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Det skøre Lyssignal 
 
Tag de 4 terninger ud af rammen og bland dem. 
Put dem derefter tilbage i rammen, således at der 
er 4 forskellige farver på hver side af rammen. 
 
Pris: 75,00 DKK 
 
 

 

Houdini (Kuhn-Pan) 
 
Harry Houdini var en amerikansk udbryderkonge, som i 
begyndelsen af dette århundrede var kendt for sine 
udbrydertricks. 
 
Bundet på hænder og fødder, lukket inde i en kiste, blev 
han hejst ned på bunden af en havn, men var alligevel i 
stand til at frigøre sig. 
 
I dette spil repræsenterer den største brik Houdini, og de 
9 mindre brikker er de snore og kæder, han bindes med. 
 
Skub brikkerne rundt i rammen, (det er ikke tilladt at 
løfte dem), indtil den største brik er placeret i bunden af 
rammen, og ”Houdini er frigjort af sine lænker”. 
 
Spillet vil give dig timevis af underholdning og udfordre 
din logiske sans. 
 
Pris: 99,00 DKK 
 

 

Othello 
 
Strategispil for 2 personer fra 7 år og op. 
 
Mål: 138x138x30 cm 
 
Spillet består af et bræt inddelt i 64 felter samt 64 små 
pinde, der alle har to kontrastfarver (sort/hvid). 
 
De to spillere vælger hver sin farve. Brættet tømmes for 
pinde og fire pinde anbringes i centrum af brættet. 
Spillerne skiftes til at prøve at erobre hinandens pinde. 
 
Spillet bygges således op fra centrum og ud til siderne. 
Når brættet er fyldt op, er spillet slut, og den spiller der 
har flest pinde i sin farve har vundet. 
 
Dette spil har store strategiske muligheder og 
udfordringer. Et spil med udvikling, som kan spilles igen 
og igen. 
 
Pris: 135,00 DKK 
 
 

 

  



Pyramide (5-dele) 
 
Alder: Fra 6 år. 
 
Opgaven går ud på at bygge en tre-sidet pyramide 
af de 5 forskellige trædele. 
 
Pris: 75,00 DKK (Udsolgt) 
 

 

 

Tømrerknuden 
 
Saml de 5 stykker til en tømmerknude. 
 
 
 
 
 
 
Pris: 75,00 DKK 
 

  
  
  
  
  

Soma Cube 
 
Denne puslekube består af 7 forskellige klodser, der skal 
sættes samme til en terning/kube.  
 
Der er 240 forskellige løsningsmuligheder. 
 
Derudover kan der også bygges et stort antal andre 
figurer. 
 
Pris: 95,00 DKK 
 

  
  

Soma Cube, colour 
 
Denne pusleopgave består af 7 forskellige klodser, 
der skal sættes sammen til en terning/kube.  
 
Der er 240 forskellige løsningsmuligheder.  
 
Det er også muligt at bygge flere andre figurer af 
klodserne. 
 
Pris: 85,00 DKK 
 

 

 

Triangular Puzzle 
 
De 10 trekantede brikker skal placeres i den tre-kante-
de ramme. Alle brikkerne skal ligge ned, og ingen brikker 
må overlappe hinanden eller gå ud over rammen. 
 
Pris: 99,00 DKK 

 

 
 

  



Colour Race 
 
Color Race er et kombinationsspil for 2 personer, hvor 
man dyster om, hvem der hurtigst kan få sine brikker til 
at ligge, ligesom det er vist på opgavekortet.  
 
Brikkerne må selvfølgelig ikke løftes ud af rammen! 
 
Pris: 135,00 DKK 
 

 
 

New Zealand Puzzle 
 
New Zealand puzzle er et kombinationsspil, som anses 
for at være et af de sværeste i verden at løse. 
 
De 16 brikker skal placeres i rammen efter følgende 
regler: 
 
1. Intet symbol må lægges ovenpå samme symbol 
(f.eks. ikke får ovenpå får). 
 
2. Intet symbol må lægges ved siden af samme symbol 
hverken vandret, lodret eller diagonalt. 
 
3. Når en brik er lagt, kan det symbol, som det dækker, 
ikke længere anvendes. 
 
4. Når en brik er lagt, må den ikke flyttes. 
 
Hvis der ikke er flere muligheder for at lægge en brik, 
startes spillet på ny. 
 
