Welkom bij deze derde uitgave van Heerlijk Spelen! Heerlijk Spelen staat boordevol nieuwtjes en spellentips, is volledig gratis en wordt met name verspreid via winkeliers en beurzen.
In dit magazine kun je kennismaken met een groot aantal van onze spellen die garant staan voor
jarenlang speelplezier met vrienden, kennissen en familie. Heerlijk spelen en volop genieten van de
gezelligheid.
Bij het samenstellen van dit nieuwe magazine hebben we ons laten leiden door de succesvolle periode
die achter ons ligt met vele nominaties en spellenprijzen. We stellen ook nieuwe spellen aan je voor en
nodigen je van harte uit om deze spellen te ontdekken.
We wensen je heel veel lees- en spelplezier toe.
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Pas op met Qwixx, want voor je het weet heb
je qwixx-koorts en blijf je aan het dobbelen!

H

et leuke van dit spel is dat iedere speler actief meedoet, ook tijdens een
beurt van iemand anders! Het doel is om zoveel mogelijk getallen in de
vier rijen aan te kruisen. Hoe meer kruisjes in een rij, hoe meer punten je
verdient. Wie in totaal de meeste punten scoort, is de winnaar!
Iedere rij heeft een kleur die correspondeert met de kleur van één van de vier
gekleurde dobbelstenen. Elke beurt gooit een speler met zes dobbelstenen
(2 witte en 4 gekleurde). Iedereen mag de som van de witte dobbelstenen in een rij
naar keuze aankruisen. Degene die aan de beurt is, mag daarnaast de som van één
witte dobbelsteen en één gekleurde dobbelsteen kiezen en die in de desbetreffende
rij wegstrepen. In een rij moet je vanaf links beginnen, maar zodra je een cijfer in de
rij hebt overgeslagen mag je deze niet meer aankruisen…. Kies je voor om een keer
geen kruisje te zetten of voor het overslaan van een getal? Als je aan de beurt bent
moet je een kruisje zetten en als dat niet lukt, krijg je strafpunten.
Qwixx kan in twee minuten worden uitgelegd en is spannend tot de laatste worp.

Zijn al je scoreformulieren
van QWIXX op? Dan zijn
er nieuwe lege scorebloks
apart verkrijgbaar!

Naast de kleine versie van Qwixx hebben we ook een grote versie uitgebracht,
Qwixx Deluxe, met afwisbare scorebordjes, viltstiften en een zachte dobbelbodem
voor oneindig veel speelplezier!

Naast het dobbelspel is er ook het Qwixx Kaartspel. Dit kaartspel is net zo eenvoudig en spannend
als het dobbelspel. Het Qwixx-gevoel blijft volledig in stand, maar nu kun je beter vooruit te plannen
om zo meerdere kruisjes in één keer te plaatsen! Dit kaartspel is dan ook wat tactischer. Rijen worden
nu per speler afgesloten en de jokerkaarten zorgen voor nog meer variantie in het spel. Houd je Qwixx
Familie compleet met dit verslavende kaartspel!
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15 min
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Ga dat varkentje maar eens wassen!

I

n de modder voelt een varken zich pas
écht fijn! Het zal je dan ook niet verbazen dat in het vlotte en vrolijke kaartspel
Moddervarkens de spelers hun varkens
lekker in de modder mogen laten spelen.
Hoe schoner je varkens op het einde van
het spel zijn, hoe minder punten je hebt.
Dus hoe meer modder, hoe beter!
In Moddervarkens probeert iedere speler
zijn varkens te laten spelen in de modder
om ze lekker vies te maken. Maar pas op,
want je tegenstanders zullen alles in het
werk stellen om jouw varkens weer schoon
te wassen. Een stal komt dus goed van pas,
want een dak biedt sowieso bescherming

tegen regenkaarten. En als je de deur dan
ook nog eens dicht laat timmeren, dan kan
geen boer binnenkomen om jouw varkens
schoon te boenen. De speler die uiteindelijk
alleen maar moddervarkens voor zich op
tafel heeft liggen, wint het spel!
Moddervarkens is leuk, snel en interactief en voor vlotte spelers bevat het spel
zelfs nog een snellere variant. Dus ga dat
varkentje van je tegenstanders maar eens
wassen!

2-4

15 min

7+

Het fantastisch grote spel in het piepkleine blikje!

D

it piepkleine blikje ziet er natuurlijk schattig uit. Maar vergis je niet:
Kwatro is voor zo’n kleine verpakking met recht een fantastisch groot spel!
Met de 66 kaarten leg je in een mum van
tijd een flink speelveld op tafel.
Elke kaart bevat drie eigenschappen: een
kleur, een getal en een vorm. De spelers
starten met vier kaarten in hun hand.
Wanneer je aan de beurt bent, mag je
zoveel kaarten als je wilt vanuit je hand

