Tema

Brætspil A-K

på Ringsted Bibliotek

Til trods for at vores hverdag præges af sociale
medier, mobiltelefoner og mange timer foran
skærmen, så er brætspil nu mere populære end
nogensinde. Brætspil byder på underholdning
og oplevelser – og alle kan være med.
Her har vi samlet et bredt udvalg af brætspil,
der i genre, stil og tema matcher både
begynderen og den garvede brætspiller.
Der er hurtige spil, sjove spil, spil der tager tid
og nogen som udfordrer din strategiske sans
eller bygger på samarbejde og fælles indsats.
Kort sagt: brætspil for enhver smag!
Har du lyst til at komme i gang med at spille
brætspil, men har svært ved at vælge, så er det
som med bøgerne: bibliotekarerne hjælper
gerne med at finde det helt rigtige brætspil til
dig, dine venner eller familien.

13 Days – The Cuban Missile
Crisis, 1962:
13 Days: The Cuban Missile Crisis er et intenst 2-personersspil fyldt med stemning om
Cubakrisen. Din skæbne afhænger af, hvor
godt du håndterer spillets indbyggede dilemmaer og konflikter.
Fra 10 år. 2 spillere. 45 min

7 Wonders: Duel:
Et selvstændigt spil i 7 Wonders serien der er
specialt designet til 2 spillere.
Byg flotte bygninger, skab den stor militærmagt og udvid din videnskabelige forståelse,
så er det måske dig, der fører din civilisation
til sejr i dette kort-spil.
Fra 10 år. 2 spillere. 30 min.

Adventure Tours:
Du er leder af en spændende ekspedition.
For at den skal lykkes, skal du sammensætte
det helt rigtige hold af eventyrlystne deltagere og det rigtige udstyr.
Super sjovt kortspil der er hurtigt lært.
Fra 10 år. 3-6 spillere. 30-40 min.

Afrikas Stjerne:
Spillet går ud på at op til fem spillere hver
udstyres med 5.000 kr. og så skal kæmpe om
først at finde diamanten ”Afrikas Stjerne” og
bringe den sikkert til enten Cairo eller Tanger.
Fra 6 år. 2-5 spillere. Ca. 30 min

Alcatraz:
Alcatraz - The Scapegoat er et samarbejdsspil for 3-4 spillere, der indeholder
en gemen ”syndebuk”-mekanisme. Spillerne skal nemlig forsøge at undslippe
fængslet, men en af spillerne bliver desværre efterladt i fængslet.
Fra 15 år. 3-4 spillere. 60 min.

Arkham Horror:
Året er 1926. Byen hedder Arkham og ligger i staten Massachusetts - et helt igennem
skrækkeligt sted, hvor porte til andre verdener åbner sig og skrækkelige uhyrer kommer
til vores verden.
Alle spillere arbejder sammen mod dette
mareridt, så det ”store uhyre” ikke slipper
ud.
Fra 14 år. 1-8 spillere. 2-4 timer

Bandu:
I Bandu skiftes spillere til at vælge en klods
og give den til en modspiller. Modtageren
af klodsen kan vælge at placere klodsen på
sit eget tårn eller nægte at tage imod klodsen. Hvis spilleren nægter skal der betales
et antal ”bønner” hvorefter klodsen gives til
næste spiller som får samme valg.
Fra 8 år. 2-6 spillere. Ca. 30 min

Betrayal at House on the Hill:
Tag en dyb indånding inden du træder ind i
huset - for det kan meget vel blive din sidste!
Over 50 scenarier og massevis af farefulde
rum at undersøge gør, at dette er et spil, du
vender tilbage til igen og igen.
Fra 12 år. 3-6 spillere. 1 time.

Biblios:
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.
Fra 10 år. 2-4 spillere. 30 min.

Blueprints:
I Blueprints-spillet er alle spillerne arkitekter,
der skal bruge forskelligt farvede terninger
til at bygge tre forskellige strukturer fra
arbejdstegningerne. Terningerne har forskellige effekter.
Fra 8 år. 2-4 spillere. 30 min.

Booze Barons:
Booze Barons er et hurtigt holdspil med
hemmelige identiteter om forbudstidens
USA, hvor spillerne smugler bestemte typer
alkohol til hemmelige værtshuse rundt om
i byen. Hver gang du leverer alkohol, får du
penge, men du røber også information om,
hvilken slags alkohol du leverer. Afslør smuglere fra andre gangstergrupper og hjælp dem
fra din egen, for mafiaen med flest penge til
slut vinder!
Fra 12 år. 3-9 spillere. 25-45 min.

