Er du klar til at tage en digital detox?
Small Talk – Big Questions er samtalekort for hele familien!
Kender du det ... familien tager på restaurant, og så snart maden er bestilt,
tager alle deres iPads eller mobiler frem - derefter er der stille indtil maden kommer?
Og det var ellers meningen, at vi skulle hygge og snakke sammen?
På en rejse til USA havde Katjas tre børn brugt rigtig meget tid på deres iPads – men til en frokost, hvor
de sad og stillede hinanden spørgsmål, de selv fandt på, glemte de alt om iPads og telefoner. Oplevelsen
fik Katja til at tænke, at deres familie nok ikke var den eneste, der kunne have gavn af en ’digital detox’,
og herfra voksede idéen om udvikle et spil med sjove og anderledes spørgsmål, som kunne puste nyt liv i
familiesnakken.
Dernæst var der ikke langt fra tanke til handling. Katja Bamberger Bro gik sammen med Nanna Grunwald
om at designe Small Talk – Big Questions. Først i form af en prototype, der gav mulighed for at teste
kortene, når der kom gæster på besøg – og i legegrupper med piger og drenge i forskellige aldre.

”Vi opdagede, at en af styrkerne ved spillet er, at man ikke behøver at være bogligt stærk eller
have masser af paratviden. Alle kan spille med. Det handler om, at lære hinanden bedre at
kende – og der er ingen forkerte svar.”
Small Talk – Big Questions kan spilles med det samme. Læs bare kortene op for dine venner og familie.
I kan også spille på tid eller stille ét enkelt spørgsmål om dagen.
Tag spillet frem, når der er fester, gæster, familiebesøg eller fødselsdag eller giv det som værtindegave/
mandelgave. Tag det med i tasken, på ferie og på udflugt. Spil det før/under/efter et måltid – eller bare
næste gang I overvejer, at tænde for en konsol, iPad eller en smartphone. Alle spørgsmål står på dansk og
engelsk, og her kan du læse nogle af dem som findes i spillet:

1. Hvis du var et dyr, hvilket dyr ville du så være?
2. Hvis du kunne have en superkraft, hvad skulle det så være?
3. Hvad er det bedste, der er sket i den seneste uge?
4. Hvad er din yndlingsårstid?
5. Hvis du vandt i Lotto, hvad ville du bruge dine penge på?
6. Hvilken person i verden, død eller levende, vil du helst møde?
Small Talk – Big Questions kan købes i Bog&Ide, Arnold Busck og Games. Vejl udsalgspris: 99,95 kr
Følg med på Instagram og Facebook, hvor du også finder vores video.
#smalltalkbigquestions #smalltalkbq #smalltalk #bigquestions #games #spil
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