op tafel leggen. Maar ze moeten wel allemaal in één lijn geplaatst worden en in een
lijn mogen maar maximaal vier kaarten
komen te liggen. En daarbij geldt ook nog
eens de regel dat alle kaarten in een lijn óf
allemaal dezelfde óf allemaal verschillende
kleuren, getallen en vormen moeten
hebben. Zo mag je een kaart met een rode
driehoek en het getal twee niet in een lijn
leggen met een rode cirkel met het getal
drie en een rood vierkant met het getal drie.
Er is voor die lijn immers al bepaald dat
de kleuren van de kaarten gelijk moeten
zijn (rood), de vormen verschillend (er ligt
immers al een vierkant en een cirkel) en het
cijfer gelijk (drie). Je rode driehoek met het
getal twee voldoet niet aan die laatste eigenschap en kan dus niet aan die lijn worden toegevoegd.
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Van alle kaarten die bestaan uit de horizontale en verticale lijnen die je zojuist hebt
gevormd of uitgebreid, tel je de getallen
bij elkaar op. Dat zijn je punten voor die
beurt. Lukt het je om een Kwatro te maken
(een lijn bestaande uit precies 4 kaarten),
dan wordt je score verdubbeld. Lukt het je
om in één beurt twee Kwatro’s te maken
(horizontaal en verticaal), dan wordt je
score zelfs tweemaal verdubbeld!
Kwatro biedt enorm veel uitdaging, is
snel te leren en is zo compact, dat je het
heel eenvoudig overal mee naar toe kunt
nemen! Piepklein in uitvoering dus, maar
groots in speelplezier!

2-4

30 min

8+

W

elkom in Machi Koro, het spel uit Japan dat de hele wereld verovert! Gefeliciteerd, je bent
gekozen tot burgemeester van de stad. Je kunt direct aan de slag, want de inwoners hebben een flink wensenlijstje: een pretpark, een paar kaasfabrieken en zelfs een tv-station.
Dat is een flinke klus gezien het feit dat je stad nu nog uit slechts een korenveld, een bakkerij en
een dobbelsteen bestaat.
Gelukkig zorgen de eerste gebouwen in je stad al snel voor inkomsten. Elke beurt worden
de dobbelstenen gegooid en als het getal van jouw gebouwen overeenkomt met het resultaat van de worp krijg je geld van de bank. Soms alleen in jouw beurt, soms ook in
de beurt van je tegenstander en soms moeten de speler die aan de beurt is jou geld
betalen, omdat ze even op een terrasje van jouw stad aan het genieten zijn.
Door de korte beurten, het feit dat je ook buiten je beurt moet opletten of je geld
krijgt en de grote hoeveelheid verschillende gebouwen zal dit spel niet snel gaan
vervelen. Daarnaast zijn de regels eenvoudig en snel uitgelegd, dus je kunt direct aan de slag en beginnen met de bouw van jouw wereldstad.
En dit is nog maar het begin! Machi Koro zal uitgroeien tot een wereldstad
van formaat, dus verwacht in de nabije toekomst uitbreidingen met nieuwe gebouwen en uitdagingen.

Nu inclusief
speciale
promokaart!
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De spannendste spelbelevenis sinds jaren voor de hele familie!

H

eb je wel eens een spel mét elkaar gespeeld,
in plaats van tégen elkaar? Nee? Maak dan
kennis met het leukste coöperatieve bordspel ter wereld: Het Verboden Eiland! Dit spel is uniek
in zijn soort. In dit spel speel je namelijk niet tegen elkaar,
maar tegen het spel! Je moet dan ook goed met elkaar
overleggen om dit spel samen te kunnen winnen.

Het eiland overstroomt en zinkt
naar de zeebodem!
Het draait allemaal om de vier schatten die op Het Verboden
Eiland verstopt liggen. De spelers zijn op schattenjacht en willen
deze graag zo snel mogelijk vinden. Het maakt niet uit wie de schatten
vindt, als ze maar gevonden worden! Het is een race tegen de klok,
want elke keer op het einde van een beurt van een speler, overstroomt een deel van het eiland. En hoe langer het duurt voor je
de schatten gevonden hebt, hoe sneller het eiland overstroomt en
naar de bodem van de zee zinkt! Je bewegingsruimte wordt dus steeds
kleiner gedurende het spel…!

Maak gebruik van je
unieke eigenschap!
Iedere speler heeft in het spel zijn eigen
rol: zo is de ene speler de duiker, terwijl de
andere piloot, navigator, koerier, ingenieur
of verkenner is. Elke rol heeft zijn
eigen unieke eigenschap. Ben je de piloot?
Dan mag je éénmaal in je beurt naar een
andere plek op het eiland vliegen. Ben je
de duiker? Dan kun je door overstroomde
delen van het eiland zwemmen. Et cetera.
Je moet dus goed van deze eigenschappen gebruik maken om het spel te kunnen
winnen! Er zitten 6 verschillende rollen in
het spel, terwijl je er altijd maar 2 tot en
met 4 gebruikt. Je kunt dus met heel wat
combinaties van rollen het spel spelen.

2-4

30 min

10+

Vlucht tijdig van het eiland!
Heb je de schatten eenmaal gevonden? Dan moeten alle spelers terug naar de helikopterlandplaats. Wanneer het een speler lukt om een helikoptervlucht-kaart te spelen, dan vertrekken
jullie gezamenlijk mét de vier schatten van het eiland. Lukt dat
niet? Dan is de kans groot dat de zeespiegel tot ver boven je hoofd
komt te staan en dan helpt zelfs een duikbril en zwembroek niet
meer… dan hebben jullie het spel verloren! Tijd om het spel
nóg een keer te spelen, want Het Verboden Eiland blijf
je door de variabele eilandopbouw, de verschillende
combinatie-mogelijkheden van de rollen én de in te
stellen moeilijkheidsgraad keer op keer spelen.
Het Verboden Eiland is met recht de
spannendste spelbelevenis sinds
jaren en het beste, coöperatieve spel
dat er te krijgen is!
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Nieuwe uitdaging voor dappere avonturiers!

