Mere På Spil #3 - Dominion
Kategori:

E-Bøger

Udgivet:

23. september 2017

ISBN:

9788711786154

Forlag:

Lindhardt og Ringhof

Forfatter:

Peter Andersen

Sprog:

Dansk

Mere På Spil #3 - Dominion.pdf
Mere På Spil #3 - Dominion.epub

Vi er nået til deck-builder-genren inden for brætspil. Det betyder, at der slet ikke er noget bræt, men kun
forskellige kort som du sammensætter til det bedste "deck". Vi har valgt det umådeligt populære Dominion,
som gjorde genren populær igen, og hvor du i bedste Machiavelli-stil skal opbygge det mest magtfulde
fyrstedømme.Og så kan du høre, hvad det vil sige at blive beskyldt for at være en "king maker" – hvilket er
næsten lige så slemt som en "king slayer". Eller er det? Lyt med og få svaret. 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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