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Fantastisk ﬂypusleri
AIRPORT TRAFFIC CONTROL
Fra 8 år
1 deltager
Spilletid: 5-30 min.
Pris: 149 kr.
Kan også købes med
Politiken Plus-kort til 110 kr.
Findes i andre varianter med
f.eks. Nordpolen-tema
Web: www.p-trade.dk
Distributør: P-Trade, tlf. 50 53 80 70

vis de ﬁre brikker og søde safaridyr
i Hide & Seek lugter for langt væk af
pattebarn, er der mere drengeleg
og coolness over spillets storebror, Airport
Trafﬁc Control.
De to spil deler ganske vist de bedste
elementer som god ﬁnish, exceptionel
mobilitet og også her 48 udfordringer i ﬁre forskellige sværhedsgrader, men i stedet for safaridyr skal man her pusle ﬂy på
plads, så de ﬂyver ad de rigtige ruter.
Seks gennemsigtige brikker med ﬂy
skal placeres på de rigtige positioner i forhold til for eksempel luftruter og landingsbaner, så ﬂyene aldrig ﬂyver mod
hinanden.
Den udfordring er mærkbart sværere
end Hide & Seek-spillet, da man nu har
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seks brikker at pusle med, og de samtidig
skal indpasses på spillepladerne. Ganske
vist kan 5-6-årige godt være med til de
nemmeste gåder, men sværhedsgraden
stiger langt stejlere her.
Airport Trafﬁc Control stimulerer dermed i endnu højere grad strategisk tænkning og evnen til at observere, danne

overblik og deducere sig frem til en løsning. Ulemperne er præcis de samme
som ved Hide & Seek: Man mangler en
mere udførlig social dimension. Men imponerende, at et så fængslende spilkoncept kan versioneres så elegant. Et tidløst
sommerhusspil.

sempel terningkast. Netop sådan er spillet Oshi, der med sin enkle elegance er en
skinnende strategisk perle.
Reglerne kan forklares på 30 sekunder:
Hver spiller har otte brikker, der kan symbolisere et, to eller tre point. Dette pointantal angiver samtidig, hvor mange felter
brikkerne må rykke på brættet, samt hvor
mange andre brikker de må skubbe foran
sig. Vinderen er den, der først har skubbet
syv af modstanderens point ud over brættet.
Enkelheden skinner igennem i kampens hede, hvor de første mange spil går
med forsigtig iagttagelse. Specielt da mulighederne for strategisk tænkning er

svimlende store. Samtidig er Oshi så
nemt at gå til, at børn fra 5-6-års alderen
snildt kan være med – og tilmed skubbe
de voksne ud af banen. Intet under, at Oshi i sine bedste stunder føles som speedskak egnet til alle.
Men så snubler spillet i udformningen.
Finishen på plastikbrikkerne er fornærmende billig, mens et par unødige, store
ﬂænger prægede selve brættet af træ. Ikke
at det reelt betyder noget for spilbarheden, men når alt andet bare klapper for
Oshi, er det en ærgerlig misser.
Et tankekrævende, enkelt og alsidigt
spil – et fornemt alternativ til skak.

UNDGÅ ULYKKER. I Airport Trafﬁc Control skal
man lege ﬂyveleder og placere seks ﬂy på de rigtige
positioner. Man skifter udfordringer ved at udskifte
hele underlaget, og der er dømt knagende svær
hjernegymnastik i de sværeste udfordringer.
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Lillebror til skak
OSHI
Fra 6 år
2 deltagere
Spilletid: 5-30 min.
Pris: 200 kr.
Web: www.wizkidsgames.com/oshi/
Distributør: Enigma, tlf. 32 97 30 70

erdens bedste brætspil fra backgammon til skak har alle to elementer til
fælles: simple regler og næsten
bundløs taktisk dybde. De allerbedste har
tilmed elimineret held i form af for ek-
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SKUBBET UD. Et bræt med 9 x 9 felter udgør
slagmarken i Oshi, hvor målet er at skubbe modstanderens
brikker ud over kanterne. Et elegant udfordrende strategispil,
der stiller krav til overblik og taktisk tænkning.

SPAR OP
TIL

20.000
KR.

Toyota Flex.
Fl
Vi køber
k b din
di nye Toyota
T
t tilbage
tilb
om 3 år.
Med garanti
g
…
… hvis d
du altså vil af med den igen. Uanset hvilken ny Toyota-model og farve du
drømmer om, behøver du ikke spekulere på gensalgsværdien af din Toyota om 3 år.
drømme
garanterer dig nemlig en fast tilbagekøbspris, som vi aftaler på forhånd.
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Vi forærer dig sorte lædersæder inkl. montering for kun 3
3.995
995 kr
kr. Normalprisen er
23.995 kr*. Du kan også købe den nye Auris Luna Plus, og få for 10.000 kr. 16”
alufælge og integreret 6 cd-changer. Auris fås fra 214.546 kr.1)
1) Vejl. pris ekskl. moms, metallak kr. 6.000 og lev. omk. kr. 3.580. Brændstofforbrug v/bl. kørsel 14,1-20,0 km/l.
Halvårlig grøn ejerafgift kr. 1.260-2.250. CO2-udslip 131-166 g/km. *Gælder ved køb af ny Auris produceret i
2007. Der tages forbehold for trykfejl. Alle priser er ekskl. moms.
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