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Warcraft
WARCRAFT: THE BOARD

GAME er et spill for to til fire
spillere, basert på det prisbelønte
dataspillet Warcraft fra Blizzard

Entertainment.

Introduksjon
I WARCRAFT: THE BOARD GAME kontrollerer hver spiller en av
de fire rasene: the Human Alliance, the Undead Scourge, the
Orc Hordes eller the Night Elf Sentinels. I løpet av spillet
forsøker spillerne å lede sin rase til seier gjennom militær over-
legenhet, magisk kraft og en sterk økonomi.

Scenarier
Hjertet i WARCRAFT: THE BOARD GAME er scenariet. Før spillet
begynner må dere velge hvilket scenario dere skal spille.
Scenariet gir en beskrivelse av hvordan spillet skal settes opp,
eventuelle spesialregler for spillet, og hvordan spillet skal
vinnes. Det finnes flere scenarier i slutten av disse reglene.Dere
kan gjerne finne på egne scenarier med komponentene som er
inkludert. Dere kan også besøke www.fantasyflightgames.com
for flere scenarier og spennende nye muligheter for WARCRAFT.
For å raskt komme i gang, beskriver disse reglene scenariet til
"grunnspillet", som er passende for to eller fire spillere (for et
spill for tre spillere, se "The Elf Gate" i slutten av disse reglene).
Når dere har spilt gjennom grunnspillet kan dere forsøke de
andre scenariene som er inkludert.

Grunnspillets mål
I grunnspillet for to spillere vinner den spilleren som først har 15
seierspoeng i slutten av sin runde. I grunnspillet for fire spillere vinner
det første laget som har 30 seierspoeng i slutten av en av rundene til
spillerne på laget. Man oppnår seierspoeng gjennom erfaringskort,
oppgradering av enheter og ved å kontrollere nøkkelposisjoner på
spillebrettet.

Alternativt, om en spillers by blir overtatt av fiendtlige enheter taper
spilleren umiddelbart og er ute av spiller. Alle arbeidere, enheter og
utposter spilleren kontrollerte fjernes fra spillebrettet. Om man spiller
et lagspill (som grunnspillet for fire spillere) fjernes også spillerens
lagkamerater fra spillet. Om dette gjør at det kun er én spiller eller et
lag igjen er spillet over, og den/de som er igjen vinner.

De fire rasene
De fire rasene spillerne kan velge mellom er er beskrevet under.

Human Alliance
Human Alliance, bestående av Humans, Elves og Dwarves, er
en av de mest fleksible rasene i spillet, med like sterke bak-
keenheter, artillerienheter og flyenheter. Humans er blå.

Orcish Horde
Orcish Horde består av Orcs, Trolls og

Taurens, samt skapninger de har temt.
De har de sterkeste bakkeenhetene,
men har svake flyenheter. Orcs er
røde.

Undead Scourge
Undead Scourge består av avskyelige skapninger. Mange av
dem er vekket opp fra de døde for å tjene sine fryktede
herskere. Akkurat som Humans har Undead en velbalansert og
mangesidig armé som ikke er spesialisert på én type enheter,
Undead er lilla.

Night Elfs
Night Elf Sentinels av Kalimdor er en gammel og mektig rase
some er alliert med skogens skapninger. Night Elves har de
mektigste artillerienhetene, men har svake bakkeenheter. Night
Elves er grønne.

Innhold
13 Spillebrettdeler
40 Bakkeenhetsmarkører av tre (10 per rase)
28 Artillerienhetsmarkører av tre (7 per rase)
16 Flyenhetsmarkører av tre (4 per rase)
4 Bykjerner (1 per rase)
8 Utpostmarkører (2 per rase)
32 Bygningsbrikker (8 per rase)
32 Arbeidermarkører (8 per rase)
36 Enhetsbrikker (9 per rase)
84 Erfaringskort (21 per rase) 
100 Ressursmarkører (50 Gull, 50 Tre) 
18 Plyndringsmarkører
14 Oppdragsmarkører
4 Kampterninger
1 Ressursterning

Første gang du spiller må du forsiktig fjerne pappbrikkene fra
rammene så de ikke skades.

Spillebrettet
Spillebrettdelene settes sammen på forskjellige måter for å
utforme spillebrettet. Hver del er tosidig, med forskjellig
farge/nummerkode (som "Cyan 7" og "Magenta 2") på hver
side. Hver del av spillebrettet har to eller flere ruter på seg.
Det er seks forskjellige typer ruter:

• Byrute: Hver rase har sin egen byrute. Dine enheter og
arbeidere kommer inn i spill her. Om din byrute blir okku-
pert av fiendtlige enheter, blir du eliminert fra spillet. Denne
ruten er også verdt 3 seierspoeng. Så lenge du har minst en
enhet her har du 3 seierspoeng.

• Skogrute: Om du har arbeidere her kan du høste tre her.
• Gullgruverute: Om du har arbeidere her kan du høste gull

her.
• Fjellrute: Kun flyenheter kan gå inn i denne ruten.
• Nøkkelrute: Seierspoengene angitt her regnes med i totalen

din om du har enheter her.
• Blank rute: Denne ruten har ingen effekt på spillet.

Bakke-, Artilleri- og Flyenheter

Disse markørene av tre representerer kampenhetene dine på
brettet. I løpet av spillet kan en enkel markør representere flere
forskjellige typer enheter ettersom du oppgraderer troppene
dine.

Arbeidermarkører

Disse markørene av papp representerer ikke-stridende enheter
som høster tømmer, graver gull og bygger bygninger for deg
(merk at i spillet blir arbeiderne ofte referert til ved arbeider-
symbolet, se over).

Bykjernen

Bykjernen representerer hjembyen den, hvor du trener enheter
og bygger bygninger. Bykjernen er ikke en del av spillebrettet,
men plasseres på bordet foran deg.
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Disse brikkene representerer bygningene i byen din der du
trener enhetene dine. Hver bygning er merket med den type
enheter den produserer (bakke, artilleri eller flygende), og den
enhetens kostnad i gull og tre. Du trenger fler bygninger for å
oppgradere enheter eller for å trene mer enn en enhet om gan-
gen (Trening og oppgradering av enheter beskrives senere i
reglene). Bygningsbrikker plasseres foran deg ved bykjernen.

Utpostmarkører

Om du har en utpost i spill kan du la enheter og arbeidere
komme inn i spill i samme rute som utposten. 

Terninger
De fire små terningene brukes i kamp, mens de store terningen
kalles "ressursterning", og brukes for å avgjøre hvor mange gull- og
tremarkører du tjener ved å høste fra en gullgruve eller skog.

Enhetsbrikker
Disse markørene gir deg viktig informasjon om enhetene du
har på brettet. De brukes også når du oppgradere en enhetstype
(flygende, artilleri eller bakke) til et høyere nivå.

1. Type: Dette symbolet
indikerer hvilken enhet-
stype (bakke, artilleri eller
flygende) markøren
beskriver. (I dette eksem-
pelet viser markøren detal-
jer om en Orc bakkeenhet)

2. Nivå: Dette tallet indik-
erer hvor langt enhetstypen
har blitt oppgradert.

3. Spesialegenskaper:
Dette symbolet indikerer
hva slags spesialegen-
skaper, om noen,  enhet-
stypen har (som beskrevet i
diagrammet "Spesielle
enhetsegenskaper" lenger bak i regelheftet).

4. Oppgraderingskrav: Dette indikerer hvor mange og hva
slags bygninger du må ha i spill for å kunne oppgradere denne
enhetstypen til neste nivå.

5. Styrke: Dette tallet indikerer hvor effektive denne enhet-
stypen er i kamp. Jo høyere nummer, desto bedre er enheten i
kamp.

