Bakgrund
Du har blivit överfallen, rånad och lämnad åt ditt öde utan utrustning och ordentliga kläder.
Du är övergiven långt från civilisation, trygghet och det bekväma liv du är van vid. Det finns
inte en människa på flera mil, om inte fler har fallit offer för rånarna förstås! Nu måste du
överleva i den vildmark som sträcker sig vida omkring i alla riktningar och kanske… kanske
kan du ta dig tillbaka till civilisationen igen. Det finns ett vagt hopp: du vet att det finns en
bosättning någonstans österut. Så gå österut, österut och vidare åt öster. Ta dig ur vildmarken
- levande!

Innehåll
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 regelbok
8 landskapsbrickor
8 lösa områden: 1 by och 7 extra områden med olika terräng
2 kantbrickor till spelplanen (med lathund och kompass)
8 hälsobrickor
24 hälsomarkörer
12 träpjäser: 8 spelarpjäser och 4 djur
Klistermärken (till pjäserna)
54 Händelsekort
27 Väderkort (+1 tidsmarkör)
27 Sjukdomskort
2 tärningar
8 spelarmarkörer.

Landskapsbrickor
med 21 områden (se
sidan 5).

Kantbrickor med lathund
By & extra
områden som och kompass som används
används med vissa till att lotta riktningar.
händelsekort.

träpjäser
Händelsekort
8 spelarpjäser och 4 djur: 2
med
två olika effekter
vargar, 1 orm, and 1 björn.
att välja mellan.

Hälsobrickor
som håller reda på spelarnas
törst, hunger och utmattning.

Väderkort
som håller reda på tiden
och vädret varje dag.

Sjukdomskort
drar du när du går in
i träsk.

Spelets mål
Brädspelet Vildmark handlar om att överleva i vildmarken och att nå den lilla byn i andra
ändan av spelplanen. Den spelare som först når byn – eller den som överlever längst - har
vunnit spelet.
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Preparations

1 Blanda landskapsbrickorna och placera sex av dem nedvända i en rad så som bilden visar.
Genom att ta fyra eller åtta brickor istället kan man få ett kortare eller längre spel. Lägg
tillbaka de brickor som inte används i asken utan att titta på dem.

2

Lägg ut kantbrickorna och byn. Byn ska vara i hörnet av landskapsbrickan närmast
kompassen.

3

Spelarna väljer varsin hälsobricka och tillhörande pjäs. Ta tre hälsomarkörer till varje
hälsobricka och placera dem på startpositionen två steg in på mätarna för törst, hunger och
utmattning.

4 Lotta med hjälp av spelarmarkörerna vem som börjar spelet.
5 Vänd upp den första landskapsbrickan och ställ spelarnas pjäser på området längst från byn.
De andra landskapsbrickorna är outforskade men vänds upp allteftersom man når dem.

6 Lägg djuren och tärningarna bredvid spelplanen. Om den första landskapsbrickan har en lya
(se sid 8) så ställs motsvarande djur där.

7 Blanda händelsekorten och dela ut 3 kort till varje spelare. Resten av händelsekorten läggs i
en lek bredvid spelplanen med plats för slängda kort.

8 Blanda sjukdomskorten och lägg leken bredvid spelplanen med plats för slängda kort.
9 Blanda väderkorten och vänd upp det översta kortet. Detta representerar den första dagen.
Läs instruktionerna på kortet och lägg tidsmarkören på första rutan. Nu kan spelet börja med
första spelarens drag.
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Spelets gång
Beskrivning av en runda
Under en runda får varje spelare ett drag med möjlighet att gå, leta efter mat, dricka vatten,
sova eller vila. När alla spelare gjort sina drag blir det ett extra drag som kallas Naturens drag.
På Naturens drag blir alla törstigare, hungrigare och mer utmattade. Under spelets gång
försöker du förbättra din hälsa på ditt drag, medan den försämras på Naturens drag. Efter
Naturens drag börjar nästa runda. Varje runda motsvarar 4 timmar i verkligheten, så att 6
rundor blir ett helt dygn. Man håller reda på varje dag med ett väderkort (se sidan 9).

