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holder deres udviklingskort hemmelige, indtil de bruges. Det skal helst være sådan, at modspiller-
ne ikke kan drage nogen slutning om, hvilke kort man har.
En spiller, hvis tur det er, må kun spille 1 kort i sit træk: Enten 1 ridderkort eller 1 fremskridtskort.
Han må selv vælge, hvornår han vil spille kortet, men det må ikke være et kort som han først har
købt i denne runde. Undtagelse: Hvis en spiller køber et kort med sit 10. sejrspoint, må han straks
bruge dette og har dermed vundet spillet.
Sejrspointkort – et eller flere – vises først, når en spiller har nået 10 point og spillet dermed er slut.

Vej
Veje er forbindelserne mellem ens egne huse eller byer. Veje opret-
tes på vejstrækninger(➝ ). Hvis man ikke laver veje, kan man heller
ikke opstille nye huse. Veje i sig selv hjælper kun en til sejrspoint,
når man har specialkortet ”Længste handelsvej”(➝ ). Eksempel:
Spilleren med hus A vil anlægge en vej. Dette kan han gøre på de
vejstrækninger, der er markeret med pile. På hver vejstrækning kan
der naturligvis kun anlægges én vej. Mellem to havfelter kan der
ikke anlægges en vej, men gerne langs kysten.

Vejstrækning
Vejstrækninger er de sider, hvor 2 felter støder op til hinanden. Vejstrækninger løber altså på græn-
sen mellem to landfelter og mellem et havfelt og et landfelt. På hver vej-
strækning kan der anlægges en vej. Til tydeliggørelse: Hver vejstrækning
munder ud i et kryds(➝ ). Det er det punkt, hvor 3 felter støder op til hinan-
den.

Ørken
Ørkenen er det eneste landfelt, som ikke giver råstofudbytte. I ørkenen bor røveren, når spillet
begynder.
Hvis man anlægger et hus eller en by ved ørkenen, skal man være klar over, at man så kun får råsto-
fudbytte fra 2 landfelter.

Spillematerialet:

37 Sekskantede felter (spillepladen):
Skov (4) Klipper (3)
Eng (4) Hav (9 med og 9 uden havne)
Agerjord (4) Ørken (1)
Lerjord (3)

95 Råstofkort (19 af hver):

Træ ➞ Træstammer fra skoven

Uld ➞ Får fra engen

Korn ➞ Kornneg fra agerjorden

Ler ➞ Mursten fra lerjorden

Malm ➞ Stenmalm fra klipperne

25 Udviklingskort:
Ridder (14)
Fremskridt (6)
Sejrspoint (5)

4 Kort “Byggeomkostninger”

2 Specialkort:
Længste handelsvej
Største riddermagt

Spillebrikker (i fire farver):
16 byer (kirker)
20 huse 
60 veje (stave)

18 Talbrikker
2 Terninger

Byggeomkostninger

Hus 1P

By 2P

Vej 0P

(Længste handelsvej 2P)

Udviklingskort

(Største riddermagt 2P)
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Sejrspoint

Ridder

Når man lægger dette
kort, må man flytte

røveren og trække et
kort fra en af de berørte

spillere.

Fremskridt

Bygning af vej
Når man spiller dette
kort, må man straks
bygge 2 veje – uden

at skulle betale.

Længste handelsvej
2 sejrspoint

Spilleren, der først har 
fem sammenhængende veje

får dette kort.

Hvis en anden spiller kan bygge 
en længere vej, skal dette kort straks videre-

gives til ham.

Største riddermagt
2 sejrspoint

Spilleren, der først lægger 
tre ridderkort foran sig får dette kort.

Hvis en anden spiller kan lægge 
flere ridderkort, skal dette kort straks vide-

regives til ham/hende.
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Når det er en spillers tur, kan han i handelsfasen også bytte råstofkort uden modspillere: Dette er
muligt med søhandel.
• Ved den nemmeste (og mindst gunstige) byttevariant 4:1 lægger spilleren 4 ens råstofkort og

tager det ønskede kort fra bunken. Spilleren behøver ingen havneplads(➝ ).
Eksempel: Søren lægger 4 malm-kort tilbage i bunken og tager i stedet 1 træ-kort. Her ville det
selvfølgelig være smartere at forsøge en bedre handel med en af modspillerne (Indbyrdes han-
del➝ ), men hvis de ikke vil handle... 