D

e avonturiers hebben de vorige missie van “Het Verboden Eiland” succesvol afgerond en zijn net weer een beetje opgedroogd. Voor hen eventjes geen water of zinkende landdelen meer. Dat komt goed uit want White Goblin Games heeft
een nieuwe missie in petto. En deze keer worden onze avonturiers op missie gestuurd naar de verboden woestijn. Echter
vanwege de zware weersomstandigheden en woeste zandstorm crasht de helikopter tijdens de landing. Gelukkig brengt het
team het er levend vanaf, maar hoe komen zij weer weg uit die droge woestijn?

Op zoek naar de legendarische vliegmachine
Het plan is om te ontsnappen met de legendarische vliegmachine ergens in de
vergeten stad begraven ligt onder meters
zand. De onderdelen laten zich niet zo gemakkelijk vinden. Door de woeste wind
verplaatsen de onderdelen steeds en enkel door te graven op de juiste coördinaten
kunnen zij worden gevonden. Deze coördinaten vind je onder de tegels, die samen
het speelveld vormen, te combineren. En
omdat de tegels elk spel willekeurige worden weggelegd zijn ook de coördinaten
van de onderdelen elke spel weer anders.

Help elkaar en werk
goed samen!
Gelukkig heeft iedere avonturier een speciale eigenschap. De archeoloog mag bijvoorbeeld extra zandtegels verwijderen; de

klimmer kan samen met een andere avonturier zich over en naar geblokkeerde zandtegels verplaatsen; de verkenner mag als
enige diagonale acties uitvoeren; de meteoroloog heeft als speciale kracht dat deze
één stormkaart minder trekt; de navigator
kan een andere avonturier 3 niet-geblokkeerde tegels verplaatsen; de waterdrager
heeft een extra grote waterfles en kan op
ieder moment water ophalen. Hij zal vele
levens redden in die droogte!

Storm op komst!
De weersomstandigheden worden gedurende het spel steeds zwaarder. De storm
trekt aan en legt een steeds dikkere zandlaag over de stad. Ondertussen probeer
je toegang houden tot de waterputten, de
tunnels en natuurlijk de vliegonderdelen.
Ook gaat de zon steeds harder schijnen,
de hitte is bijna ondraaglijk. Hopelijk zit er
nog voldoende water in je waterfles.
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Speciale uitrusting
brengt uitkomst
Een geheime waterreserve of zonneschild
helpen je de zon te overleven. De tijdschakelaar stelt je in staat om éénmalig 2 extra
acties uit te voeren. De aardekijker leert je
de betekenis van niet uitgegraven tegels.
Voor brute kracht is het duinkanon die alle
zandtegels in één keer verwijderd en met
de jetpack mag jij met een mede avonturier
naar een tegel naar keuze vliegen. Wanneer het team er in slaagt alle onderdelen
te verzamelen en op de landingsplaats de
vliegmachine te herstellen, dan vliegen
de avonturiers de overwinning tegemoet!
Wanneer een speler geen water meer heeft,
de storm te sterk is of er geen zandtegels
meer zijn dan blijft het team voor altijd achter in de Vergeten Stad...

2-5

45 min

10+

Bijzondere wezentjes

D

weebies zijn bijzondere wezens, die één belangrijke eigenschap gemeen hebben met elkaar: ze zijn namelijk
niet graag alleen. Het liefst zijn ze met meerdere bij elkaar
en dan minimaal met zijn tweeën. Als je aan de beurt bent, kies
je een Dweebie uit je hand en legt deze aangrenzend aan de rest
op tafel. Lukt het je om aan de beide uiteinden van een kolom
of rij dezelfde Dweebie te plaatsen, dan mag je die kolom of rij
pakken. Het aantal kaarten dat je pakt, is het aantal
punten dat je verdient.
De Dweebies hebben allemaal een grote passie of
hobby, zo heb je onder andere Surf Dweebie, Ballet
Dweebie en Superheld Dweebie. Dit spel is al jaren
een gigantisch succes en zeer geschikt voor
families met jonge kinderen.
Dweebies biedt met de vrolijke tekeningen
enorm veel speelplezier aan 2 tot 6 spelers
en is in een minuut uit te leggen.