Pris: 135,00 DKK 
 

 

Rush Hour 
 
Et efterhånden klassisk grublespil for 1 person fra 8 
år og op. 

Det gælder om at finde ud af, hvordan man kan få 
sin røde bil fri af trafikproppen ved at skubbe 
rundt med bilerne (op/ned, højre/venstre), men 
uden at løfte eller dreje bilerne. 

Der er 40 opgavekort i 4 sværhedsgrader. Vælg et 
opgavekort og sæt bilerne op som vist på kortet. 

De første opgaver er forholdsvis nemme, men så 
bliver det hele noget mere udfordrende. 

Pris: 299,00 DKK 
 

 
 

 

  



IQ Puzzler Pro (fra SMART GAMES) 
 
For 1 person fra 6 år og op. 
 
120 udfordringer i 3 forskellige spiltyper (både 2D 
og 3D) og forskellige sværhedsgrader (fra let til 
ekspert). Spilleregler vedlagt. 
 
Pris: 129,00 DKK 
 

 

    
 

Anti Virus (fra SMART GAMES) 
 
Udfordring for 1 spiller fra 8 år og op. 

Rigtig god hjernetræning for børn år 8 år, men også 
for alle andre, der har lyst til at tage udfordringer. 
 
Spillet består af en lille opgavebog med 60 
udfordrende opgaver i forskellige sværhedsgrader 
(12 Begynder opgaver, 12 Junior opgaver, 12 
Expert opgaver, 12 Master opgaver og 12 Wizard 
opgaver). Løsningerne står på bagsiden af hver 
opgave, hvis det nu skulle gå helt galt. 
 
Opgaverne går ud på, at få skubbet den røde virus 
ud af systemet! 

Let ser det ud, men tag ikke fejl, det bliver 
udfordrende og rigtig sjovt. 

Pris: 249,00 DKK (Udsolgt) 

 

 

Grabbit (fra SMART GAMES) 
 
Spil for 2-4 personer. 
 
Hungry rabbits are jumping around the vegetable 
garden.  
 
Different vegetables become visible as the rabbits 
look under leaves. Can you remember which 
vegetable is planted where? If not, animals that 
live underground will take your vegetables back! 
 
Will you be the first to collect all 4 different 
vegetables? 
 
Pris: 319,00 DKK 
 

 
 

Froggit (fra SMART GAMES) 
 
Spil for 2-4 personer. 
 
Kryds dammen, men pas på fiskene! 

Før din frø over dammen, og forhindr de andre i at 
gøre det samme! Den spiller, der først får hele 
frøfamilien over på den anden side, vinder spillet! 
Men pas på - fiskene I dammen kan skræmme din 
frø helt tilbage til start! 

Vil man vinde, skal man tænke kritisk, dynamisk 
og taktisk! 

Pris: 319,00 DKK 
 

 
 

 



 

Walk the Dog (fra SMART GAMES) 
 
Spil for 1 person. 
 
Can you let the dogs out? 

Can you keep your pets on a short leash and avoid 
trouble with the other dogs and cats?  

Use logic and deduction skills to position your 
dogs, so they cannot start to fight and make sure 
not to get tangled up.  

Try to solve all 80 challenges, from easy to expert, 
but beware, it may not be a walk in the park. 

Pris: 225,00 DKK 

 
 

Dinosaurs Mystic Island (fra SMART GAMES) 
 
Spil for 1 person. 
 
Brug din hjerne til at bygge din helt egen udgave 
af "Jurassic Park" - en ø, kun for dinosaurer! 

Dinosaurs Mystic Islands udfordrer spilleren til at 
sikre, at de plante- og kødædende dinosaurer 
bliver adskilt på øerne, afhængigt af øernes form. 

Færdiggør de 60 udfordringer ved at placere øerne 
som vist. 

Pris: 249,00 DKK 
 

 
 

Jungle Hide & Seek (fra SMART GAMES) 
 
Spil for 1 person. 
 
