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Spil op til sommerferien
BRÆTSPIL
THOMAS VIGILD

Små og lige til at have med i tasken, perfekte til hygge på bilens bagsæde eller i sommerhuset. Lørdagsliv har
spillet sig igennem fem nye bud på sommerens bedste og mere mobile rejsespil og giver her vurderingen af dem.

Udfordring med ﬁre brikker
HIDE & SEEK: SAFARI
Fra 5 år
1 deltager (men sjovest med selskab)
Spilletid: 5-30 min.
Pris: 149 kr.
Kan også købes med
Politiken Plus-kort til 110 kr.
Fås i andre varianter, f.eks. med pirater
Web: www.smartgames.de
Distributør: P-Trade, tlf. 50 53 80 70

t puslespil med kun ﬁre brikker?
Men hvad der lyder latterligt
nemt, viser sig at være blandt de sjoveste og mest hjernevridende rejsespil,
undertegnede nogensinde har spillet. For
når Hide & Seek i varianten Safari folder
sig ud, må selv de (bag)kloge voksne kaste
håndklædet i ringen – hvorefter ungerne
ofte er hurtigere til at takle spillets mange
udfordringer på rekordtid.
Udligningen af oddsene giver et suverænt gådespil, og ideen bag er simpel: En
række safaridyr pryder ﬁre felter, hvor en
udfordring kan være, at felterne kun må
vise fem zebraer og to elefanter. Ved at
placere de ﬁre forskelligt udformede
brikker ned i felterne, skal man skjule alle
andre dyr i junglen.
I begyndelsen er udfordringerne nemme, og man får tilmed tip til løsningerne,
men pludselig tager fanden ved sværhedsgraden. Man vender, drejer, pusler
og pruster for at få lagt de ﬁre brikker korrekt, og det er et puslespil i ordets bedste
betydning. Eller faktisk bedre, fordi Hide
& Seek – i modsætning til for eksempel et
traditionelt puslespil med motiver – viser
løsningerne på udfordringerne i det
medfølgende opgavehæfte. Det betyder

E

mindre irritation og mere sjov, hvis pusleriet går helt i hårdknude.
Største ulempe ligger i spillets natur
som rendyrket solospil, for der er faktisk
ofte en lidt for god lektie i teamwork, når
to skal pusle brikkerne på plads uden at
blive irriteret på hinanden. Alternative
spilvariationer i regelsættet som eksempelvis spil på tid eller holdspil er derfor
savnet, så spillet kunne få udvidet sin so-

ciale dimension. I kraft af den lave pris, ﬁnishen, den brede appel og høje alsidighed tager Hide & Seek stikket hjem som et
exceptionelt rejsevenligt familiespil –
brikker og bogen med udfordringer kan
for eksempel let gemmes væk i en skuffe
under spillepladen.
Et solidt sommerhit til såvel bagsædet
som bordet.

PUSLERIER. Det kræver kreativitet og overblik at
løse de 48 gåder i Hide & Seek: Safari, hvor forskellige
dyr skal skjules af de ﬁre medfølgende brikker. Der ﬁndes
kun én korrekt løsning for hver opgave, og med 48 af
slagsen i forskellige sværhedsgrader er der udfordringer
til ﬂere uger i sommerhus.

thomas.vigild@pol.dk
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Avensis Sol Plus. Merværdi: 25.000 kr. Merpris:
Merpris: 0 kr.
krr.

In-car entertainment

Vi forærer vi dig for 25.000 kr. Xenon-lygter, tonede ruder*,
* Bl
Bluetooth-teknologi
t th t k l i
og integreret 6 cd- changer oveni den i forvejen omfattende udstyrsliste.
Avensis fås fra 322.681 kr.1)

In car en
In-car
entertainment (loftmonteret SEC-modell med 9
9,5”
5” widescreen inkl
inkl. 2 tråd
trådløse hovedtlf., digital tv-tuner og game-controller med 64 indbyggede spil).
Inkl. montering. Værdi 14.995 kr. Pris 8.495 kr.2)

1) Avensis Sol Plus fås fra kr. 343.499. Vejl. pris ekskl. metallak kr. 6.000 og lev.omk. kr. 3.580. Brændstofforbrug v/bl. kørsel 10,9-17,2. Halvårlig grøn ejerafgift kr. 1.510-2.500. CO2-udslip 155-224 g/km. *Gælder stationcar. Sedan/
liftback leveres i stedet med solgardin i bagruden. 2) Gælder kun ved køb af ny Toyota. Bemærk: De viste modeller kan være vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for trykfejl. Alle priser er ekskl. moms.