• En bedre byttemulighed har spilleren, hvis han har et hus eller en by på en havneplads(➝ ). 
Der findes 2 slags havnepladser:

1) Almindelig havn (3:1): Spilleren, hvis tur det er, må i handelsfasen lægge 3 råstofkort efter
eget valg tilbage i bunkerne og i stedet tage 1 ønsket råstofkort fra en af bun-
kerne. Eksempel: Søren lægger 3 træ-kort tilbage i bunken med træ-kort og
tager i stedet 1 malm-kort.

2) Specialhavn (2:1): Det er vigtigt i hvilken specialhavn, spilleren har sit hus
eller sin by. Den gunstige byttemulighed 2:1 gælder kun for det råstof, der er
vist på havnefeltet. Eksempel: En spiller har et hus (eller en by) i den special-
havn, der viser uld (får). Spilleren lægger 2 uld-kort tilbage i bunken og tager i
stedet 1 malm-kort (eller et andet råstofkort). Han kan også bytte 4 uld-kort
med 2 andre kort – afhængig af beholdningen. En specialhavn berettiger ikke
til bytning af andre råstoffer i forholdet 3:1 som en almindelig havn.

Taktik
Da dette spil spilles på en variabel spilleplade, er startsituationen forskellig for hvert spil. Dette skal
altid tages med i de taktiske overvejelser. Der findes et par andre ting, spillerne også bør tænke på:
1. Mursten og træ er i starten af spillet de vigtigste råstoffer. Man har brug for begge dele for at

anlægge veje og bygninger. Hver spiller bør derfor forsøge med sine huse at skaffe sig adgang til
mindst ét “godt felt” med skov eller lerjord. “Godt felt” vil sige, at feltet har et tal, der kan slås tit
(5, 6, 8 og 9).

2. Havnepladsernes værdi skal ikke undervurderes. Hvis man f.eks. har huse og byer på udbytterigt
agerjord (korn), bør man i løbet af spillet forsøge at få anlagt et hus på havnepladsen “Korn”.

3. Når man anlægger sit første hus skal man sørge for at have tilstrækkelig plads til vækst. For
eksempel kan øens midte blive en farlig placering – alt for hurtigt bliver de omgivende stræk-
ninger blokeret af modspillernes veje.

4. Hvis man handler meget, har man også større chancer for at vinde. Selv om det ikke er ens tur
bør man komme med bud til den spiller, hvis tur det er. Hvis man er heldig, kan det give én gode
muligheder, når det bliver ens tur næste gang.

Talbrikker
Disse runde brikker har på forsiden tal fra 2 til 12. Brikkerne med 2 og 12 er der kun én af; alle de
andre er der to af. Der er dog slet ingen brikker med 7 (røver➝ ).
Jo større det viste tal er, desto større er sandsynligheden for at slå det. De hyppigste tal, 6 og 8, er
røde. Jo hyppigere et tal slås, desto hyppigere giver det landfelt, hvorpå brikken ligger, råstofudbytte.
Bogstaverne på bagsiden af talbrikkerne har kun betydning ved opbygningen(➝ ).

Udviklingskort
Der findes tre forskellige udviklingskort: Ridder(➝ ), fremskridt(➝ ) og sejrspoint(➝ ). Alle spillerne

Afslutning på spillet
Afstandsregel
By
Byggeomkostninger
Byggeri
Etableringsfase
Fremskridtskort
Handel
Havneplads
Hus
Indbyrdes handel

Kryds
Længste handelsvej
Opbygning, variabel
Ridder
Røver
Råstofkort
Råstofudbytte
Sejrspoint
Sejrspointkort
Slå syv
Spilforløb

Standardopstilling
Største riddermagt
Søhandel
Taktik
Talbrikker
Udviklingskort
Vej
Vejstrækning
Ørken

Stikordsregister

Afslutning på spillet
Hvis en spiller har 10 sejrspoint, når det bliver hans tur (eller får det, mens det er hans tur), har han
vundet og kan straks afslutte spillet. Eksempel: En spiller har to huse (2 point), specialkortet ”Læng-
ste handelsvej” (2 point), 2 byer (4 point) og 1 sejrspointkort. Han køber et udviklingskort og får
yderligere et sejrspointkort (1 point). Spilleren vender begge sine sejrspointkort og har vundet spil-
let.

