
I King of Tokyo handler det, som navnet antyder, om at kunne trække sig tilbage som 
den, der bestemmer i Tokyo.

Men i stedet for at konkurrere på minedrift, togskinner eller andet er det i stedet 
livet som et giga-monster, der er på menuen.

Smadr alt inkl. modspillerne, og så kan du sætte dig på tronen.

I befinder jer i Doctor Luckys store hus. Af forskellige årsager ønsker I ham alle 
dræbt, men helt uden at pilen efterfølgende drejer på dig som morderen - for hvem 
ønsker at sidde i et fængsel og afsone sin straf?

Bliver det mon dig, der får lokket Doctor Lucky i en fælde. Et spil hvor det gælder om 
at bruge sin list og bedste overbevisnings evner for at få held med foretagendet. 
 

Spil - for hele familien

Kill doctor Lucky

Fra 12 år

2 - 8 spillere

20 - 40 minutter

King of Tokyo

Fra 8 år

2 - 6 spillere

30 minutter



Vær med i det skøreste kamelvæddeløb nogensinde, hvor stabler af kameler vælter 
ud over sandet, og hele pyramider vendes på hovedet!

Som medlem af det egyptiske borgerskab har du taget turen ud i ørknen, for at sæt-
te dine penge på konkurrencens bedste kameler.

Her gælder det ikke kun om at være heldig, men også om at kunne læse løbenes 
dynamik og time sine indsatser rigtigt.

Camel Cup

Fra 8 år

2-8 spillere

20 - 30 minutter

Hver spiller får en række landskabsbrikker, der bruges til at danne et landskab. 
Som landskabet dannes, og spillerne placerer deres følgesvende (tyve, riddere, 
munke og landmænd), tildeles de point. Vinderen er den, der har flest point, når alle 
brikkerne er lagt.

Det er forbavsende hurtigt at lære, men stadig forbistret svært at mestre! 
Selvom det kan spilles af op til fem personer, er det også rigtig sjovt kun at spille to.

Du læser et spørgsmål højt.
Herefter vælger du, hvad du vil svare på spørgsmålet. Dette gøres ved at vælge en 
svarbrik og lægge den foran dig med svaret nedad, så ingen kan se det.

De øvrige deltagere skal nu forsøge at gætte, hvad du har svaret. Dette gør de ved 
at tage en svarbrik og lægge den foran sig med svaret nedad.
Når alle deltagere har valgt, afslører du, hvad du har svaret.
Har nogle af de andre deltagere gættet rigtig, modtager de jetoner - ligeledes gør du.

Rigtige agenter opererer selvfølgelig med KODENAVNE. Kun spionchefen kender 
agenternes rigtige identitet. I spillet dyster to hold om først at få kontakt med deres 
egne agenter.
Spioncheferne giver undervejs hints: Ét ord der kan pege på flere af de ord, der ligger 
på bordet.

Derefter er det op til holdet at forsøge, at gætte ord, der tilhører dem. Der skal helst 
ikke gættes på de kort, der tilhører modstander holdet. Der skal slet ikke gættes på 
snigmorderen!

Carcassonne

Fra 7 år

2- 5 spillere

35 minutter

Codenames

Fra 14 år

2 -8 spillere

15 minutter

EGO family

Fra 8 år

2 - 4 spillere

20 - 30 minutter