6. Seierspoeng: Hver enhetstype som er oppgradert til høyeste
nivå gir deg 1 seierspoeng.

Når spillet begynner ligger alle enhetsbrikkene av samme type
(bakke, artilleri eller flygende) sortert i stabler i nivå-rekke-
følge, med markøren for nivå 1 på toppen. Markøren på toppen
av stabelen gir informasjon for alle enheter av den typen. Etter
hvert som du oppgraderer enhetstypene dine kommer bedre
egenskaper til toppen, noe som gjør alle enhetene av den typen
mer effektive i spillet. 

Erfaringskort

Disse kortene representerer egenskaper rasen din lærer gjen-
nom kamp, trylleformler brukt av magikerne i rasen din, og
andre uvanlige egenskaper rasen din har. Hver rase har sine
egne erfaringskort. Hver spiller begynner spillet med tre kort,
og trekker flere kort i kamp.

Gull- og tremarkører

Disse markørene representerer ressursene gull og tre i spillet.
Når arbeiderne dine graver ut gull og høster trær, ruller du
ressursterningen og tar den angitte mengden gull- og
tremarkører for å vise hvor mange ressurser du har samlet inn.

Plyndringsmarkører

Disse markørene brukes for å indikere at en skog eller gull-
gruve er helt eller delvis tømt for ressurser. Den ene siden av
markøren viser "delvis plyndret" mens den andre indikerer
"helt tømt". (Plyndring forklares senere i reglene.)

Andre brikker
De andre brikkene som finnes i WARCRAFT brukes i spesifikke
scenarier som finnes bakerst i dette regelheftet.

Oppsett
Følg stegene under for å sette opp grunnscenariet.
Andre WARCRAFT-scenarier har egne oppsett og
regler. 

1. Sett opp spillebrettet
Først må du sette sammen de forskjellige delene av bret-
tet. I et to- eller fire-spillers spill, sett sammen brettet som
vist i "Brett-oppsett" diagrammene på neste side. Merk at
spillebrettet settes sammen forskjellig om det er to eller fire
spillere.

I et tre-spillers spill, bruk brettet og reglene for "Elf Gate"-
scenariet bakerst i regelheftet.

Fire-spillers spill: Alle rasene brukes, og brettet settes sam-
men som vist i diagrammet. Human- og Night Elf-spillerne er
på et lag, mens Orc- og Undead-spillerene er på det andre
laget. (se "lagspill", senere i reglene).

To-spillers spill: Velg to raser tilfeldig. De andre to rasene
brukes ikke. Sett opp brettet som vist i diagrammet "to-spillers
oppsett". Merk at om du bruker Humans eller Night Elves må
du snu By-brettdelen (fra den blå til den lilla siden) for å få
plassert by-delen som på diagrammet.

2. Oppsett av bykjernen
Velg tilfeldig hvilke raser spillerne skal bruke i spillet.
Alternativt, om spillerne er enige om det kan spillerne velge
den rasen de liker best.

Hver spiller tar sin bykjerne, erfaringskort, brikker, enheter og
markører for sin rase og plasserer dem på bordet foran seg
(som vist i diagrammet "oppsett av byen").

3. Startressurser
Legg gull- og tremarkører i to forskjellige hauger. Hver spiller får
5 tre- og 5 gullmarkører fra disse haugene.

4. Sett ut startenheter
Hver spiller plasserer ut tre bakkeenheter og tre arbeidere i sin
byrute på spillebrettet.

5. Sett opp enhetsbrikkene
Hver spiller stabler sine enhetsbrikker etter enhetstype (bakke,
artilleri og flygende) i nivårekkefølge, slik at nivå 1 er på top-
pen.

6. Trekk kort
Hver spiller stokker erfaringskortene sine og trekker tre kort.
Spillerne får se på kortene de har på hånden.

7. Velg hvem som begynner
Velg tilfeldig hvilken av spillerne som begynner. Spiller er nå
klart til å begynne.
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Rundens gang
WARCRAFT er inndelt i runder. Hver runde er delt inn i fire
steg, de forskjellige stegene er:

Steg 1. Bevegelse
Steg 2. Innhøsting
Steg 3. Utplassering
Steg 4. Forbruk (Tren, Bygg, eller Oppgrader)

I løpet av hvert steg utfører hver spiller handlingene som finner
sted i det steget. Begynn med den første spilleren og fortsett i
retning med klokka. Når alle spillerne er ferding med et steg er
det steget over, og neste begynner.

Etter det siste steget i runden er runden
over. Når dette skjer blir spilleren til
venstre for den første spilleren den
nye "første spilleren", og neste
runde begynner.

Steg 1: Bevegelse
I bevegelsessteget får du
flytte hver av enhetene dine
en gang. Du kan flytte hver
bakke- og artillerienhet 1
rute, og hver fly- eller arbei-
derenhet 2 ruter, med noen
unntak som beskrevet under.

Stablingsbegrensninger
Du kan aldri ha flere enn tre enheter i samme rute i slutten av
bevegelsessteget. Du får heller ikke ha flere enn tre arbeidere i
samme rute når bevegelsessteget er over.

Disse stablebegrensningene er separate - du kan både ha tre
enheter og tre arbeidere i samme rute, men du får ikke ha mer
enn tre av hver.

Stablebegrensningene gjelder kun dine egne enheter, du kan for
eksempel flytte tre enheter inn i en rute hvor det står tre
fiendtlige enheter, slik at det til sammen er seks enheter i ruten
(noe som vil resultere i kamp i slutten av bevegelsessteget).

Se også "lagspill" for hvordan stablegrenser virker i et lagspill.

Flyenheters og arbeideres hastighet
Flyenheter og arbeidere kan flytte opp til to ruter i beveg-
elsessteget.

Når enheter møtes
Om en av enhetene dine flytter flere ruter (enten fordi det er en
flyenhet eller ved bruk av et "Hurtig"-kort) og den går inn i en
rute som har en fiendtlig enhet, arbeider eller utpost, må den
stoppe umiddelbart.

Arbeideres bevegelse
Selv om arbeiderne kan flyttes på samme måte som enheter i
de fleste tilfeller, får de ikke gå inn i ruter med fiendtlige
enheter, arbeidere eller utposter om det ikke allerede er en av
dine enheter i ruten (det går bra om enheten din ble flyttet dit
denne runden).

Fjell og flyenheter
Kun flyenheter kan flyttes til fjellruter (som vist i diagrammet
"Eksempler på bevegelse").

Sjekk om det blir kamp
Etter at du har flyttet enhetene dine i bevegelsessteget blir det
kamp i alle ruter hvor det er minst en av dine og en av fien-
dens enheter (se "kamp", senere i regelheftet for detaljer).
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Oppsett av brettet: Fire-spillers spill
Etter å ha satt ut de 13 spillebrettdelene (blå - del 1 til 13), trykk
dem forsiktig sammen så det ikke er glipper i spillebrettet.

Night Elf
byrute

Orc byrute

Undead
byruteHuman

byrute

Oppsett av byen
Dette diagrammet viser hvordan en spillers by settes opp når spillet starter.
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Sorter enheter, bygninger, utposter og arbeiderreserver i forskjellige hauger og legg dem i nærheten av
bykjernen.

Dette er lageret av gull og tre du starter med. I løpet av spillet legger du innhøstet tre og gull i disse hau-
gene.

Når du bygger nye bygninger kommer de inn i spill her.

Sorter enhetsbrikkerr etter type (artilleri, flygende, bakke) og stable dem etter nivå slik at nivå 1 er på
toppen. Plasser de tre stablene som anvist.



Om det er mer enn en kamp på brettet etter at enhetene er flyt-
tet får du avgjøre  kampene I den rekkefølgen du ønsker. Alle
kamper må avgjøres før du kan gå til neste steg.

