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Slag kommer att utkämpas!
Endast en kommer att vinna!

I Norden, under tidig medeltid var jarl ett högt ämbete som ofta
innebar att man styrde över stora vikingahärer. Du spelar som en jarl

och kontrollerar inledningsvis ett fåtal byar. Din uppgift är att
expandera ditt välde för att slutligen erövra det mytomspunna

Miklagård. Du är den som drar vikingahären mot plundringar och
nya erövringar på spelplanen medan dina medtävlare är de som sätter
käppar i hjulen för dina planer. Det blir en 2-3 timmars lekfull strid
om makten med tillfälliga bakslag och överraskning som följs av
framgångar. Men svek var vanligt bland vikingarna. Har du lyckats
förvärva något, även om det är av ringa värde, blir till och med din
broder eller närmaste kamrat avundsjuk och lurar på ett tillfälle att

dräpa och råna dig!

Har du mer hjärna än muskler? Vågar du utmana dina kamrater i en
strategisk kamp? Är ni två till fyra spelsugna rivaler? Slå till!



Slaget om Miklagård är ett nytt, råbarkat strategispel där spelaren
måste planera sina handlingar för att komma i överläge mot sina
medtävlare. De rivaliserande jarlar har alla samma mål! Bygg upp

dina arméer, planera dina anfall, gör tillfälliga pakter och dra iväg på
ett redigt vikingatåg mot dina fiender.

Lärande genom aktivt problemlösande är ett effektivt sätt att bli en
bättre strateg. Missa inte chansen att utmana dina vänner i taktiskt

ledarskap! Spelet säljs bara i begränsad upplaga.

Du klipper själv ut komponenterna till spelet. Rekommenderad ålder
är från 10 år.
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