




The Sims
Af Kate

THE SIMS
TIL PC - WINDOWS & MAC

Spillet the sims blev udviklet af 
Will Wright han fik ideen til at 
udvikle spillet the sims da han mi-
stede sit hjem i en brand spillet går 
ud på at lave en familie og bygge 
et hjem fra bunden og indrette 
simmernes bolig der er forskellige 
færdigheder som simmerne kan 
lære for at blive bedre til de for-
skellige ting  

det er vigtig at få deres behov dæk-
ket så som mad, sjov, søvn, bad, 

blære, social for at simmerne ikke 
skal blive utilpasse eller triste der 
er sket meget med grafikken og 
udviklingen siden fra the sims 1 
som udkom i år 2000 og til nu 19 
år senere hvor the sims 4 stadig-
væk lancere det der er med the 
sims 4 er at man nu kan vælge at 
tage den simmer man spiller med 
på arbejde eller sende den/dem 
alene afsted på jobbet hvis man ta-
ger simmeren med på dens arbejde 
kan man få noget mere indflydelse 
på deres arbejdsdag før at simmer-
ne kan få et bestemt job så skal de 
have et vis niveau i de færdigheder 

som jobbet kræver for at blive for-
fremmet 
gruppen Lady Antebellum lavede 
en sang til en lancering af en ny 
udvidelse pakke til the sims 3 ind 
i fremtiden sangen hed need you 
now som blev sunget på simsk  
som er simmernes sprog 

man kan bruge utallige af timer på 
at spille the sims det er et spil man 
kan komme lidt ind i sin egen lille 
boble verden og komme på andre 
tanker det syntes jeg personligt dyr 
er pænt lige glad med vejret.

Billede fra Sims 1 Billede fra Sims 4



Tekken Tag Tournament 2
Af Jens Piening

TEKKEN TAG TOURNAMENT 2 
TIL PLAYSTATION 3

Tekken Tag Tournament 2 er et 
kampspil til Playstation 3, Xbox 
360 og Wii U. Spillet udkom d. 14 
september 2011. Tekken Tag Tour-
nament 2 skiller sig ud fra de andre 
Tekken spil i serien, ved, at man 
kan vælge 2 kæmpere i hver kamp.
 
I Tekken Tag Tournament 2 er man 
en deltager i en stor verdensom-
spændende kampsports turnering, 
med en stor pengepræmie (i spil-
let) til den kæmper/spiller, som 
vinder turneringen.

Spillet er lavet af det Japanske 
firma, Namco, som også er kendt 
for at have lavet det klassiske spil, 
PAC-MAN.

Tekken spilserien startede i 1994, 
som et Arkadespil

I Tekken serien findes der Tekken 
1-7 og Tekken Tag Tournament 1 
og 2.

Tekken Tag Tournament er et rig-
tig fedt spille det er super under-
holdende at spille de. Der sker 
mange ting i det og der sker noget i 
det hele tiden og jeg kan godt spille 

det i 2 eller 3 timer og man kan spil 
med 1 eller 2 figur, eller man kan 
spille et andet spil-mode.
Der finders også et game-mode i 
spillet, som hedder Ghost-mode.
Der er også et arkade-mode, hvor 
man skal kæmpe imod krigere, og 
hvor man kan få mere liv ved at 
samle mad op på banen.
Når man spiller bliver det sværere 
undervejes og der er sværhedsgra-
derne, nem, svær og meget svær, 
og man kan spille med max 5 run-
der.

Grafikken i spillet er flot lavet, helt 
ned til mindste detalje, man kan 



Tekken Tag Tournament 2
Af Jens Piening

også nemt blive grebet af stemnin-
gen og musikken i spillet.
Nu mere man spiller spillet, nu 
bedre bliver man til det, og det 
kan hjælpe på ens koncentrations-
evne og det kan gøre en hurtigere 
på fingrene, hvilket kan være godt 
hvis man har noget handicap.

