LAUTAPELIT AIKUISILLE JA HIUKAN LAPSENMIELISILLE
VANHEMMILLE
-221B BAKER STREET – engl, salapoliisipeli Lontoossa, 75 eri mysteeritarinaa ratkottavana, 10+ v, 2-6 hlö
-4 IN A ROW – neljän suoraa tavoitellaan, mutta odottamaton käännös voi muuttaa kaiken, 7+ v, 2-4 hlö
-ACTIVITY ORIGINAL – tunnettujen seurapelien yhdistelmä, nopea ja hauska seurapeli joka sopii
perheillekin, 6+ v, 2-4 hlö
-ADDICTIONARY – riippuvuutta aiheuttava sanapeli, 8+ v, 2-4 hlö
-AFRIKAN TÄHTI – matkapeli, jännittävä etsintäpeli matkaversiona, 5+ vuotta, 2-6 pelaajaa
-ALCATRAZ – pakopeli vankilasta, 10+ v, 2-4 hlö, 45 min
-ALFAPET - vanha, sanarakentelupeli, laatikon kansi heikossa kunnossa, 10+ v, 2-4 hlö
-ALIAS NERO – tunnetun sanaselittelypelin evoluutioversio, nerokkaan hauska ja hulvaton tapa selittää ja
keksiä sanoja, 12+ vuotta, 4+ pelaajaa, 45+ minuuttia
-AMAZE – 16 sokkeloa yhdessä laitteessa, 8+ v, 1 hlö
-ANTI-MONOPOLI – vanhempi klassikkopeli, joka ”jatkaa siitä mihin Monopoli loppuu”, 8+ v, 2-6 hlö
-ARVAA KUVIO – kuvioiden muodostamis- ja arvaamispeli, 8+ v, 3-8 hlö, 30+ min
-AXIOM – sanontojen selityspeli, 18+ v, 2-6 hlö
-A-Ö - sanojen keksimispeli, 8+ v, 2+ hlö, 30+ min
-BAKARI – strategiapeli, 7+ v, 2-4 hlö, 30+ min
-BALANCE – pieni, oikein hauska tasapainoilupeli, 5+ v, 2-3 hlö
-BAMBOLEO – tasapainoilupeli puupalikoilla, pyöreä vanerilevy hieman vääntynyt ilmankosteudesta, 6+ v,
2-6 hlö, 10-20 min
-BANDU - rakentelupelI, näppäryyspeli, Vuoden Perhepeli 2008, 2-6 hlö, 30-45 min
-BARRICADE - engl, 4 joukkueella, (ei nappuloita kuuden joukkueen versioon laudan toisella puolella),
taktinen liikkumispeli, 6+ v, 2-6 hlö
-BEAT THAT! – älykäs toimintapeli, tietoa, taitoa, temppuja, 8+ v, 2-6 hlö, 60 min
-BERNINI - pieni, nopeatempoinen pinoamispeli, 8+ v, 2-4 hlö, 15 min
-BLADDER – jalkapallopohjainen hiukan shakkia muistuttava peli, 12+ v, 2 hlö
-BLOKUS – erinomainen asettelupeli, 7+ v, 2-4 hlö
-BLOKUS - matkapeli, 5+ vuotta, 2 hlö
-BOOBY MATCH – vain aikuisille tarkoitettu muistipeli, voi pelata myös korttipelejä, 18+ v, 2+ hlö
-BOUQUET – viinipeli, äärimmäisen haastava kysymyspeli viinien maailmasta, 2-6 hlö, 120 min

-BRAINSTORM – arvauspeli, jossa käytössä erikoislasit, 8+ v, 4-12 hlö
-BUZZER – puhuva monipeli, neljä erilaista pelimuotoa, 12+ v, 2-4 hlö
-CADOO – hillittömän hauska lastenpeli, kahdeksan erilaista tehtävää, 7+ v, 2-4 hlö
-CAMELEON – taito- ja taktikointipeli, 6+ v, 2-6 hlö
-CAN´T STOP – kutkuttavan riskaabeli noppalautapeli, 9+ vuotta, 2-4 hlö, 30 minuuttia,
-CATHEDRAL - engl, laadukas puinen asettelupeli, 8+ v, 2 hlö
-CHAOS, engl, liikuttelupeli, 2-4 hlö
-CHICAGO – seikkailullisempi monopoli-ideaan perustuva selviytymispeli, 12+ v, 2-4 hlö, 2-3 tuntia
-CHOCOLATE FIX - engl, pieni, herkullisen näköinen asettelupeli, yksinpeli
