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Liefde is... een liefdevol spelletje spelen met Valentijn
Identity Games ontwikkelt liefdevol spel speciaal voor verliefde stellen
Liefde is een spelletje spelen en wellicht je partner laten winnen? Alle spelers krijgen om de beurt
een stelling voorgelegd. Schrijf jouw mening op en raad die van andere spelers. Weet jij hoe
anderen over de onderwerpen karakter, erotiek, uiterlijk en romantiek denken? Raad de meningen
van je medespeler en verdien hiermee een hart. Met Liefde is... leer je elkaar op een emotionele,
serieuze en soms hilarische manier (beter) kennen.
Op 1 mei 1970 is de LA Times de eerste krant die de romantische, soms naive tekeningen van artiest
Kim Casali publiceert. Het succes is direct enorm. Wat volgt is een stortvloed aan fanmail van
pasgetrouwden, gevangenen en zelfs psychologen die haar tekeningen gebruikten in sessies met
getrouwde stellen. Kim Casali overleed in 1997. Haar reeks wordt nu voortgezet door de Britse
tekenaar Bill Asprey.
In Liefde is....een spelletje spelen kun je punten in de vorm van harten verdienen. Het is een spel dat
je met 2 spelers speelt, maar met 4 personen kan het ook. De werking is eenvoudig; een worp met de
dobbelsteen bepaalt de categorie. De speler die aan de beurt is leest de stelling voor en schrijft zijn
of haar eerste gedachte hierover op. Vervolgens mogen de andere spelers een minuut lang
opnoemen wat zij denken dat op het papiertje staat. Stellingen als “Een vakantieliefde vind ik...” , “Ik
voel me op mijn gemak als...” en “ik zou minder geld moeten uitgeven aan...” zorgen ervoor dat de
spelers bewijzen hoe goed ze elkaar kennen, of juist wat ze nog niet van elkaar wisten.
Liefde is... een spelletje spelen is geschikt voor 16 jaar en ouder en duurt ongeveer 30 minuten. Het
spel wordt onder meer verkocht bij Intertoys, Free Record Shop, Vroom & Dreesmann, Toys XL en
Bol.com.
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