Explore the jungle. Find the animals Can you find 
the Asian jungle animals shown on your challenge 
and hide all the others? Featuring 80 challenges 
and a double-sided game board, Jungle Hide & 
Seek is like two games in one: the “day” side 
features a 4-grid game and the “night” side 
features more difficult challenges in one big grid. 
 
Pris: 249,00 DKK 
 

 
 
 
 

Squirrels Go Nuts (fra SMART GAMES) 
 
Et nuttet hovedbrud for 1 person, 6+ årige. 

Nomineret til Årets Børnespil 2020! 

Igennem 60 udfordringer får barnet testet sin 
koncentration og rumlige intelligens, når han/hun 
forsøger at hjælpe egerne med at få bragt hele 
vinterforrådet i sikkerhed.  

Pris: 199,00 DKK 

 
 

  



Monsters Hide & Seek (fra SMART GAMES) 
 
Spil for 1 person. 

Monsters Hide & Seek is a solo game where you 
find the solutions through logical thinking. A target 
age for this game is 6+. 

Are there monsters hiding under the bed? Choose 
an assignment. Use the 4 puzzle pieces to cover all 
monsters, except those shown in the quest. Only 
one solution is possible at a time. 

The game Monsters Hide & Seek contains 60 
different challenges. 

Pris: 249,00 DKK 
 

 
 

Digits (fra SMART GAMES) 
 
Spil for 1 person. 

Crunch the numbers and make them fit! 

If you're counting on a real challenge, IQ Digits 
has you covered! Can you place all the puzzle 
pieces on the gameboard and make sure the 
numbers add up? IQ Digits is a unique travel game 
featuring 120 challenges, from easy to expert. 

Pris: 189,00 DKK 

 
 

Pirates Crossfire (fra SMART GAMES) 
 
Spil for 1 person. 

Fire up your cannons... and your brains! 

Can you navigate your ships to bring the enemy 
into the line of fire and sink his ships? Or will you 
keep the peace and avoid total war? Fire up your 
cannons - and your brains - to find out! Pirates 
Crossfire offers 4 playing modes and includes 80 
challenges (20 in each mode). 

Pris: 249,00 DKK (UDSOLGT) 
 

 
 

 

  



Tantrix Game Pack 
 
Tantrix er prisbelønnet over hele verden. (fra 6-100 år). 
 
Det er: 
 
* Et strategi-spil for 2. (Der afholdes verdensmester-
skaber). 

* Et familiespil for 3 eller 4 personer (alder 8 – 118 år). 

* Et hovedbrud for alle (IQ 80 – 250). 

* Kabalespil (af den krævende slags). 

Tantrix Game Pack indeholder: 
*56 forskellige håndmalede spillebrikker af slidstærkt 
bakelit. 
*En rigt illustreret dansk aktivitetsguide på 50 sider. 
*En praktisk taske, som kan medbringes overalt. 
 
Pris: 275,00 DKK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tantrix Discovery 
 
Alder: fra 6-100 år. 
 
Tantrix Discovery er en god introduktion til spillet Tantrix.  
 
Man kan have glæde af Tantrix Discovery fra ca. 6 års-
alderen. Der er 10 udfordrende opgaver – fra meget 
enkle til svære. 
 
Brikkerne er nummererede på bagsiden. Nummerets 
farve angiver, hvilken farve der skal dannes kreds med. 
 
Tantrix Discovery kan udbygges uendeligt. Farvekoden 
passer altid. 
 
Spillet udvikler strategisk tænkning og træner både den 
logisk-matematiske og den rummelig-visuelle intelligens. 
 
Pris: 89,00 DKK 
 

 
 

Tantrix X-treme 
 
Alder: fra 6-100 år. 
 
Tantrix X-treme is a more challenging version of the 
Tantrix Discovery game for more advanced thinkers. 
 
Tantrix Xtreme contains eight loop puzzles that are 
similar to the Discovery puzzles but with an extra twist – 
no colour clues are given for each level.  
 
