
Dette er spillene du kan velge blant 

Den forsvunne Diamanten Alderstrinn 7+ Antall spillere 2-5   Tid:45-90   minutter 

Du er i Afrika på jakt etter den sagnomsuste diamanten "Afrikas Stjerne" som du må bringe til Kairo 

eller Tanger. Underveis kan du finne verdifulle diamanter som du kan løse inn mot penger til ferden 

gjennom Afrika. Desto mer penger du klarer å skaffe deg, desto lettere kan du snu brikker og ta 

snarveier med fly eller båt. Når som helst kan røvere, beduiner og pirater slå til, og finner en 

motspiller "Afrikas Stjerne" før deg, må du lete etter et visum og nå fram til Kairo eller Tanger først 

for å vinne 

 

Carcassonne   Alderstrinn 7+ Antall spillere 2-5    Tid: 30-40 minutter  

Spillet går ut på å forme områdene rundt Carcassonne. Du får utdelt brikker som viser bydeler, veier, 

veikryss og klostre. Det er tilfeldig hva slags brikke man trekker. Så ved hjelp av 8 undersåtter, kall de 

gjerne for politikere, landeveisrøvere, bønder eller munker, skal det erobres byer, veier og 

landområder, som gir flest poeng. 

 

Kingdomino   Alderstrinn 8+ Antall spillere 2-4   Tid: 15-20   minutter 

I Kingdomino er du en konge/dronning som søker nye land for å utvide ditt rike. Du må utforske alle 

landene, inkludert hvetemark, innsjøer og fjell, for å få øye på de beste tomtene, mens du 

konkurrerer med andre herskerne om å skaffe dem først. Spillet bruker fliser med to seksjoner, lik 

Dominobrikker. Hver tur vil hver spiller velge en ny domino for å koble seg til sitt eksisterende rike 

og sørge for at minst en av sidene kobles til en matchende terrengtype som allerede er i spill. 

 

Escape     Alderstrinn 8+    Antall spillere 1-5   Tid: Den tiden det tar å flykte 

(vi har 2 stk. Kan lønne seg å ha en cd spiller hjemme) 

Dette er et samarbeidsspill der man vinner eller taper sammen. Dere er eventyrere, fanget i et 

forhekset tempel. Om nøyaktig 10 minutter raser tempelet sammen, og utgangen er blokkert av 

magiske krystaller. Så sett i gang, det er ingen tid å miste! Med samarbeid og kløkt klarer dere 

kanskje å finne utgangen i tide?  

  
 

Hey that’s my fish!  Alderstrinn 8+ Antall spillere 2-4   Tid: 20 minutter 

(Mangler en flis, men det påvirker ikke spillet) 

Fang så mange fisk som mulig med pingvinene dine! Hver tur beveger en spiller en pingvin i en rett 

linje over sekskantede is fliser med 1, 2 eller 3 fisk på seg. Spilleren samler deretter flisen der 

pingvinen startet sin bevegelse fra bordet, og skapte dermed et gap som pingviner ikke kan krysse på 

fremtidige runder. Når en pingvin ikke kan bevege seg, blir den fjernet fra spillet. Spilleren som 

samler mest fisk vinner. 

 



Takenoko   Alderstrinn 8+ Antall spillere 2-4     Tid: 45 minutter 

 

For lenge siden ga den kinesiske keiseren en kjempepanda til den japanske keiseren. Dette var et 

symbol på fred mellom landene. I dette brettspillet skal hver spiller ta vare på pandaen og dyrke én 

av tre typer bambus på et landområde. Spilleren som vinner er den som klarer å kombinere det å 

dyrke de beste områdene og dekke pandaens umettelige hunger for gode bambusskudd. 

 

Dominion   Alderstrinn 8 + Antall spillere 2-4 Tid: 30 minutter Norsk 

Du er konge! Som dine foreldre før deg, hersker du over et lite kongedømme med elver og eiketrær. 

Men i motsetning til opphavet har du visjoner og drømmer. Du ønsker deg et større og bedre 

kongerike - kort sagt: En Dominion - med flere elver og flere treslag. Mange andre monarker har fått 

den samme idéen som deg. Du må skynde deg å gjøre krav på så mye land som mulig, og på den 

måten avskjære konkurrentene..  Siden dette er et kortspill, vil hver ny runde med spillet blir helt 

forskjellig fra runden før 

 

 

Pandemic   Alderstrinn 8+   Antall spillere 2-4    Tid: 45 minutter 

(Dette spillet er utsolgt nå av en eller annen merkelig grunn…Og det går ikke an å få flere siden de blir trykket i Kina..) 

