Tema

Brætspil L-Å

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.

Labyrinth:
Spillerne går på opdagelse i en fortryllet
labyrint. Ved at flytte labyrintkortene prøver
spillerne at nå deres hemmelighedsfulde
ting og væsener.
Fra 8 år. 1-4 spillere. 20-30 min.

Lanterns: The harvest festival:
I Lanterns: The Harvest Festival, har spillerne
en håndfuld brikker, der illustrerer forskellige
farvearrangementer på flydende lanterner
(der er 4 farver på hver brik).
Når en brik placeres vil alle spillere (både dig
og dine modstandere) modtage et lanternekort. Farven på dette kort passer med den
side der vender over mod dig på brikken der
blev lagt.
Fra 8 år. 2-4 spillere. 30 min

Manhattan Project:
Manhattan Project Hvilken nation vil tage
føringen og blive verdens dominerende
supermagt? Hver spiller bliver leder af en
supermagt, og det gælder så om at bygge
større og bedre bomber. Du har nogle arbejdere, der enten skal lave din infrastruktur,
beskytte din infrastruktur eller stjæle de
andres.
Fra 13 år. 2-5 spillere. 120 min.

Munchkin:
Grundlæggende er spillet fuldstændig det
samme som det gode, gamle kortspil, men
denne plade gør, at spillet bliver nemmere at
finde rundt i.
Fra 10 år. 3-6 spillere. 1-2 timer.

New York 1901:
Hvem bygger de højeste skyskrabere? Måske
bliver det dig, der får bygget et af de 4 berømte skyskrabere: Park Row, Singer, Metropolitan Life eller Woolworth!
Fra 8 år. 2-4 spillere. 30-60 min.

Pandemic:
Fire frygtelige infektionssygdomme truer
med at udrydde hele verden. Spiller I klogt
sammen, kan I sikre jer, at sygdommene ikke
breder sig og til sidst få dem helt udryddet.
Fra 10 år. 2-4 spillere. 45 min.

Patchwork:
Byg det smukkeste tæppe. To spillere skal
konkurrere om, hvem der kan lave det flotteste tæppe i Patchwork.
Fra 8 år. 2 spillere. 30 min.

Penguins on ice:
Super sjovt logik spil hvor du skal placere
pingvinerne, så de står rigtigt i forhold til de
forskellige opgaver.
Fra 6 år. 1 spiller. Fra 5 min.

Quadropolis:
Hver spiller bygger sin egen metropol i
Quadropolis, men de dyster mod hinanden
om butikker, parker, offentlige bygninger og
andre bygninger, der kan bygges.
Fra 8 år. 2-4 spillere. 30-60 min.

Quizmysteriet:
Spillet går ud på, at hele familien skal bruge
snilde og paratviden til at opklare HVEM,
HVAD og HVOR.
Fra 9 år. Fra 2 spillere. 30-60 min.

Shadows over Camelot:
Man skal spille sammen for at klare de
forskellige quests efter Den Hellige Gral, det
famøse sværd Excalibur eller Sir Lancelots
rustning samt for at overvinde de onde styrker som den sorte ridder, den onde drage,
Saksiske horder og katapulter der belejrer
Camelot.
Fra 10 år. 3-7 spillere. 60-90 min.

Sheriff of Nottingham:
Prins John kommer til byen og ikke et øje er
tørt! Heller ikke hos spillerne, der hver især
påtager sig rollen som købmænd, der ser
dette som en super mulighed for at gøre en
god forretning.
Fra 14 år. 3-5 spillere. 60 min.

Small World:
Small World er et sjovt strategispil, hvor
de større børn også kan være med. Spillet
går kort fortalt ud på at erobre verden. Her
handler det om at få valgt en af de 14 racer
og så bare komme ind i kampen for land!
Hver race har specielle evner, som det handler om at udnytte på bedste vis.
Fra 8 år. 2-5 spillere- ca. 80 min.

Space alert:
Space Alert er et overlevelsesspil, hvor I enten klarer den sammen - eller ikke gør!
Spillets fart styres af den medfølgende CD,
der kører i intervaller af 10 minutter. Mens
disse 10 minutter kører, skal spillerne beskytte skibet. Hvis det lykkes, så bringer de
vigtige data med tilbage, hvis ikke... så skal
der findes et nyt hold.
Fra 13 år. 1-5 spillere. 30 min.

Space cadets:
Space Cadets er et helt specielt og meget
morsomt brætspil for 3-6 spillere som hver
tager en rolle som en af officererne på et
rumskib, som man kender det fra eks. Star
Trek.
Fra 8 år. 3-6 spillere. 60-120 min.

Splendor:
Splendor er et tempofyldt og vanedannende
spil, der handler om at indsamle jetoner
og udvikle kort. Spillerne er renæssancekøbmænd, der forsøger at købe diamanter
og dermed score point nok til at vinde den
endelige sejr.
Fra 10 år. 2-4 spillere. 30 min.

Spyfall:
Sjovt selskabsspil hvor det gælder om at
finde ud af, hvem af deltagerne omkring bordet, der er spionen.
Er du god til at bluffe og læse dine modstandere, så er du måske kandidat til vinder af
Spyfall?
Fra 12 år. 3-8 spillere. 15 min.