Tantrix Xtreme has 10 bakelite tiles and contains ten 
solitaire puzzles with the aim being to make ever 
increasing loops of different colours. The simplest puzzle 
uses just three tiles and each tile added leads to a new, 
harder puzzle so it gets more and more challenging. 
 
When you play Tantrix for the first time, you rapidly 
begin to understand why it won “Puzzle of the Year 2000” 
in Australia and “Best New Game” at the Paris Toy Fair. It 
is a hugely enjoyable way to develop strategic thinking, 
spatial ability, problem solving  
and memory skills, and is perfect for both adults and 
children. 
 
Pris: 89,00 DKK 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

3D Crystal Puzzle 
 
Lav dit ege lille kunstværk af forskelligt formede 
brikker. Jo flere brikker, jo sværere er det at 
samle. 
 
Vælg mellem følgende motiver: 
 
Rose rød (44 brikker). Pris: 89,00 DKK 
Rose pink (44 brikker). Pris: 89,00 DKK 
Hjerte (46 brikker). Pris: 99,00 DKK 
 
Bamse, gylden (41 brikker). Pris: 89,00 DKK 
Sko, lyserød (44 brikker). Pris: 89,00 DKK 
Svane (44 brikker). Pris: 99,00 DKK (udsolgt) 
 
Hund Golden (41 brikker). Pris: 99,00 DKK 
(udsolgt) 
Roser i vase (47 dele). Pris: 99,00 DKK (udsolgt) 
Æble, grøn (44 brikker). Pris: 89,00 DKK 
 
Elefant (40 brikker). Pris: 89,00 DKK 
Kanin (42 brikker). Pris: 99,00 DKK (udsolgt) 
Kranium (49 brikker). Pris: 99,00 DKK (udsolgt) 
 
T-Rex, gylden (49 brikker). Pris: 110,00 DKK 
T-Rex, grøn (49 brikker). Pris: 110,00 DKK 
Kat + killing, grå, (49 brikker). Pris: 99,00 DKK 
 
Isbjørne med unge, (40 brikker). Pris: 110,00 
DKK (udsolgt) 
Panda med unge, (51 brikker). Pris: 110,00 DKK 
(udsolgt) 
Giraf med unge, (38 brikker). Pris: 110,00 DKK 
 
Elefant med unge, (46 brikker). Pris: 110,00 DKK 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

  



 

 

 

Magi Labyrinten 

Et fantastisk spil hvor man skal forsøge at finde frem til 5 
af de mystiske symboler. Problemet er bare, at de er 
placeret rundt omkring i den magiske labyrint, der er 
fyldt med usynlige mure. Spillet ændres fra gang til 
gang, fordi labyrinten ændres. 
 
I rollen som troldmandslærlinge skal man ved hjælp fra 
terningen storme rundt på spillebrættet og samle 
bestemte genstande. Den, der først samler fem 
genstande sammen, har vundet, men problemet er, at 
hele spillepladen er spækket med ”usynlige” vægge. 
Rammer man ind i dem, så er det tilbage til start – nu 
den erfaring klogere, at den vej ikke var farbar. 
 
Det ”magiske” trick er, at man før hvert spil konstruerer 
en tilfældig labyrint af små træ-vægge. Denne labyrint 
placeres under selve spillepladen, hvor man 
efterfølgende stiller sin spillebrik. Via en magnet i bunden 
hæfter man en metalkugle fast under spillepladen, 
hvorved ens spillebrik er todelt og består af både den 
synlige brik og den skjulte metalkugle. På den måde kan 
man ikke se væggene i labyrinten, men når ens todelte 
spillebrik støder ind i en væg, mister kuglen og dermed 
spillebrikken sin magnetiske kraft, kuglen ryger ned i en 
af æskens hjørner, og man sendes tilbage til start. 
 
Spillet går altså ud på at huske, hvor de usynlige vægge 
er, alt efter de fejltrin som man selv og modspillerne 
foretager.  
 
Et udfordrende og overraskende spil, hvor man 
altid kan konstruere nye labyrinter med de små 
træ-vægge. ”Magi Labyrinten” er et foranderligt 
brætspil, der aldrig mister sin helt unikke karakter. 
 