-CIRKIS – kerää pisteitä kokoamalla tähtiä ja ympyröitä, 7+ v, 2-4 hlö, 15+ min
-CLUEDO – legendaarinen salapoliisipeli, jossa selvitetään murhamysteeriä kartanossa, 8+ v, 3-6 hlö
-CLUEDO DVD – murhamysteeripeli teknisempänä versiona, DVD mukana, 9+ v, 3-5 hlö
-CLUEDO GRAB&GO – pieni, tunnettu salapoliisipeli kätevänä matkaversiona, 8+ v, 3-6 hlö
-CLUEDO MATKAPELI - pieni, tunnettu salapoliisipeli matkaversiona, 8+ v, 3-6 hlö
-CLUEDO MYSTEERIT – murhamysteeripeli jossa kolme koodinlukijaa, 8+ v, 3-6 hlö
-CLUEDO SUSPECT – korttipeliversio Cluedosta, 8+ v, 3-4 hlö
-CODENAMES PICTURES – vakoiluteemainen korttipeli, 10+ v, 2-8 hlö, 15+ min
-COLOR CUBE SUDOKU – värisudoku, asettelu ja pyörittelypeli, 10+ v, 1 hlö
-COLOROLOGY – arvailupeli värien maailmassa, 8+ v, 3-6 hlö, 30+ min
-COLUMBUS – purjehduspeli löytöretkeilijänä Atlantin ylitse ja takaisin, 10+ v, 2-6 hlö, 45 min
-COMPATIBILITY - peli, jossa mielikuvitukset kohtaavat, 18+ v, 2-6 hlö
-CONCEPT – asioiden yhdistely- ja arvauspeli, 10+ v, 4-12 hlö, 40+ min
-CONTINUO - pieni, yhden säännön asettelupeli, 7+ v, 1-5 hlö, 20 min
-CORTEX – pieni, yllättävän monipuolinen korttipeli, jossa haastetaan niin ajattelukykyä, nopeutta kuin
muistiakin, 8+ v, 2-6 hlö, 15 min
-COVER YOUR TRACKS – engl, päättelypeli, 8+ v, 1 hlö
-CRANIUM CONGA – arvaa mitä ajattelen-peli, jossa mm näytellään ja muovaillaan sanoja arvattavaksi, 8+
v, 3-6 hlö, 30 min
-CRANIUM KORTTIPELI – korttipeliversio Craniumista, 8+ v, 2+ hlö
-CRYSTAL CODE – koodin selvittelypeli, 8+ v, 2-4 hlö, 30+ min
-CUBE 70´ - pieni, kysymyspeli 70-luvusta, 15+ v, 2-6 hlö
-CUBE ÄLÄ EPÄRÖI – pieni, yleisluontoinen kysymyspeli, 10+ v, 2-6 hlö

-DA VINCI GAME – engl, Da Vinci-henkisten mysteerien ratkontapeli sekä aikaa, että muita
pelaajia/joukkueita vastaan, 12+ v, 3-6 hlö tai joukkuetta
-DA VINCI´S CHALLENGE - engl, Da Vinci-henkisten mysteerien ratkontapeli, 8+ v, 2-4 hlö
-DA VINCIN HAASTE – pieni, korttipeli Da Vincin Haasteesta, tai lisäosana lautapeliin, 8+ v, 2-4 hlö
-DA VINCIN PULMA – puinen laadukas pyöritettävä pulmahaaste, 15+ v, 1 hlö
-DEFLEXION - engl, lasertaistelupeli lautapelinä peilein ja lasersätein, 2 hlö
-DEN FÖRSVUNNA DIAMANTEN - ruotsalainen versio Afrikan Tähdestä, 7+ v, 2-5 hlö
-DISCOVERY – tutkimusretki salaisuuksien saarella, 12+ v, 2+ hlö, 45+ min
-DISCOVERY THE REAL COFFEE – kahviaiheinen tietokilpailupeli ympäri maailman, 3+ v, 2-6 hlö, 30+ min
-DIXIT JINX - mielikuvituksellinen nopeuspeli, vai nopea mielikuvituspeli?, 8+ v, 3-6 hlö, 15 min
-DOMINO EXPRESS – monipuolinen dominopalikkapeli kaikkine erikoispaloineen, 150 palikkaa, 6+ v
-DOMINO PIENI - peltirasiassa, klassinen asettelupeli, 7+ v, 2-4 hlö
-DON´T COUNT ON IT – avattava pulmapeli, 1 hlö