Camel cup:
I spillet er du med i det skøreste kamelvæddeløb nogensinde, hvor stabler af kameler
vælter ud over sandet, og hele pyramider
vendes på hovedet!
Fra 8 år. 2-8 spillere. 20-30 min.

Carcassonne:
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.
Fra 7 år. 2-5 spillere. 35 min.

Castles of Mad King Ludwig:
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.
Fra 12 år. 1-4 spillere. 90 min.

Catan (Settlers):
Settlers er et strategispil af den helt klassiske
skole. Hver spiller starter med to landsbyer
og to veje, og så handler det bare om at få
bygget nye byer og veje, købt riddere og meget mere - og gerne hurtigere end de andre!
Fra 10 år. 3-4 spillere. 75 min.

Caverna:
Som forgængeren Agricola, så er Caverna
i sin kerne et worker placement spil med
fokus på agerbrug. Hver spiller er leder af en
familie af dværge, som lever i sin egen lille
grotte i bjergene. Du starter med en bonde
og hans kone, og sammen kan de dyrke
landet udenfor grotten, samtidig med at de
graver dybere ind i bjerget.
Fra 12 år. 1-7 spillere. 2 timer.

Codenames: pictures:
I Codenames dyster to hold om, hvem der
først kan få kontakt med alle deres egne
agenter. Spioncheferne giver hints bestående af ét ord, der kan pege på flere ord, der
ligger på bordet.
Fra 10 år. 2-8 spillere. 15 min.

Colt Express:
Du er en rigtig bandit og skal forsøge at
erobre guld og ædelstene fra togpassagerne.
Alle spillere sidder med handlingskort, som
de skal lægge ned i den rækkefølge, som de
ønsker en række handlinger skal foregå.
Fra 10 år. 2-6 spillere. 40 min.

Dead of winter: a crossroad
game:
Dead of Winter er et samarbejdsspil, hvor
alle spillerne arbejder sammen om et stort
fælles mål, men samtidig har spillerne også
deres egen hemmelige dagsorden, som skal
opfyldes, for at vinde spillet.
Fra 13 år. 2-5 spillere. 60-120 min.

Descent: journeys in the dark:
Dette spil byder på en gang overdådig fantasy dungeon hack-and-slash, hvor en gruppe
eventyrere med forskellige evner, sammen
skal arbejde sig gennem en dungeon og nedkæmpe en masse monstre.
Fra 14 år. 2-5 spillere. 2-3 timer.

Dice Heist:
I dette terningespil er I internationale mestertyve, der skal forsøge at stjæle de værdifulde genstande, der findes på 4 af verdens
mest berømte museer.
Fra 14 år. 2-5 spillere. 20 min.

Dixit: Odyssey:
Dixit:Odyssey er et ”Story-telling” spil, hvor
man skal gennemskue sammenhængen mellem nogle flot illustreret kort og en sætning,
som den aktive spiller finder på.
Fra 8 år. 3-12 spillere. Ca 30 min.

Dobble:
Hamrende enkelt - hamrende sjovt.
Spillet kræver hurtighed, opmærksomhed og
gode reflekser. Vend kort og vær den spiller der hurtigst finder netop to matchende
symboler.
Fra 6 år. 2-8 spillere. 15 min.

Dominant species :
Tiden er skruet tilbage til 90.000 før Kristus
og en ny istid er på vej i en hulens fart. Nu
gælder det om at få sig tilpasset til de nye
omgivelser.
Spillerne styrer henholdsvis pattedyr, reptiler, fugle, fisk, insekter og spindlere - og så er
der vel bare tilbage at sige, at det kun er den
stærkeste, der overlever!
Fra 14 år. 2-6 spillere. 2-4 timer.

Dungeon Petz:
Bliv overhoved af en familie af små dæmoner, der lige har startet en ny virksomhed
- avl og salg af kæledyr til onde herskere i
diverse katakomber.
Fra 13 år. 2-4 spillere. 90 min

Eclipse: new dawn for the galaxy:
I Eclipse får hver spiller en civilisation, som
de skal kontrollere, udvide og føre krig med.
Man skal udforske stjernerne forske i nye,
bedre teknologier, som kan give én det forspring, der skal til for at vinde i sidste ende.
Fra 14 år. 2-6 spillere. 30 min.

Enigma:
Enigma er et spil, hvor alle spillere kæmper
med hele tiden. For jo hurtigere de rumlige,
matematiske og logiske koder knækkes, jo
mere indflydelse får man på brættet.
Fra 8 år. 2-4 spillere. 45 min.