2-4 spillere fra 6 år.  
Spilletid: 20-30 min.  

Pris: 249,00 DKK 
 

Cupcake Academy 
 
Kun ved samarbejde sikrer I jer en plads på 
Cupcake-akademiet!  

Cupcake Academy er et samarbejdsspil, hvor I i 
fællesskab skal løse et logisk hovedbrud. 

1 Vend timeglasset og afslør jeres første opgave. 
2 Ryk cupcake-formerne efter opgavens viste 
instrukser.  
3 Hvis I har været mesterlige konditorer, rykker I 
videre til næste opgave.  

Når I mon at udføre alle opgaver inden, tiden er 
gået? 

Indhold: 20 cupcake-former, 13 tallerkener, 61 
kort, 1 timeglas, regler. 

Passer godt til både saftevand og rødvin! 

Pris: 199,00 DKK Udsalg: 149,00 DKK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Puslespil – Dyrekreds 

Puslespil i træ med 27 brikker. 

Mål: 30,7 cm i dia. 

Pris: 75,00 DKK (udsolgt) 
 
 

 

 

Puslespil – Jordkloden 
 
Puslespil i træ med 57 dobbeltsidede brikker. 
Den ene side er med Europa, Asien og Afrika, og den 
anden side er med Nordamerika og Sydamerika. 
Så hvordan skal brikken lige vende? 
 
Mål: 30 cm i dia. 
 
Pris: 75,00 DKK (udsolgt) 
 

 

 

Tricky Puzzle 
 
Puslespil i træ med 9 brikker. 
 
De 9 brikker skal lægges i et kvadrat (3x3) således at 
motiverne matcher. Motiv af Peggy Diggledey. 
 
Pris: 35,00 DKK 
 

 

 
 

Perpetual Puzzle Dogs 
 
Sjovt og udfordrende puslespil, der kan laves på tre 
forskellige måder. Der er 36 brikker i æsken, der 
har magnet lukning. 
 
Tag med ind i Makoto Nakamuras uendelige 
verden. Han har designet dette smukke puslespil. 
Læg brikkerne i flotte mosaik-former, eller følg de 
noget sværere puslespils regler. 
 
Pris: 75,00 DKK 
 

 
 

 
 

 

 

  



Brains: Japanese Garden 
 
Denne smukke japanske have inkluderer 50 luskede 
gåder. Med de rigtige havebrikker kan du skabe den 
smukkeste have. 
 
Indeholder: 25 dobbeltsidede hovedbrudsark, 7 
havebrikker, 1 holder med hints og løsninger, 
regler. 
 
For 1 person fra 12 år og op. 
 
Pris:149,00 DKK 
 

 

  
 

Mindo Dog (engelsk) 
 
Logik-spil for 1 person. 
 
Help Boxer meet his friends on his way home!  
 
Position the Tiles to match the pattern on the 
Challenge Card. The card always shows you where 
to position Boxer at the start of each challenge. 
 
Pris: 109,00 DKK 
 

 
 
 

Mindo Kitty (engelsk) 
 
Logik-spil for 1 person. 
 

This kitten themed solo puzzle is the paws-itively 
adorable version of Mindo. 
 

Turn and flip the double-sided tiles until you have 
recreated the color pattern on the challenge card. 
They only fit one way into a 3x3 or a 4x4 grid, so 
think and plan carefully. 

 
Pris: 109,00 DKK 
 

 
 
 

  



Tutto (Kortspil) 
 
Træk et kort og kast terningerne. 
Skal du sikre dig pointene… eller risikere alt? 
 
Kortene angiver bonusmulighederne og med 
terningerne samler du de nødvendige 
kombinationer. Snart melder spørgsmålet sig: skal 
du sikredig pointene, eller risikere alt for en højere 
bonus? 
 
Et spil for 2-10 personer fra 8 år og op. 
Spilletid: ca. 30 min. 
 
Pris: 99,00 DKK 
 

 
 

 

Illusion (Kortspil) 
 
Hvilke farver ser du egentlig? 
 
Stoler du på det, du ser? Hvilke farver ser du 
egentlig? Det er præcis det, Illusion handler om. 
 
