkommandona har fortsatt effekt på spelet, medan vissa 
enbart är för engångsbruk. 
• Vissa Specialkommandon lämnas kvar på bordet som en påminnelse om 
en kommande effekt. Efter att effekten är borta avlägsnas kortet från spelet. 

ENGÅNGSKOMMANDO
• Specialkommandon för engångsbruk avlägsnas ur spelet efter att 
de spelats. 

FÖRBÄTTRING
• Specialkommandon för Förbättring spelar normalt under 
Kommandofasen. Förbättringskortet placeras på brädan under 
Armén i Högkvarteret . Den pågående effekten nere på 
kortet skall lämnas synlig för påminnelse. 
• Om spelaren förlorar kontrollen över Territoriet, avlägsnas 
förbättringskortet ur spelet. Territoriet måste ockuperas av 
motståndararméer.
• Det kan endast fi nnas en Förbättring på ett Territorium.

UWC
NÖDKONFERENS
• Förbättring
• Den spelare som kontrollerar Nödkonferensen erhåller 
en extra Politisk poäng under sin Resursfas.

SKATTEHÖJNING
• Förbättring
• Den spelare som kontrollerar Skattehöjningen erhåller 
en extra Peng under sin Resursfas.

MILITÄRLAG
• Förbättring
• Den spelare som kontrollerar Militärlagen kan betala 
kostnader för Politiska poäng med Pengar. Ett mynt för 
en Politisk poäng.

POLITISK KAMPANJ
• Engångskommando
• Spelare erhåller tre Politiska poäng.

KRIGSOBLIGATIONER
• Engångskommando
• Spelare erhåller tre Mynt.

ELITOPERATION
• Attackförbättring
• Kommandot för elitoperation spelas i början av Striden, 
före något Stridskort har blivit valt.

• En Rekylerad Träff  förstör en Enhetsbricka.
• En ytterligare Enhet förstörs med en framgångsrik 
Träff.

KÄRNVAPEN
• Kommando med fortsatt effekt som används en gång.
• Spelaren kan ha vilket Territorium som helst i spelet 
som mål, även på andra kontinenter. 
• Alla enheter i målterritoriet förstörs. De Rikets enheter 
som förstörs på detta sätt ges som belöning till den 
spelare som utnyttjat Kärnvapen. 
• Istället för att man tar bort Kärnvapenkortet ur spel, 
placeras det på Territoriet. Rekryteringskommandon kan 
inte längre spelas på detta Territorium och enheter kan 
inte fl ytta in i detta Territorium.
• Det förstörda Territoriet räknas åt riket på Blitz-
mätaren.
• Eftersom detta Territorium inte kontrolleras av någon 
spelare, ges inga Segerpoäng för kontroll av detta 
Territorium.

BEFÄSTNINGSVERK
• Förbättring
• Under försvar av detta Territorium, kan spelaren byta 
granskat Stridskort till överst liggande kort i sin packe 
med Stridskort.
• Det Reserverade Stridskortet kan inte användas. 
Observera att ett nytt Reserverat Stridskort endast kan 
dras i slutet av Striden. 
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ATTACKFÖRBÄTTRING
• Attackförbättring spelas när en spelare anfaller. Det fi nns 
skillnader i när Attackkommandon spelas. Vänligen kontrollera 
korrekt tidpunkt från informationen om Kommandon. 

OVANLIGA KOSTNADERS
• Riket har Specialkommandon för erövrande som kostnad för 
aktivering. Dessa kort spelas genast efter att ett Territorium 
har erövrats framgångsrikt.  Det fi nns ingen kostnad i form av 
Kommandopoäng för att spela dessa kort.

Riket
KADER
• Förbättring
• Spelaren som kontrollerar Kader kommer att erhålla en 
extra Kommandopoäng under sin Resursfas. 

BEFÄSTNINGSVERK
• Förbättring
• Under försvar av detta Territorium, kan spelaren byta 
granskat Stridskort till överst liggande kort i sin packe 
med Stridskort.
• Det Reserverade Stridskortet kan inte användas. 
Observera att ett nytt Reserverat Stridskort endast kan 
dras i slutet av Striden. 

