
Spilvejledning 
 
Intro 
Velkommen til Midterlandet! Kæmp din vej til toppen, fra 
landsby til kongerige, og opbyg den største formue. 
Midterlandet handler om at samle ressourcer og udvide sit 
Kongerige samtidig med at man bliver nød til at beskytte mod 
fjendtlige angreb, demon invasioner og naturkatestrofer.  
 
Spil dele 

- 12 Spillebræts dele 
- 4 Ressource-plader 
- 4 forskellige Hovedstader 
- 6 Arbejdere af hver farve (24 i alt) 
- 3 Landsbyer af hver farve (12 i alt) 
- 12 Dæmoner 
- 10 Ressource-markers 
- 20 Bonus-Regionskort 
- 20 Katastrofe-Regionskort 
- 25 Itemkort 
- 1 blå & 1 rød terning 
- 1 pose af Mad, Sten, Træ 
- 1 pose Guldmønter & 1 pose Sølvmønter 
- 1 Kortbræt 

 
Opsætning af spillet 

- Start med at samle Spillebrættet (hver spiller kan evt. 
skiftes til at lægge en brik til). 

- Hver spiller vælger et folk og tager en Ressource-plade. 
- Bonus- og Katastrofe-Regionskort ligges på Kortbrættet. 

To af hver slags Regionskort skal ligge med fronten op 
vedsiden af bunkerne. 

- Itemkortene ligges på Kortbrættet. 3 items med fronten 
op ved siden af bunken 

- Mad, Sten & Træ ligges i hver deres bunke ved siden af 
Spillebrættet 

 
 
 
Spillet 
Spillebrættet består af 12 Regioner (nummereret 1-12) som hver 
består af 7 Ressourcer; 

- Bjerge (Sten) 
- Skove (Træ) 
- Korn (Mad) 
- Får (Mad) 
- Fisk (Mad) 
- (Ørken giver ingen Ressourcer) 

Hver Region har et Ressource felt med et + dette felt giver 1 
ekstra af den viste Ressource. 
 
Spil Start 
Hver spiller starter med 2 Arbejdere og 1 Hovedstad. 
 
Første runde 
Spillerene slår om at starte. Vinderen starter med at placere sin 
Hovedstad på en Ressource. Dette fortsætter i urets retning, der 
kan ikke placeres mere end 1 hovedstad i en Region. 
Efter alle hovedstader er blevet placeret sættes der på skift en 
Arbejder på en ressource, i din Hjem-region, og Ressourcen 
indsamles (det koster 1 Træ at placere en Arbejder uden for en 
Hjem-Region). 
 
 



 
Følgende runder 
Sartspilleren slår med de to terninger for at bestemme et 
Regions-event. Den røde terning slår for Bonus-Regionskort og 
den blå slår for Katastrofe-Regionskort. Regionkortets effekt 
vare kun denne runde. 
 
F.eks.  slår du henholdsvis ⋰ rød + · blå, ”vinder” den røde og der 
vælges 1 af de 2 Bonus regionskort. Dernæst kigger man på 
slaget ( ⋰ + ·) de 2 tal bestemmer at det er region 3, 1 & 4(3+1) 
som bliver påvirket af Regionskortet. Dette gøres vice versa hvis 
det er blå terning der slår højest (der vælges dog et Katastrofe-
Regionskort i stedet). 
I tilfælde af at der bliver slået dobbelt, f.eks. ⋰ + ⋰, bliver Region 
3 & 6 valgt der slås så igen for at se hvilken terning der ”vinder” 
og det samlede antal øjne er så den 3. Region. 
Der sættes en Ressource-Marker på de påvirkede Ressourcer. 
 
Første spiller starter sin runde med at bruge Ressourcer til at 
købe en Arbejder, bygge en Landsby eller købe Itemkort. Hvis 
spilleren ikke vil handle sluttes turen med at sætte en Arbejder 
og indsamle Ressource. 
 
Runden går med uret og når alle har sat alle deres Arbejdere er 
det den næste spillers tur til at starte og denne slår med de 2 
terninger for at vælge et Regionskort til denne runde. 
 
Hvordan du vinder 
Målet er at være den første spiller til at få 18 Mønter. 
Mønter optjenes ved at købe Arbejder, Landsbyer, Itemkort og 
besejre Dæmoner eller Angribe andre spillere. 

At Købe en ny Arbejder giver 1 Mønt, en ny Landsby giver 2 
Mønter og specifikke Itemkort giver 1 Mønt (det står på kortet 
om det giver Mønter). Kamp imod en Dæmon giver 2 Mønter. 
Ved at Angribe en spiller, og vinde, kan du Stjæle 1 Mønt fra 
denne spiller. 
 
Kamp 
Vinderen af en kamp bestemmes ved slag med en terning – den 
der slår højest vinder. Ved dobbelt slag vinder ”forsvarene”. 
Dæmoner har altid +1 til deres terning slag. 
 
 
Al magt til Andreas 