Reglerne er rørende enkle, så du kan spille det med 
det samme. Lille mod stor, unge mod gammel. 
Hvem har det skarpeste blik, og lader sig ikke 
narre? 
 
Indhold: 98 farvekort, 12 pilekort, 1 
spillevejledning. 
 
Pris: 149,00 DKK 
 

 

 

Who did it? (Kortspil) 
 
”Det var IKKE min papegøje, der sked midt på 
stuegulvet, men jeg tror, det var kaninen!” 
 
Den stolte ejer af den søde lille kanin må hurtigst 
muligt rense sit navn og give en af de andres 
kæledyr skylden. Du skal stole på din hukommelse, 
ellers anklager du et kæledyr, der allerede er blevet 
renset for mistanke, og så står du med skammen. 
 
For 3-6 personer fra 6 år og op. 
Spilletid: Ca. 15 min. 
 
Pris: 99,00 DKK 
 

 
 

 
 

 

  



Taco, Cat, Goat, Cheese, Pizza (Kortspil) 
 
Er du klar til hånd-klaskende kaos!? 
 
Så kast dig ud i dette vanedannende kortspil, der 
både er hugtigt og kan læres på 20 sekunder.  
 
Smæk kort på bordet, mens I genager ordene: 
Taco! Cat! Goat! Cheese! Pizza! 
 
Glem ikke disse 5 mærkelige ord! Så snart det 
vendte kort matcher det ord, der er blevet sagt, 
gælder det om IKKE at være den sidste til at 
KLASKE hånden på kortbunken i midten. Hvis man 
er den sidste, får man alle bunkens kort. Så det 
gælder om at komme af med alle dine kort hurtigst 
muligt! Men pas på - det er sværere end man skulle 
tro. Dette vanedannende spil er lige så unikt som 
dets navn. 
 
Måske årets sjoveste spil og et hit til 
enhver selskabelig spilaften. 
 
Indeholder: 56 kort 
 
For 3-8 personer fra 8 år og op. 
Spilletid: ca. 10 min. 
 
Pris: 159,00 DKK 
 

 

 
 

 

Piccolo (kortspil) 
 
Hotellet har et bredt udvalg af kufferter - store og 
små, gule og røde.  

Hver gang en spiller vender et nyt kort, ændres 
farverne og antallet. 

Pas nu på! Den spiller, der først ringer efter 
Piccolo, vinder runden. Men – man må kun ringe 
efter piccoloen, hvis man har fem ens kufferter 
synlige. 

For 2-6 spillere fra 7 år. 

Pris: 159,00 DKK 
 

 
 

  



L.A.M.A. (Kortspil) 
 
Det farverige LAMA er lige så simpelt, som det er 
sjovt. Det handler nemlig bare om at komme af 
med sine kort som den første. Er man det, får de 
andre spillere minuspoint, alt efter hvilke kort de 
sidder tilbage med - selv får man lov til at FJERNE 
én minuspoint-jeton. 

Hvis du synes, det lyder lidt som UNO, så er det 
ikke dig, der er galt på den! Det er nemlig en slags 
opdatering til den efterhånden lidt gamle klassiker. 
Siden UNO kom ud, er der sket meget inden for 
spildesign, og det er LAMA en ”kropsliggørelse” af. 

I samme fascinerende simple stil findes der kun 7 
slags kort i spillet: talkort med tallene 1-6, og et 
LAMA-kort. Talkort giver 1 minuspoint; LAMA-kort 
10! 

De kort, man lægger til bunken, skal enten have 
samme værdi eller være 1 højere end kortet, det 
lægges oven på. Men hvad sker der så, når man 
når '6'? Frygt ej. Der kan man nemlig spille et 
'LAMA'-kort, der på sin vis starter runden forfra - 
andre spillere kan spille et LAMA-kort ELLER en 
1'er. 

På sin tur skal man gøre én af tre ting: lægge et 
kort på bunken, trække et kort fra trækbunken 
eller melde ”pas”. (Vi råber LAMA her på kontoret - 
hvorfor ikke? Melder man pas, er man ude af 
denne runde, og får dé minuspoint, man har på 
hånden. 