Hälsobrickorna

På hälsobrickan håller du reda på hur törstig, hungrig och utmattad du är. Du har en markör
för var och en av dessa parametrar och du börjar spelet 2 steg in, på de rutor som är märkta
med en stjärna. Under spelet kommer markörerna flyttas fram och tillbaka. Du har säkert
redan sett att det finns en dödskalle längst till höger på utmattningsskalan men inte på
skalorna för törst och hunger. I Vildmark dör man inte av törst eller hunger, men törst och
hunger kommer att trötta ner dig. Och om du blir så utmattad att du går ner på dödskallen, så
dör du och förlorar spelet. Lägg din pjäs ner på spelplanen för att visa att du är död och inte
längre får spela händelsekort eller göra några handlingar.

Törst: Denna skala visar hur törstig du är. På varje ruta finns en siffra som visar hur många
steg din utmattning flyttas på grund av törsten på Naturens drag. Ju högre siffra, desto
snabbare blir du utmattad. Törsten ökar 1 steg på Naturens drag, men kan också ökas av kort
eller när du går in i ökenområden. För att minska din törst måste du dricka vatten. Detta
beskrivs på sidan 6.

Hunger: På samma sätt som med törst, kommer hunger göra dig mer utmattad. Hungern
ökar också 1 steg på Naturens drag och kan även påverkas av kort. För att minska din hunger
måste du leta efter mat. Detta beskrivs på sidan 6.
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Utmattning: Denna skala är lite annorlunda från de andra två. Denna parameter visar
hur mycket energi du har att spendera på ditt drag. I början av spelet har du 6 energi per drag.
När du blir mer utmattad får du mindre energi då det går ner till 5, 4 och 3 innan du dör.
Utmattningsskalan påverkas också annorlunda jämfört med törst och hunger. Under Naturens
drag flyttas denna markör efter törsten och hungern flyttats och du ökar din utmattning 1 steg
plus siffran för din törst och siffran för din hunger. En törstig eller hungrig spelare kommer bli
trött mycket snabbare än en spelare som inte är det. I början av spelet har du 0 törst och 0
hunger (även om du börjar 2 steg in på skalan) och därför kommer du bara öka utmattningen 1
steg på Naturens drag. Men om du hade haft 2 törst och 1 hunger, så hade du varit tvungen att
öka din utmattning 4 steg (1 för draget, 2 för törsten och 1 för hungern). För att minska sin
utmattning behöver du vila eller sova, vilket beskrivs på sidan 7.

Exempel 1: På Naturens drag ökar lila spelare sin törst 1 steg och har nu 1 törst. Han ökar
sedan sin hunger och får 2 hunger. Nu måste han flytta sin utmattning 4 steg åt höger: 1 för
draget, +1 för törsten och +2 för sin hunger.

Exempel 2: Gul spelare sover på sitt drag för att minska sin utmattning med 4 steg. Under
Naturens drag ökar törst och hunger 1 steg vardera. Sedan ökar utmattningen med 3 steg; 1 för
draget, +1 för törsten och +1 för hungern. I slutändan kom han alltså bara upp 1 steg på
utmattningen den rundan.

Öka – betyder att flytta markören åt höger på din hälsobricka.
Minska – betyder att flytta markören åt vänster.
Återställa – betyder att flytta markören till skalans första ruta, längst till vänster.
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Handlingar
I början på ditt drag läser du av din utmattningsskala för att se hur mycket energi du har att
spendera under draget. Denna energi kan du använda till att göra handlingar eller
kombinationer av handlingar. Dessa handlingar är att gå, leta efter mat, dricka, vila och sova.

- Gå:

Du använder alltid energi för att gå in i ett område, och de flesta områdeseffekter
händer när du går in i området. Här följer beskrivningar av de olika terrängtyperna; hur
mycket energi det kostar att gå in i dem och vilken effekt de har.
I detta spel är ett område = en hexagon på spelplanen. En
landskapsbricka innehåller 21 områden. Varje enskilt område är omkring
6 kilometer tvärs över. Ytan är alltså cirka 35 km2. Det är därför som
spelare kan vara i samma område utan att stöta på varandra.
Ängsmark – 2 energi. Du kan leta efter mat i detta område.