NB: Flytting av en enhet inn i samme rute som en fiendtlig
arbeider gir ikke kamp.

Forsvarsløse arbeidere, utposter og byer
Etter at alle kamper er avgjort blir alle arbeidere og utposter
som har fiendtlige enheter i samme rute ødelagt og fjernet fra
spill.

Når alle spillerne er ferdig med sitt bevegelsessteg, og alle
kamper er avgjort, må alle spillere som har fiendtlige styrker i
sin byrute plassere en "delvis plyndret"-markør (en plyndrings-
markør som har "delvis plyndret"-siden opp) i den ruten.
Denne markøren kan ikke fjernes fra spill på noen måte.

Om byen allerede er delvis plyndret blir den spilleren og alle
han lagkamerater umiddelbart fjernet fra spillet. Fjern
spillerens arbeidere, enheter og utposter fra brettet. Om det kun
er én spiller eller ett lag igjen er spillet over, og den spilleren
eller det laget vinner.

Spillet fortsetter
Etter at bevegelsessteget er over, og alle kamper er avgjort er
bevegelsessteget over. Det er nå neste spillers bevegelsessteg.
Om alle spillerne er ferdig med sine bevegelsessteg går spillet
videre til innhøstingssteget. 

Steg 2: Innhøsting
I innhøstingssteget høster du gull- og treressurser fra gullgruve-
og skogrutene du har arbeidere i.

Start med å grave gull. Rull en ressursterning for hver gullgru-
verute du har minst en arbeider i. Samle inn det antall gull-

markører vist på terningen hver gang du slår.

På samme vis, finn alle skogruter som du har
minst en arbeider i, slå en ressursterning for
hver, og samle inn det antall tremarkører som
vises på terningen når du slår.

Eksempel: Orc-spilleren har en arbeider i
en gullgruverute og en anen i en skogrute.
Han slår en ressursterning for arbeideren i
gullgruven og får "1", så han tar en gull-
markør fra gullreservene og legger i sitt
personlige lager. Han slår så ressursternin-
gen for arbeideren i skogen, og får "2".
Han legger 2 tremarkører i lageret.

Ressursene dine må holdes foran deg så
alle kan se dem. Om en annen spiller spør
deg om hvor mange ressurser du har må du
svare ærlig.

Om ressursreservene du skal ta markører
fra er tom, bruk mynter eller andre markør-
er for å holde orden på hvor mange ressurs-
er du har, eller bruk penn og papir.

Mangel på ressurser
Gullgruver og skoger varer ikke evig. Om du slår "3" på
ressursteringen må du plassere ut en "delvis plyndret"-markør
(en plyndringsmarkør med en enkel strek på siden som er opp).
Dette indikerer at ruten er
delvis plyndret.

Om ruten allerede er delvis
plyndret, snu markøren slik
at siden med krysset vender
opp. Ruter med en krysset
plyndringsmarkør er helt
plyndret. Ruter som er helt
plyndret gir ikke lenger
ressurser i innhøst-
ingssteget.

NB: Etter hvert som gull-
gruvene og skogene dine
går tomme bør du utvide
territoriet ditt og overta nye
ressursruter slik at du kan
bygge ting du trenger.

Flere arbeidere
Du kan ha opp til tre arbeidere i en gullgruve eller
en skog. Om du har flere arbeidere i en rute du
høster fra slår du ressursterningen en gang for
hver arbeider, men du må slå terningene hver for
seg. Om et terningslag gjør at ruten blir plyndret får
du ikke slå flere ganger for den ruten.

Eksempel: Orc-spilleren har en arbeider i en skogrute, to
arbeidere i en annen, og to arbeidere i en delvis plyndret gull-
gruve. Orc-spilleren slår først en gang for den første skogen og
får "2", ruller deretter en gang for den andre skogen og får
"3", så han legger en plyndringsmarkør (med et halvt kryss
opp) i den ruten. Deretter slår han en gang til for den andre
skogen og får "1". Til sammen får han 6 tremarkører. Deretter
slår han "3" for gullgruven som er delvis plyndret, og får 3
gullmarkører. Han snur plyndringsmarkøren på gullgruven slik
at krysset vises (og indikerer at gruven er tom). Arbeideren
som er igjen kan ikke gjøre noen ting, og får ikke høste denne
runden. Det er anbefalt å flytte arbeiderne der til et annet sted
neste runde.

Spillet fortsetter
Etter at en spiller har høstet ressurser fra alle gullgruver og
skoger han har arbeidere i er spillerens innhøstingssteg over, og
det blir neste spillers innhøstingssteg. Når alle spillerne er fer-
dig med innhøsting går spillet videre til utplasseringssteget.

To Spillere

ByruteByrute

• Denne flyenheten kan flyttes to ruter, men
flytter inn i en rute hvor det står fiendtlige
enheter, så den må stoppe. Det blir kamp i
denne ruten i slutten av den aktive spillerens
bevegelsessteg.

• Det er spilt et "Hurtig"-kort på denne
ruten, slike at bakke- og artillerienheter
her kan flytte tre ruter denne runden.

• Denne enheten kan ikke flyttes til
ruten under fordi det
allerede er tre allierte
enheter der.

• Denne
arbeideren kan

ikke flyttes til ruten
til høyre fordi det står
fiendtlige enheter der.

• Denne enheten
kan ikke flyttes til
ruten til høyre fordi det er
en fjellrute. Kun flyenheter kan
flyttes inn i fjellruter.

Eksempler på flytting
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Steg 3: Utplassering
Nye enheter, arbeidere, bygninger og

utposter må kjøpes (som beskrevet i
"Steg 4: Forbruk"), men de kommer
ikke i spill før neste rundes utplasser-

ingssteg.

Utplassering av enheter og arbeidere
I utplasseringssteget kan du plassere enheter og arbeidere som
er til trening (som beskrevet senere i reglene) enten i byen din
eller i en utpost (se diagrammet "Utplassering av enheter" for
et eksempel). Om enheter eller arbeidere kommer i spill i en by
som er okkupert av fiendtlige enheter får ingen enheter eller
arbeidere forlate ruten (uansett hvem som eier dem). Kamp
avgjøres som vanlig i bevegelsessteget.

Fullføring av bygninger
Neste skritt er å fullføre bygningene dine som er under
konstruksjon (beskrevet senere i reglene) ved å snu dem med
bildet opp i bykjernen din. Flytt alle arbeiderne på disse
bygningene tilbake i byruten din (se diagrammet "Fullføring av
bygninger).

Fullføring av utposter
Til slutt får du fullføre utposter som er under konstruksjon
(beskrevet senere i reglene) ved å snu dem med bildet opp.
Flytt alle arbeidere som er by disse utpostene tilbake i ruten
utposten er i. Disse arbeiderne kan nå flyttes, høste eller bygge
andre bygninger (se diagrammet "fullføring av utposter" for et
eksempel).

I løpet av utplasseringssteget kan nye fullførte enheter og
arbeidere plasseres på brettet enten i byruten din, eller i en rute

der du har en utpost. Enheter og arbeidere
kan plasseres i en utpost som ble

fullført i samme utplasseringssteg.

Stablebegrensninger og forsinkelser
Når du plasserer ut enheter og arbeidere får du ikke overskride
grensen på tre enheter og tre arbeidere per rute. Om du ikke
har noe lovlig sted å utplassere en arbeider eller enhet forblir
den i trening og kommer ikke i spill.

På samme vis, om du skal sette tilbake en arbeider i byruten
etter at en bygning er fullført, og det er fullt av arbeidere der,
forblir bygningen under konstruksjon og kommer ikke inn i
spill. Arbeidere som bygger bygninger kan ikke flyttes tilbake
til en utpost.

Du kan alltid velge å ikke fullføre en ny arbeider, enhet, bygn-
ing eller utpost når du utplasserer.

