LO T T O, ME MO, DO MI N O, GE Z E L S C H A P S S P E L

A
B

5+ j. 2 tot 4 kinderen

A. TROPICANO
Doel: Wat inzicht is handig om de blokjes op een logische manier te
bouwen.
Op het stevige houten spelbord bouwt elke speler zijn brug tot
aan het schatteneiland. Niet eenvoudig, want de planken zijn niet
allemaal even lang. De dobbelsteen bepaalt welke plank(en) de
speler mag gebruiken.
Afmetingen: Spelbord: 35 x 35 cm.
Samenstelling: 1 spelbord, 80 plankjes, 1 dobbelsteen,
1 palmboom, 4 piraten.

TP8746 

(€ 41,28)

€ 49,95

4+ j. 2 tot 4 kinderen

B. TORRETA
De dobbelstenen bepalen welke bouwsteen bovenop de toren komt.
Kijk naar de aangegeven kleur (kleurdobbelsteen) of de aantallen
(standaard dobbelsteen). Wie de hoogste toren bouwt, wint!
Kenmerken: Kleurrijke houten blokken.
Afmetingen: Blokken: 2 tot 10 cm.
Samenstelling: 25 houten blokken, 1 dobbelsteen,
1 kleurdobbelsteen.

AC5914 

(€ 74,34)

€ 89,95

C

Staptegels

Memorytegels

70 cm

D

50 cm

4+ j. 2 tot 4 kinderen

C. JAKKIEBAK
Doel: Beginsel van het gezelschapsspel, memory en beeldherkenning.
Elke speler krijgt een kip met 1 veer in zijn staart. Draai om beurt een
plaatje om: is het volgende plaatje in de rij gelijk aan de afbeelding
waar jouw kip op staat? Dan mag je een stapje vooruit zetten. Als
je een andere kip inhaalt, mag je meteen alle veren uit zijn staart in
jouw eigen kip steken. Heb jij als eerste alle veren in je staart?
Kenmerken: Legkaartjes in stevig karton, houten kippen.
Afmetingen: Ø plaatjes: 5 cm. Kip: 5 cm hoog.
Samenstelling: 36 speltegels, 2 hennen en 2 hanen, 4 staartveren,
handleiding.

KG3146 
(€ exclusief)

(€ 21,94)

€ inclusief

€ 26,55

D. BUITEN 4-OP-EEN-RIJ
Het klassieke strategische vier-op-een-rij-spel in groot formaat.
Kenmerken: Vervaardigd in hout.
Afmetingen: lxb: 70 x 50 cm.

MY1169 

(€ 48,26)

€ 58,40
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