Stenmark – 2 energi. Du kan inte leta efter mat i detta område.

Öken – 2 energi. Du kan inte leta efter mat i detta område. När du går
in i ett ökenområde under ett runda med dagsljus måste du öka din
törst 1 steg. Du får ingen extra törst för att du stannar i ett ökenområde,
bara när du går in i det.

Skog - 3 energi. Du kan leta efter mat i detta område.

träsk – 3 energi. Du kan leta efter mat i detta område. När du går in i
ett träskområde måste du dra ett sjukdomskort och följa dess
instruktioner. Du får inga extra sjukdomskort för att du stannar i ett
träskområde, bara när du går in i det.

Berg – 4 energi. Du kan inte leta efter mat i detta område.

Sjö – Du kan inte gå ut på sjön (om du inte spelar händelsekortet
’Flotte’).

Flod – +2 energi. Floderna finns mellan områden och räknas inte som
områden själva. När det finns en flod mellan två områden så kostar det 2
extra energi att gå mellan områdena. Flyttar man exempelvis över en
flod in i ett skogsområde, så kostar det 5 energi (2 för floden + 3 för
skogen).
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Infödingsbyn - 3 energi. Du kan leta efter mat här. Under Naturens drag, i samband
med djurens förflyttning, rullar du en tärning för varje spelare som står här. Om du
rullar 2 eller högre så får du minska din törst och hunger 2 steg vardera. Men om du
rullar en 1:a så blir du anfallen av infödingarna! De attackerar med samma regler som
djuren (du kan alltså spela händelsekort som påverkar djurattacker). Reglerna för
djurattacker finns på sidan 8. Om Infödingsbyn väl har vänt sig mot dig kommer den
fortsätta attackera dig varje runda som du står i infödingsbyn. Infödingarna kan inte
dödas; if en spelare får ett högre tärningsslag händer ingenting.
Byn - 3 energi. Om du går till Byn och står kvar där i slutet av ditt drag, så vinner
du spelet. Det finns en liten chans att de andra spelarna kan hindra dig från att
stanna kvar där med hjälp av sina händelsekort. I så fall har du ännu inte vunnit
spelet.

Exempel: Svart spelare börjar sitt drag med 6 energi. Han går till ängsmark (2 energi) och
sedan in i skog (3 energi). Han har 1 energi kvar, men det finns ingen handling som bara kostar 1
energi, så han förlorar den och avslutar sitt drag. Lila spelare börjar också med 6 energi. Han går
till berg (4 energi) och vidare till ängsmark (2 energi).

- Leta efter mat: Om du står på ängsmark, skog, träsk eller i infödingsbyn kan du
använda 4 energi till att leta efter mat. Om du gör det, rulla 2 tärningar och se vad som händer:
Om någon av tärningarna blev 1 så går du vilse och förlorar ditt drag. Se sidan 8.
Om ingen av tärningarna blev 1 så hittar du mat och får minska din hunger lika manga steg
som tärningarna visar tillsammans. Om du till exempel rullade fram 4 och 2 så får du minska
din hunger med 6 steg. Men om du rullar 6 och 1 så får du ingenting och går istället vilse.
Man får inte leta efter mat på natten.

- Dricka vatten: När du står i ett område vars sida når en flod eller sjö får du dricka.
Detta kostar ingen energi och det återställer din törst helt. Eftersom det inte kostar något att
dricka så kan du dricka även om du väljer att sova det draget. I exemplet ovan kan både Svart
och Lila spelare dricka under sitt drag när de står intill vatten.
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- Vila: Du kan använda 2 energi till att vila. det minskar din utmattning 1 steg.

- Sova:

Du kan använda hela ditt drag till att sova. Om du gör det kan du inte använda
någon energi det draget (men du kan fortfarande dricka) och du minskar din utmattning 4
steg. Kom dock ihåg att utmattningen fortfarande ökar normalt under Naturens drag.

Att utforska spelplanen
När spelet börjar är alla landskapsbrickor utom en nedvända. En nedvänd landskapsbricka
vänds upp när en spelare kommer till ett område intill den. Om spelaren fortfarande ha energi
kvar när brickan vänts upp så kan han fortsätta sitt drag. När en landskapsbricka vänds upp,
ska det vändas så som bilden visar (längs en nord-sydlig axel).