-DOUBLE SIX DOMINOES – pieni, vanha, perinteinen dominorakentelupeli, 7+ v, 2+ hlö
-DR HEUREKA – mielenkiintoinen skarpiutta ja näppäryyttä vaativa peli kaikenikäisille, 6+v, 2-4 hlö
-DUO - pieni, Unon tapainen korttipeli, 7+ v, 2-6 hlö
-ELEPELI - pieni, vanha, korttipelimuotoinen eleisiin/näyttelyyn perustuva arvailupeli, 6+ v, 2- hlö
-ENTÄ JOS OLISIT…? – peli täynnä riemukkaita kysymyksiä ja hassua sisältöä, 12+ v, 3-8 hlö, 30+ min
-ETERNITY II – 256 palan palapeli, ratkaisijalle on aikanaan luvattu 2000000 dollaria, 1+ hlö
-EYE REMEMBER – 30 sek aikaa painaa mieleen kuvan asiat, ja yrittää muistaa ne, 10+ v, 3-6 hlö, 30+ min
-FIGURATZY – matkapeli, yhdistelypeli kuvionopilla, 7+ v, 2-4 hlö
-FUMBLE – hervottoman hauska tunnustelupeli, nopeatempoinen, 6+ v, 2-4 hlö
-GAME OF LIFE – elämänpeli, modernisoitu versio, jossa käytössä ”luottokortit”, 2-4 hlö
-GANGSTERS-KORTTIPAKKA – tavallinen korttipelipakka, jossa kaikki kuva-aiheet liittyvät mafiaan ja
gangstereihin, 15+ v, 2+ hlö
-GENIAL – taktinen asettelupeli, 10+ v, 1-4 hlö, 30-60 min
-GIFT TRAP – pieni, arvaamis- ja arvioimispeli lahjojen parissa, 8+ v, 3-8 hlö, 60 min
-GLOBI – engl, pieni tarinapeli kuvakorteilla, 12+ v, 2+ hlö
-GLORY OF CHAMPIONS – suomalainen formulapeli, 8+ v, 2+ hlö
-GO – valloituspeli, 7+ v, 2 hlö
-GOGGLE EYES – hullunhauska porukkapeli, 9+ v, 4-12 hlö
-GUINNESS ENNÄTYSTENPELI – vanha, tietokilpailu, 50+ v, 2-6 hlö

-HALLIGALLI EXTREME – pieni, hauska ja nopeatempoinen peli, 8+ vuotta, 2-6 hlö, 20 minuuttia
-HALMA – vanha, taktiikkapeli, 8+ v, 2-4 hlö
-HAT TRICK – ”uhkapeliä” arpakuutioilla, 8+ v, 2-4 hlö, 30+ min
-HEPTA – pieni, vanha matkapeli, asettelupeli, 10+ v, 1-2 hlö
-HIGH FINANCE – liikemiespeli, 12+ v, 2-6 hlö
-HIT PARADE – vanha, musiikkitietokilpailu ajalta, jolloin tehtiin hyvää musiikkia, 40+ v, 2-6 hlö
-HOCKEY NIGHT – vanha, taktiikkatietopeli jääkiekkoaiheessa, 40+ v, 2+ hlö
-HUHUPUHEITA – rikkinäinen puhelin partypelinä, Vuoden 2015 Partypeli-voittaja, 12+ v, 2-8 hlö
-HÄLYTYS RESCUE – vanha, hälytystehtäväpeli, 10+ v, 2-4 hlö
-HÄMEEN HÄRKÄTIE – aikamatka menneisyyteen, Hämeen härkätiellä, 10+ v, 2-6 hlö
-HÄMEENLINNA-PELI - monopolin tapainen Hämeenlinnaan sijoitettu bisnes-peli, 8+ v, 2-6 hlö
-INKA – Inkojen aarteen metsästys, 8+ v, 2-6 hlö
-INKAN AARRE – Afrikan Tähden sukulaispeli Etelä-Amerikassa, 7+ v, 2-6 hlö
-INSIKT – erilainen kysymyspeli, jossa rohkeus ja pokerinaama ovat keskiössä, 10+ v, 2-6 hlö, 40+ min
-ISOLA – pieni, vanha matkapeli, taktiikkapeli, 10+ v, 2 hlö, 15 min
-JALOKIVIPELI - pieni, vanha, jalokivien etsimispeli, 6+ v, 2-6 hlö
-JAMES BOND-KORTTIPELIT – kolme sarjaa Bond-aiheisia korttipakkoja, joissa kaikissa on kuvaan liittyviä
arvoja, joita verrataan, eli kyseessä ei siis ole normaali korttipakka, 15+ v, 2+ hlö
