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3+6 j. 32-4 kind. 
AROUND THE WORLD
Tijdens je reis rond de wereld bezoek je duizend-en-een onvergetelijke 
steden. Deel deze reis met je vrienden en stuur ansichtkaarten! 
Wie maakt de mooiste reis?
Kenmerken: Spelduur: 15 min.
Samenstelling: 1 bord, 16 ansichtkaarten, 1 dobbelsteen, 4 houten 
reiziger-pionnen en 3 voertuig-pionnen, spelregels.

PU1821   € 21,95

3+8 j. 32-4 kind. 
LANDEN VAN EUROPA
Ontdek Europa met zijn hoofdsteden en vlaggen via een leuk en 
spannend spel.  € 29,99
HA304532    € 17,95

3+7 j. 32-4 kind. 
ALIEN CAFÉ
In dit spel kun je ober zijn in een heus fastfoodrestaurant voor Aliens. 
Ze komen speciaal voor jouw goede service, dus maak geen blunders! 
Samenwerken is de boodschap.

AM4755   € 23,90

3+8 j. 33-10 kind. 
SABOTEUR
Saboteur is een kaartspel waarbij de spelers met speelkaarten een 
mijnenstelsel met gangen aanleggen. De spelers krijgen in het geheim 
een rol toegewezen. De dwergen proberen via de gangen een route naar 
een kaart met een verborgen edelsteen aan te leggen. De sabouteurs 
proberen dit te verhinderen. Afhankelijk van jouw rol verdien je 
winstpunten(goudklompjes) met succes of een mislukking.

GM92367   € 11,99

3+7 j. 31-4 kind. 
VIND VIJF!
5 dobbelstenen, 5 ronden – vormen van 5 vinden! Gelijktijdig zoeken de 
spelers verschillende vormen van 5 op hun bord en omcirkelen die met 
de stift. Maar let op: de plaats is beperkt en de vormen moeten alle 
gegooide symbolen omvatten! Bovendien kan op elk moment de 
zandloper omgedraaid worden, wat het einde van de ronde inluidt. 
Verschillende vormen van 5 leveren een verschillend aantal punten op. 
Wie na 5 ronden de meeste punten heeft, wint het spel!

TE4969   € 16,95

3+8 j. 32-6 kind. 
LAMA
Vlot kaartspel. Het motto van L.A.M.A.: Leg Alle Minpunten Af. Leg 
steeds een kaart af, anders krijg je er minpuntenfiches voor. Lukt het je 
om al je kaarten kwijt te raken, dan mag je een fiche teruggeven. En dat 
mag er één van waarde 1 of van waarde 10 zijn. Wie heeft aan het einde 
de minste minpunten?

YA9931   € 11,99