Spillet fortsetter
Etter at en spiller har plassert ut arbeidere, enheter, bygninger
og utposter er spillerens utplasseringssteg over. Det er nå neste
spillers utplasseringssteg. Om alle spillere har fullført
utplassering går spillet videre til forbrukssteget.

Steg 4: Forbruk
I dette steget får du bruke tre og gull på én av de følgende tre
tingene:

• Trene enheter og arbeidere
• Bygge bygninger og utposter
• Oppgradere en enhetstype
Du kan velge å ikke bruke ressurser på alle disse valgene, men
du får ikke bruke ressurser på mer ett.

Valg 1: Trening av enheter og arbeidere
For å kunne plassere ut nye enheter og arbeidere må de først
trenes.

Trening utføres i tre steg:

1. Velg en bygning i byen din som kan produsere den valgte
enheten. Bygningen må være fullført (ikke under konstruksjon)
og kan ikke ha andre enheter i trening fra før. Om du ikke har
en bygning som kan produsere enheten får du ikke trene
enheten.

2. Bruk ressursene som trengs for å trene enheten. Kostnaden
vises på bygningen som produserer enheten (for eksempel,
bygninger hvor bakkeenheter kan trenes viser 1 gull og 1 tre;
du må bruke 1 gull og 1 tre for å kunne trene en bakkeenhet).
For å bruke ressurser flytter du markører fra lageret tilbake i
haugen med ubrukte ressurser.

3. Flytt enheten fra reservene dine og plasser den oppå
bygningen for å vise at enheten er i trening.

Se diagrammet "Eksempel på trening" for et eksempel hvordan
enheter trenes.

Trening av arbeidere
Arbeidere trenes og settes ut i spill akkurat som enheter.
Arbeidere trenes på arbeiderbygningen som er trykket på byk-
jernen din. Du kan ikke bygge flere arbeiderbygninger, noe
som betyr at du kan bare trene én arbeider om gangen.

Treningsbegrensninger
Du får trene så mange enheter og arbeidere som bygningene og
ressursene dine tillater, men merk at du kan ikke trene flere
enheter eller arbeidere enn du har spillebrikker. Dette betyr at
du kan kun ha 4 flyenheter, 7 artillerienheter, 10 bakkeenheter
og 8 arbeidere i spill samtidig. Om alle er i spill må du vente
på at noen av enhetene dør før du kan trene flere.

Bygninger og bykjernen
Merk at det er trykket to bygninger på bykjernen din: en arbei-
derbygning (som produserer arbeidere) og en bakkeenhetsbygn-
ing (som produserer bakkeenheter). Om du vil trene mer enn en
bakkeenhet om gangen må du bygge flere bygninger som kan
produsere bakkeenheter. Om du vil trene andre typer enheter må
du først bygge korresponderende bygningstype. Du kan ikke
bygge flere arbeiderbygninger eller trene mer enn én arbeider
om gangen.

For å fullføre en bygning, snu bygningsbrukken for å vise at
den er fullført. Fjern alle arbeidere på brukken og plasser
dem i byruten din.

I eksempelet vist over snur Orc-spilleren de to bygningene
sine og fjerner arbeiderne for å vise at de er fullførte.

Fullføring av bygninger

For å fullføre en utpost snur du utpostmarkøren for å vise at
den er fullført. Flytt arbeideren som er på utposten til siden i
samme rute for å vise at den er ferdig med byggingen.

I eksempelet vist over snur Orc-spilleren utposten sin og
fjerner arbeideren for å vise at den er fullført

Fullføring av utposter

Utplassering av enheter

Når du utplasserer en enhet flytter du enhetsmarkøren fra
bygningen den trenes i til enten byen din eller en utpost.

I eksempelet over flytter Orc-spilleren bakke- og artillerien-
hetene sine fra bygningene de trenes i til byruten hans.



Valg 2: Bygging av bygninger og utposter
For å sette nye bygninger og utposter i spill må de først
bygges. Bygging koster deg både gull og tre og krever bruk av
arbeidere (arbeidere som bygger kan ikke høste ressurser.)

Bygging av bygninger
Bygging av en bygning utføres i tre steg:

1. Tildel en arbeider. Du må ha en arbeider i byruten din for
hver bygning du vil bygge. For å bygge en bygning, fjern en
arbeider fra byruten din. Dette er den tildelte arbeideren som
bygger den nye bygningen (om du ikke har en arbeider i
byruten kan du ikke bygge en bygning).

2. Bruk 2 gull og 2 tre (som beskrevet i "Trening", over) for å
betale kostnaden for å bygge (denne kostnaden er også oppgitt
i bykjernen).

3. Plasser bygningen i byen. Ta bygningsbrikken fra reservene
dine og snu den med bildet ned for å vise at den er under kon-
struksjon. Plasser den tildelte arbeideren oppå bygningsbrikken
og legg den ved siden av bykjernen din. Bygningen fullføres
neste utplasseringssteg om du ikke velger å forsinke den.

Bygging av Utposter
Bygging av en utpost utføres i tre steg:

1. Tildel en arbeider. Du må ha en arbeider i ruten du vil
bygge en utpost i. For å bygge en utpost, fjern en arbeider fra
der du har valgt å bygge en utpost. Dette er den tildelte arbei-
deren som bygger den nye utposten (om du ikke har en arbei-
der i ruten kan du ikke bygge en utpost).

2. Bruk 2 gull og 2 tre (som beskrevet i "Trening", over) for
å betale kostnaden for å bygge (denne kostnaden er også
oppgitt i bykjernen).

3. Plasser utposten på brettet. Flytt utpostmarkøren fra
reservene dine og snu den med bildet ned for å vise at den er
under konstruksjon. Plasser den tildelte arbeideren på utpost-
markøren. Om denne arbeideren gjør noe (flytter, høster,
deltar i kamp, dør osv.) før utposten er fullført blir utposten
ødeagt. Utposten fullføres i ditt neste utplasseringssteg om du
ikke velger å forsinke den.

Eksempel: Orc-spilleren vil bygge en bakkeenhetsbygning og
en utpost. Først bruker han 4 gull og 4 tre for å betale for
bygningen og utposten. Deretter tar han en bakkeenhetsbygn-
ing og en utpostmarkør fra reservene sine. Han legger
bygningen med bildet ned i byen sin, deretter tar han en
arbeider fra byruten og setter den på bygningsbrikken. Til
slutt velger han en rute av brettet hvor han har en arbeider.
Han plasserer utpostmarkøren der med bildet ned, og setter
arbeideren oppå.

Byggingsbegrensninger
Du kan bygge så mange bygninger og utposter som du har
ressurser og arbeidere til, men du kan ikke bygge flere
bygninger eller utposter enn du har brikker og markører. Dette
betyr at du kan kun bygge 2 bakkeenhetsbygninger, 3
artilleribygninger, 3 flyenhetsbygninger og 2 utposter.

Valg 3: Oppgradering
Om du velger å oppgradere kan du oppgradere en eller flere av
enhetstypene dine, om du tilfredsstiller kravene til bygninger
og ressurser.

Enhetsbrikken for hver enhetstype viser hvilke bygninger som
trengs for å oppgradere enhetstypen til neste nivå. Om du har
minst like mange bygninger som angitt kan du bruke 2 gull og
2 tre for å oppgradere denne enheten. Du kan oppgradere så
mange enhetstyper som du har bygninger og ressurser til, men
du kan ikke oppgradere en enkelt type mer enn én gang
hvert forbrukssteg.

For å oppgradere en enhetstype plasserer du den
øverste enhetsbrikken på bunnen av bunken. Alle
enheter på brettet som har samme type blir umid-
delbart oppgradert til å ha styrken og egenskapene
som vises på den øverste markøren i bunken.

