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Familjespel : 120 utmaningar för stora & små boken PDF 120 spel och lekar med ett stort antal varianter och
instruktiva bilder gör Familjespel till en bok som bör finnas i varje hem. Regler blandas med strategiska tips

och resultatet blir ädel tävlan och många timmars trevlig samvaro.

Familjespel är en uppslagsbok över alla tänkbara sorters spel och lekar. Regler för och strategiska tips om
hundratals inomhus- och utomhusaktiviteter presenteras. Det handlar om välkända spel som schack och
mahjong och mindre kända lekar som Konsekvenser, Skicka apelsinen, Botticelli och Sardinburken.

Här finns spel för vuxna och för barn, sällskapslekar för familjen och vännerna, patienser som man kan lägga
när man är ensam, lekar för vinterkvällarna vid brasan och spel för sommareftermiddagarna på gräsmattan.

Några kräver en hel del övning, andra lär sig en sexåring på några minuter.
Den rätta leken kan göra en släktmiddag till ett minne för livet eller sysselsätta barnen under långa bilresor.
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