Afstandsregel
Et hus må kun anbringes i et kryds, hvis der i de tre tilstødende
kryds ikke er et hus eller en by. Eksempel: De med A markerede
huse er allerede anbragt. Der må derfor ikke anbringes huse på 
B krydsene men gerne på C krydset.

By
For at kunne bygge en by skal man først have et hus. Spilleren,
hvis tur det er, betaler de krævede råstoffer, tager huset tilbage
og stiller i stedet en by (kirke) på krydset. Hver by tæller 2 sejr-
spoint og dens ejer får dobbelt råstofudbytte for hvert tilstøden-
de landfelt (2 kort for hvert felt). Eksempel: Som råstofudbytte
slås der otte. Den sorte spiller får 3 malmkort (1 for huset, 2 for
byen). Den hvide spiller får 2 trækort for sin by.
Tip: Hvis man ikke udbygger sine huse til byer (2 sejrspoint), er
der ikke mange chancer for at vinde spillet. Da hver spiller kun
har 5 huse, kan man derved kun opnå 5 sejrspoint.

Byggeomkostninger
Kortet ”Byggeomkostninger” viser hvad der kan bygges og hvilke råstofkort der skal betales herfor.
At betale byggeomkostninger betyder, at spilleren skal afgive de krævede råstofkort ved at lægge dis-
se tilbage i bunken. Spilleren kan bygge huse(➝ ) og veje(➝ ). Han kan udvide huse(➝ ) til byer(➝ ) og
købe udviklingskort(➝ ).

A

C
AB

B
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• Bygge(➝ )
Derpå går turen videre til spilleren til venstre.

Standardopstilling
Hvis man vil spille med standardopstillingen, skal spillepladen opbygges på følgende måde:
• Læg landfelterne nøjagtigt som vist på tegningen herunder (eller på spillereglerne).
• Læg havfelterne udenom nøjagtigt som vist. Sørg for at skifte mellem havfelterne med og uden

havne.
• Læg derpå de runde talbrikker på landfelterne som vist på billedet.
• Til sidst stilles der for hver farve 2 huse og 2 veje – nøjagtigt som vist.
Derefter fortsættes med Etableringsfasen(➝ ).

Største riddermagt

Når en spiller lægger sit tredje ridderkort ned foran sig, får han specialkortet ”Største riddermagt”,
som tæller 2 sejrspoint. Han lægger kortet synligt foran sig. Hvis en af de andre spillere kan lægge
et ridderkort mere, end den øjeblikkelige indehaver har liggende, så går specialkortet straks videre
til denne spiller.

Søhandel

Byggeri
Når spilleren, hvis tur det er, har slået om råstofudbyttet og handlet, må han bygge. For at kunne
gøre dette, skal han afgive bestemte kombinationer af råstofkort (lægges tilbage i bunkerne). Spil-
leren kan bygge lige så meget han vil, og købe lige så mange udviklingskort han har lyst til, så læn-
ge han har kort nok til at bygge og købe for. Se også byggeomkostninger(➝ ), veje(➝ ), huse(➝ ),
byer(➝ ), udviklingskort(➝ ). Når spilleren er færdig med at bygge, er hans træk forbi, og spilleren til
venstre fortsætter.

Etableringsfase
• Når den variable spilleplade er opbygget, vælger hver spiller en farve og får de tilhørende spilleb-

rikker: 5 huse, 4 byer (kirker) og 15 veje (stave) og desuden oversigtskortet ”Byggeomkostninger”.
• Råstofkortene sorteres og lægges med billedsiden opad i fem bunker ved siden af spillepladen.
• De to specialkort og terningerne lægges klar.
• Røveren stilles på ørkenen.
Etableringsfasen strækker sig over to runder, hvor hver spiller bygger 2 veje og 2 huse.

1. runde:
Den ældste spiller begynder. Spilleren stiller et hus på et kryds efter eget valg. Fra huset etable-
rer han en vej i vilkårlig retning. Derefter er det næste spil-
lers tur, idet der fortsættes i urets retning. Bemærk: Når de
efterfølgende huse anbringes, skal afstandsreglen(➝ ) over-
holdes!