Eksempel: Orc-spilleren vil oppgradere bakkeenhetene
sine. Han ser at den øverste bakkeenhetsbrikken er nivå 1,
og behøver en bakkeenhetsbygning for å oppgraderes. Dette
har Orc-spilleren, så han bruker 2 gull og 2 tre for å oppgradere
bakkeenhetene sine. Han tar den øverste brikken (nivå 1) og legger
den underst i bunken. Brikken for nivå 2 er nå på toppen. For å opp-
gradere bakkeenheter på andre nivå behøver man to bakkeenhets-
bygninger. Om Orc-spilleren har to slike kan han betale 2 gull og 2 tre
for å oppgradere igjen neste runde, men han kan ikke oppgradere bak-
keenhetene igjen denne runden.

Om symbolet for seierspoeng vises i stedet for oppgrader-
ingskravet på enhetsbrikken har du oppgradert enhetstypen så
langt som det går. Du kan få opp til 3 seierspoeng på denne
måten ved å oppgradere enheter (1 poeng for bakkeenheter, 1
poeng for artilleri, 1 poeng for flyenheter).

Merk også at mange enhetstyper har spesielle egenskaper.
Forklaring og regler for disse kan finnes på baksiden av dette
regelheftet.

VIKTIG: Velg hvilke typer du oppgraderer med omhu. Det er
ofte vanskelig å bygge nok bygninger til å oppgradere alle
enhetstyper fullt ut, og valgene du gjør her vil sterkt påvirke
framtidig strategi og taktikk.

Rundens slutt
Etter at alle spillerne har gått gjennom forbrukssteget er runden
over. Spilleren til venstre for den første spilleren blir ny "først
spiller", og en ny runde starter.

Eksempel på trening

I dette eksempelet har Orc-spilleren tre bygninger som kan
produsere bakkeenheter (en i bykjernen og to han har
bygget) og en bygning som kan produsere flyenheter.

Han vil trene to bakkeenheter, så han bruker 2 gull og 2 tre
(kostnaden oppgitt på bakkeenhetsbygningene) og plasserer
en bakkeenhet fra reservene på hver av bygningene. Han vil
også trene en flyenhet, så han betaler de oppgitte 2 gull og 2
tre og plasserer en flyenhet fra reservene på flyenhetsbygnin-
gen. Til slutt vil han trene en artillerienhet, men han har ikke
en bygning som kan produsere dem, så han kan ikke gjøre
det før han har bygget en slik bygning.

Når du oppgraderer en
enhet legger du den øver-
ste enhetsbrikken underst
i bunken.

Den nye brikken som er på toppen viser enhetens nye
styrke og spesialegenskaper denne typen har.

I dette eksempelet er Orc-spillerens bakkeenheter nå
nivå 4. De har 5 styrke og spesialegenskapen
"Områdeangrep”.

For å oppgradere en enhet må du ha
det antall bygninger av den typen som
angis i oppgraderingskravet. I dette
eksemplet må Orc-spilleren ha 3 bak-
keenhetsbygninger for å oppgradere
sin nivå 3 bakkeenhet til nivå 4..

Opp-
graderingskrav

Enhetens
nåværende
nivå Spesielle

egenskaper

Ny styrke

Oppgradering av en enhet
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Kamp
Når enheter kontrollert av to forskjellige spillere (eller forskjel-
lige lag, i et lagspill) er i samme rute i slutten av en spillers
bevegelsessteg går enhetene inn i kamp. Ruten kampen starter i
kalles slagmarken. Alle ruter som grenser til slagmarken
kalles flanker. 

Alle enheter på slagmarken og på flankene deltar i kampen,
forutsatt at de kontrolleres av en av de to spillerne som er i
kamp, eventuelt deres lagkamerater.

Når en kamp bryter ut trekker alle spillerne som
deltar i kampen 1 erfaringskort hver fra

kortstokken sin. Om en spiller går
tom for kort stokkes de brukte kor-
tene for å lage en ny kortstokk.

Angriper og
forsvarer
Spilleren som var aktiv i run-
den kampen startet er
angriper. Forsvareren er den
spilleren som blir angrepet. I
et lagspill regnes også
angriperens lagkamerater
som angripere om de har
enheter med i kampen. Om
forsvarerens lagkamerater
har enheter med i kampen
regnes de som forsvarere.

Rekkefølge i kamp
Kamp utføres i en fast rekke-
følge, da enkelte enhetstyper
er raskere enn andre.
Kampens rekkefølge
beskrives under.

Fase 1: Artilleri-
enheter angriper
Deltakende artillerienheter
angriper i begynnelsen av
en kamp (se "Angrep"
under). Begge siders artille-
rienheter angriper samtidig.
Enheter skadet av artillerien-
heter dør og fjernes fra bret-
tet. Effekter fra erfaringskort
som varer én fase opphører
nå.

Fase 2: Flyenheter
angriper
Etter at artilleriangrepet er
over angriper deltakende
flyenheter (se "Angrep"
under). Begge siders flyen-
heter angriper samtidig.
Enheter skadet av flyenheter

dør og fjernes fra brettet. Effekter fra erfaringskort som varer
én fase opphører nå.

Fase 3: Bakkeenheter angriper
Til slutt angriper bakkeenhetene (se "Angrep" under). Begge
siders bakkeenheter angriper samtidig. Enheter skadet av
bakkeangrep dør og fjernes fra brettet. Effekter fra erfaringsko-
rt som varer én fase opphører nå.

Merk: Flyenheter kan ikke skades av noen spillere i
bakkeangrepsfasen av kampen. Om en spiller kun har fly-
enheter igjen i kampen ignoreres skaden som skal utdeles i
denne fasen. Med andre ord - bakkeenheter kan normalt sett
ikke skade flyenheter.

En ny omgang begynner
Nå slutter effekter fra erfaringskort som varer en runde å virke,
og en ny omgang begynner, start med fase 1 igjen. Kampen
fortsetter på denne måten til en spiller har kontroll over slag-
marken (se "Kampens slutt" under).

Angrep
Et angrep gjøres ved å telle antall enheter du har i kampen av
typen som angriper (bakke, flygende eller artilleri), og slå så
mange kampterninger. For eksempel, om du har 2 bakkeenheter
på slagmarken og 4 bakkeenheter på flankene slår du 6
terninger.

Du gjør en skade på motstanderen din for hver terning som slår
lik eller mindre enn dine enheters styrke (som vist på enhets-
brikken). Om det er flere enheter som angriper enn du har
terninger, skriv ned resultatene og slå på nytt for de gjen-
værende enhetene. For eksempel, du slår med 6 bakkeenheter,
de har en styrke på 2. Du slår 4, 3, 1 og 3, slår to terninger till
og får 2 og 6. Til sammen gjør du to skade på motstanderen.

Fjerne skadede
Når du får skade må du fjerne en av de deltakende enhetene
dine (enten fra slagmarken eller på flankene) for hver skade du
fikk. Du velger hvilke av styrkene dine som dør og fjernes. Du
kan ikke velge at arbeidere skades.

Forsvareren må fjerne den første skadede enheten (forutsatt at
han er skadet), deretter fjerner angriperen en skadet osv. helt til
alle de skadede er fjeret. Kort som reduserer skade må spilles
før den første skadede enheten fjernes.

Merk: Det er mye strategi i å velge hvem som skades. Det er
ofte lurt å fjerne de billigste, svakeste enhetene først. Du kan
velge å avslutte en kamp tidlig (gjøre retrett) ved å fjerne skad-
ede fra slagmarken, selv om du har flere enheter på flankene
(men du må fortsatt fjerne alle skadede før kampen kan avs-
luttes). Du kan også unngå kamper andre steder ved å fjerne
skadede enheter fra flanker som okkuperes av fienden før disse
blir slagmarker.