ELITOPERATION
• Attackförbättring
• Kommandot för elitoperation spelas i början av Striden, 
före något Stridskort har blivit valt.

• En Rekylerad Träff  förstör en Enhetsbricka.
• En ytterligare Enhet förstörs med en framgångsrik 
Träff.

RIKETS GULD
• Attackförbättring 
• Kortet spelas efter erövring av ett Territorium.
• Motståndaren förlorar omedelbart Pengar.
• Under nästa Resursfas får spelaren en extra 
Kommandopoäng.
• Detta kort lämnas på befälhavararket som en 
påminnelse om kommande effekter. Kortet avlägsnas ur 
spelet efter att man fått den extra Kommandopoängen.
• Det extra Kommandopoänget erhålls även om 
motståndaren inte hade några Pengar att förlora. 

POLITISKA FRÅGOR
• Attackförbättring 
• Kortet spelas efter erövring av ett Territorium.
• Motståndaren förlorar omedelbart en Politisk poäng.
• Under nästa resursfas får spelaren en extra 
Kommandopoäng.
• Detta kort lämnas på befälhavararket som en 
påminnelse om kommande effekter. Kortet avlägsnas ur 
spelet efter att man fått den extra Kommandopoängen.
• Det extra Kommandopoänget erhålls även om 
motståndaren inte hade något Politiskt poäng att förlora.

PROPAGANDA
• Engångskommando
• Spelaren kan placera två Enhetsbrickor på Högkvarteret ppppppppppppppppppppp

på jordytan. 
• Dessa två enheter kan delas på två olika Territorier och 
begränsas inte av krigstillstånd, somUWC-rekryteringen 
skulle. 

ORDER FRÅN DEN MÖRKA SIDAN
• Engångskommando
• Under nästa resursfas får spelaren två extra 
Kommandopoäng.
• Kortet lämnas på befälhavararket som en påminnelse 
om den kommande effekten. Kortet tas bort efter att 
man erhållit de extra Kommandopoängen.

BLITZKRIG
• Engångskommando
• Lägg upp tre Enhetsbrickor på en enda Orbitalsektor. 
Arméer får inte delas upp och Armé storleken får inte 
överstiga tre Enheter.
• Efter att du lagt till Enheterna, gör en förfl yttning 
från Orbitalsektorn på ett sätt som följer reglerna för 
Mobiliseringskommandon.
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 HEMLIGA OPERATIONER
INTRESSANT TERRITORIUM
Sexhörningar, ett vitt nummer på undersidan av kortet, 
indikerar vilket Territorium spelaren borde kontrollera i 
slutet av spelet. Spelaren tittar på sexhörningen med en 
färg som överensstämmer med hans/hennes kontinent 
(Amerika – grön, Europa – blått eller Asien – gult). 

Om spelaren kontrollerar Territoriet i slutet av spelet får 
han eller hon de Segerpoäng som ses på den Hemliga 
Operationen “Intressant Territorium”. Denna Hemliga 
Operation ger mera Segerpoäng från ursprungligen 
svagare Territorier och mindre från ursprungligen mera 
värdefulla Territorier.

5 Poäng från I-klass Territorium (territoriets egna poäng 1)
4 Poäng från II-klass Territorium (territoriets egna poäng 2)

UWC
GRÄNSVAKT
I slutet av spelet får spelaren en Segerpoäng för varje 
gränsande Territorium. Gränsterritorierna är de utan 
utgående vita rutter. Antalet utgående rutter eller antalet 
enheter påverkar inte antalet Segerpoäng.
0-5 Poäng

VÄRLDSPOLIS
Spelaren får en Segerpoäng för varje Enhetsbricka 
på andra kontinenter än den egna. Ordningen på 
Enhetsbrickorna får inte ändras under spelet. Dessa 
Enheter får inte gömmas under de ursprungliga 
Enheterna på andra kontinenter. 