2-6

Vrolijke Gubs

O

nder de bedauwde bladeren van een fraai
bos vol paddenstoelen om onder te schuilen, leven de Gubs. Deze vrolijke, insectachtige
wezentjes trotseren elke dag weer de gevaren die het bos met
zich meebrengt. Het is jouw taak om de grootste Gubs-kolonie te
bouwen. Hiertoe speel je kaarten uit, vanuit je hand: vang Gubs van
je tegenstanders in zeepbellen, rijdt met de Paddenrijders de barricades omver, bescherm je Gubs met de Fluwelen Mot en trotseer de
onverwachte gevaren van bliksem en stortvloeden. Gubs biedt ontzettend veel interactie en de enorme variëteit aan kaarten zorgt er
voor dat je jezelf continu zult moeten wapenen tegen onverwachte
wendingen. Doordat de uitleg van de kaarten staat voorgedrukt,
kun je dit vlotte spel voor alle leeftijden heel snel leren.
Maak snel kennis met de grappige Gubs, met de Grote Gub en
zelfs met de Paddenrijders. Lok een Gub naar jouw kolonie door
het spelen van een ‘Lokkertje’ of een ‘Super Lokkertje’. Leg vallen voor de Gubs van je tegenstanders en beleef een groots
avontuur met dit prachtig vormgegeven kaartspel.
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20 min

8+
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8+

H

oud je van woordspelletjes
of van puzzelen? Of misschien zelfs van beide? Dan
is
Kruiswoord echt een spel voor
jou! Elke ronde bepalen de dobbelstenen uit welke twee letters de spelers kunnen kiezen. Ze schrijven de
letter van hun keuze op hun scoreblad. Op deze manier ontstaan er
horizontaal en verticaal woorden.
Dat klinkt eenvoudig, maar je kunt

niet elke letter goed gebruiken! Als
het score-blad vol is, scoor je punten voor het langste woord in elke
rij en kolom. Hoe langer het woord,
hoe meer punten je scoort! En ondanks het feit, dat alle spelers kunnen kiezen uit dezelfde letters zal
geen score-blad er aan het einde
hetzelfde uit zien… Laat je verrassen door de eenvoud en de mogelijkheden van dit unieke puzzelspel!

• Korte uitleg
• Ook solitair te spelen!
• Voor alle leeftijdscategorieën
• Voor de echte puzzelfans het ideale spel
• Snel op tafel te leggen en snel opnieuw te spelen
• Verpakt in een leuke kubus, mooi om cadeau te geven!
1-6

20 min

8+

Niet mokken, lekker wokken!

A

ls wokmeester ga je aan de slag
om de lekkerste gerechten te bereiden. Op deze manier scoor je
namelijk punten bij de bezoekers van het
wok muziek festival, waar woksterren als
Ozzy Octopus, Tina Tuna en Chick’n Jagger hun opwachting zullen maken. Helaas
gooit een dief roet in het eten: hij heeft alle
ingrediënten gestolen. Door de verschillende ingrediënten strategisch in te kopen kun
jij misschien wel goedkoop inkopen, terwijl
de andere wokmeesters veel meer moeten
betalen.

Een beurt passen is er niet bij, want de
bezoekers van het festival krijgen honger!
Niet mokken, maar lekker wokken dus! De
beurten volgen elkaar in dit snelle kaartspel
vliegensvlug op en er zijn vele combinaties
te maken, wat maakt dat ieder spel weer
anders verloopt. We Will Wok You biedt
plaats aan 2 tot 4 wokmeesters, vanaf 8
jaar oud.

En dan zijn er ook nog eens hele speciale soorten wokschalen, waarin je niet zomaar lukraak ingrediënten mag bakken. De
kaarten met de dichte woks zijn een soort
kant-en-klaar gerechten en helpen je gemakkelijk punten te scoren. Wanneer je de
wokschalen zonder afgebeelde ingrediënten gebruikt, scoor je wat minder punten,
maar zo kom je wel van je restjes af!
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Een internationale bestseller

G

enius is een internationale bestseller, die geschikt is voor de hele
familie. Ben jij geniaal? Dat ben je zeker als je dit uitmuntende spel
speelt. Genius is ontworpen door de wereldberoemde spelontwerper Reiner Knizia en kent eenvoudige spelregels,
snelle beurten en dwingt tot slimme keuzes - dé ingrediënten voor een strategisch en zeer verslavend
spel. Gemakkelijk te leren, maar lastig te winnen.
Hoe speel je het spel? Simpel! De spelers leggen om
beurten een tegel op een strategische plaats
op de zeshoekige velden van het
bord en scoren daarna punten voor
dezelfde symbolen in een rechte lijn.
Het is daarbij belangrijk, dat de spelers punten scoren in alle zes verschillende kleuren, want aan het einde krijg
je alleen punten voor de kleur met de
laagste score!
Genius is een geweldig familiespel voor
jong en oud. Met zijn korte speelduur en
vlotte beurten is het geschikt voor de hele familie door de eenvoudige regels. Genius is een interactief spel waarin je je tegenstander
kunt blokkeren en je mee kunt profiteren van de beurt van je tegenstanders.

Dobbelen,
kiezen,
winnen!

G

enius is ook verkrijgbaar als dobbelspel. Genius
Dobbelspel kent net als het bordspel eenvoudige spelregels, snelle beurten en dwingt tot slimme keuzes.

Spelers proberen ook nu zoveel mogelijk dezelfde symbolen te
verzamelen. Daarvoor heeft iedere speler twee dobbelstenen.
De symbolen in jouw worp bepalen de symbolen die je mag
aankruisen. Simpel? Jazeker! Maar er is meer….
De symbolen die andere spelers hebben gegooid kun jij in je
beurt gebruiken. Maak dus slim gebruik van de worp van je
tegenstander en zorg dat jij als eerst alle symbolen op je blad
hebt aangekruist.