Alle spiller er en forsker som kan reise rundt i verden og kurere små grupper med sykdommer. Men 

sykdommen vil spre seg fortere enn man klarer å kurere, og den enste måten å beseire dem på er å 

finne en vaksine, og stanse utbredelsen før det blir for sent. Man må samarbeide for å vinne, ellers 

går det rett vest. Og samarbeidet består av å snakke litt vagt om hvilke kort man har på hånd, og 

forflytte seg der man tror det er lurest at man befinner seg. 

 

Ticket to ride   Alderstrinn 8+  Antall spillere 2-5  Tid: 30-60 minutter  

Et tog eventyr der spillere samler og spiller matchende vogner for å kreve jernbaneruter som 

forbinder byer i hele Nord-Amerika. Jo lengre ruter, jo flere poeng tjener de. Flere poeng kommer til 

de som kan løse billettene sine ved å koble to fjerne byer, og til spilleren som bygger den lengste 

sammenhengende jernbane. 

 

Codenames   Alderstrinn 10+   Antall spillere 2-8/ 4-8 Tid:15-20   minutter  

I dette kortspillet kjenner to rivaliserende spionsjefer den hemmelige identiteten til 25 agenter. 

Lagkameratene kjenner dem bare på kodenavnet. Her skal to lag konkurrere om å gi kontrakter til 

sine spioner først. Spionsjefen gir et ett-ords hint som kan lede til flere ord på brettet. 

Lagkameratene forsøker å gjette riktig farge mens man unngår ting som hører til motstanderne. Og 

alle vil holde seg unna leiemorderen! 

  



Zak Pak    Alderstrinn 10+ Antall spillere 3-6 Tid: 30 minutter 

Flytting lønner seg - for flyttebyrået. 

 

Men det gjelder kun når man har rett lastebil til jobben. Ved å kaste terninger bestemmer hver 

spiller hvilket flyttelass som skal transporters. En del av flyttelasset er enkelt å plassere, men det 

meste er krevende. 

Det er om å gjøre og raskt ta den rette lastebilen. Alt som ikke får plass i lastebilen gir minuspoeng, 

men det gjør også uutnyttet kapasitet på lastebilen. Hvem har best øyemål og kan kalle seg 

flyttekonge?  

 

King of New York  Alderstrinn 10+ Antall spillere2-6    Tid: 40 minutter 

Målet er å bli det første monsteret som når 20 poeng, eller er det siste monsteret som overlever Kan 

ikke sies bedre enn det…  

 

Settlers fra Catan    Alderstrinn 10+   Antall spillere 3-4     Tid: 60-120 minutter 

(Røveren mangler, bruk en legofigur eller noe) 

Du er en nybygger og etter en lang seilas med stor berøvelse, har skipene endelig nådd kysten av en 

øy utenfor noen kart. Navnet på øya er Catan! Men du er ikke den eneste oppdageren. Andre 

fryktløse sjøfolk har også landet på bredden av Catan: løpet for å bosette øya har begynt! 

Øya er forskjellig fra gang til gang og er du uheldig kommer røveren og stjeler fra deg. 

 

Betrayal at the house on the hill Alderstrinn 12+ Antall spillere    Tid: 60 minutter  

Dere er innesperret i en gammel og kanskje besatt herregård. Det er ditt og resten av teamets 

oppgave å utforske husets dystre hemmeligheter. 

Som om ikke det skulle være nok; en av teammedlemmene kan være en forræder - uten selv å vite 

det. La spøkelsesjakten begynne! 

  
 

Stone Age   Alderstrinn 13+ Antall spillere 2-4    Tid: 80-90 minutter 

I Stone Age-brettspillet skal du sette steinalderstammen din til å utvinne ressurser, sanke mat, 

formere seg. Spesielle kort gjør at du kan opparbeide deg spesielle produksjonsbonuser underveis, 

og med bygningene scorer du seierspoeng. Så mye å gjøre, men så altfor lite folk til å gjøre det 

med!    

 

Tavern Masters  Alderstrinn14+   Antall spillere 1-6 Tid:20-35 minutter  

Driv den beste tavernaen i landsbyen! Underhold låntakerne! Tjen gull! Hver spiller er en ny 

tavernaeier, og setter opp butikk i en tørst landsby full av kjeltringer og soldater, trollmenns og 

adelsmenn. 



Citadels   Alderstrinn 14+ Antall spillere 2-8    Tid: 20-60 minutter 

I Citadels tar spillerne nye roller hver runde for å representere karakterene de hyrer inn for å hjelpe 

dem med å skaffe gull og sette opp bygninger i byen som bygges. Mye taktikk og moro underveis. 

 

Plague Inc.   Alderstrinn 14+ Antall spillere 1-4   Tid: 60 minutter  

Dette er den rake motsetningen til Pandemic!   
Hver spiller er en dødelig sykdom, og må kjempe mot de andre for å spre sykdommen sin, utvikle 
nye symptomer og utslette menneskeheten. Når verden har kollapset - hvem har hatt den ultimate 
pesten? 