-JISHAKU – magneettisen toiminnan peli, 14+ v, 1+ hlö, 20+ min
-JULKKIS-TIETOPELI – Seiskan juoruista koottu lautapeli, 12+ v, 2-6 hlö, 30+ min
-JÄLKIPYYKKI - pieni, kysymys- ja arvaamispeli, 18+ v, 4-12 hlö
-JÄTKÄN SHAKKI – vanha, perinteinen kulkurin shakki, eli nappulat riviin ennen vastustajaa, 6+ v, 2 hlö
-KAKSINTAISTELU – kulkurin shakista versio, 7+ v, 2 hlö
-KAKURO – jopa sudokuakin koukuttavampi peli, 8+ v, 1+ hlö
-KAKURO – loogisten arvoitusten peli, 1+ hlö
-KALAHA – matkapeli, yksikertainen pelata, mutta haastava hallita, 8+ v, 2 hlö
-KALAPELI – opettavainen muistipeli kalojen parissa, 31 kalaparia, 3+ v, 2-6 hlö,
-KALMANKUJA 13 – mysteerin selvittelypeli, 8+ v, 2-4 hlö
-KARIBIA - avaamaton, Karibian saaristossa tapahtuva merirosvoaiheinen rahan keräilypeli, 8+ v, 2-4 hlö, 30
min
-KARNAK – ennustuspeli, yksin tai yhdessä
-KATAMINO – vaikeustasoilla varustettu palikoiden asettelupeli, 3+ v, 1-2 hlö

-KELTIS – loppuun asti jännittävä liikkumispeli, jossa todella yksinkertaiset säännöt, 10+ v, 2-4 hlö, 30+ mi
-KIMPELI – vanha, muistipeli, 5+ v, 2 hlö
-KLASK - kahden pelaajan välinen magneettinen pieni ”jalkapallopeli”, voi pelata useamman pelaajan
kesken turnauksenakin
-KOJAK – vanha, liity Kojakin partioon, ja tee pidätyksiä Manhattan South-alueella, 8+ v, 2-4 hlö
-KONTAKTI - vanha, laattakorttien yhdistelypeli, 10+ v, 2-6 hlö
-KOUKUSSA – pieni, kahden pelaajan ongintapeli, 10+ v, 2 hlö, 40 min
-KWAZY - pieni, vanha, erikoispalapeli, 7+ v, 1 hlö
-KYSYMYSPELI – pieni, kaiken tiedon kätevä kysymyspeli, 15+ v, 2-6 hlö
-LABYRINTH – pieni, muuttuva labyrintti korttipelinä, 7+ v, 2-6 hlö
-LAMBITANKO – kahden pelaajan taktiikkapeli, 8+ v, 2 hlö
-LASER BATTLE - lasertaistelupeli lautapelinä peilein ja lasersätein, yksi merkkipidike puuttuu, jota tarvitaan
vain nelinpelissä merkkaamaan yhtä nappulaa kenelle kuuluu, kaksinpelinä tämä kuitenkin on ehdottomasti
paras, 2-4 hlö
-LEONARDO – vanha, piirrä, arvaa, voita, 12+ v, 4+ hlö
-LIGRETTO DICE - pieni, nopeuspeli nopilla, 8+ v, 2-5 hlö, 20+ min
-LIGRETTO KORTTIPELI – korttipeliversio Ligretosta, 8+ v, 2-4 hlö
-LONDON BOARD GAME – engl, metrolla Lontoossa, 7+ v, 2-6 hlö
-LUCKY SHOTS – golfaiheinen lautapeli, 10+ v, 2-4 hlö
-MAD – täysin pähkähullu peli, rahansa hävinnyt on voittaja, 2-4 hlö
-MAGIC WORDS – pieni, sanarakentelupeli, 7+ vuotta, 1-2 pelaajaa tai joukkuetta
-MALARKY – bluffauspeli, 12+ v, 2-6 hlö
-MALMIMAA – seurapeli, 7+ v, 2-6 hlö
-MAN HUNTING – hulvaton miesten metsästyspeli, kyllä nyt miehiä viedään, 18+ v, 2-4 hlö
-MANHATTAN – kolmiulotteinen rakentelupeli, 10+ v, 2-6 hlö, 45 min
-MASTER CHEF SUOMI – monipuolinen tietopeli ruokien maailmassa, 15+ v, 2-6 hlö
-MASTER LABYRINTH – haastavampi muuttuva labyrintti, 10+ v, 2-4 hlö, 20-30 min
-MASTERMIND – pieni, legendaarinen päättelypeli, 8+ v, 2 hlö