LAMA er et rigtigt fint familiespil, der hurtigt kan 
pakkes ud, læres, spilles og vindes! 

Pris: 149,00 DKK 
 

 
 
 
 

  



Elixir Mixer (kortspil – på dansk og engelsk) 
 
It's time for the annual Festival of Wizardry and 
Witchcraft! Battle against the best wizards and 
witches in the world to prove you can mix the best 
potions and become this year's winner! 

At the start of Elixir Mixer, each player has a hand 
of five ingredient cards. The elixir cards and ten 
bonus cards are placed on the table, with six 
random ingredient cards next to them as a market. 
On a turn, take one of three possible actions: 

 - Draw a card from the deck. 
 - Take a card from the market, and then refill the 

market. 
  

- Place one card from your hand into the market, 
then take any number of cards so long as their 
sum equals the card placed, then refill the market. 
 

If you have several cards of the same colour in 
your hand and their total value corresponds to the 
value of the top elixir card of that colour, you can 
discard these cards to collect that elixir.  

You can create several elixirs in the same turn. 
End your turn by seeing whether you can claim 
one of the bonus cards by meeting the depicted 
requirements, such as an elixir or each colour or 
three purple elixirs.  

Each collected elixir and bonus card is worth 1 
point, and whoever collects 8 points first wins. 

Pris: 89,00 DKK 
 

 
 
 

  



Quinto (Terningespil) 
 
Qwinto er efterfølgeren til det populære spil Qwixx. 
I Qwinto arbejder spillerne på tre stigende 
nummer-serier. Hver spiller har et stykke papir 
liggende foran sig med en orange, gul og lilla 
række, der er fyldt med tal under spillet. Den 
person, der kløgtigt skriver resultatet af kastet i en 
af de tre farvede rækker og scorer flest bonuspoint 
vinder spillet! 
 
Specifikationer: 
Antal spillere: 2-6 
Spillets varighed: 15 minutter 
Alder: fra 8 år 
 
Indhold: 
3 terninger 
1 scoringsblok 
4 blyanter 
Spilregler 
 
Pris: 139,00 DKK 
 

 
 

Terninge-Ligretto (Würfel-Ligretto) 
 
The game transfers Ligretto's idea of simultaneous 
play to a simple dice game. 

Würfel-Ligretto consists of 24 dice in four colors (6 
each in red, yellow, green and blue), 4 dice cups, a 
cloth bag and a game board to place the dice on 
(with a column in each colour and rows numbered 
from 1 to 6). 

At the beginning of each round, the players draw 
an equal number of dice from the cloth bag 
depending on the number of players. 

Then they roll their dice simultaneously and try to 
place their dice on the placement board as fast as 
possible. Of course, dice may only be placed in the 
column of the corresponding color and they have 
to be placed in ascending order (e.g. the 3 may 
only be placed when the 1 and 2 are already in 
place). At any time, a player may reroll ALL his 
unplaced dice. 

As soon as one player gets rid of all his dice, play 
stops. For each of his unplaced dice, each player 
gets minus one point. In addition, the player who 
finished first positively scores the sum of all 
unplaced dice. The game is played in several 
rounds. 

Pris: 159,00 DKK 
 

 
 



Kluster (Magnet-spil) 
 
Det bliver ikke meget mere simpelt end Kluster. 

Hver spiller får en stak magneter, og skiftes til at 
lægge dem på spillepladen, der udgøres en tydelig, 
orange snor. Spilleren, der først kommer af med 
alle sine magneter, vinder spillet. Det lyder måske 
nemt, og det er det også. Og så dog. 

For det er jo sådan med magneter, at de er… 
(drumroll please) magnetiske! Så jo flere 
magneter, der er i spille feltet, jo sværere bliver 
det at lægge endnu en magnet på, uden at de 
CLICKER, KLASKER, og KLYNGER sammen! Og 
uheldigvis er det sådan, at når du lægger en 
magnet, der gør, at nogle magneter gør, hvad 
magneter nu engang gør, skal du tage alle de 
sammenhængende magneter op i hånden! Og det 
er jo ikke så smart, når det netop gælder om at 
komme af med dem. 

