
Alle ravne har et yndlingssted, hvor de nyder at sidde. Nogle steder er mere popu-
lære end andre steder, så gælder det om at få skubbet de andre ravne væk, så man 
selv kan få pladsen.

I dette 2 personers spil sidder man overfor hinanden og kan ikke se hinandens væg. 
Man skubber plader ind fra sin egen side og forsøger på den måde at skubbe mod-
standerens ravne ned af muren.

Ravnerok børnespillet er med andre ord en god blanding af held og taktik.

Knips dig rundt på brættet og fang fisk

På pingvinskolen har de frække pingviner taget en pause fra timerne. De vil meget 
hellere ud og fange fisk end sidde på skolebænken.

Men pedellen er ikke interesseret i at lade dem slippe afsted med dette. Han vil for-
søge at indfange alle pingvinerne og bringe ro og orden tilbage på skolen.

Spil - mest for børn

Ice cool

Fra 6 år

2 - 4 spillere

30 minutter

Ravnerok

Fra 5 år

2 spillere

10 minutter



Børne Alias er et herligt og udviklende spil om at forklare ord!

Forklar ord og billeder for dit hold uden at nævne det aktuelle ord men ved at bruge 
synonymer og antonymer, ledetråde, lyde osv.

Børn der endnu ikke kan læse, kan også være med, da billederne viser ordene, som 
skal forklares. Hvert hold prøver at gætte så mange ord som muligt, inden tiden løber 
ud. Børne Alias kan spilles med hele familien.
Spillet indeholder velkendte ord og billeder.

Alias

Fra 5 år

5-8 spillere

30 -120 minutter

Fårene synes slet ikke, at de får anerkendelse nok i hverdagen. Derfor har de sat sig 
for at erobre verden mark for mark.

Vinderen er den spiller, der får erobret flest marker med sin fåreflok.

Super sjovt brætspil for hele familien. God blanding af held og taktik, så alle kan 
være med.

 

Man starter med at få et mysterie - en detektivopgave, som skal løses.

Herefter skal man komme med et bud på, hvem man tror, er skurken blandt de 7 
skurker - er det mon Preben Pølsesnak, Camping Vagn eller måske Hanne Riffel?

Undervejs i spillet finder man forskellige spor og udelukker dermed flere og flere af 
de mistænkte - ligesom børnene kender det fra TV.

Til sidst vil det vise sig, om man gættede rigtigt.

Kort fortalt er der her tale om et spil, hvor det handler om at stable papfigurer op af 
hinanden, for hurtigst muligt at nå til toppen af spillepladen  
 
Er du uheldig slår du måske en grå, hvilket betyder at den “fæle drage” smider en 
sten efter dig og din improviserede stige. Måske dratter noget ned og du må starte 
forfra, eller måske er du heldig og kan fortsætte klatreturen.

Battle Sheep

Fra 7 år

2 - 4 spillere

15 minutter

Junior Lancelot

Fra 5 år

2 -4 spillere

10 minutter

Ramasjang Mysteriet

Fra 5 år

2 - 6 spillere

30 minutter