-MASTERMIND SUPER – vaikeampi versio tutummasta Mastermindista, 15+ v, 2 hlö
-MATKA POHJOISMAISSA – vanha, liikkumispeli pitkin Pohjoismaita, 5+ v, 2-4 hlö
-MATKAILUPELI – vanha, liikkumis- ja kysymyspeli Euroopan kartalla, 12+ v, 2-6 hlö
-METAL MADNESS - metalliset pulmat, 5 kpl

-MEXICAN TRAIN – klassinen dominopohjainen moninpeli, 7+ v, 2-8 hlö, 30+ min
-MEXICAN TRAIN – matkapeli, klassinen dominopohjainen moninpeli, 7+ v, 2-8 hlö
-MHING – pieni, kiinalainen MahJongista johdettu korttipeli, 10+ v, 2-6 hlö
-MIKSI JUURI MÄNTSÄLÄ – Suomen paikkakuntien järjestelypeli, 10+ vuotta, 2-6 hlö, 20 min
-MINISTERIT KIIPELISSÄ – skandaalintäyteinen politiikkapeli, 12+ v, 2-4 hlö
-MM-JÄÄKIEKKO -91 – jääkiekkoaiheinen tietopeli ajalta, jolloin mailat oli puuta ja pelaajat rautaa, 50+ v,
2+ hlö
-MONOPOL - ruotsinkielinen, suomennokset kirjoitettu käsin kortteihin, maailman tunnetuin lautapeli,
kaikki mitä hyvältä lautapeliltä vaaditaan kunhan on riittävästi aikaa pelata, 8+ v, 2-6 hlö
-MONOPOLI EUROOPPA – Eurooppa-aiheinen versio, maailman tunnetuin lautapeli, kaikki mitä hyvältä
lautapeliltä vaaditaan kunhan on riittävästi aikaa pelata, 8+ v, 2-6 hlö
-MONOPOLI express – pieni matka/pikapeliversio, maailman tunnetuin lautapeli, kaikki mitä hyvältä
lautapeliltä vaaditaan kunhan on riittävästi aikaa pelata, 8+ v, 1+ hlö
-MONOPOLY matkaversio – pieni matkaversio, maailman tunnetuin lautapeli, kaikki mitä hyvältä
lautapeliltä vaaditaan kunhan on riittävästi aikaa pelata, 8+ v, 2-6 hlö
-MONOPOLY - maailman kenties tunnetuin lautapeli, kaikki mitä hyvältä lautapeliltä vaaditaan kunhan on
riittävästi aikaa pelata, 8+ v, 2-6 hlö
-MONOPOLY GOLF EDITION – engl, golf-aiheinen versio, maailman tunnetuin lautapeli, kaikki mitä hyvältä
lautapeliltä vaaditaan kunhan on riittävästi aikaa pelata, 8+ v, 2-6 hlö
-MONOPOLY MILLIONAIRE – modernisoitu versio, maailman tunnetuin lautapeli, kaikki mitä hyvältä
lautapeliltä vaaditaan kunhan on riittävästi aikaa pelata, 8+ v, 2-4 hlö
-MONOPOLY SUOMI – Suomi-aiheinen versio, maailman tunnetuin lautapeli, kaikki mitä hyvältä
lautapeliltä vaaditaan kunhan on riittävästi aikaa pelata, 8+ v, 2-6 hlö
-MONUMENTO – palikkarakentelupeli, nopeatempoinen, 8+ v, 2-4 hlö, 30 min
-MR BEAN – katastrofaalinen hassuttelupeli, 7+ v, 4+ hlö
-MUNA VAI KANA – tuliko muna vai kansa ensin, ja satoja vastaavia kysymyksiä, 2-4 hlö
-MURDER A´LA CARTE – engl, murhamysteeri lautapelinä, brittiläinen laadukas peli 90-luvulta, tarvitaan
kasettimankka!, 18+ v, 10-12 hlö
-MUSIIKKI ALIAS – musiikin arvauspeli, 30+ v, 4+ hlö, 45+ min
-N.Y. CHASE – rosvo ja poliisi takaa-ajopeli New Yorkissa, Scotland Yard-pelin kopio, 8+ v, 2-6 hlö
-NELSON STRAX – vanha, agenttipeli, 7+ v, 2-4 hlö
-NONSENS – hassujen lauseiden rakentelupeli, 12+ v, 2-6 hlö