Det, at spillepladen bare er en snor, og derfor kan 
ændres og skubbes til gør, at to spil aldrig vil føles 
ens – du kan sågar prøve at bruge magneterne til 
at rykke på snoren under spillet, så det bliver 
sværere for modstanderne. Det gør også, at man 
kan tage spillet med overalt – det kommer sågar 
med en lille pose, som alle spilkomponenterne kan 
være i. 

Kluster er altså et af de spil, der kan spilles af 
absolut alle, der besidder evnen til at lægge 
objekter fra sig. Og det er det, der gør det så 
genialt. Det bliver desuden ikke mere 
tilfredsstillende, end når din oversikre modspiller 
lægger sin sidste magnet, og en kakofonisk 
‘KLACK’ kan høres, idet alle magneterne beslutter 
sig for, at de var ensomme, og hægter sig til 
hinanden. Det får man ikke i andre spil. 

Pris: 219,00 DKK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kitty Cat (Huskespil) 
 
I huske-spillet Kitty Cat skal man hjælpe 
killingerne med at jagte garnnøgler og nå rundt 
om kurven, uden, at kattemødrene opdager det! 
 
Man slår to terninger for at vælge en kattemor, og 
så skal de gætte eller huske, hvilket øje der er 
farligt, så de undgår at blive sendt lige på hovedet 
i seng.  
 
Børn træner deres hukommelse på en hyggelig 
måde - og man kan sagtens bare lege med spillet, 
uden at følge reglerne! 
 
Pris: 225,00 DKK 
 

 
 

 



 
 

Quick Puck Pro 
 
Quick Puck Pro er et superenkelt og super sjovt 
spil. Let at lære, endnu lettere at komme i gang. 
Spillet er klar til at løbe lige ud af pakken. 

Spillerne konkurrerer om at skyde skiver hurtigst 
og med størst mulig træfsikkerhed gennem 
åbningen mellem de to banehalvdele. Du vinder 
straks runden, når alle skiverne befinder sig på 
modspillerens banehalvdel. 

Kom godt i gang og bombardér din modstander 
med pucker for at tage sejren hjem. Quick Puck 
Pro er et tempofyldt spil og god underholdning for 
alle aldre. 

Pris: 299,00 DKK (Udsolgt) 
 

  
 

Quick Puck Pro Mini 
 
It's Quick Puck Pro but in a nifty, handy and 
convenient travel size!  
 
With Quick Puck Pro you can puck quickly on the 
go! 
 
Pris: 199,00 DKK (Udsolgt) 

 
 
 
 
 
 
 
 

WeyKick Magnetisk Bordfodboldspil 
 
Flot magnetisk fodboldspil i bøgetræ. 
 
Styr dine spillere med magneterne under bordet. 
 
Stadion Fix 7500A (grøn bane med plexiglas, 2-4 
spillere): 
Pris: ca. 1.900,00 DKK  
 
Arena Fix 7700A (med plexiglas, 2-6 spillere): 
Pris: ca. 3.500,00 DKK 
 

 
 
 
 

 

 

  



Bog: ”Alle Tiders Labyrinter” 

Bogen er skrevet af labyrintolog Jørgen Thordrup. Den er 
på 176 sider. Denne bog er det eneste større værk, der 
findes på dansk om labyrinter, og den eneste der findes 
om labyrinter i Danmark. 

Pris: 150,00 DKK 
 

 
 

 
 

Caerdroia 

Caerdroia er et uafhængigt tidsskrift om labyrinter 
skrevet af labyrintentusiaster til labyrintentusiaster. Det 
udkommer ca. en gang om året, og omhandler sidste nyt 
om labyrinter – både nye og gamle – i hele verden. 

Caerdroia er på engelsk! 

Kunne du tænke dig at abonnere på Caerdroia? 
Så kontakt Labyrinthia, som er distributør i Danmark. 
Et abonnement koster DKK 95,00 + forsendelses 
omkostninger. 
 
Pris: 95,00 DKK (+ forsendelsesomkostninger) 
 

 
 
 

 

 