Den Hemliga Operationen Världspolis används inte när spelarna är två till 
antalet eftersom det endast fi nns en kontinent i spel och Enheterna inte kan 
fl yttas från spelarens egen kontinent. Världspoliskortet avlägsnas ur spelet före 
man blandar de Hemliga Operationerna.
0-15 Poäng

Riket
HERRAVÄLDE ÖVER RYMDEN
I slutet av spelet får spelaren en Segerpoäng för varje 
Enhetsbricka i omlopp vid hans/hennes kontinent. 
0-9 Poäng

HERRAVÄLDE
Om spelaren i slutet av spelet kontrollerar tre anslutande 
Territorier, får man/hon fyra Segerpoäng.  Territorierna 
kan ligga på linje.
4 Poäng

 KONTROLLERAD STRID
Spelarna håller två Stridskort i sin hand. I denna variant vet spelarna bättre 
vika chanser de har ifall av Strid. När spelaren spelar ett Stridskort kan han 
eller hon välja att dra ett nytt kort för sitt Stridskort eller ta det Reserverade 
Stridskortet. Ifall det Reserverade Stridskortet används, placeras det översta 
kortet från spelarens Stridspacke som nytt Reserverat Stridskort.

• Ifall spelaren har två kort i sin hand och bara ett Stridskort på bordet, 
måste han eller hon dra ett nytt personligt Stridskort. Det sista kortet 
avslöjas aldrig.

Symbolerna

Mobilisering
 Kommandon, sidan 10

Rekrytera
 Kommandon, sidan 12

Räder
 Kommandon, sidan 12

Ändring av strategi
 Kommandon, sidan 13

Bombning
 Kommandon, sidan 14

Terror
 Kommandon, sidan 13

Anti-terror
 Kommandon, sidan 14

Elektronisk Krigsföring
 Kommandon, sidan 14

Reboot
 Kommandon, sidan 14

Politisering
 Kommandon, sidan 14

WWW.LINGOSAUR.COM
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Ordlista
Aktiv spelare Spelare vars falang för tillfäller spelar.
armétecken Stapel med Enhetsbrickor. Maximistorleken på en Armé är 

tre Enhetbrickor.
Attack Då man fl yttar in i ett område med en motståndararmé.
Attackförbättring  Specialkommandokort som spelas då man anfaller.
Anfallare Aktiv spelare som fl yttar till ett Territorium med en 

motståndararmé. Med det Stridkortet som spelas av den 
som Anfaller pekar man med den röda pilen (Anfallares 
roll) på Motståndaren. 

Frontlinjen Del av ett Territorium där Erövrarens Armé befi nner sig.
Strid Då Stridskort spelas efter att Aktiv spelare Attackerat.
Erövring Då det sista Enhetskortet i ett Territoriums Högkvarter är 

förstört och spelarens Armé har fl ytta dit. 
Erövrare Spelarens som har en Armé i Territoriets Frontlinje.
Kontrollerande Spelaren som har en Armé i Territoriets Högkvarter.
Försvarare Passiv spelare som har en Armé i Territoriet den Aktiva 

spelaren fl yttade till.  Stridskortet som spelas av den 
Försvarande riktas med den gröna skölden (Försvarares 
roll) mot Motståndaren. 

Förstöra Då en Enhetsbricka avlägsnas från brädan.
Förstörelse De skador som Riket åstadkommer betraktas som 

Förstörelse.
Dubbelträff  En Dubbelträff  förstör två Enhetsbrickor i 

motståndararmén.
Falang Riket eller United World Confederacy (UWC)
Vänligt sinnade Spelare, Enheter och Kort tillhörande samma Falang som 

spelaren.
Högkvarter Del av ett Territorium där Kontrollerande Armé fi nns.  
Träff  En Träff  förstör en Enhetsbricka i Motståndararmén. 
Förbättring Specialkommandokort som spelas på brädan. 
Interkontinental Rutt  Rutt från en bräda till en annan. 
Ledande Enhet En Armés översta Enhetsbricka betraktas som Ledande 

Enhet. Den ursprungliga ägaren till den Ledande Enheten 
kan spela Kommandon i stapeln om den är på annan 
kontinent. 