Genius Dobbelspel is een geweldig leuk familiespel voor
jong en oud. Met zijn eenvoudige regels en de korte speelduur is dit een spel dat vast en zeker vaak op tafel zal komen
en niet snel gaat vervelen..
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Welkom op de bazaar

H

et is een drukte van belang op de bazaar. Handelaren
en hun assistenten haasten zich door de nauwe steegjes
en proberen hun concurrenten te slim af te zijn. De sleutel tot succes ligt in een goede organisatie: assistenten vullen
de handkarren bij de diverse pakhuizen en brengen deze vervolgens met gezwinde spoed naar de juiste bestemming. Elke
handelaar wil namelijk als eerste een bepaald aantal robijnen in
zijn bezit krijgen. Zet je assistenten slim in en probeer de kostbare edelstenen sneller dan je tegenstanders te verzamelen in
dit strategische spel!

Istanbul is een nieuw bordspel van Rüdiger Dorn waarin je met
je handelaar en assistenten goederen verzameld en deze op
de markt verkoopt of naar de sultan brengt. Zoek de optimale
route door de stad, ontwijk je tegenstander of probeer juist hun
plannen te dwarsbomen. Koop edelstenen of haal deze bij de
sultan in ruil voor goederen: de eerste speler met 5 edelstenen
wint het spel.
Door de dynamische opbouw van het speelveld is de bazaar
elke keer anders opgebouwd, wat vraagt om steeds een andere strategie. De dobbelstenen zorgen voor een goede balans
tussen tactiek en geluk. Istanbul heeft een aangename speelduur: beleef een groots avontuur binnen een uur!
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Stap in de wereld van een wereldspel!

Daarnaast kun je
Mondo ook in je
eentje spelen.
De solovariant kun je gebruiken als je
onverhoopt even niet over tegenstand
beschikt. Mondo kun je echter ook met wel
10 of 20 personen tegelijk spelen. Je hebt
dan natuurlijk wel meer dozen nodig (het
basisspel is voor 1 tot en met 4 spelers),
maar het spelersaantal kun je met meerdere dozen oneindig opschroeven. Zo heeft
zelfs een keer een complete schoolklas
gelijktijdig Mondo gespeeld!
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Z

oek je een spel dat altijd precies even lang duurt, of je het nu met een klein of
een groot gezelschap speelt? Een spel dat je – zelfs tegelijkertijd, met verschillende spelers - op verschillende niveaus kunt spelen? Een spel dat je zo lang
en zo kort kunt maken als je zelf wilt en dat je als je even geen tegenstanders hebt
ook in je eentje kunt spelen? Stap dan in de wereld van Mondo!

Mondo is uniek in zijn soort. Dit voor Spel van het Jaar
2012 en de Nederlandse Spellenprijs 2012 genomineerde tegellegspel-onder-tijdsdruk is zó modulair
van opbouw, dat je er werkelijk alle kanten mee op
kunt! Het mag dan ook in geen enkele spellencollectie
ontbreken. In Mondo ga je onder tijdsdruk je wereldbol vol puzzelen. Zo ontstaan er landschappen, dieren
en vulkanen. Dieren leveren punten op, evenals correct aangelegde bossen, steppes en
woestijnen. Maar pas op voor vulkaanuitbarstingen, want deze kunnen je dure
strafpunten opleveren! Wie als eerste uit het spel stapt, kan nog een aardige bonus
incasseren. Met opdrachttegels kun je het spel moeilijker maken en kun je bijvoorbeeld
bonuspunten scoren voor het grootste bos of voor 3 olifanten in één steppe.

Wat Mondo zo uniek maakt?
Allereerst kun je Mondo op 3 niveaus
spelen: basisniveau, gevorderdenniveau
en expertniveau. Je kunt het spel zelfs
‘eerlijker’ maken door gelijktijdig op verschillende niveaus te spelen. Zo speel je
een ronde op het basisniveau in 7 minuten en duurt een ronde op expertniveau
5 minuten. Ouders kunnen kinderen
bijvoorbeeld 7 minuten de tijd geven en
zelf pas instappen als er reeds 2 minuten
verstreken zijn. Al leert ons de ervaring
inmiddels dat ouders vaak meer tijd nodig
hebben dan de kinderen!

Normaliter duurt een potje Mondo
3 rondes. Maar als je weinig tijd hebt, kun
je het spel zo lang en zo kort maken als je
zelf wilt. Je kunt 7 rondes spelen of maar
1 ronde van bijvoorbeeld 4 minuten. Ideaal
voor als er onverwacht bezoek komt: kun
je je potje toch gewoon afronden.
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Voor nóg meer variatie
en speelplezier:
Werelduitbreiding A en
Werelduitbreiding B!

De variatie in Mondo is enorm.

