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Spel, pussel och sånt.

Vinnare av Årets Vuxenspel 2015!
Ur juryns motivering:
Spelidén är så enkel att den också är genial ... efter ett
tag när spelarna hittar nya knep och lister blir det
intensivt spännande ... Utmanande för geniknölarna!
Trexo är ett alldeles nytt spel – en variant av luffarschack,
där man även kan bygga på höjden.
Målgruppen är främst vuxna, men spelet kan även tilltala
barn. Reglerna är enkla. Ett spel för dem som gillar spel
med mycket taktik!

Vuxna: Riktigt klurigt! ... Lätt
att komma in i. Kul twist på
luffarschack. Barnen: Jättekul!
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[Jag har] funnit det mycket giftigt vad
gäller strategi och underhållningsvärde!
Full rekommendation, alltså.
Spelexperten Dan Glimne,
Superbloggen på Aftonbladet

Kul och klurigt luffarschack ...
Enkla, lättbegripliga regler.
Expressen

Göteborgs-Posten

3D-luffarschack på adrenalin, en
utmaning för alla som vill ta luffarschacket till nästa nivå. Enkelt, kul,
snygga pjäser och spelplan med bra
kvalitet.
Tidningen Land

Beställ via telefon eller e-post! Du kan också beställa
på vår hemsida. Ring gärna om du har frågor!
Information om frakt och leveranstider på sista sidan.
Priserna gäller från november 2016.

Typ av spel:
Antal spelare:
Ålder:
Ungefärlig speltid:

Strategi / fem i rad
2
7 år och uppåt
10–20 minuter

Pris:
Pris vid köp av
hel låda (12 spel):
Rekommenderat
utpris till kund:
Format:

119 kr exkl moms
109 kr per spel
210–240 kr
inkl moms

34 x 18 x 5 cm

0767 – 67 64 92
kundtjanst@forlago.com
www.forlago.com

Can’t Stop
Can’t Stop är ett klassiskt tärningsspel, som nu
kommer i en nordisk utgåva med bergsbestigartema. Det har sålt bra i hela världen under många år.
En stor uppslagsbok över sällskapsspel kallar Can’t
Stop “ett av de bästa tärningsspel som någonsin
gjorts”. Reglerna är medelsvåra, och spelet brukar
uppskattas av både barn och vuxna.

2–4
7 år och uppåt
20–30 minuter

Take It Easy!
Take It Easy är ett klassiskt spel som vunnit flera
priser. Det är ett spel av bingo-typ – alla spelar
samma brickor och försöker bygga så värdefulla
rader som möjligt.
Reglerna är enkla, och spelet uppskattas av både
barn och vuxna. Upp till sex spelare kan spela
utan väntetider, så det är ett utmärkt familjespel.

Typ av spel:
Antal spelare:
Ålder:
Ung. speltid:

Triovision är ett spel för ”problemlösare”. Det
brukar snabbt bli populärt bland dem som gillar
tankenötter och logiska problem.
Detta är ett ganska nytt spel. Det har sålt mycket
bra i de länder det givits ut – bland annat
Tyskland och Finland. Målgruppen är lite äldre
barn / vuxna. Reglerna är enkla.

1–6
7 år och uppåt
20 minuter
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Hitta mönster / snabbhet

Enkelt, roligt och utmanande.
Hjärngympa på hög nivå. För den
som gillar sudoku.
Tidningen Metros stora speltest

Pris:
Pris vid köp av
hel låda (12 spel):
Rekommenderat
utpris till kund:
Format:

Varulvarna har varit en stor framgång över hela
världen – bland annat i Tyskland, Frankrike och
Kanada. Totalt har det sålts i över en miljon
exemplar! Det är ett av de få spel som lämpar sig
för större grupper.
Målgruppen är främst ungdomar, men spelet har
också blivit en favorit bland många vuxna och
äldre barn. Spelet lämpar sig utmärkt att sälja vid
kassan i en butik.
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En av mina udda favoriter ... Det är
Partyspel / bluffa / prata
jäkla kul! ... Det är underbart att se
8–18
hur folk reagerar ... Lysande sak!
t
!
10 år och uppåt
än TV
Spelexperten Dan Glimne i
30 minuter
SVT:s Gomorron Sverige

Pris:
Pris vid köp av
hel låda (8 spel):
Rekommenderat
utpris till kund:
Format:

Ett riktigt, riktigt kul spel som
får extrapoäng för nytänkandet. ... Superlätt att lära sig
och alla har lika roligt.
Aftonbladet

Varulvarna i Klågerup

Typ av spel:
Antal spelare:
Ålder:
Ung. speltid:

115 kr per spel
210–230 kr
inkl moms

23 x 23 x 5 cm

129 kr exkl moms
119 kr per spel
230–250 kr
inkl moms

27 x 27 x 6 cm

Nytt spel 2016! Kommer
med i tidningarnas
speltester inför julen!