Exempel: I detta exempel går Grön spelare till det övre område som gränsar till två nya
landskapsbrickor. De vänds båda upp som bilden visar. Grön spelare kan sedan fortsätta sitt
drag.

Kompassen
Under spelets gång behöver man ofta lotta fram en riktning. Det kan orsakas av händelsekort
eller av att någon går vilse, eller när djuren flyttar. Det finns sex olika riktningar i spelet
eftersom varje område har sex sidor. Varje gång en riktning behöver lottas så snurrar man
kompassen genom att knäppa till den med fingret. Kompassen måste snurra minst ett helt varv
för att lottningen ska vara godkänd, detta för att undvika fusk. När en riktning lottas finns det
några regler att komma ihåg:
1: Du får inte flytta en pjäs från spelplanen.
2: Du får inte flytta en pjäs till ett sjöområde.
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3: Om en pjäs inte får flytta dit kompassen pekar (regel 1 och 2) så stannar den kvar där där den
står istället. Du snurrar inte om kompassen. Om spelaren är vilse förlorar han fortfarande
resten av sitt drag. Se nedan.
4: Det finns två extra regler för djurens slumpmässiga förflyttning; djur får inte gå in i Byn eller
Infödingsbyn, och de får inte gå in på en nedvänd landskapsbricka.
5: Om en spelare flyttas till ett område som har speciell effekt så påverkas spelaren av dem
trots att förflyttningen var ofrivillig. Om en spelare flyttas in i ett ökenområde under en runda
med dagsljus måste han öka sin törst 1 steg, och om han flyttas till ett träsk måste han dra ett
sjukdomskort.
6: En lottad förflyttning kostar ingen energi, oavsett vart du flyttas.
(Notera: På kompassen representeras de olika riktningarna också med siffrorna 1 till 6, så att en
tärning kan användas för att lotta riktning om man hellre vill lotta på det viset.

Vilse
När en spelare blir vilse så förlorar han resten av sitt drag (han får inte göra fler handlingar,
inte ens dricka) och flyttas till ett angränsande område som lottas med kompassen. Se reglerna
för kompassen ovan.

Lyorna
(startplats för
djuren)

Djuren
Det finns fyra områden i spelet som har en djursymbol (2 vargar, 1 orm och 1 björn).
Dessa områden är djurens starplatser (lyor). När en landskapsbricka som har en lya
vänds upp så ställer man den djurpjäsen i det området. Djuren är farliga och
kommer anfalla spelarna om de kommer för nära. Under Naturens drag flyttas
djuren enligt dessa regler:

1. Om det finns en eller fler spelare i samma område som djuret så stannar
djuret kvar och attackerar en av dem (om det finns flera spelare så används
spelarmarkörerna för att lotta vem som blir attackerad).
2. Om det inte finns några spelare i samma område, men en eller fler finns i ett
angränsande område, så flyttar djuret dit och attackerar en av dem (om det
finns flera spelare inom räckhåll lottar man vem som blir attackerad).
3. Om det inte finns några spelare i samma eller angränsande område så flyttar
djuret slumpmässigt ett område med hjälp av kompassen. Om kompassen
anger en riktning som skulle flytta djuret av spelplanen eller till en nedvänd
landskapsbricka, ett sjöområde, Byn eller Infödingsbyn så stannar djuret
kvar i sitt område istället.
När ett djur anfaller kallas det en djurattack. I en djurattack rullar en medspelare två
tärningar för djuret och den attackerade spelaren rullar en tärning. Jämför resultaten. Om
spelaren fick högst summa så tas djuret bort och spelaren får återställa sin hunger helt. Om
det blir lika händer ingenting. Om djuret får högre summa än spelaren måste spelaren öka
sin utmattning lika många steg som mellanskillnaden! Det finna också andra tillfällen som
räknas som djurattacker. Händelsekort som påverkar djurattacker kan alltså spelas även i
sådana situationer.
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Naturens drag
Naturens drag
1)

