
Programmér din robot og håb alt hvad du kan på at alting går som planlagt, når du er 
klar.

Hver spiller skal kontrollere sin egen lille robot gennem det farlige fabriksområde. 
Desværre er det ikke så nemt, for robotten har en meget kort hukommelse, og den 
skal have alle de fem kommandoer, den kan rumme, inden den kan sætte i gang.

Spillerne er Quarriors - mægtige, mytiske krigere, der har evnen til at fange farlige 
skabninger i vildnisset! De skal påkalde Quidditys mystiske kræfter, kaste magtfulde 
besværgelser og tilkalde deres væsner til kamp, hvis de vil besejre deres rivaler og 
blive udråbt til Mestre!

Quarriors kombinerer spændingen ved terningspil og kamp med et ‘deckbuilding’ 
twist: spillerne tilpasser deres terningbeholdning i løbet af spillet ved hjælp af de 
ressourcer, de slår med terningerne.

Strategispil

Quarriors Core

Fra 14 år

2 - 4 spillere

30 minutter

Robo rally

Fra 12 år

2 - 6 spillere

45 minutter



Lidt af det... lidt af det... smid det hele i gryden og lad os se hvad der sker... Bør du 
drikke det? Nej, egentlig ikke, det er jo det du har elever til...

Velkommen til alkymiens verden, hvor du får lejlighed til at eksperimentere med for-
skellige ingredienser, sælge trylledrikke osv.

Skal du sælge drikken nu eller skal du yderligere forfine den, så du evt. kan tjene 
endnu mere på den? Og hvad sker der, hvis den har bivirkninger?

Alchemists

Fra 13 år

2-4 spillere

120 minutter

Der skal bygges slotte, og da kongen (måske) er gal, kan man slippe afsted med en 
del.

Castles of Mad King Ludwig handler om at lægge brikker i form af forskellige rum ned 
og bygge et slot til kongen. Hver spiller bygger sit eget slot.

Men kongen har ekstravagante og excentriske ønsker, så der er meget finurlige reg-
ler for, hvilke rum der skal være op ad hvilke rum, for at kongen kan blive helt tilfreds.

Velkommen inden for til et land med de 1001 nats eventyr. Din karavane ankommer 
til det berømte Nagala, hvor sultanen hersker.

Den gamle sultan er netop død og kontrollen over Nagala svæver i vinden. Hvis du 
spiller dine kort (og ikke mindst brikker) rigtigt, så kan du blive “Sultan i stedet for 
sultanen” (for at citere gode, gamle Iznogod)

Her starter alle meeples inde på pladen og det er så op til dig at få dem flyttet til 
den mest fordelagtige position.

Velkommen til Det vilde Vesten, hvor lovløsheden hersker!

Du er en rigtig bandit og skal forsøge at erobre guld og ædelstene fra togpassager-
ne. Desværre for dig er der også andre banditter om bord - og de viser ingen nåde.

Alle spillere sidder med handlingskort, som de skal lægge ned i den rækkefølge, som 
de ønsker en række handlinger skal foregå.

Carstles of Mad King 
                       Ludwig

Fra 12 år

1-4 spillere

90 minutter

Colt Express

Fra 10 år

2 -6 spillere

40 minutter

Five tribes

Fra 13 år

2 - 4 spillere

40 - 80 minutter