Bygga rader / bingo
1–6
8 år och uppåt
20 minuter

Triovision

Typ av spel:
Antal spelare:
Ålder:
Ung. speltid:

123 kr exkl moms

Nytt spel 2016! Kommer
med i tidningarnas
speltester inför julen!

Tärningar / kapplöpning

60 kr exkl moms
55 kr per spel
120–140 kr
inkl moms

20 x 20 x 5 cm
5!

Klurigare än man tror!
Helsingborgs Dagblad

Pris:
Pris vid köp av
minst 10 spel:
Rekommenderat
utpris till kund:
Format:

Med fantasin i behåll kan ett
parti nå oanade höjder. ...
Reglerna är enkla ... fånga
den rafflande, krypande
spänningen
Nya Wermlands-Tidningen

Priserna gäller från november 2016.

Betyg

53 kr exkl moms
49 kr per spel
100–120 kr
inkl moms

10 x 10 x 3 cm

Perfekt för lägret, pyjamaspartyt
och på roliga timmen i skolan.
a
Östgöta Correspondenten
t
gs !
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Typ av spel:
Antal spelare:
Ålder:
Ung. speltid:

Pris:
Pris vid köp av
hel låda (12 spel):
Rekommenderat
utpris till kund:
Format:

yg

Detta är ett fantastiskt roligt spel
Blekinge Läns Tidning

Målgruppen är lite äldre barn, från cirka 8 år.
Spelet brukar också uppskattas av föräldrar.
Barnen tränar enklare addition och att komma
ihåg. Reglerna är medelsvåra.

Typ av spel:
Antal spelare:
Ålder:
Ung. speltid:

Sleeping Queens är ett rappt och roligt spel som
ger en många olika känslolägen på kort tid. ...
Bra matematikövningar för de yngre ... Plus för
de söta illustrationerna på drottningarna
Aftonbladet

Komma ihåg / addition
2–5
8 år och uppåt
30 minuter

Rat-a-Tat Cat
Rat-a-Tat Cat har funnits på marknaden i tjugo år,
och har sålt mycket bra över hela världen. Totalt
har det sålts i över en miljon exemplar!
Målgruppen är barn, 6–12 år ungefär. Det är också
ett spel föräldrar brukar tycka om att spela med
barnen. Reglerna är ganska enkla / medelsvåra.
Barn lär sig spelet på några minuter.

Komma ihåg / små/stora tal

2–6
6 år och uppåt
30 minuter
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Typ av spel:
Antal spelare:
Ålder:
Ung. speltid:
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Roligt spel som Elsa och
Agnes ville spela om och om
igen ... Kul spel även för äldre
Icakuriren

Kaniner är ett nytt spel. Principen att vinna kort
från varandra är välkänd från Svälta Räv och
många andra kortspel. Spelet är enkelt och
snabbt, och att få ringa på en ringklocka gör det
extra spännande för yngre barn.
Målgruppen är lite yngre barn, 5–10 år ungefär.
Reglerna är enkla. Barn lär sig spelet på några
minuter.
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Typ av spel:
Antal spelare:
Ålder:
Ung. speltid:

Ringklocka / snabbhet
2–6
5 år och uppåt
15 minuter

Betyg

Ett mycket uppskattat spel.
”Jätteroligt” tycker barnen
och hittar på egna regler.
TTELA

Lägga kort / matcha
1–5
6 år och uppåt
20–30 minuter

44 kr per spel
100–120 kr
inkl moms

12 x 15 x 4 cm

Det här är ett roligt spel med fina spelkort. ...
Man lär sig reglerna snabbt och det är praktiskt
med ett kortspel som är lätt att ta med sig. ...
det är riktigt bra ... Alla fick mersmak.
Upsala Nya Tidning