När alla spelare gjort sina drag har ‘Naturen’ ett speciellt drag

Alla spelare ökar sin
törst och hunger 1 steg. innan nästa runda börjar. Det som händer på Naturens drag

sammanfattas på pergamentet till vänster. Spelaren som hade

2) Alla spelare ökar sin
sista draget kan utses till att sköta Naturens drag, eller någon
utmattning 1 steg + vad
som spelat Vildmark tidigare. Om tidsmarkören står på
törst och hunger visar.
3) Djuren flyttar.
4) Tidsmarkören flyttas
på väderkortet.

väderkortets sista nattruta måste du dra ett nytt väderkort när
markören flyttas, så att en ny dag kan inledas. Läs mer om detta
nedan.

Händelsekorten
Vid spelets början får alla spelarna 3 händelsekort plus det
antal som det första väderkortet anger. Under spelets gång
får du nya händelsekort när en ny dag inleds och ett nytt
väderkort vänds upp. När du instrueras att ’dra ett kort’ så
drar du ett händelsekort till din hand om det inte står något
annat. En spelare får titta på sina kort men bör inte visa
dem för de andra spelarna. Varje händelsekort har två
funktioner. Den första är en bra effekt som hjälper dig på
något sätt medan den andra, nedre är något negativt som
du kan spela för att hindra de andra spelarna. När du spelar
ett händelsekort måste du välja vilken av effekterna du vill använda, så om du väljer den
negativa effekten kommer du förlora den goda effekten som du kunde ha haft och vice versa.
Händelsekort kan spelas när som helst om inte kortet självt säger annat.
PS. Vildmark är inte tänkt att vara stressande. Om någon påbörjar sitt drag och flyttar sin pjäs
och någon då inser att han ville spela ett händelsekort med texten ‘Spela i början på en spelares
drag’, så bör detta tillåtas, om inte något särskilt hänt som gör det svårt att ‘gå tillbaka’ några
steg, exempelvis om någon har hunnit rulla en tärning, blivit vilse, fått ett sjukdomskort eller
vänt upp en ny landskapsbricka.

Väderkorten
Väderkortet beskriver ett dygn och hur dess väder
påverkar spelet. Ett väderkort har normalt 4 rundor
med dagsljus och 2 nattrundor. När spelet börjar
vänds det första väderkortet upp och tidsmarkören
läggs på den första rutan för den dagen. Rutan som
markören står på talar om ifall det är dagsljus, natt
eller en speciell runda som beskrivs av väderkortet.
En runda med dagsljus (ljus ruta) följer de vanliga
reglerna. En speciell runda (stjärna i rutan) följer
de regler som finns på väderkortet. Dessa speciella
regler gäller inte för alla rundor utan bara för de
märkta rundorna.
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En nattrunda (mörka ruta) skiljer sig från dagsljus på följande två sätt:

1. På natten kan du inte leta efter mat.
2. Om du vill gå på natten måste du rulla en tärning före varje steg för att se om du hittar
vägen. Rullar du 4 eller mer görs förflyttningen normalt och du går till det angränsande
området och kan fortsätta ditt drag och kanske försöka gå ett område till. Om du
däremot rullar 3 eller lägre så går du vilse (se sidan 8).
Under Naturens drag flyttas tidsmarkören ett steg åt höger. När tidsmarkören står på sista
rutan och ska flyttas igen dras ett nytt väderkort och läggs bredvid det gamla så att en tidslinje
bildas. Flytta markören till den första rutan på det nya väderkortet och läs och genomför dess
effekt.

Sjukdomskorten
Dessa kort dras av en spelare som går in i ett träsk, eller som påverkas
av vissa händelsekort. När någon får ett sjukdomskort ska den
personen ta det översta sjukdomskortet och läsa det högt. Många
sjukdomskort läggs på bordet framför den drabbade spelaren och har
en effekt som gäller tills kortet ska kastas, vilket står på kortet.

