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Kreativt spel för de små!
Korten visar vad du ska skapa, de andra
gissar. Enkelt, fantasifullt och kreativt.
Barnen fortsatte länge efteråt.
Betyg

5

östgöta correspondenten

Ett roligt spel för hela familjen
Det är som Pictionary men man visar orden med
lera istället för att rita vilket är mycket mer underhållande. Enda nackdelen är att man gör samtidigt som det andra laget vilket betyder att
man kan kika på varandra.
Betyg

4

RAPIDOUGH

metro

...när vi är mätta på att spela
leker både barn och vuxna vidare
med leran

Tre uppsättningar leklera i olika färger får
deltagarna att ivrigt forma ormar, broar och
annat som står på spelkorten.
Betyg

4

bohuslänningen

Kul idé,
roligt att spela dessutom

I det här spelet handlar det om att skapa skulpturer i modellera och sedan ska dina lagkamrater
gissa vilket ord det är du försökt forma. Gissar
de inte rätt så har du mindre lera att jobba
med nästa gång.
Betyg

4

länstidningen södertälje

Många skratt utlovas
Ett tokroligt spel där barns fantasi och
skaparkraft många gånger överglänser
de vuxnas.
Betyg

4

piteå-tidningen

201

...inte alls så anti
som man först kan tro...
...utan ett utbyggt Monopol med en mer djävulsk
plan där ”monopolister” och ”konkurrenter” spelar
efter olika regler. Klurigt att hålla reda på alla detaljer,
men när man väl får ordning på reglerna är
utgången betydlig mer rafflande
än originalet.
Betyg

5

ANTI-MONOPOL

201
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N
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svenska dagbladet

Kul med en nygammal favorit
En ny och fräschare variant av monopol som
blir roligare med fler detaljer. Lätt att komma
igång med om man är bekant med monopol
sedan tidigare.
Betyg

4

östgöta correspondenten

Spelet får högt betyg
av alla deltagare

Konkurrenter mot monopolister! Det är vad spelet
”Anti-Monopol” handlar om. Begreppen är kanske
inte helt självklara för 9-11-åringar men våra testspelare väljer sina roller och det visar sig bli lika
många av varje sort – det vill säga tre i
varje kategori.
Betyg

5

ena-håbo tidningen

Faktiskt rätt kul för Monopolälskare
Spelet handlar om att visa den fria företagsamhetens fördelar framför monopolet. Med fri
konkurrens blir hyrorna rimliga, monopolets
rovdrift och vinstmaximering stoppas.
Betyg

4

länstidningen södertälje

RAPIDOUGH
Spelet är lättbegripligt,
reglerna är enkla och skratten blir många,
det är mycket roligare än man kan tro.
Ett skitkul spel som påminner om Pictionary. Man tävlar i lag,
drar kort ur en hög och får besked om vad man ska skapa av
leran. Sedan gäller det att skulptera leran så att medspelaren
kan gissa vad det föreställer. Rätt svar ger en bit av
motståndarens lerklump, och när ett lags lera är slut
koras vinnaren.

Betyg
aftonbladet

ANTI-MONOPOL
Idén med konkurrenter och
monopolister känns inte dum
och gör spelet lite roligare.
Med en del övning och aha-upplevelser
kan det till och med bli riktigt kul.

Betyg

4

aftonbladet

5