-NOPPAPELIT – pieni, 27 noppapeliä noppineen sääntöineen, 7+ v, 2+ hlö
-NOVEM - erinomaisessa kunnossa, taktinen pisteiden keräilypeli, 8+ v, 2 hlö, 30+ min
-N-TROPY - engl, tasapainoilupeli pitkien tikkujen kanssa, 6+ v, 2+ hlö

-OLLAAN KIMPASSA - pieni, koskettava paripeli pariskunnille, 18+ v, 4+ hlö
-OTHELLO – taktinen saartamispeli, 8+ v, 2 hlö
-PARTY ALIAS – sanaselityspeli partyversiona, 11+ v, 4+ hlö, 30+ min
-PEGGINO – pieni matkapeli, strategiapeli kahdelle, tai haastepeli yhdelle, 10+ v, 1-2 hlö
-PENTAGO – taktinen kuulien asettelupeli, 8+ v, 2 hlö
-PERHETRIVIA - erinomaisessa kunnossa, koko perheen tietokilpailupeli, 8+ v, 2-5 hlö, 30+ min
-PHASE 10 – matkapeli, jännittävä rummy-tyylinen korttipeli, 8+ v, 2-6 hlö
-PICTURE WORD PUZZLES – engl, englanninkielisiä kahden palan palapelejä, 3+ v
-PICTUREKA – etsimispeli kaikenikäisille, 8+ v, 2+ hlö
-PICTUREKA – pieni, korttipeliversio kuvienetsiskelypelistä, 6+ v, 2+ hlö
-PLANET EARTH – tietokilpailupeli maapallosta, 10+ v, 2-5 hlö
-POKER – matkaversio, pokeria nopilla, 8+ v, 2+ hlö
-PSI – vanha, peli liittyen psykologiaan, solvaukseen ja intuitioon, 50+ v, 3-7 hlö
-PYÖRÄYTÄ VASTAUS - pieni, leikkimielinen keskustelupeli pariskunnille, 18+ v, 4+ hlö
-QUARTO – engl, taktinen asettelupeli, 8+ v, 2 hlö
-QUITS – engl, taktinen kuulapeli, 8+ v, 2-4 hlö
-QUORIDOR CLASSIC – hauska ja taktinen nappuloiden siirtelypeli, 8+ v, 2-4 hlö, 10-20 min
-QWIXX – matkapeli, yksinkertaisen hieno noppapeli, kaikki mukana koko ajan, 8+ v, 2-5 hlö
-RAKENNUSURAKKA – vanha, liikemiespeli rakentamisen maailmasta, 8+ v, 2-4 hlö
-RAPELLI – hauska matojen asettelupeli, Vuoden Peli-voittaja 2013, 4+ v, 2-6 hlö
-RAPPAKALJA – korttipeliversio Rappakaljasta, 12+ v, 3-8 hlö
-RAPPAKALJA EXTREME – huiputa kanssapelaajasi uskomaan selityksesi, 12+ v, 3-8 hlö
-RAZZLE DAZZLE - engl, yritä saada siirrettyä kuulasi vastapäiselle reunalle, 10+ v, 2 hlö
-RISK – maailman valloituspeli, 10+ v, 2-6 hlö
-ROTANLOUKKU – poistetaan puupalikoita rotanloukusta, niin ettei loukku liikahda, 5+ v, 1-10 hlö
-RUBIK´S RACE – siirrä, liu´uta, ratkaise, Rubikin kaksintaistelu, 5+ v, 2 hlö
-RUBIKIN RISTINOLLA – hauska ristinollapeli Rubikin tvistillä, 6+ v, 2 hlö
-RUMIS – engl, stratginen rakentelupeli inka-teemaisena, lukuisia paras peli-palkintoja maailmalta, 8+ v, 2-4
hlö, 15-45 min
-RUMMY RUMBLE - yhdistetty kortti- ja lautapeli, aika kulahtanut kunto, 10+ v, 2-4 hlö
-SAHARA – taktinen saarrostuspeli, 6+ v, 2 hlö

-SAN FRANSISCO LINJA 1 – raitiovaunulinjojen rakentelupeli, 8+ v, 2-6 hlö, 45+ min
-SANARALLI – vikkelä nimeämispeli, 8+ v, 2-6 hlö
-SCOTLAND YARD – tunnettu rosvo ja poliisi-peli Lontoon keskusta-alueella, 8+ v, 3-6 hlö
-SCRABBLE KORTIT – korttipeliversio Scrabble/Alfapet-pelistä, 10+ v, 2-6 hlö