Kampens slutt
Kamp fortsetter til en rase står alene igjen på slagmarken, eller
til slagmarken er tom. Enheter på flankene regnes ikke når man
sjekker om kampen fortsetter. Dette betyr at en kamp kan være
over raskt om de skadede tas fra slagmarken.

Den som vinner kampen får umiddelbart trekke et erfaringskort
fra sin egen kortstokk som belønning for seieren.

Spille kort
Et kort kan spilles når det er tillatt å spille det (se beskrivelsene
av kortene bak i regelboken), men kort som spilles i kamp kan
bare spilles om du har minst en enhet som deltar i kampen.

Om spillerne på begge sider av en kamp vil spille kort må
angriperen la forsvareren spille sitt kort først. Angriperen får
ombestemme seg og kan spille et annet kort eller velge å ikke
spille et kort i det hele tatt etter å ha sett hvilket kort forsvar-
eren spilte. I et lag spill får alle forsvarerne spille et kort først,
deretter får angriperne spille kort.

Slagmark, eksempel 1

1

I det første eksempelet har Night Elves (grønn) gått
inn i rute 1 i Night Elf-spillerens bevegelsessteg.
Etter at flyttingen er over må all kamp
avgjøres. 

Enhetene som deltar i kamp er Undead-
og Night Elf-enhetene på slagmarken
(1), samt alle Undead og Night Elf-
enheter på flankene (alle rutene rundt
slagmarken, merket i hvitt på diagram-
met).

Orc-flyenheten i rute 2 deltar ikke i kamp-
en, selv om den er på en flanke, kun Undead
og Night Elves er med i denne kampen. Undead-
enheten i runde 3 deltar ikke i kamp, den er ikke på
en flanke.

2

3

Slagmark, eksempel 2
I eksempel to har Night Elf-spilleren flyttet
enheter inn i to områder ved siden av
hverandre, begge med Undead-enheter.
Etter at Night Elf-spilleren har flyttet
ferdig må kampene avgjøres.

Da det er to slagmarker - A og B -
velger Night Elf-spilleren (som
er aktiv spiller) hvilken av de to
slagene som skal utkjempes først.
Om slag A utkjempes først må alle
enheter på slagmark B delta, siden de
er i As flanke (og motsatt). Om det
viser seg at enheter fra en annen slagmark
dør i et slag kan det hende at det andre
slaget aldri skjer, om alle en spillers enheter er
borte etter den første kampen.

Enhetene i rute 1 og 2 deltar i begge kampene, siden de er på flankene til både slagmark A og
B.

A B

2

1
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Fjell og flyenheter
Bare flyenheter kan flyttes til fjellruter. Flyenheter i fjell-
ruter deltar i kamp som vanlig. Om slagmarken er en fjell-
rute får enheter på flankene delta som vanlig.

Flere Kamper
Om du har flyttet enheter inn i flere ruter okkupert av
fiendtlige enheter må du utkjempe flere kamper (en kamp
i hver rute).

Hver kamp avgjøres separat. Spilleren som har runden
velger hvilken rekkefølge kampene avgjøres i. Om slag-

markene er ved siden av hverandre kan enheter i begge
rutene delta i begge kampene, da enheter på en slagmark
er på flanken til den andre (Se diagrammet "Eksempel på
slagmark" for eksempler.)

Seier og spillets slutt
I to-spillervarianten av grunnspillet vinner den første
spilleren som har 15 seierspoeng umiddelbart. Om det er
fire spillere vinner det første laget som har 30 seierspoeng
til sammen i slutten av en av lagkameratenes runde. Man
kan få seierspoeng på følgende måter:

• Erfaring: Hver erfaringskortstokk har tre seierspo-
engkort, verdt 1 seierspoeng hver når de legges ut foran
deg med bildet opp.

• Oppgraderinger: Hver av de tre enhetstypene er verdt 1
seierspoeng om den er oppgradert til høyeste nivå.

• Brettkontrol: Flere av rutene på brettet er verdt seier-
spoeng for spilleren som kontrollerer dem I slutten av run-
den. Hver av disse rutene viser hvor mange seierspoeng
den er verdt. Byruter er verdt mest, 3 seierspoeng hver,
andre nøkkelruter er bare verdt 1 eller 2 seierspoeng. Så
lenge du kontrollerer din egen by (har minst en enhet i
den) har du minst 3 seierspoeng. 

Alternativt kan spillere og lag elimineres ved å overta
byrutene deres med fiendtlige enheter. Om det bare er en
spiller eller et lag igjen i spillet er spillet over og den
spilleren eller det laget vinner.

Merknader om lagspill
I fire-spillersvarianten av grunnspillet er spillerne delt inn i to
lag. Human og Night Elf er på et lag, mens Orc og Undead er
på det andre. Spillere som er på samme lag har flere fordeler
og begrensninger:

• Ressursdeling: Lagkamerater kan be hverandre om
ressurser når som helst, men man er ikke forpliktet til å
gi bort ressurser.

• Allierte enheter og stablegrenser: Du kan flytte dine
enheter og arbeidere inn i ruter okkupert av lagkamer-
atens enheter uten å gå inn i kamp. Enheter og arbei-
dere på samme lag teller dog mot stablegrensen (maks.
3 enheter og 3 arbeidere i samme rute).

• Kamp og skade: Lagkameratens enheter kan delta i
kamp med dine enheter om han vil, men lagkameraten
på slå terninger for sine egne enheter i kamp. Når dere
fjerner skadede må lagkameraten din og du velge, som
et lag, hvordan de skadede fordeles blant enhetene.

• Deling av kort: Du kan vise dine kort til lagkameraten
din, men du kan ikke gi ham kortene dine. I tillegg kan
du bare spille kort i kamp om du har en eller flere
enheter som deltar i kampen.

Night Elf-spilleren har flyttet sine tropper inn i ruter som er
okkupert av Human og Orc-enheter, slik at det vil bli
to kamper i slutten av bevegelsessteget. Night Elf-
spilleren velger å avgjøre kampen mot Humans
først. Alle Night Elf- og Human-enheter på slag-
marken og på flankene deltar i denne kampen.
Orc-enhetene deltar ikke, selv om de er på
flankene (dette eksempelet er ikke et
lagspill).

Artilleriangrep
Først angriper artillerienhetene. Night Elf-
spilleren har én artillerienhet (styrke 2) i kampen,
og Human-spillernen har to (styrke 3). Night Elf-
spilleren slår "4" (og bommer). Human-spilleren slår "5"
og "2", som betyr at Night Elf-spilleren må velge en skadet.
Han velger en av bakkeenhetene på en flanke og fjerner
enheten fra brettet.

Flyangrep
Deretter angriper flyenhetene. Night Elf-spilleren
har én enhet (styrke 3), og Human-spilleren har
to (også styrke 3). Night Elf-spilleren slår "3"
og gjør én skade, Human-spilleren slår "2" og
"6", og gjør også én skade. 

Night Elf-spilleren velger enda en bakkeen-
het fra en flanke, og Human-spilleren velger
bakkeenheten han har på slagmarken.

Bakkeangrep
Til slutt angriper bakkeenhetene. Night Elf-spilleren
har fire bakkeenheter (styrke 2), Human-spilleren har
ingen. Night Elf-spilleren slår "5", "2", "3" og "2", og
gjør to skade. Human-spilleren får ikke slå noen
terninger, da han ikke har noen bakkeenheter med i
kampen, og nå avslutte kampen ved å fjerne de to
artillerienhetene fra slagmarken (man kan ikke
velge flyenheter som skadede i bakkeangreps-
fasen).