Symbolerna

Mobisering eller Attackroll
 Kommandon, sidan 10
 Strid, sidan 15

Försvarsroll
 Strid, sidan 15

Träff
 Strid, sidan 16

Dubberträff
 Strid, sidan 16

Rekyl
 Strid, sidan 16

Frontlinjen
 Spelupplägg, sidan 5

Komentokeskus
 Spelupplägg, sidan 5

Kommandopoäng
 Resursfasen sidan 7

Pengar
 Resursfasen, sidan 7

Politisk Poäng
 Resursfasen, sidan 7

Resursfasen
 Resursfasen, sidan 7

Kommandofasen
 Kommandofasen, sidan 8

Slutfas
 Slutfas, sidan 10

Strid eller Attackförbättring
          Mobilisering, sidan 10
          Specialkommandon, sidan 21

Förbättring
          Specialkommandon, sidan 20

Två spelare regel
 Spelvarianter, sidan 2

Fyra spelare regel
 Spelvarianter, sidan 2

Valfria regel
 Spelvarianter, sidan 2

Främsta testare av spelet

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

Tack till alla spelare som deltagit i våra offentliga testsessioner för spelet vid följande 
evenemang. Alla era responser var viktiga för utvecklandet av spelet!
 Finncon 2011, Åbo, Finland
 Ropecon 2011, Esbo, Finland
 Summer Assembly 2011, Helsingfors, Finland
 Tracon 2011, Tammerfors, Finland
 Essen Spiel 2011, Essen, Tyskland

Tack

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, 
våra familjer och alla underbara människor vi träffade under Essen Spiel 2011!

Neutral kontinent Den kontinent på en bräda som utelämnades från ett spel 
med två eller fyra spelare. 

Neutral Enhet Enheten från den Neutrala kontinenten. Neutrala Enheter 
kan Rekryteras med Order: Begäran om hjälp.

Ockupation Den rådande situationen för kontrollerade Territorier 
beskrivs som Ockupation.

Motståndar- Spelare, Enheter och kort i motsatt falang i förhållande till 
spelaren.

Motståndare Annan spelare som står för motståndet på samma bräda 
som spelaren befi nner sig på.

Orbital Rymddelen av brädan. Används för Rikets Rekrytering.
Orbitalrutt Rutt från en Orbitalsektor till Jordytan.
Orbitalsektor Orbitaldel av en sektor (I, II eller III) 
Order Kommandoliknande möjlighet som används under 

spelarens Kommandofas.
Omgrupperingsorder Order som används för att fl ytta Enheter utan att spela 

Kommandokort.
Rekyl En Rekyl-symbol upphäver alla träffar i motsvarande 

kvadrat på Motståndares Stridskort. 
Belöning Efter att ha samlat tre Troféer får UWC-spelaren genast 

Belöningen som anges på hans eller hennes Befälhavarark. 
Sektor Lodrätt uppdelad del av brädan. Alla Territorier tillhör en 

Sektor (I, II eller III)
Krigstillstånd Ett Territorium med en Armé vid frontlinjen befi nner sig i 

Krigstillstånd. 
Framgångsrik Träff  En Träff  som inte upphävs med en Rekyl betraktas som 

en Framgångsrik Träff. 
Jordyta Brädområdet orbitalen utesluten. 
Ytrutt  Rutt på jordytan.
Trofé Förstörda Rikets Enheter tas som Troféer av UWC-

spelaren vid aktiv Strid.
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Sammanfattning

Spelets fÖrlopp
RESURSFASEN
1. Skaffa resurser enligt vad som ses från Blitz-mätaren.