Escape:
Escape er et samarbejdsspil, hvor spillerne
skal arbejde sammen for at slippe ud af det
fordømte tempel inden det kollapser med
døden til følge for spillerne!
Fra 8 år. 1-5 spillere. 10 min.

Family Business:
Så er din tur til at være chefen i dette tempofyldte kortspil, hvor det handler om at du
og din familie overlever i det hårde gangstermiljø.
Fra 8 år. 2-6 spillere. Ca. 30 min.

Five Tribes:
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”.
Fra 13 år. 2-4 spillere. 40-80 min.

Flamme rouge:
Flamme Rouge er navnet på det mærke, der
markerer, at der er 1 km. tilbage af løbet. I
dette spil kæmper I om at få en af jeres ryttere først over målstregen.
Rytternes bevægelse rundt på banen afgøres
ved de kort, man spiller undervejs.
Fra 8 år. 2-4 spillere. 30-45 min.

Flick ’em up:
Flick’em up er et sjovt og anderledes spil,
der foregår i en øde by i Det vilde Vesten.
Man knipser sine brikker rundt i byen og
forsøger at ramme sine modstandere - og
samtidig selv undgå at blive ramt.
Fra 8 år. 2-10 spillere. 45 min.

Fluxx: Batman:
Fluxx er et sjovt kortspil fyldt med galskab!
Denne udgave foregår i Batman universet,
hvor du er i trygt og godt selskab med den
dynamiske duo.
Fra 8 år. 2-6 spillere. 5-30 min.

Fluxx: Star:
Fluxx er et muntert lille kortspil sprængfyldt
med humor og sjov.
I denne udgave af spillet ryger I en tur ud i
rummet med alt den galskab, der følger med
der.
Fra 8 år. 2-6 spillere. 10-40 min.

Fluxx: Zombie:
Zombie Fluxx er et zombiehord-kortspil med
regler, der konstant ændrer sig. Der er nu en
ny slags kort: Ungoal-kort (betingelser der
får alle til at tabe!)
Fra 8 år. 2-6 spillere. 10-40 min.

Gloom: Fairytale:
Et selvstændigt spil i den populære Gloomserie.
Omdrejningspunktet her er de alt for sukkersøde eventyr, som vi i årevis har fyldt
børnene med.
Fra 13 år. 2-5 spillere. 60 min.

Hanabi:
Reglerne i Hanabi er meget simple, så alle
kan være med. Derudover er det noget så
sjældent som et spil, hvor det handler om
at samarbejde for at få så mange point som
muligt.
Fra 8 år. 2-5 spillere. 30 min

Hey that’s my Fish:
Hey that’s my Fish er et supersjovt familiespil, hvor det gælder om, at få dine pingviner
til at hapse alle de fisk de overhovedet kan.
Fra 8 år. 2-4 spillere. 20 min.

HINT:
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.
Fra 15 år. Fra 4 spillere. 45-60 min.

Hotel Mystery:
Hotel Mystery er et ”akustisk spil”, hvor du
blandt andet skal bruge høresansen til at
vinde! Sjovt og nyskabende brætspil, der
med garanti kommer til at gå rent ind hos
hele familien.
Fra 10 år. 2-6 spillere. 30-45 min.

Jaipur:
Jaipur Køb, byt og sælg varer til bedre priser
end din konkurrent, og bliv Maharajaens
personlige handelsmand.
Fra 12 år. 2 spillere. 30 min.

Junta:
På øen ”Replubica de las Bananas” er det
ved at gå helt i hundene. Præsidenten er
korrupt som i ethvert ”godt” militær-diktatur.
Du er ikke et hak bedre selv! Dig og de andre
spillere tilhører alle juntaen, og har hver især
kommando over en mindre hær.
Fra 10 år. 2-7 spillere. 45-60 min.

K2:
Hver spiller styrer 2 bjergbestigere og så
gælder det egentlig bare om på 18 dage at
komme længere end de konkurrerende hold.
Men pas på vejret - især på toppen. Det kan
koste dig livet!
Fra 8 år. 1-5 spillere. Ca. 60 min.

King of Tokyo:
King of Tokyo I King of Tokyo handler det
som navnet antyder om, at kunne trække
sig tilbage som den der bestemmer i Tokyo.
Smadr alt inkl. modspillerne og så kan du
sætte dig på tronen.
Fra 8 år. 2-6 spillere. 30 min.

Kingdom Builder:
Ligesom i Settlers og Carcassonne er spillepladen i evig forandring. Her i Kingdom Builder består den af 8 forskellige spilleplader,
der kan sættes sammen på et utal af måder.
Fra 8 år. 2-4 spillere. 45 min.
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