Da Night Elf-spilleren er den eneste som har
enheter igjen på slagmarken er kampen
over. Human-arbeideren er forsvarsløs
igjen på slagmarken, blir drept og fjernet
fra brettet. (Om Human-spilleren kunne ha
valgt en eller begge sine flyenheter som skad-
ede ville kampen ha gått en runde til, og ville ha
begynt på nytt med artilleriangrep igjen.)

Eksempel på en kamp
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Scenarier
Etter å ha spilt grunnspillet flere ganger vil du kanskje forsøke
et av disse scenariene, eller bruke dem som inspirasjon for å
lage dine egne.

Disse scenariene er satt opp annerledes enn grunnspillet.
Oppsett og seierskrav for de forskjellige scenariene beskrives
under. Vær klar over at ikke alle scenarier bruker seierspoeng.

WARCRAFT: THE BOARD GAME har en mengde scenariebrikker
som brukes I scenariene under. De har ingen innebygde spillef-
fekter, så du kan bruke dem når du lager dine egne scenarier.

Elf Gate
Undead Scourge, Human Alliance og Orcish Horde kjemper
mot hverandre og en liten nøytral faksjon av Night Elves for
kontroll over en mektig portal - Elf Gate - som lar dem flytte
tropper øyeblikkelig over store avstander. Troppene må dog
gjøre mer enn å nå portalen - de må også befeste sin posisjon
og holde rivaler unna for å ta kontroll over portalen.

Spillere: 3

Raser: Alle unntatt Night Elves

Spesielle spillebrikker: Ingen

Oppsett: Brettet settes opp slik diagrammet viser. Spillerne
begynner med 5 gull og 5 tre hver. Plasser en

"helt plyndret"-markør på alle gullgruver
og skoger unntatt de som er ved

siden av byruter. Det avgjøres til-
feldig hvem som begynner.

Startenheter: Hver spiller starter
med 3 bakkeenheter og tre arbeidere
i byruten sin. I tillegg, sett ut 2
Night Elf artillerienheter og 1 Night
Elf bakkeenhet på hver av rutene A,
B og C, og 3 Night Elf flyenheter på
rute D (se diagrammet for startpo-
sisjoner).

Spesielle regler: Gullgruver og
skoger ved siden av byer går ikke
tomme (Ignorer plyndringen om du
slår "3" når du høster fra disse
rutene).

Night Elf-enhetene på brettet er nøy-
trale og beveger seg ikke. De begyn-
ner spillet på nivå 2. Når en spiller
kjemper mot dem slår spilleren til
venstre for Night Elves, men får ikke
spille kort for dem. Disse Night Elf-
enhetene forsvarer Elf Gate, og når
de dør er du ute av spillet for godt.

Seierskrav: Du vinner om du har
minst én enhet i rute D og det er
færre enn 3 enheter totalt (inkludert
Night Elves) i rutene ved siden av
D. I tillegg vinner du også om de
andre to spillerne fjernes fra spill.

Necromancernes marsj
Necromancers fra Undead Scourge herjer gjennom bygdene og
øker sitt antall med levende døde etter hvert som de kommer til
nye landsbyer. Humans må stoppe necromancerne før hæren
deres blir så stor at hele området faller under Undeads kontroll.

Spillere: 2

Raser: Human og Undead

Spesielle brikker: I dette scenariet behøver du to
Necromancerbrikker og de andre
spesialbrikkene som angitt i oppsett-
diagrammet.

Oppsett: Brettet settes opp som vist
i diagrammet. Sett ut brikker på
rutene A til E som angitt, og plasser
Necromancerenhetene som vist.
Humans setter opp sin bykjerne som
vanlig og starter med 5 gull og 5 tre.
Undead har ikke bykjerne, ressurser
eller bygninger.

Undead begynner spillet.

Startenheter: Undead starter spillet
med 2 Necromancere i de angitte
rutene. Humans starter med 3 arbei-
dere og 3 bakkeenheter i byruten.

Å spille Undead: Når Undeadspilleren høster, om han har en
Necromancer i rute A får han umiddelbart en gratis Undead
bakkeenhet i den ruten. Om han har en Necromancer i rute B
får han umiddelbart en gratis Undead artillerienhet der. Om
han har en Necromancer i rute C får han en gratis Undead
flyenhet der. Ved utplassering av gratisenheter må vanlige sta-
bleregler følges. Om han har en Necromancer i rute D eller E
får han oppgradere en enhetstype gratis (eller to typer om
han har en Necromancer i begge). Om en av disse rutene (A-E)
mister spesialbrikken sin (ved at Humans ødelegger den) har
ruten ikke lenger noen spesielle egenskaper. Undeadspilleren
kan ikke trene eller bygge i forbrukssteget.

Å spille Humans: Humanspillerens runde går som normalt,
bortsett fra at gullgruver og skoger ikke kan plyndres.

Spesielle regler: Necromancers følger samme regler som
arbeidere: De kan flytte 2 ruter i bevegelsessteget og dør om de
er alene med fiendtlige enheter i slutten av bevegelsessteget.
De to necromancerne kan ikke være i samme rute.

Seier: Undead vinner ved å eliminere Humanspilleren ved å
okkupere byruten hans (som i grunnspillet). Humans vinner
ved å drepe begge necromancerne eller ved å ødelegge spesial-
brikkene i rutene A, B og C.

Fangene
Orcish Horde har tatt lederen av Night Elf Sentinels, Tyrande
Whisperwind, til fange. Som hevn har Night Elves tatt Thrall,
Orcish Horde-høvdingen til fange. Begge sider forsøker nå å
bli den første til å redde lederen sin.

Spillere: 2

Raser: Orc og Night Elf

Spesielle brikker: 4 veggbrikker, 2 fangebrikker (Orc- og
Night Elf-sidene opp, som angitt)

Necromancernes marsj
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Oppsett: Brettet settes opp som angitt på diagrammet. Hver
spiller starter med 3 arbeidere og 3 bakkeenheter i byen sin.
Plasser ut 4 veggbrikker som vist på diagrammet. Plasser
fangebrikkene i rutene A og B som vist.

Spesielle regler: Vegger kan ikke krysses av bakke- eller
artillerienheter. I tillegg kan ikke bakke- og artillerienheter
delta i kamp på den andre siden av veggen. En vegg påvirker
kun siden av ruten den er på.. Bevegelse og flanker på andre
sider av ruten påvirkes ikke.

Enheter kan flytte en fange fra sin rase med seg når de flyttes.
En fange kan ikke flyttes om den ikke er sammen med en enhet
fra samme rase.

Seier: Spillerne vinner ved enten å eliminere den andre
spilleren eller ved å flytte fangen fra sin egen rase tilbake til
byruten sin, en vellykket redning.

Nordrassil, verdenstreet
Undead Scourge, under erkedemonen Archimondes kontroll,
har kommet for å ødelegge verdenstreet Nordrassil, som holder
mye av Azeroths magi. Om de lykkes blir verden invadert og
ødelage av Burning Legion. Human Alliance, Orcish Horde og
Night Elf Sentinels står sammen for å stoppe den utspekulerte
planen. De tre faksjonene må jobbe sammen for å beskytte
Nordrassil mens Furion Stormrage, lederen av Night Elf-
druidene, bruker en trylleformel for å overvinne Burning
Legion en gang for alle.

Spillere: 4

Raser: Alle

Spesialbrikker: 1 Nordrassilbrikke

Oppsett: Brettet settes opp som angitt på diagrammet. Plasser
Nordrassilbrikken i rute A.

Spillerne har ingen ressurser. Human-, Orc- og Night Elf-
spillerne er på samme lag og kjemper mot Undeadspilleren.

Alle regler for lagspill følges som i grunn-
spillet.

Night Elf-spilleren begynner.