Man kan parere slag og spark i 
spillet, ved at gå baglæns og man 
kan løbe hurtigt frem mod mod-
standeren og slå dem imens de lig-
ger ned.
Til sidst i spillet skal man bekæm-
pe imod en boss, som er rigtig 
svær. Og når man har klaret bos-

sen ser man en film der passer til 
den figur man spiller med – filmen 
er en del af figurens baggrundshi-
storie i Tekken universet.
Jeg vil give spillet 20 jernnæver. 
Det er sjovt at spille og jeg kan helt 
klart anbefale det hvis man er til 
kamp-spil.

INFO OM TEKKEN
- Tekken betyder jernnæve på Japansk.
- Der findes professionelle turneringer, hvor 
  professionelle spillere kæmper imod hinanden,
  om kampem om æren og en stor pengepris.
- Man kan købe figurerne fra spillet, som 
  action-figurer.



FARMING SIMULATOR 19 
TIL PLAYSTATION 4

Spillet kom i butikker her i Dan-
mark 20. November 2018. Det før-
ste spil i serien af Farming Simula-
tor udkom d. 14. April 2008 det er 
10 år siden fra 2018.
Det er Udvikler GIANTS der er 
bag spillet serie. Farming Simula-
tor 19 koster 400 kr i butikker som 
fx. Elgiganten.
Det starter med at man har tomt 
grund uden noget som helst og 
man skal bygge sin helt egen farm 
fra bund af.
Man køber først en grund med 
en mark for de penge man nu har. 
Man bygger en bondegård køber 
maskiner som traktor og meje-
tærsker.

Man kan også bruge penge på dyr 
bruge penge på landbrug eller 
begge dele. Man bruger penge på 
at dyrke landbrug og det er rigtig 
vigtig at tjene penge
ellers køre man tør for penge. Man 
tjener penge på at sælge sine af-
grødre og sælge sine maskiner. Har 
man ikke flere penge tilbage så må 
sælge sine dyre
maskiner og købe billigere maski-
ner så man har penge igen så man 
kan sælge mere af sine afgrødre og 
købe flere marker.
Jeg begyndte på at spille Farming 
Simulator 19 d. 27. November 
2018. Jeg har også Farming Si-
mulator 17, 18 og jeg håber at der 
kommer en nummer 20.
Lige nu for tiden spiller jeg med dyr 
hvor jeg holder får. Jeg har nemlig 

fundet ud af at man tjener mange 
penge på får ved at sælge deres uld.
Til at holde styr på får bruger jeg 
en tracktor, en lastbil og en tele-
skop køretøj. Ud over får så kan 
man også have køer, grise, høns og 
nu også heste.
Jeg har også prøvet at spille med af-
grødre for det kan også være en del 
af landbruget.
Jeg har dyrket soyabønner, hvede, 
majs og bomuld. Hvis man vil hø-
ste bomuld så skal man bruge en 
maskine der kun er beregnet til at 
høste bomuld og en vogn der
kun er beregnet til bomuld. Når 
man høster sine afgrødre på mar-
ker så er det rigtig vigtig at man 
også holder øje med vejret for man 
kan ikke høste når det regner og
dyr er pænt lige glad med vejret 

Af Magnus Popp

Farming Simulator 19



om det regner. Det er også vigtig at 
holde øje med om der er plads til 
sine afgrødre i sine siloere.
Jeg synes at spillet er fedt på grund 
af super god grafik. Det er også 
fordi man kan skabe sin helt egen 

gård alt efter sin egen ide´er om 
hvordan sin gård vil se ud.
Det er noget skidt når man ikke 
har nogen penge jeg synes det vil 
være fedt med at man har uendelig 
af penge. Jeg synes spillet er rigtig 

fedt så jeg sidder med spillet hver 
dag.
Jeg vil anbefaldet spillet til alle for 
at se hvordan spillet ser ud og hvor 
god grafikken er og selv kan prøve  
spillet.

Af Magnus Popp
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