Pris:
Pris vid köp av
hel låda (12 spel):
Rekommenderat
utpris till kund:
Format:

44 kr exkl moms
39 kr per spel
100–120 kr
inkl moms

12 x 15 x 4 cm
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Ännu ett bevis för att de enkla
spelen är de roligaste! ...
Roligt att spela för alla åldrar
Östgöta Correspondenten

Pris:
Pris vid köp av
hel låda (12 spel):
Rekommenderat
utpris till kund:
Format:

Att räkna kaniner och morötter
är lekande lätt och roligt för alla
som har barnasinnet i behåll.
Östgöta Correspondenten

DuCo är ett klurigt kortspel, där man försöker
lägga ut nya kort så att de matchar färg och
symbol på intilliggande kort. Spelet brukar
uppskattas av både vuxna och barn. Reglerna är
enkla.

49 kr exkl moms

4!

5!

DuCo

Typ av spel:
Antal spelare:
Ålder:
Ung. speltid:

Betyg

Ett jättekul spel som barnen i
testgruppen – 9 och 12 år
gamla – till och med sätter sig
själva och spelar utan att slå
ihjäl varandra ...
Länstidningen Östersund

Kaniner!
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Pris:
Pris vid köp av
hel låda (12 spel):
Rekommenderat
utpris till kund:
Format:
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Sleeping Queens har funnits på marknaden i tio
år, och har sålt mycket bra över hela världen.
Totalt har det sålts i över en miljon exemplar!

Betyg

60 kr exkl moms
55 kr per spel
120–140 kr
inkl moms

20 x 13 x 6 cm

5!

Det här visar sig vara en riktig höjdare.
Nya Wermlands-Tidningen
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Sleeping Queens

Tidningen Land

Pris:
Pris vid köp av
hel låda (12 spel):
Rekommenderat
utpris till kund:
Format:

54 kr exkl moms
50 kr per spel
100–115 kr
inkl moms

17 x 12 x 4 cm

Läs mer om spelet på
www.ducogame.com!
Priserna gäller från november 2016.

Thrice Nice Mice
Thrice Nice Mice är ett alldeles nytt “mikrospel”.
Billigt och tar liten plats i butik. Perfekt att ha
med sig på resan.
Spelet är av “memory”-typ – spelarna turas om att
skjuta in kort i en kvadrat med 3x3 kort, och det
gäller att bli först att hitta en rad med tre möss.
Reglerna är enkla, och spelet brukar uppskattas
av både barn och vuxna.
Typ av spel:
Antal spelare:
Ålder:
Ung. speltid:

Kortspel / komma ihåg

2
7 år och uppåt
10 minuter

Pris:
Pris vid köp av hel
låda (100 spel):
Rekommenderat
utpris till kund:
Format:

3 kr exkl moms
2:50 kr per spel
10 kr inkl moms
12 x 8 x 0,5 cm

(Reglerna är endast på engelska! Spelet består av
10 kort plus 3 kort med regler. Korten är
inplastade utan låda.)

Alla spel är gjorda i nordiska versioner och har svenska regler (med undantag av Thrice Nice Mice). Vi har satsat
på den allra bästa kvalitén – spelen är tillverkade i ”european quality”, och för spelkort används franskt
kortpapper.
Priser är i svenska kronor och exklusive moms. Vi levererar via DHL – de har en uppskattad leveranstid på 2–3
arbetsdagar. Beställningar med ett varuvärde på 1000 kronor eller mer levereras alltid fraktfritt. För mindre
order tillkommer 50 kronor i frakt. Vi skickar en faktura och ni betalar i efterskott. Vi ger er 30 dagars
betalningstid.
Våra spel säljs även via Vincit (www.vincit.se). Vill ni ha några enstaka exemplar, kan ni beställa dem från Vincit
samtidigt som ni beställer andra spel. Ni får samma pris där som om ni köper enstaka exemplar från oss. Vill ni
beställa lite fler spel, blir det dock billigare att köpa direkt från oss. Vill ni beställa större volymer, kontakta oss
gärna för en offert.
Utförligare köpvillkor och mer information om spelen finns på vår hemsida. Där finns också reklamblad med
tidningsrecensioner – lämpliga att sätta upp i anslutning till spelen i en butik.

0767 – 67 64 92
kundtjanst@forlago.com
www.forlago.com
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Spel, pussel och sånt.

Priserna gäller från november 2016.