Star Wars: X-wing Miniatures
Game:
Star Wars: X-Wing Miniatures Game er et
hurtigt spil, om de rumkampe, der er sket i
den lange krig mellem de gode og de onde.
Hver spiller har et eller flere rumskibe, og
repræsenterer den ene side af kampen.
Fra 14 år. 2 spillere. Ca. 30-45 min.

Stone Age:
Spillerne må kæmpe for at overleve i stenalderen ved at samle mad, jage, dyrke jorden
og konstruere redskaber.
Fra 8 år. 2-4 spillere. 45 min.

Takenoko:
For længe siden tilbød den kinesiske kejser
den japanske kejser en panda som et fredssymbol. Det er kejserens lakajer (spillerne),
der skal sørge for, at pandaen kan få noget
bambus at spise samtidig med, at haven
holdes pæn og ren.
Fra 8 år. 2-4 spillere. Ca. 45 min.

Tash-Kalar: Arena of Legends:
Ved at sætte monstre i spil i bestemte mønstre, kan de fremmane endnu større monstre, som, når de kommer ind i arenaen, kan
bruges til at ødelægge fjendens monstre,
eller til at hidkalde de endnu større legendariske væsener i arenaen.
Fra 13 år. 2-4 spillere. 30 min.

Ticket to Ride: Nordic Countries :
Dette er en special-udgave af Ticket to Ride
med de nordiske lande: Norge, Sverige, Finland
og selvfølgelig Danmark.
Reglerne er, som de plejer at være, men brættet er selvfølgelig noget anderledes.
Fra 8 år. 2-3 spillere. 30-60 min.

Timeline: General Interest:
Her får man en række kort, som man skal
forsøge at lægge i korrekt historisk rækkefølge.
Fra 8 år. 2-8 spillere. 15 min.

Timeline: inventions:
Blev dåseåbneren opfundet før eller efter elpæren? Ja, i hvert fald efter briller - ikke? Og
blev den opfundet et eller andet sted mellem telegraf og telefon?
Dette er nogle af de dilemmaer du kommer
til at stå over for, når du spiller Timelinespillene.
Fra 8 år. 2-8 spillere. 15 min.

Timeline: music & cinema:
Jeg kan huske Simon & Garfunkel’s ”Mrs.
Robinson”, da den var på toppen af hitlisterne, da jeg voksede op. Men var det før eller
efter Sgt. Pepper-albummet kom på gaden?
Det er den slags spørgsmål der kommer til at
snurre rundt i hovedet på dig, når du spiller
Timeline: Music & Cinema.
Fra 8 år. 2-8 spillere. 15 min.

Twilight Struggle:
Twilight Struggle er et sjovt strategispil, der
behandler perioden 1945-1989. Det hjørne
af verdenshistorien som af mange huskes
som en meget nervepirrende tid hvor både
”den røde blok”, men så sandelig også den
vestlige verden raslede så meget med sablerne, at ord som beskyttelsesrum,
Fra 14 år. 2 spillere. Ca. 3 timer.

Tzolk’In:
En videreudvikling af de klassiske worker
placement spil. Tricket i Tzolk’in er nemlig,
at spillebrættet er udstyret med ikke mindre
end 6 forskellige tandhjul, der drejer samtidig.
Fra 13 år. 2-4 spillere. Ca. 90 min.

Ubongo: Duel:
Hvem får først puslet brikkerne på plads på
sin plade, så de passer med kortet? I modsætning til den original Ubongo løser spillerne her den samme opgave - de er i Duel
med hinanden!
Fra 8 år. 2 spillere. 15-40 min.

Village:
Livet i landsbyen er hårdt, men ubarmhjertigt. Men livet tillader også, at indbyggerne
kan vokse op og opnå de ting de ønsker sig
i livet. En spiller ønsker måske et liv i kirkens tjeneste, mens en anden måske ønsker
at rejse ud i verden for at kaste glans over
landsbyen.
Fra 12 år. 2-4 spillere. 60-90 min.

Walking dead:
Hver spiller skal kæmpe for at finde ressourcer, andre overlevende og selvfølgelig et
sikkert opholdssted langt væk fra de forbistrede zombier.
Fra 13 år. 1-6 spillere. 30-60 min.

Welcome to the dungeon:
I står allesammen ved indgangen til den
farlige labyrint, men kun en vil komme ind:
Den modigste, skøreste eller måske bare
vedkommende, der ikke har haft en chance
for at flygte endnu.
Welcome to the Dungeon er et snedigt spil
”chicken”, hvor det handler om at have is i
maven.
Fra 10 år. 2-4 spillere. 30 min.

Werewolves:
I den lille landsby Miller’s Hollow hersker der
stor utryghed. Der er folk iblandt landsbyens
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?
Fra 10 år. 8-18 spillere. 30 min.

XCOM – the boardgame:
I XCOM: The Board Game skal du og tre af
dine venner fungere som lederne af den
elitære enhed XCOM, som er skabt til at nedkæmpe rumvæsenerne.
I skal forsvare menneskeheden mod angrebene fra rummet, som bliver koordineret af
en ny, innovativ app til smartphones.
Fra 14 år. 2-5 spillere. 45 min
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