KOMMANDOFASEN 
(använd i vilken ordning som helst, så länge du har resurserna)
• Spela kommandokort
• Använd Order: Omgruppera
• Använd Order: Begär hjälp (enbart UWC, enbart spel med 
2 eller 4 spelare)
• Fördela resurser

SLUTFASEN
1. Kassera ett kommandokort (valfritt)
2. Resurscheck
3. Dra tills du har fem Kommandokort
4. Tidstecken (endast UWC- turer)
 • Spelet tar slut ifall Sluttecken kommer upp

Kommandon
MOBILISERING
1a.  Starta en Strid i ett Territorium där din Armé fi nns.
 ELLER
1B.  Flytta 1-3 enheter till angränsande territorium
 • Starta en strid om det fi nns en motståndare på 
destinationen

• UWC: vid förfl yttning till en annan bräda måste endera 
Spelaren betala en extra Politisk Poäng.
• Riket: Enheter kan med ett Mobiliseringskommando fl ytta 
två Orbitalsektorer i sidled.

REKRYTERA
1. Sätt två Enhetsbrickor på din kontinent:
 Riket: till Orbitalen
 UWC: Högkvarter du kontrollerar. Får inte vara i  
 Krigstillstånd, eller påverkat av ett Terrortecken.
• Två enheter kan fördelas mellan skilda Territorier/
Orbitalsektorer
• Maximal storlek på en Arméstapel är tre Enheter. 

RÄD
1. Sätt en Enhetsbricka på din kontinent med iakttagande av 
regler för Rekryteringskommandon.
2. Gör en förfl yttning från Territoriet med iakttagande av 
alla regler för Mobiliseringskommandon.
• Bägge delar av Kommandot måste utföras i denna ordning.

ÄNDRAD STRATEGI
1a. Blanda packen med dina Stridskort
 ELLER
1b. Byt 1-5 Stridskort i din pack

TERROR
1. Placera Terrortecknet på ett Högkvarter på din bräda
 • Detta kan fl ytta Ockupationstecknet

BOMBNING
1. Välj ett Territorium på din bräda.
2. Förstör det antal UWC-Enheter som anges på kommandot.

REBOOT
1. Avlägsna ett Elektronisk Krigsföring-Tecken från din bräda.

ANTI-TERROR
1. Avlägsna ett Terrortecken från din bräda.

POLITIKOINTI
1. Få ett Politiskt Poäng.

ELEKTRONISK KRIGSFÖRING
1. Placera Elektronisk Krigsföring-Tecknet på vilken som helst 
Orbitalsektor på din bräda.

Strid
1.  Välj ditt Stridskort med hjälp av den taktiska 
färgkodningen.
2.  Peka med symbolen på Stridskortet på din Motståndare
3.  Vänd korten kring sin längdaxel
4.  Jämför:
 Träff: En Enhet blir förstörd
 Dubbelträff: Två Enheter förstörs
 Rekyl: Upphäver alla träffar
• UWC-spelaren tar alla Riket Enheter som troféer

RESULTATET AV EN STRID  
Båda Arméerna Överlever
Territoriet förblir under den ursprungliga spelarens kontroll. 
Nästa strid utkämpas när någon av spelarna spelar ett 
ytterligare Mobiliseringskommando. 

Den kontrollerandes Armé förstörs
Territoriet erövras av Armén i Frontlinjen: den fl yttas till 
Högkvarteret. Ockupationstecknet fl yttas ett steg till förmån 
för den erövrande spelaren.

Den erövrandes Armé förstörs
Territoriet förblir under den ursprungliga spelarens kontroll.

Bägge Arméerna förstörs
Territoriet kontrolleras inte av någon, men räknas till förmån 
för UWC på Blitz-mätaren. Ockupationstecknet fl yttas på 
motsvarande sätt. 

AVSLUTA STRIDEN
Ett nytt Reserverat Stridskort dras om det har använts.
Om spelaren använt alla utom ett Stridskort, tar han/hon 10 
nya kort från banken med Stridskortet. Efter detta blandar 
han/hon alla 10 gamla Stridskort in i Banken med Stridskort. 

Avsluta Spelet
1. Räkna in poäng för Territorier
2. Räkna in poäng från Blitz-mätaren
3. Räkna in poäng för Troféer
4. Räkna in poäng för hemliga Operationer
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