-SCRUPLES – vanhempi omatuntopeli 80-90-luvuilta, tavoitteena päästä korteista eroon, 18+ v, 3+ hlö
-SENSSIT – vanha, seikkailupeli heille, jotka ovat kypsiä seikkailuun, 18+ v, 2-6 hlö
-SEQUENCE – taktinen lautapelin ja korttipelin yhdistelmä, 8+ v, 2-12 hlö (2-3 joukkuetta)
-SHAKE BINGO – vanha, bingopeli omalla erikoisella tavallaan, 8+ v, 2 hlöä
-SHUT THE BOX – 4 pelaajan noppapeli, taktiikkaa ja onnea sekoitettuna, 8+ v, 2-4 hlö
-SILMÄPELI – hauska muisti- ja havainnointipeli, 7+ v, 2-6 hlö
-SKANDAALI – luo mitä uskomattomin lööppi, sukella iltapäivälehdistön uskomattomaan maailmaan, 12+ v,
3-8 hlö, 45+ min
-SLAMMER – reagointipeli, 5+ v, 2-4 hlö, 20+ min
-SNAFOO - pieni, vanha, korttipeli noppineen, 8+ v, 2-5 hlö
-SPACEWALK – valmiina avaruusmatkalle, liikkumispeli, 8+ v, 2-5 hlö, 20+ min
-SPINERGY - spinnaa sanat sanageneraattorista ja kehitä lööppi, erikoinen ja hauska peli, 12+ v, 2+ hlö
-SPORT TIETOPELI – vanha, urheilutietokilpailu, 50+ v, 2-6 hlö
-STADION – vanha, aika heikkotasoinen toteutus, mutta joillekin nostalginen peli, 7+ v
-STEPPI – vanha, liikkumispeli täynnä yllätyksiä, yksi alkuperäinen pelinappula on korvattu varapalikalla,
täysin pelattavissa siis, 10+ v, 2 tai 4 hlö
-STUN - pieni, nopeatempoinen korttipeli UNO:n valmistajalta, 7+ v, 2-6 hlö
-SUDOKU – logiikkapeli, 1+ hlö
-SUDOKU – päättelypelien kuningas, 8+ v, 1-4 hlö, kaksi tussikynää puuttuu
-SUKUPUOLTEN TAISTELU – tietovisailu vastakkaisen sukupuolen kysymyksillä, 12+ v
-SUOMI TIETOPELI – tietokilpailu Suomesta, 12+ v, 2-6 hlö
-SUOMIRALLI – tietopeli Suomesta, 100-vuotis juhlavuoden peli, 8+ v, 2-6 hlö
-SUUNNISTUSPELI – vanha, liikkumispeli suunnistaen kartalla, 7+ v, 2-6 hlö
-SYBARIT – nautiskelijan lautapeli, 14+ v, 2-8 hlö
-TABOO BODY LANGUAGE – elekielipeli, mutta käytetään kanssapelaajan kehoa, 12+ v, 4+ hlö
-TACTIGO – siirtelypeli väriä vaihtavilla nappuloilla, 7+ v, 2-4 hlö
-TAKE IT EASY XXL – asettelupeli, muodostaa täydellisiä värisuoria omalle laudallesi, 10+ v, 1-8 hlö, 45+ min
-TAKTIKUS – vanha, muuttuvan taktiikan peli, 10+ v, 2-4 hlö

-TALAT – taktinen siirtelypeli kahdella pelialaudalla samaan aikaan, 8+ v, 2-3 hlö, 30+ min
-TANGRAM RACE – useamman pelaajan välinen nopeuskilpailu kiinalaisen palapelin parissa, 7+ v, 2-4 hlö
-TANTRIX – mielenkiintoinen asettelupeli, 6+ v, 2-4 hlö
-TETRATRAX – taktinen rakentelu/asettelupeli, 6+ v, 2 hlö
-TEXAS HOLD´EM – pokeripeliä nopilla, 18+ v, 2-6 hlö
-THE PUZZLE - ”mahdoton palapeli”, ei erillisiä sääntöjä, ytimekäs ohje laatikossa, 1 hlö
-THURN UND TAXIS – tunnustettu rakentelupeli, jossa ostetaan ja myydään, 10+ v, 2-4 hlö, 60+ min
-TIMES´S UP – piirtämistä, näyttelemistä ja sanaselittelyä, kaikki aikaa vastaan, 8+ vuotta, 3-16 pelaajaa
-TIROLILAINEN RULETTI – onnenpeli alppimaisemista, 6+ v, 2-8 hlö
