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PÅ SPIL
Den vildeste
dyrequiz
’Vild med Dyr’
Fra 7 år.
2-4 spillere.
Pris: 400 kr. (inkl. medlemskab af Dyrenes Beskyttelse).
www.vildmeddyrspillet.dk

Jagt på kriminelle og kærlighed
’RoadBlock’
1 spiller.
Fra 5 år.
Pris: 150 kr. (Politiken Plus-pris: 115 kr.).

’Camelot Jr.’
1 spiller.
Fra 4 år.
Pris: 230 kr. stykket
(Politiken Plus-pris: 190 kr.).
www.p-trade.dk

Den røde bil er en eftersøgt forbryder:
Fang ham med politibilerne! Motivationen for gådepuslespillet ‘Road Block’ er lige så enkel, som spillet er velfungerende,
logisk og lærerigt. I ﬁre sværhedsgrader
går spillets 60 gåder alle ud på at placere
seks forskellige brikker med politibiler på
brættet, så betjentene afskærer alle mulige ﬂugtveje for den røde sportsvogn.
I det medfølgende hæfte er alle 60 gåder tegnet, men også deres løsninger, så
man hurtigt kan hjælpe til – eller snyde.
Sådan skal det gøres – ‘Road Block’ er indbegrebet af ’less is more’, for det er enkelt,
dybt taktisk, har et overskueligt mål og altid logisk pusleri, som er oplagt til at konkurrere på i tid. Største ulempe er, at spillet ikke er ligetil at pakke sammen, men
til en pris på 150 kr. er det en bagatel.
Tiltaler politijagter måske mest drenge, så kan pigerne derfor i stedet jagte
kærligheden i ‘Camelot Jr.’ – noget så sjæl-

dent som et gådespil i tre dimensioner.
Målet i hver gåde er, at ridder Camelot
skal kunne gå uforhindret op til sin prinsesse – og det ved, at syv forskellige træklodser sættes sammen på forskellig vis.
Det fordrer rumsans og sund logik, og
derudover imponerer klodserne i kvalitet
og ﬁnish i massivt træ.
Voksne kan relativt hurtigt gennemskue mange af gåderne, hvilket betyder,
at holdbarheden er mindre end i Road
Block. Men for børn er Camelot Jr. forbilledligt spildesign, da målet og udfordringen er klar, men svær at mestre, da man
skal tænke kreativt. Suveræn hjernespinning af højeste kaliber.
thomas.vigild@pol.dk

GÅDEFULDT. I ‘Road Block’ (nederst)
skal man i 60 forskellige gåder fange den
røde bil ved at placere politibiler rigtigt.
Det kræver logik og overblik, hvilket også
er nødvendigt, når træklodserne skal placeres rigtigt i ‘Camelot Jr.’ (ovenfor), så
prinsen kan nå sin prinsesse.

Hvad træner det amerikanske militær søløver til? Og
hvor mange salathoveder kan en stor hangorilla omtrent æde i døgnet?
Spørgsmål om alle slags dyr er omdrejningspunktet for quizzen ‘Vild med Dyr’, der udover at være forbilledligt veldesignet og lækkert udført også inkluderer et års medlemskab af Dyrenes Beskyttelse. Et
smart træk, der redder forældrenes samvittighed
sammen med morskab og dyrefakta til ungerne.
Spillet er opbygget som et traditionelt quizspil,
hvor man udfordres i ﬁre kategorier af dyreviden, og
den, der først svarer rigtigt på tre spørgsmål inden
for hver kategori, har vundet.
Spørgsmålene er velresearchede og velskrevne og
har enten tre svarmuligheder eller ja/nej-svar. Det
gør sværhedsgraden lav, men gør samtidig spillet
bredt og familieegnet.
I en særlig femte kategori skal der mimes eller tegnes et dyr for de andre spillere, og den uforudsigelighed sætter et tiltrængt præg af originalitet på spillet.
‘Vild med Dyr’ genopﬁnder ikke den dybe tallerken endsige revolutionerer quizbrætspil, for grunddesignet er set mange gange før. Men det fungerer
og er fortræffelig til dyreinteresserede børn og voksne, da spillets spørgsmål giver mange ’aha’-oplevelser.
thomas.vigild@pol.dk

Svar på spørgsmål: Søløverne optrænes til at redde dykkere, og en hangorilla kan æde 150 salathoveder, hvilket
svarer til ca. 25 kg salat i døgnet.

GÆT PÅ
DYR. Finishen
i ‘Vild med Dyr’
er forbilledlig
høj fra et stort
timeglas af træ
til lækre kort
og spilleplade.

13 GODE BUD
Børn/familie
Tantrix
Hide & Seek-serien
Spøgelsestrappen
Spøgelsesslottet
Frugthaven
SuperMark-kortspil
Voksne
Ego
BezzerWizzer
Wiseman
King of Chicago
Settlers
Ticket to Ride
Bet Your Brain

