
I den lille landsby Miller’s Hollow hersker der stor utryghed. Der er folk iblandt lands-
byens beboere, der ikke vil det godt for området.

I dette selskabsspil er I enten beboere i landsbyen eller varulv samme sted. 

Kan I mon i tide finde ud af, hvem der er varulven?

I Avalon kæmper de gode og de onde i en kamp om at kontrollere fremtiden. Arthur 
repræsenterer Englands fremtid.

Han vil alle det godt med rigdom og ære. Problemet er bare, at der imellem hans 
følgesvende er brodne kar - og han ved ikke hvem.

Den eneste, der ved, hvem der er de brodne kar, er den sagnomspundne troldmand 
Merlin. Problemet er bare, at han kun taler i gåder!

Selskabsspil

Resistance Avalon

Fra 13 år

5-10 spillere

ca. 30 minutter

Werewolves of Millers                        
          Hollow

Fra 10 år

8 - 18 spillere

30 minutter



Her er spillet, hvor der er garanti for et godt grin. Få løftet stemningen til enhver fest 
eller hyggelig sammenkomst!

Spillet kan spilles alle mod alle eller på hold.

Spillet går ud på, at man skal fuldende forskellige sætninger med de kort, som man 
har på hånden. Den bedste/sjoveste sætning vinder runden.

Det dårlige selskab

Fra 16 år

3 - 16 spillere

30 - 60 minutter

I Dixit får hver spiller 5-7 kort (afhængigt af antal spillere) med forskellige tegninger. 
Efter tur vælger en af spillerne (benævnt fortælleren) et af sine kort, lægger det 
med billedsiden nedad og siger f.eks. “op ad bakke”.

Det gælder så om for de øvrige spillere at finde det kort, som de mener bedst kan 
kaldes “op ad bakke”. Jo bedre kort de lægger, jo flere af de andre spillere narrer de 
til at tro, at det er fortællerens, og jo flere point får de.

Det er Allehelgensaften 1920 og I befinder jer i den gamle og hjemsøgte villa.

Netop Allehelgensaften er chance for at komme i kontakt med “den anden side” stor. 
Det er jeres håb, at I kommer i kontakt med genfærdet og får opklaret, hvilken forbry-
delse det var udsat for i levende live. Desværre er genfærdet stadig i så stor chok at 
det kun svagt erindrer dødsøjeblikket.

Med hjælp fra genfærdet skal I samarbejde om, at rekonstruere den fatale aften. 
Hvem var tilstede? Hvor er forbrydelsen sket? Hvad er mordvåbenet?

Hint er et sjovt selskabsspil, hvor du skal forsøge at give hints, så dine medspillere 
kan gætte, hvad du tænker på.

Du vælger en kategori ud fra de tre kategorier, der ligger på bordet. Allerede her ved 
du også, om du skal tale, synge, mime eller tegne.

På bagsiden af kortet står der seks ord. Ét af ordene er forbudt og det giver mi-
nus-point, hvis dine medspillere gætter på dette ord. De øvrige fem ord giver plus 
point.

Dixit

Fra 8 år

3 - 6 spillere

30 minutter

Hint

Fra 15 år

Fra 4 spillere

45 - 60 minutter

Mysterium

Fra 10 år

2 - 7 spillere

42 minutter


