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Juledagene giver fr god tid til at
;;yd;tc iJ spit, dårkan sætte

de små gra på arbeifu. StategisPil-
let Civilization 5 et godt bud' hvis
han skalparkeres foran skærmen.

PGspillet Civizilation har længe

været en meget PoPdær og aner-

kendt serig og det ændrer Civili-
zation 5 ikke På. SPillet er udfor-

dreilde, sbændende og meget orn'
åttende, men dog nemt atkornme
i gangmed.
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sa er det-b iæli€t ar splær 5ns ;
lip er genudg:iret ts lffissllæ
Sims 3 er neml at komrc i gang

med og giver anledning idr:as-
seraf sjovoghYgee I dsPopu-
1ære sirnulationssprll<an du bygge

og indrette dit hus, og forme di-

ne nsimmere,t som det Passer dig.

Hvis man ikke fik Prwet sPillet På

PC er de nYe konsol-versioner helt
klart værd atprøve. ''i',t.r ]: , r rl;" 1'

. : Storebror,et idesehet6enagg
gq.og fejrerrgerneiulen med ven- ,

nerne,og,æets juleøl, Mellem alle '

fest[gfrederne-har.!4rbru*for
.slappe af,,og.4qg. op iæn,.lCaJI,ofl,,
Duty:Black

Ops er derfor et godt bud På en
juleåave til den store dreng. Spilet
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Steni @aarhus.dk

De fleste t<an nikke genkendende'

når snakken falder På comPuter'

spillet Tebis;hvorman shal sarn-

le forskeliige flrgure4 sarffnensat
af fire kasser, til linjer Tbtris er et
-,:r J^- --^i f^.*:^ *i^l-act rrirLor

er et velBroduceret actionbrag- der

er lige til at ga til- og rigtig under
hotdende.

Ligesom itorebroq er stolsr
sters kalender ProPPet med ia-
Ieftokoste4 hvor der helt siklisr
skal danses. Så hvorfor ikke gire

l,rciiAotmtlli€h forat øre sigriilr
hjemmefra? JustDance 2 tii wir el

efterareb helt store dansesPil' og

B år, Pertektttfornøe-
Spillet er irgtig sjovt, især sam-

frenmed enflok verxret og u*rzl
get af musik er bredr.
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Jrletr erhtsrtermies! CIg fu
er selvfølgelig ogsa iiuleda-nt;

. hele,landien samles og b]'gær si

.'ffi',Det er oPlagt at samles
,lom jng,etsPil, som allekan ræ
re med til,:,I{asbro Famd3- Game

Nighi 3 tilbyder en ndartoll*tjæ
,, ::af fem klassiske brætspil sosl
,:hele famfien kær være nted di a

spilie. Spillet byder På hele fi'm
Uiætspil Ctuedo, Twistex The

Game of Life, Mouse["åP og ]au
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