Het ultieme weerwolven-spel

Daar zorgen de verschillende opdrachten uit het gevorderden- en expertniveau wel voor. En bij dat expertniveau komt
ook nog een stukje timing kijken: wanneer grijp jij naar een
bepaalde opdrachttegel? De spelersbordjes zijn dubbelzijdig, zodat je ook daar nog mee kunt variëren. De eerste keer
raden we je overigens aan om met de ‘waterzijde’ te spelen.
Het zal dan iets makkelijker zijn om veel kleine landschapjes
te creëren, waardoor je lekker veel punten kunt scoren.
Inmiddels zijn er voor Mondo twee uitbreidingen verschenen,
te weten Mondo Werelduitbreiding A en Mondo Werelduitbreiding B. Deze uitbreidingen voegen allebei nieuwe
opdrachten en uitdagingen toe en bevatten tevens materiaal voor een extra speler. Inmiddels heeft Mondo er ook
een zusje bij: Mondo Sapiens. Dit is een zelfstandig spel,
dat anders en net wat pittiger aanvoelt dan Mondo. De
basis blijft natuurlijk gelijk: onder tijdsdruk probeer je je
bordje vol te puzzelen. Ditmaal is het aantal landschappen
echter beperkt, waardoor je gedwongen wordt om op een
andere manier punten te scoren. Je legt wegen aan en
bouwt gebouwen en dorpen. Mondo Sapiens is iets pittiger
dan Mondo, maar biedt net zo veel speelplezier. Ook Mondo
Sapiens speel je op 3 moeilijkheidsniveau’s, kun je in je eentje
spelen en door de 4 verschillende spelersborden en de
variatie in gebouwen kun je eindeloos blijven variëren.
Mondo: een wereld apart!

1-4

30 min

8+

W

eerwolven & Waaghalzen is een interactief deductiespel
voor twee teams: Dorpelingen en Weerwolven. De
Weerwolven proberen niet
ontdekt te worden en de ene
na de andere Dorpeling uit
te schakelen. De Dorpeligen
laten dat natuurlijk niet op
zich zitten en proberen de
Weerwolven uit te schakelen, maar weten niet welke
spelers Weerwolven zijn.
Het spel eindigt wanneer alle
Dorpelingen óf alle Weerwolven dood zijn.

Een spel ‘Weerwolven &
Waaghalzen’ bestaat uit meerdere ‘dagen’
en ‘nachten’. Elke nacht kiezen de Weerwolven een slachtoffer,
terwijl de Ziener informatie inwint over de andere spelers en zo
achterhaalt of een speler een Weerwolf is. Tijdens de dag proberen de spelers gezamenlijk te achterhalen wie onder hen een
Weerwolf is, om vervolgens te stemmen om deze speler al dan
niet te lynchen.
Het spel wordt altijd gewonnen door een team: de Dorpelingen
winnen wanneer zij alle Weerwolven gelyncht hebben, de Weerwolven winnen wanneer er net zo veel Dorpelingen over zijn als
Weerwolven. Tijdens een spel ‘Weerwolven & Waaghalzen’ moet
men proberen de medespelers op een dwaalspoor te brengen
om te kunnen winnen. Dit alles gebeurt onder leiding van een
Spelleider (één van de spelers), die de overige spelers door de
verschillende fasen van ‘Weerwolven & Waaghalzen’ heen leidt.
Het spel bevat heel veel spelmateriaal: je kunt het spel zelfs spelen
met 68 spelers als de groep groot genoeg is. In de spelregels vind
je naast een spel voor gevorderden ook verschillende spelvarianten. De variatie is nog groter doordat we een heleboel scenario’s
aan het spel hebben toegevoegd. ‘Dorp van de visioenen’,
‘Dorp van Pijn’, ‘Dorp van de vampiers’ zijn slechts
enkele scenario’s die je samen met je spelgroep of
vriendengroep kunt naspelen. ‘Weerwolven en
Waaghalzen’ is hiermee met recht hét ultieme
weerwolven-spel.
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Oude en nieuwe klassiekers

J

ambo, Asante, Rozenkoning, Kahuna en Babel zijn titels in een reeks van
spannende tweepersoonsspellen. Deze spellen zijn al jaren de best verkochte
twee persoonsspellen en niet voor niets staat op de verpakking van Jambo dan
ook dat het hier “het leukste avontuur voor 2 spelers” betreft. Het grote succes van
Jambo krijgt een vervolg in Asante. Asante speelt zich af in de wereld van Jambo. Beide spellen zijn zelfstandig speelbaar maar ook met elkaar te combineren. Naast een
spelletje Jambo of Asante is het dus ook mogelijk om Asambo te spelen! Jambo en Asante zijn twee leuke kaartspellen waarin je
als handelaar probeert goede zaken te doen door slim in te kopen en duurder te verkopen. Winnaar is de speler die aan het einde
van het spel het meeste goud heeft. In Rozenkoning probeer je steeds grotere gebieden te controleren door het uitspelen van je
machtskaarten. De hulp van je heldenkaarten kun je daarbij goed gebruiken! In Kahuna probeer je 12 kleine eilanden in de Stille
Zuidzee onder je invloed te krijgen. Maak tactische verbindingen tussen de eilanden en versla je tegenstander. In Babel probeer je
de hoogste tempels te bouwen door verschillende volkeren voor je kar te spannen. Lukt het je om de scepter te zwaaien? Tot slot
breiden we de reeks binnenkort uit met een volledig nieuw spel: Daxu. In Daxu probeer je de balans te vinden tussen het runnen
van een florerende onderneming in het middeleeuwse China en de afgunst van je concurrenten.