Spelets slut
Det finns två sätt man kan vinna spelet. Dessa är:

1. Om en spelare står i Byn vid slutet av sitt drag, så vinner han spelet. Detta gäller även
om fler spelare kunde ha kommit till Byn samma runda. Det är en fördel att börja
spelet. Om mer än en spelare av någon anledning lyckas komma i mål samtidigt (till
exempel genom att spela händelsekortet ‘Reskamrat’) så vinner båda spelarna.
2. Om alla spelare utom en dör, så vinner den spelaren och spelet är slut.
Lycka till med att överleva i vildmarken!

FryxGames tackar:
Först och främst vill vi tacka alla som köper och spelar detta spel. Vi vill också tacka vår familj
för alla synpunkter och speltestning ni har gjort. Vi vill särskilt lyfta fram våra bröder Thomas,
Isaac, Peter och Benjamin och även vår pappa och mamma. Läs mer i Spelets historik på nästa
sida. Vi vill också tacka Frank Jäger, Ludofact, för hjälp med produktionen, Daniel Jensen för
synpunkter, Björn Hedebris och Olivian Marku för hjälp med trailern och alla våra vänner och
supportrar för stöd och uppmuntran. Slutligen vill vi tacka vår Herre Jesus Kristus.
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Bilder
Alla bilder är gjorda av Daniel Fryxelius, utom foton på väderkorten och bakgrunden till
spelarkaraktärerna. Dessa foton får användas för kommersiellt bruk och hämtades via
‘Image search’, google.com, under ’special search’; ‘images that may be used commercially
and be altered’.

Spelets historik
Tidigt år 2000 påbörjade Thomas och Daniel Fryxelius ett specialarbete på gymnasiet: att
utveckla ett brädspel. De 18-åriga tvillingarna började med en spelidé från deras far,
Lennart Fryxelius. Spelet var vid den tidpunkten helt utan interaktion mellan spelarna,
saknade vilda djur och hela spelplanen var öppen från början. Spelarna kunde därför räkna
ut den bästa vägen och alla gick givetvis samma väg. Daniel tog sig an den konstnärliga
uppdateringen av spelet medan Thomas blev ansvarig för regelboken, händelsekorten och
kontakt med speltillverkare i ett naivt försök att sälja idén. Spelet tog snabbt ny form.
Skulpterade pjäser, landskapsbrickor, händelsekort och vilda djur gjorde spelet snyggt,
unikt, roligt och mindre förutsägbart. Thomas och Daniel vann pris för bästa specialarbete
på sin skola, men de lyckades inte sälja idén till något företag.
Spelet blev mycket uppskattat av familj, vänner och många andra som fick chans att spela
Vildmark, så spelet vidareutvecklades med tiden. Sjukdomskorten ersatte den tidigare
sjukdomsparametern på hälsobrickan. Väderkorten (kallades tidigare dagskort) lades till
istället för att hålla reda på tiden, vilket tidigare gjorts på hälsobrickorna, och när det var
dags att tillverka nya hälsobrickor fick Daniel hjälp av lillebror Isaac med design av sex
spelarbilder till spelet. Ytterligare några försök att sälja spelet gjordes, men misslyckades.
Daniel arbetade på med det grafiska i åratal och uppgraderade efter hand både bilder och
speldesign. De senaste tilläggen var kantbrickorna med lathund och kompass,
händelsekort med dubbla effekter istället för med en effekt, och de sista två karaktärerna så
att upp till 8 spelare kunde vara med. Vildmark var nu ett spel som kombinerade vacker
utformning med alltmer dynamiska spelmekanismer som gav mer taktiska element och
överraskningar.
Spelet översattes till engelska våren 2011, och under sommaren bildades familjeföretaget
FryxGames av Daniel och 3 av hans bröder; Enoch, Jacob och Jonathan (Thomas beslöt sig
för att stanna utanför företaget, men hjälpte fortfarande till med idéer och texter). Efter de
sista justeringarna och en massa hårt arbete kunde FryxGames presentera Wilderness som
en nyhet vid Essen Spiel’11 i Tyskland i oktober 2011. Den handgjorda första utgåvan blev en
stor framgång och såldes slut direkt. 2012 beställde FryxGames den första storskaliga
tryckningen av Wilderness. Några sista justeringar gjordes inför tryckningen och resultatet
är denna andra utgåva. Vi hoppas att ni ska uppskatta den!

