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Mere På Spil #6 - Pandemic Peter Andersen Hent PDF Vintersæson er brætspilssæson. Et spil du både kan
fornøje dig med sammen med andre og samtidig holde den gode stemning intakt er med co-op spillet

Pandemic. Her er det spillerne mod brættet. Sammen med dine medspillere skal du opfinde kurer mod de
forskellige vira, der er opstået rundt omkring i verden, for at undgå at de spreder sig og bliver til pandemier.

Lyt med og få fifs til hvordan du kan vinde over brættet og redde verden for de rædselsspredende pandemier.

Siden tidernes morgen har mennesket fornøjet sig med at rafle, spille kort og skubbe brikker rundt på en
spilleplade.De fleste har prøvet spil som Ludo, Matador eller Trivial Pursuit, men spild ikke længere tid på

det – for brætspilsverdenen byder på oplevelser, hvor der er meget mere på spil.

Det kan være svært at orientere sig i den store og voksende brætspilsjungle. Men frygt ej – i denne podcast
guider vi dig igennem junglen og introducerer nogle af de spil, som du skal tage ned fra hylden.
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