Bouwspel voor 2 spelers

1

2

Speel kaarten uit om
pilaren te bouwen

3

Bouw etages met
pagodetegels

Voltooi de pagode
met een dak

H

et is een bijzondere dag in het oude
China. De keizer heeft namelijk
aangekondigd dat hij jouw provincie komt bezoeken. Het is aan jou
om hem te eren door de meest imposante
pagodes te bouwen. Speel kaarten om pilaren, verdiepingen en daken te bouwen.
Voor elk onderdeel ontvang je punten.
Daarnaast leveren de verschillende pagodetegels speciale vaardigheden op, die je
tijdens het spel kunt gebruiken... Wie is de
beste architect en bouwt de meest imposante pagodes in dit tactische bouwspel?
In dit bouwspel voor 2 spelers bouw je
gezamenlijk aan 4 torens die daadwerkelijk de hoogte in gaan! Anticipeer op de beurt van je
tegenstander door verder te bouwen waar hij gestopt is. Verdien speciale
acties tijdens het bouwen en zet deze later in jouw voordeel in. Door de vlotte korte
beurten en eenvoudige spelregels is dit een ideaal spel voor tussendoor. Ook zeer
geschikt om te spelen met kinderen!
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30 min

8+

Bouw paleizen van het allermooiste marmer uit Carrara!

B

eroemde beeldhouwers en andere kunstenaars bepalen het beeld
van de bloeiende Italiaanse steden.
Architecten creëeren samen met kunstenaars gebouwen die de tand des tijds
kunnen doorstaan en die tot op de dag van
vandaag wereldberoemd zijn.
Om die gebouwen te bouwen heeft men één
type steen in het bijzonder nodig: marmer!
En niet zomaar marmer maar het puurste en
mooiste, het marmer uit Carrara!
In dit prachtig vormgegeven spel bouwen de
spelers gebouwen in diverse Italiaanse steden. Ze kopen de bouwstenen op de markt,
die voor iedereen iets te bieden heeft. Mooi
wit marmer is duur, terwijl normale stenen
vaak gratis verkrijgbaar zijn. Deze bouwstenen
liggen op een draaischijf die op het spelbord
gemonteerd is. Met de keuze op de draaischijf en de aangekochte materialen bepalen
de spelers echter ook in welke stad ze kunnen
bouwen en welke winst ze kunnen behalen.
De speldoos bevat ontzettend veel spelmaterialen van de hoogste kwaliteit. Er is zelfs een
uitbreiding toegevoegd in de doos die verpakt
zit in een gesloten enveloppe. Het is aan te
bevelen om deze enveloppe pas te openen
als je het basisspel een aantal keer gespeeld
hebt. Als je daarna de uitbreiding toevoegt heb
je de basisprincipes onder de knie en geeft de
uitbreiding uren extra speelplezier voor het
hele gezin.
De Paleizen van Carrara is een snel strategisch spel voor 2-4 bouwkunstenaars.

2-4

60 min

10+
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Lever een bijdrage aan het bal van de eeuw

W

elkom in het tijdperk van de
Rococo. Lodewijk de 15e
regeert in Frankrijk en uitbundige
feesten zijn aan de orde van de dag. Belangrijke mensen kleden zich in prachtige
kostuums en baljurken om elkaar te imponeren.
Omdat er over enkele weken weer een
groot bal zal plaatsvinden, komt iedereen
met zijn verzoeken naar jouw kleermakers:
een elegant kostuum, een oogverblindende
jurk of een bijdrage voor het vuurwerk. Je beseft al snel dat het niet alleen gaat om kleding
maken in je atelier. Het gaat erom een bijdrage
te leveren aan het bal van de eeuw en daarmee geschiedenis te schrijven. Het is tijd om
de handen uit de mouwen te steken!
Rococo is een strategisch spel met een sterk thema,
dat je het gevoel geeft onderdeel te zijn van dat tijdperk. De combinatie van ‘deck-building’ met het verzamelen van grondstoffen en meerderheden maakt dit
spel uniek en is een feest om te spelen.
De doos van Rococo zit vol met prachtige spelmaterialen en is een garantie op jarenlang spelplezier. Het
fraaie artwork van Michael Menzel draagt hier natuurlijk ook nog extra aan bij. Laat je mee-slepen
in de imponerende en spannende wereld van
de Rococo en lever de groot-ste bijdrage
aan het bal van de eeuw. Rococo is een
spannend spel voor 2 tot 5 spelers.

2-5

60 min

12+
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Nieuwe editie van deze klassieker met vele extra’s

