
Tre spel får Guldtärningen
Juryn i den 36 år gamla tävlingen om Årets Spel har kommit fram till ett beslut. Nu är det klart vilka som får den
åtråvärda Guldtärningen.

De tre vinnarna är Karibiens Guld, Planet och Tokyo Highway!

- Det är tre mycket bra, underhållande och välförtjänta vinnare, säger Øystein Mentzoni som är juryns nytillskott för i år.

- Om vi sedan ser på de nominerade spelen, också mycket välgjorda och väl värda att vara med på upploppet, ser vi en fantastisk
bredd, med en rad helt olika spel, som har det gemensamma att de är roliga att spela.

ÅRETS BARNSPEL

Karibiens Guld, Kärnan 

För 2 - 4 spelare, speltid 25 minuter, från 8 år.

Tänk klassiska ”Försvunna diamanten”! Lägg handlingen och spelstrategin i Västindien, med alldeles verkliga öar. Och med lite
extra vändningar i spelet, som en extra omgång, där inget är säkert trots att du gick segrande ut efter första varvet. Då har du det
här spännande äventyret och spelet där det krävs mycket förutom bara tur för att vinna. Ett synnerligen bra exempel på hur en
traditionell spelmekanik kan utvecklas till något nästan helt nytt och framför allt väldigt underhållande och spännande att spela.

Övriga nominerade var: Tummple och Smart Farmer

ÅRETS FAMILJESPEL

Planet, Blue Orange

För 2 - 4 spelare, speltid 30 minuter, från 8 år

Hur kombinerar man miljötänkande, djurens möjlighet att överleva på planeten med ett sinnrikt vackert spel där man bygger upp
sin alldeles egna habitat där djuren och för all del också vi människor har en chans att överleva. En till synes omöjlig uppgift, men
här har speluppfinnarna hittat ett annorlunda och mycket spännande sätt att bygga just den planeten. Vackert och fascinerande att
se spelarnas olika planeter växa och spännande att se vem som lyckas bäst med att skapa en Moder Jord med goda
framtidsutsikter. 

Övriga nominerade var: Copenhagen och Get Mammoth

ÅRETS VUXENSPEL

Tokyo Highway, itten

För 2 - 4 spelare, speltid ca 30 minuter, från 8 år

Det kan se ut som ett hopplöst krångligt plockepinnspel när man plockar fram alla de grå pinnarna och de runda klossarna. Men
här handlar det om något mycket mer raffinerat, nämligen att bygga sin egen motorväg, som i takt med att motståndarna också
bygger blir minst lika komplicerad som den berömda dito utanför Tokyo. Självklart pilligt med små bilar som med pincett och
fingertoppskänsla ska sättas på sina rätta ställen, men framför allt spännande med en tredimensionell spelplan som inte liknar
något annat i spelvärlden - utom kanske lite grann då just plockepinn. Ett mycket bra exempel på en i stora delar helt ny spelidé
som fungerar in i allra minsta detalj.

Övriga nominerade var: The Mind och Lika Par Leka Bäst



Vilka spel får vara med?

Spel som lanserats eller kommer att lanseras i år är att föredra, men även spel som kom ut på marknaden förra året kan få
delta. Likaså kan nyreleasade spel delta om betydande förändringar i spelet skett. Det är mycket viktigt att de spel som skickas
måste vara spelbara och kompletta. Det kan alltså vara en dummy om allt finns med, inklusive spelregler på svenska. Varje
företag får delta med obegränsat antal spel.

Lek & Babybranschen arrangerar tävlingen.

Jury

Juryn består av opartiska och spelkunniga personer som lägger ner ett omfattande arbete på att åstadkomma en rättvis
bedömning.

För mer information:

Årets Spel för juryn – Lasse Råde, 070-816 97 86, lasse.rade@gmail.com
Lek & Babybranschen – Jennifer Rydén Englund, 070-590 76 97,  jennifer@lekobaby.se

Behöver du fler bilder på spelen så kontakta Jennifer Rydén Englund.

 

Lek & Babybranschen är branschföreningen för alla aktörer, tillverkare, grossist, importör eller återförsäljare på den svenska marknaden för leksaker,
hobby-, barn- och babyprodukter. Lek & Babybranschen arbetar för en sund utveckling av branschen, både ur ett ekonomiskt och etiskt perspektiv. Lek
& Babybranschen ger ut tidningen Lek & Babyrevyn.

c/o Leksaksrevyn
Box 22307 
104 22 Stockholm

www.lekobaby.se  