2. runde:
Når alle spillere har anbragt det første hus, begynder man
på 2. runde: Man må nu opføre sit 2. hus og anlægge sin 2. vej. Bemærk: I denne runde spilles
imod urets retning. (Den sidste spiller i første runde bliver altså første spiller i 2. runde).
Det andet hus må opstilles helt uafhængigt af det første, på et vilkårligt kryds, dog skal afstands-
reglen(➝ ) overholdes. Den anden vej skal støde op til det andet hus, men spilleren bestemmer
selv i hvilken retning den skal gå.
• Hver spiller får straks efter anbringelsen af sit andet hus det første råstofudbytte: For hvert

landfelt, der støder op til det andet hus, tager han et tilsvarende kort fra bunken.

Spilleren, der har afsluttet anden runde, begynder spillet: Han slår om råstofudbyttet for første træk.
Nyttige oplysninger om fremgangsmåden ved etablering findes under Taktik(➝ ).

Fremskridtskort
Fremskridtskort er en gruppe af udviklingskort. Der findes 2 af hver:
• Bygning af vej: Hvis man spiller dette kort, må man med det samme lægge 2 nye veje på spille-

pladen (efter de sædvanlige regler).
• Fund: Hvis man spiller dette kort, må man straks tage 2 råstofkort efter eget valg fra bunkerne.

Hvis spilleren stadig har byggefasen tilbage, må han bruge disse kort hertil.
• Monopol: Spilleren, der spiller dette kort, nævner et råstof. Alle modspillerne skal så give spille-

ren alle de råstofkort, de har af denne slags på hånden (hvis de har nogen).

Handel

Hus

Vej
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Når det bliver en spillers tur, skal han først slå om råstofudbyttet
for dette træk. Antallet af øjne bestemmer, hvilke felter, der
giver udbytte (ved “2” og “12” er det kun 1 felt).
Alle spillere, der har huse eller byer på de pågældende felter, får
udbytte (råstofkort) fra de respektive felter. Hvert hus giver 1
råstofkort, hver by 2 råstofkort.
Eksempel: Spilleren med hus A har slået fire. Hans bygning
grænser op til to felter med talbrikken “4”: Til et klippefelt og til
en eng. Spilleren tager et malm-kort og et uld-kort fra de respektive bunker. Spilleren med hus B
tager et uld-kort. Hvis hus B havde været en by, skulle spilleren have haft 2 uld-kort.

Sejrspoint
Den spiller, der først får samlet 10 sejrspoint, har vundet. En spiller får sejrspoint for:

1 hus: 1 sejrspoint Sejrspointkort: 1 sejrspoint
1 by: 2 sejrspoint Længste handelsvej: 2 sejrspoint

Største riddermagt: 2 sejrspoint

Hver spiller begynder med 2 huse og har således fra starten 2 sejrspoint. Det gælder altså blot om
at opnå yderligere 8 sejrspoint.

Sejrspointkort
Sejrspointkort hører under de udviklingskort(➝ ), som spillerne kan købe. Når en spiller har købt et
sejrspointkort, opbevarer han det, så de andre ikke kan se, hvad det er for et kort. Når en spiller har
opnået i alt 10 sejrspoint, viser han sit/sine sejrspointkort (det må gerne være flere på en gang).

Slå syv – røveren bliver aktiv
A) Hvis en spiller slår syv, når han slår om råstofudbyttet(➝ ), så får ingen af spillerne udbytte. Tvær-

timod: Alle spillere tæller, hvor mange råstofkort de har. De spillere, der har mere end 7 råstof-
kort, skal lægge halvdelen af alle deres kort tilbage i bunkerne.
Eksempel: Søren slår syv. Han har selv kun 6 kort på hånden, Peter har 7 kort og Thomas 11.
Thomas skal derfor aflevere 5 kort (man runder nedad). Thomas vælger 3 trækort og 2 uld-kort
og lægger disse tilbage i de respektive bunker.