H

et bordspel Medina speelt zich af
in het jaar 1822. Na jaren van verval is besloten om de medina aan
de voet van het Atlasgebergte opnieuw
op te bouwen. De spelers werken samen
om grote en prachtige paleizen te laten
herrijzen en de benodigde stadsmuren
te renoveren. Langzaam keert het leven terug in de oude stad. De bevolking
loopt weer door de straten, terwijl de
contouren van de nieuwe stad langzaam
maar zeker zichtbaar worden.
Aan ieder aspect van deze nieuwe versie
van Medina is aandacht besteedt. Om te
beginnen hebben we het geheel van nieuw
artwork voorzien. We hebben vervolgens
volledig nieuwe speelstukken laten maken
(bijna 200 houten speelstukken zitten er
in de doos!) en in de stijl van het nieuwe
artwork voorzien van kleuren. De gekozen
kleuren vormen een pallet die je aantreft
in dit gedeelte van de wereld. Een nieuw
uniek speelstuk is de bron die in deze editie zijn opwachting maakt.
De bron is belangrijk voor het leven in de
stad. Daarom levert het bouwen dichtbij
de bron extra punten op. Ook nieuw zijn
de theetegels die zorgen voor wat rust in
de hectiek van het bouwen. Een enorme
verbetering is ook het dubbelzijdige speelbord. Op de ene kant is er nu een speciaal
bord voor 2 spelers toegevoegd terwijl
op de andere kant het bord voor 3 en 4
spelers is afgebeeld. Tot slot zijn de spelregels herschreven en alle nieuwigheden
uitvoerig toegelicht..
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Een tophit voor fijnproevers

T

erra Mystica is een grandioos
ontwikkelingsspel. Het spel heeft
in 2013 zowel de Nederlandse
Spellenprijs als de Gouden Ludo in de
wacht gesleept, terwijl talloze prijzen
werden gewonnen in het buitenland. In Terra Mystica controleert
iedere speler een volk met zijn
eigen speciale vaardigheden. Jouw
eigen volk ontwikkelt zich door het
stichten van nieuwe nederzettingen
op aangrenzende gebieden en door
het bouwen van steeds meer en
steeds betere gebouwen. Hierdoor groeit je eigen economie
en dus je inkomsten en de
voorhanden zijnde acties.
Door op het juiste moment
nederzettingen en gebouwen
te stichten ontvang je winstpunten en andere bonussen die je strategisch kunt
inzetten.

zijn er op Terra Mystica zeven verschillende terreinsoorten en bevolken 14 verschillende volkeren dit mystieke land. In
ieder spel doen er 2 tot 5 volken mee. Elk
volk heeft een eigen terreinsoort waarop

De herspeelbaarheid van het spel is
groot door de grote variatie in volkeren, die allemaal om een andere speelstijl vragen. Daarnaast
zorgt de wisselende samenstelling van de tussentijdse
puntentellingen voor variatie
in de tactiek.
De krachtschalen en de
korting op handelshuizen
zorgen voor wat extra
spanning tussen naburige volken en de verdere
groei.

Op het speelbord is de
wereld van Terra Mystica
met tientallen verschillende gebieden afgebeeld.
Een rivier met meerdere armen verdeelt het landschap
in vier continenten. Verder

2-5

120 min

12+

hij nederzettingen mag bouwen. Wil je op
een vreemde terreinsoort bouwen, dan
zul je deze eerst moeten transformeren
naar je eigen terreinsoort. De terreinsoort
is niet het enige onderscheid tussen de
volken. Nagenoeg elk volk heeft een
speciale vaardigheid en een bonus
voor het bouwen van een burcht. Dit
vraagt om verschillende speelstijlen.

Laat je verrassen door
dit meesterwerk en zorg
ervoor dat je eigen volk
zegeviert in dit absolute
topspel.
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Nieuwe releases in 2015

O

ok in 2015 geven we natuurlijk nieuwe spellen uit. We lichten alvast een tipje van de sluier op en laten je een aantal
geplande spelreleases zien.

Een snel spel voor 3-10 spelers, waarin iedere speler een andere rol speelt zonder
spelleider. Uniek is dat er nu geen vroegtijdige uitschakeling meer is tijdens dit zeer
verslavende spel.

Praat met je handen in plaats van met woorden en probeer er achter te komen wiens hand
hetzelfde zegt als jouw hand. Maar pas op voor
de speler die met beide handen praat... Je kunt
maar beter doen wat hij zegt!

Drie spellen in één doosje! Daag je vrienden uit
voor drie verschillende vliegergevechten: Vang
de wind, Met de wind mee en Vol in de wind. Elk
spel gebruikt de kaarten op een andere manier
en heeft andere regels. Wie controleert zijn vliegers het beste en gebruikt het weer in zijn voordeel?

Geef de sushi door! In dit vlotte kaartspel probeer je
de beste combinaties van sushi gerechten te verzamelen. Scoor punten met de meeste maki rolls of door
een complete set sashimi te verzamelen. Dompel je
favoriete nigiri in wasabi om de waarde te verdrievoudigen. Maar vergeet het toetje niet, want dan verlies
je punten! Scoor de meeste punten en laat zien dat je
een echte sushi chef bent!

In dit spel bestuur je een sugar glider en probeer je
zoveel mogelijk voedsel te verzamelen. Hou je tegenstanders in de gaten en probeer hen te blokkeren of
het voedsel voor hun neus weg te kapen. Soms moet
je even rusten om weer op kracht te komen om je tegenstanders in een volgende beurt te verrassen!
Sugar Gliders is een spel met eenvoudige regels en
veel diepgang!
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Bezoek ons op

www.whitegoblingames.nl
voor nieuws, spelregelvarianten, filmpjes,
recensiequotes en nog veel meer!

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws?
Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief op:

www.whitegoblingames.nl/nieuwsbrief.

www.facebook.com/
whitegoblingames

www.twitter.com/
white_goblin

www.youtube.com/
whitegoblingames

Uw White Goblin Games specialist:

HAPPY FACES EVERYWHERE