Startenheter: Hver spiller starter med et
utvalg enheter (se diagrammet for hvilke
enheter som begynner i spill og hvor de
plasseres). Sett ut en Human utpost i rute B.
Sett ut en Orc utpost i rute C. Sett ut en Night
Elf utpost i rute D. Sett ut Undead utposter i
rutene E og F. 

Å spille Undead: Undeadspilleren har ikke
innhøsting-, utplasserings- eller forbrukssteg. I
tillegg blir Undeadenheter som dør ikke
fjernet fra spill, de flyttes direkte til en Orc
utpost eller by, og ser bort fra stablereglene.
Så fort disse enhetene flyttes fra utposten eller
byen gjelder stableregler som vanlig.

Å spille Humans, Orcs og Night Elves: De
allierte styrkene har ikke innhøstingssteg eller
utplasseringssteg. I slutten av hver runde får
Night Elf-spilleren
trekke et erfaringsko-

rt som representerer Furions arbeid
med trylleformelen. Disse kortene
settes til side og kan ikke spilles som
normalt løpet av spillet.

Spesielle regler: Human, Orc og
Night Elf utposter regnes som byer i
dette scenariet. De tomme områdene
på innsiden av brettet er ikke mulig å
krysse for noen enheter. De allierte
styrkene kan flytte inn i og gjennom
rute A som de ønsker.

Seier: Undeadspilleren vinner ved å
eliminere Night Elf-utposten eller ved
å avslutte runden sin med en enhet i
rute A. De allierte styrkene vinner når
Night Elf-spilleren trekker det siste
kortet sitt fra erfaringskortstokken
sin, noe som starter Furions mektige
trylleformel.
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Enheters spesialegenskaper

Områdeangrep: Om en enhet med denne egen-
skapen slår 1 i angrepet gjør den 2 skade i stedet
for 1.

Helbred: Når du fjerner skadede i slutten av en
fase har du en færre skadet om du har en eller
flere enheter med denne egenskapen med i kam-
pen.

Forgiftning: I begynnelsen av hver runde med
kamp, velg en fase for hver enhet med denne
egenskapen som er med i kampen, Dine enheter
angriper og gjør skade først i de valgte fasene i
stedet for å angripe samtidig. Om du har tre
eller flere enheter med denne egenskapen i kam-
pen angriper dine enheter først i alle faser.

Blodtørst: Når du slår terning for angrep i en
fase, slå for et ekstra angrep om du har har en
eller flere enheter med denne egenskapen med i
kampen. Du kan ikke bruke denne egenskapen
om du ikke allerede slår terning for et angrep

Vekke døde: Om du har en eller flere enheter
med denne egenskapen med i kampen får du i
tillegg til å skade en av motstanderens enheter
når du slår 1 på terningen en ekstra bakkeenhet
fra reservene dine ut på slagmarken. Når du set-
ter ut bakkeenheter på denne måten får du
ignorere stableregler til kampen er over. Når
kampen er over må du legge tilbake bakkeen-
heter som overstiger stablegrensen.

Rundens gang
Steg 1. Flytt: Flytt enheter og arbeidere rundt på brettet
og start kampert.

Steg 2. Innhøsting: Samle gull- og treressurser fra gull-
gruver og skoger du har arbeidere på.

Steg 3. Utplassering: Sett ut arbeidere og enheter som
er i trening, og sett ut bygninger og utposter som er
under konstruksjon.

Steg 4. Forbruk: Bruk gull- og treressurser for å gjøre
en av de følgende:

• Tren opp arbeidere og enheter (som kommer i spill i
neste rundes utplasseringssteg).

• Bygg nye bygninger og utposter (som kommer i spill
i neste rundes utplasseringssteg).

• Oppgrader en eller flere enheter ett nivå.

Humans
Opprustning: Spill dette kortet når en fiendtlig enhet
flyttes inn i en rute med en eller flere av dine arbei-
dere. Disse arbeiderne fungerer som bakkeenheter til
slutten av dette bevegelsessteget.
Antimagi: Spill dette kortet i kamp for å annullere
effekten av et kort som nettopp ble spilt, før det trer i
kraft.

Usynlighet: Spill dette kortet før skadede fjernes for å
redusere antall skadede med 1.

Forvandling: Spill dette kortet i kamp i begynnelsen
av omgangen. Velg en fiendtlig enhet som er med i
kampen. Den kan ikke angripe denne runden.

Orcs
Fortæring: Spill dette kortet i kamp i begynnelsen av
omgangen. Fjern en fiendtlig bakke- eller artillerien-
het fra kamp til kampen er over. Om du vinner kamp-
en dør enheten, ellers blir den der den var.

Inntauing: Spill dette kortet i kamp i begynnelsen av
bakkeangrepsfasen. Motstanderen kan velge flyen-
heter som skadede i bakkeangrep resten av kampen.

Forgiftede spyd: Spill dette kortet i kamp før du slår
terning for angrep i fasen. Slå alle angrep som bom-
mer på nytt, men du må beholde det andre resultatet.

Tjuveri: Spill dette i kamp etter at fienden har fjernet
en skadet. Ta den enhetens kostnad i gull og tre fra
spilleren. Om spilleren ikke har nok gull og tre til å
betale deg, ta alt motstanderen har av den ressursen.

Night Elves
Fe-ild: Spill dette kortet i kamp før du slår terning for
angrep i fasen. Trekk fra 1 på hvert terningslag for
angrep denne fasen

Skarpskytter: Spill dette korten i kamp umiddelbart
før motstanderen fjerner en skadet du er årsak i denne
fasen. Du velger skadet for motstanderen etter de van-
lige skadereglene.

Månesigd: Spill dette kortet i kamp etter å ha slått
terning for angrep i fasen. Slå terning for et ekstra
angrep med enhetens styrke for hver treff du hadde.

Forny: Spill dette kortet i begynnelsen av innhøst-
ingssteget for å fjerne en delvis eller helt plyndret-
markør fra en skogrute.

Undead
Forkrøple: Spill dette kortet I begynnelsen av en
motstanders bevegelsessteg og velg en rute på brettet.
Alle fiendtlige enheter og arbeidere i den ruten kan
flytte en rute mindre denne runden (minst 0).

Forbannelse: Spill dette kortet i kamp etter at mot-
standeren har slått terning for sine angrep denne fasen.
For hver treff han fikk, slå en terning. Du forhindrer
en skade for hvert terningslag som er 3 eller lavere.

Tilkall bygning: Spill dette kortet i forbrukssteget når
du bygger en bygning i byen din (ikke i en utpost) for
å bygge den uten å bruke en arbeider.

Nett: Spill dette kortet i kamp i begynnelsen av
bakkeangrepsfasen. Motstanderen kan velge flyen-
heter som skadede i bakkeangrepsfasen resten av kam-
pen

.

Egenskaper på kort
De forskjellige egenskapene fra erfaringskort er oppgitt under, fordelt på rase.

Hurtig: Spill dette kortet i begynnelsen av beveg-
elsessteget og velg en rute på brettet. Dine enheter og
arbeidere i den ruten får flyttes opp til 2 ekstra ruter
denne runde, maksimum 3 ruter. En enhet må stoppe
om den går inn i en rute med en fiendtlig enhet, arbei-
der eller utpost.

Ressurser: Spill dette kortet I begynnelsen av for-
brukssteget for å få 2 gull eller 2 tre som om du skulle
ha høstet dem.

Byportal: Spill dette kortet i slutten av en spillers
bevegelsessteg, før kamp. Flytt alle dine enheter fra en
rute til byen din eller en av utpostene dine. Enheter
som går utover stablereglene for den ruten må
plasseres i ruter ved siden av byen eller utposten. Du
får ikke la noen enheter bli igjen i den valgte ruten.

Seierspoeng: Du kan holde dette kortet på hånden til
du velger å legge det ut foran det. Når det er spilt gir
det deg 1 seierspoeng.

Alle Raser