B) Derpå tager spilleren, hvis tur det er, røveren og flytter ham hen på en talbrik på et landfelt efter
eget valg. Desuden må han røve et råstofkort fra den spiller, der har et hus eller en by på dette
landfelt og selv beholde kortet. Hvis der er to eller flere spillere, må han vælge en af dem. Spil-
leren, der røves fra, holder sine råstofkort i hånden, så den der skal trække kortet ikke kan se,
hvad han trækker. (Se side 7, Ridder➝ ).
Spilleren fortsætter herefter med sin handelsfase.

Spilforløb
Opbygning, variabel(➝ )
Forberedelse: Etableringsfase(➝ )
Startspilleren begynder. Spilleren, hvis tur det er, skal foretage sig 3 ting:

• Slå om råstofudbyttet(➝ )
• Handle(➝ )

Når spilleren, hvis tur det er, har slået om råstofudbyttet, må han/hun handle: Spilleren må bytte
råstofkort med sine modspillere – indbyrdes handel(➝ ) – men han må også bytte uden modspillere
– søhandel(➝ ) – ved at ombytte sine egne råstofkort med kort fra bunken.
Spilleren må bytte lige så længe og lige så meget som hans råstofkort tillader ham.

Havneplads
For at komme i besiddelse af en havn skal en spiller have en bygning ved
kysten – på et kryds der er mærket som havneplads (halvcirkel). 
I havnene er det nemmere at ombytte råstoffer, se under søhandel(➝ ).

Hus
Et hus gælder 1 sejrspoint. Huse opføres på kryds – på 3 felters skærings-
punkt. Spillere der har et hus modtager råstofudbytte(➝ ) fra alle til-
stødende landfelter.
Når der anbringes et hus skal følgende 2 regler overholdes:
• Huset skal altid støde op til en af spillerens egne veje.
• Afstandsreglen(➝ ) skal overholdes. Eksempel: Den hvide spiller vil
gerne opføre et hus. Dette kan han gøre på alle B krydsene. Det er
ham ikke tilladt at bygge på A krydsene, da dette vil kollidere med
afstandsreglen, og heller ikke på det med C krydset, da der ikke fører
nogen hvid vej hen til dette kryds.
Bemærk: Hvis en spiller har opført alle sine fem huse, er han nødt til
først at omdanne et hus til en by, før han kan opføre et nyt hus.

Indbyrdes handel
Spilleren, hvis tur det er, må (når der er slået om råstofudbyttet) bytte råstofkort med sine mod-
spillere. Byttebetingelserne (hvem, hvor mange, for hvor meget) overlades til spillerens forhand-
lingsevner. Vigtigt: Det er kun spilleren hvis tur det er, der må bytte. De andre spillere må ikke byt-
te indbyrdes.
Eksempel: Det er Peters tur. For at kunne bygge en vej har han brug for 1 mursten; han har selv 2
træ og 3 malm. Han siger højt: “Jeg har 1 malm. Vil nogen bytte med 1 mursten?” Søren svarer:
“Hvis du giver mig 3 malm, vil jeg give dig 1 mursten.” Susanne siger derefter: “Du får 1 mursten
af mig, hvis jeg får 1 træ og 1 malm af dig.” Peter beslutter sig derefter for Susannes tilbud og byt-
ter træ og malm til gengæld for den nødvendige mursten.
Vigtigt: Da det er Peters tur, må Søren ikke bytte med Susanne.

Kryds
Kryds er de skæringspunkter, hvor tre felter støder sammen. Der må kun
opstilles huse og byer på sådanne kryds. Da kryds opstår ved tre felter, der
støder op til hinanden, strækker de derpå anbragte huse og byers indflydel-
se sig til disse tre felter.

Længste handelsvej
• Så snart en spiller har en gennemgående handelsvej bestående af mindst 5 enkelte veje, tager han
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dette specialkort og lægger det foran sig. Dette kort har
en værdi af 2 sejrspoint. Bemærk: Hvis en spiller har et
vejnet med forgreninger, så er det kun det længste uaf-
brudte delstykke der har værdi for dette specialkort.

• Så snart en anden spiller har bygget en længere han-
delsvej, får han kortet. Eksempel: Den hvide spiller har
mellem kryds A og B en gennemgående vej med 7 veje.
De to forgreninger (se pilene) tæller ikke med. Den hvi-
de spiller får specialkortet ”Længste handelsvej”.

