
Et selvstændigt spil i 7 Wonders serien der er specielt designet til 2 spillere.

Byg flotte bygninger, skab den stor militærmagt og udvid din videnskabelige forstå-
else, så er det måske dig, der fører din civilisation til sejr i dette kort-spil.

Mr. Jack hærger i London og skaber gru og rædsel hos alle.
NU skal det endelig lykkes at indfange ham. Derfor har 8 efterforskere slået sig sam-
men for at fange ham. 

Men Mr Jack er meget klog: han udgiver sig for at være en af efterforskerne...
Mr Jack er et asymetrisk spil for to spillere. Den ene spiller er Mr. Jack, mens den 
anden spiller er detektiven, der skal forsøge at afsløre forbryderen sande identitet.
Et sjovt og nervepirrende spil der kan spilles af alle.

Spil - mest for to deltagere

Mr. Jack

Fra 9 år

2 spillere

30 minutter

7 Wonders - duel

Fra 10 år

2 spillere

30 minutter



I  al sin enkelthed går spillet ud på at opbygge den fedeste farm. Dette gøres ved at 
samle materialer, bygge hegn, bondegård mv.

Vi er tilbage i 1600-tallets Europa, hvor pesten endelig er på tilbagegang. 
Det er ikke en nem tid at drive landbrug i. Bliver du mon den rigeste bonde i dette 
lettere avanceret strategispil?

Agricola

Fra 12 år

1-4 spillere

30 -120 minutter

Khet er spillet, hvor verdener mødes. Inspirationen kommer fra fortidens Egypten 
med brikker formet som pyramider, anubiser og faraoer. De stilles ud på brættet i et 
forudbestemt mønster, og de har alle små spejle.

I hvert hjørne har du og din modspiller hver sin sfinx. Som skyder med laser. Jep, 
rigtig laser (dog ufarlig for øjnene). Hver gang det er din tur, kan du enten flytte eller 
dreje en brik, og målet er at få sfinxens laserstråle til at ramme et af spejlene, så 
laseren rammer en af modstanderens brikker.

Så dør modstanderens brik nemlig, og du er et skridt tættere på sejren.

Spillet handler kort fortalt om at etablere jernbanestrækninger fra by til by i hele 
Norden. Jo længere ruter du kan danne, jo flere point får du (mellem 1 og 21 point).

Hvis en af dine modstandere har valgt at etablere sig på lige præcis “din strækning”, 
kan du bygge stationer, der fungerer som “jokere”. På den måde kan du alligevel få 
afsluttet din rute og opnå bonuspointene. Problemet er bare, at du kun har 3 statio-
ner til rådighed - så brug dem med omtanke!

Du er leder af et kloster i middelalderen, hvor du kæmper mod de andre klostre for at 
blive det, der har det bedste bibliotek. For at opnå det, skal du selvfølgelig have de 
bedste skribenter og materialer.

Men desværre er klosteret ikke stoppet til randen med guld, så det handler om at 
time dine indkøb, så du kommer til at betale mindst muligt for ressourcerne.

Khet

Fra 9 år

2 spillere

30 minutter

Biblios

Fra 10 år

2 -4 spillere

30 minutter

Ticket to ride - Nordic
    Countries

Fra 8 år

2 - 3 spillere

30 - 60 minutter