-TOHTORI TERAPIA – miten hyvin tunnet ystäväsi, entä itsesi?, 12+ v, 3-6 hlö, 45+ min
-TOP SECRET – agenttiteemainen seikkailupeli ympäri maailman, 10+ v, 2-4 hlö
-TOUCHE´ - taktinen korttipeli, jossa onnellakin on sijansa, 8+ v, 2-6 hlö, 30+ min
-TRES – kolme nappulaa riviin, kehien kääntely tosin asettaa omaa haastetta, 10+ v, 2 hlö, 20 min
-TRIAZZLE GAME – engl, jännittävä liikkumispeli, 10+ v, 2-3 hlö
-TRIBOND – mikä näille kolmelle on yhteistä, 12+ v, 2hlö tai joukkuetta
-TRIVIAL GENUS PAINOS – satamäärin tiukkoja ja yllättäviä kysymyksiä, tuttuun trivial-tyyliin, 15+ v, 2-6 hlö
-TRIVIAL PURSUIT 1990-LUKU – legendaarinen tietokilpailupeli, aiheena 90-luku, 15+ v, 2-36 hlö
-TRIVIAL PURSUIT GLOBETROTTER – tutun trivialin maailmanympäri-versio, 15+ v, 2-36 hlö
-TRIVIAL PURSUIT JULKKISPAINOS – pieni, 100 kysymystä julkimoista, 15+ v, 2+ hlö
-TRIVIAL PURSUIT MUSIIKKIPAINOS – pieni, 100 kysymystä musiikista 90-luvulta eteenpäin, 15+ v, 2+ hlö
-TRIVIAL PURSUIT PERHEPAINOS – pieni, 600 kysymystä perheille, 8+ v, 2+ hlö
-TRIVIAL PURSUIT STEAL – pieni, korttipeliversio trivialista, 16+ v, 2+ hlö
-TRIVIAL PURSUIT TEAM – maailmankuulu tietokilpailupeli tiimiversiona, kaksi tiimiä
-TRUMPET GAME – kortteihin perustuva liikkumispeli, 9+ v, 2-6 hlö
-TUPLA TAI KUITTI – vanha, kuittaatko voittorahat, vai tuplaatko seuraavalle kierrokselle, aikansa Haluatko
miljonääriksi- peli, 10+ v, 2-5 hlö, 30+ min
-TUTTU JUTTU – miten hyvin tunnet parisi, vanha TV-sarjasta kehitetty kotipeli, 18+ v, 2+ hlö
-TYTTÖJEN ILTA, pieni, pikkutuhmien kysymysten peli hieman isommille tytöille, 18+ v, 2+ hlö
-UNDERCOVER EUROPA - pieni, piiloutumispeli Euroopan kartalla, 10+ v, 3-6 hlö, 30-45 min
-UNO SPIN – klassinen UNO-korttipeli uudistettuna pyöriväksi, 7+ v, 2-10 hlö
-URHEILU TIETOPELI – vanha, urheiluaiheinen tietopeli, 40+ v, 2-6 hlö

-UUDET LÖYTÖRETKET – taktinen löytöretkeilypeli, 8+ v, 2-4 hlö, 90+ min
-UUSI SANAKIRJA – pieni, vanha, sananmuodostamispeli, 7+ v
-UUSI WANGARATTA – vanha, merenkulkupeli liikemiestwistillä, 15+ v, 2-5 hlö
-VAUHDIN MAAILMA – tietokilpailu suomalaisesta autourheilusta, 50+ v, 2-6 hlö, 45+ min
-WIGGLE&GIGGLE – tasapainottelupeli, 4+ v, 2-4 hlö
-VIINIPELI – viiniaiheinen lautapeli, tietoa tarvitaan, tuurillakin voi pärjätä, 18+ v, 4-8 hlö
-VIISASTEN KIVI – vanha, tietovisailupeli, 8+ v, 2-4 hlö
-VIISASTEN KOKOUS – vanha, tietopeli vuodelta 1987, 50+ v, 2-6 hlö
-VISIONARY – mielenkiintoinen palikkarakentelupeli – sokkona!, 7+ v, 2 joukkuetta
-YALI – fysiikan lakien mukainen tasapainoilupeli, jännittävää riittää, kuka saa kuulansa siirrettyä perille
ensimmäisenä, 8+ v, 2 hlöä tai joukkuetta
-ÄLÄ HERMOSTU - vanha, ei sääntöjä, periaatteessa kuin mini-Kimble ilman pop-up-noppaa, 4+ v, 2-4 hlö