• En handelsvej kan afbrydes! Hvis det skulle lykkes den
sorte spiller at anbringe et hus på C krydset (hvilket er
muligt), så bliver hvids handelsvej afbrudt. I det til-
fælde må hvid give specialkortet til sort, som nu har
den længste handelsvej.

Hvis der efter en sådan afbrydelse skulle være to spillere der har lige lange handelsveje, lægges spe-
cialkortet til side. Det kommer først i spil igen, når kun én spiller har den længste handelsvej.

Opbygning, variabel 
• Læg landfelterne og havfelterne i hver sin bunke.
• Landfelterne blandes og lægges med billedsiden nedad. Derefter

tager man hele tiden det øverste felt, og felterne lægges i den neden-
for beskrevne rækkefølge:

1. Læg først 5 landfelter efter hinanden på bordets midte.
2. Derpå lægges på hver side 1 række med 4 landfelter.
3. Derefter yderligere en række med 3 landfelter på hver side.
4. Tag de 9 havfelter med havnepladser. Læg disse rundt om land-

felterne således at der hele tiden er en ledig plads mellem felterne.
Det er underordnet hvilken rækkefølge de lægges i. 

Vigtigt: Disse havneplads-felter skal lægges sådan, at begge havne-
pladser (halvcirkler) støder op til landfelterne.

5. Derpå fyldes mellemrummene ud med havfelterne uden havne-
pladser.

6. Anbring talbrikkerne
• Talbrikkerne lægges klar ved siden af spillepladen med bogstavsiden

opad.
• Læg den brik A på et vilkårligt hjørnefelt og fortsæt så i alfabetisk

rækkefølge imod urets retning. Se eksempel.
Bemærk: Der lægges ingen brik på ørkenen!

• Når alle brikkerne er fordelt, vendes de om så tallene bliver synlige.

Så går det videre med etableringsfasen(➝ ).

Ridder
Hvis en spiller i sit træk vender et ridderkort, skal han/hun straks flytte røveren(➝ ).
• Spilleren tager røveren og sætter ham på en talbrik på et

af de andre landfelter efter eget valg.
• Derefter må han røve et råstofkort fra den spiller, der har

et hus eller en by på det pågældende landfelt og selv behol-
de dette kort. Hvis der er to eller flere spillere, må han
vælge en af dem. Spilleren, der røves fra, holder sine
råstofkort i hånden, så spilleren, der skal trække kortet,
ikke kan se, hvad der er på kortene. 
Eksempel: Det er Sørens tur og han vender et ridderkort.
Han skal straks flytte røveren, der står på et klippefelt.
Søren stiller røveren på skovfeltet med tallet “4”. Nu må
Søren trække et råstofkort fra enten spiller A eller spiller
B, som skal holde deres kort i hånden, så Søren ikke kan se dem. Hvis der i de næste træk bliver
slået fire når der slås om råstofudbyttet, får A og B ikke udbytte fra det felt, hvor røveren står. Det-
te gælder indtil røveren igen flyttes – enten fordi der spilles et nyt ridderkort eller fordi der slås
syv(➝ ).

• Den spiller, der først har 3 ridderkort liggende synlige foran sig, får specialkortet ”Største ridder-
magt”(➝ ), som er 2 sejrspoint værd.

• Så snart en anden spiller har et ridderkort mere, får denne spiller specialkortet.

Røver
Røveren (sort spillebrik) står ved starten af spillet på ørkenen(➝ ). Han flyttes kun,
når en spiller vender et ridderkort(➝ ), eller når der slås syv(➝ ).
Hvis røveren står på et landfelt, forhindrer han produktionen af det pågældende
råstof. Spillere, der har huse eller byer på et sådant landfelt, får ikke råstofudbytte
for dette felt, så længe røveren står der.

Råstofkort
Der findes 5 forskellige råstofkort (se side 2, “Spillematerialet”➝ ). Spillerne får disse kort som råstof-
udbytte(➝ ), altså som indtægter for de landfelter, hvor de har huse eller byer.
Alle spillerne skal holde deres råstofkort i hånden, så de andre spillere ikke kan se, hvilke kort det
er. Hvis der i en runde ikke er råstofkort nok i bunken til alle spillere, får ingen af dem råstofkort.
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