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1 kostka
168 barevných
karet
návod

Nestvůry, na které
10 +
útočíte, jsou lidé –
někteří bezmocní, jiní
riskující – a navrch pár
darebných zombií.
•
Jako zbroj může
posloužit vše, na co při
svém vrávoravém
pátrání po mozcích
natrefíte.
•
S pastičkami na
myši na nohách a
bowlingovou trofejí na
své nebohé tlející hlavě
tak kráčíte vpřed…
•
Vstříc postupu
na další úroveň, nebo
smrti. Už zas.

návod
4 x plastový
stojánek na
písmenka
hrací deska
101 písmenek

Úkolem hráčů je
6+
sestavit svá písmenka
do takových kombinací
a umístit je na taková
místa herního plánu,
aby získali co největší
počet bodů. Hra
procvičuje paměť,
myšlení a slovní
zásobu. U malých dětí
rozvíjí jazykové
schopnosti a trpělivost.

návod
plátěný pytlík
108 hracích
kamenů

Potrénujte své
6+
strategické myšlení a
schopnost taktického
jednání s deskovou
hrou Qwirkle. Princip
hry připomíná
Scrabble, ale nehrajete
se slovy, vaším úkolem
je spojovat dohromady
tvary a barvy na
hracích kamenech.
Pobavte se společně v
rodinném kruhu a
utkejte se o jediný
herní cíl - výhru!
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návod
paní Pavouková
na plošině
20 hmyzáků

Zlomyslná paní
4+
Pavouková do své sítě
zajala všechny vaše
hmyzí kamarády.
Vaším úkolem je
osvobodit je, ale během
záchranné mise nesmíte
paní Pavoukovou
vzbudit. Ta je navíc
velmi prozíravá, takže
na
nežádoucí hosty
nastražila pasti, které
nikdy nejsou na těch
samých místech.
Opatrnosti není nikdy
dost!

návod
hrací deska
plastový stojan
24 dřevěných
žetonů
24 žetonů s
magickým
symbolem
1 plátěný sáček
1 kostka
4 čarodějové
4 kovové
kuličky

Magický labyrint
6+
je zábavná desková
hra pro celou rodinu,
která vás zavede do
víru závodu v
tajuplném bludišti a to
s jediným cílem vyhrát! Projděte
labyrint i přes jeho
nástrahy v podobě
černé magie a tajných
průchodů, objevte pět
magických symbolů a
užijte si své zasloužené
vítězství.

hrací deska
kostka
čarodějnické
koště s
magnetem
4 žetony s
postavička na
kovovém plíšku

Zábavná desková hra
4+
pro celou rodinu, ve
které se ocitnete ve víru
bláznivého
čarodějnického závodu
a to s jediným cílem vyhrát! Děj se odehrává
vysoko na kamenném
útesu poblíž tajemné
čarodějnické věže. Za
cílem hry se můžete
dostat chůzí, ale
rozhodně rychlejší
budete na košťatech!

•

30 párů puzzle

Usnadněte svému dítěti 5 +
cestu k poznání
abecedy, písmenek
a celých slov. Děti se
během hry učí spojovat
písmenka do slov a tak
proniknout do začátků
čtení zábavnou
formou. Užijte si
společné chvíle s
vašimi ratolestmi při
odhalování tajemství
četby.

•

24 karet

Děti se pomocí obrázku 3 +
seznámí s písmeny
abecedy. Karty jsou
oboustranné. Na jedné
straně jsou obrázky bez
písmen, na druhé straně
jsou ty samé obrázky s
počátečními písmeny
slov. Úkolem dětí je
zapamatovat si, které
písmeno bylo u daného
obrázku.

•

70 karet
s obrázky
1 karta
s pravidly hry
1 přesýpací
hodiny
1 osmistěnná
kostka pravidla

Desetiminutová hra na 8 +
procvičení paměti aneb
co si zapamatujete za
10 vteřin? V nové hře
V kostce! Česká
republika si procvičíte
paměť a zároveň se
dozvíte mnoho
zajímavého. Obsahuje
70 ilustrovaných karet
o krajích Čech, Moravy
a Slezska,
o zajímavých
osobnostech, národních
parcích, českých
zvycích atd.

56 karet
zvoneček

Hra rozvíjí postřeh a
6+
rychlou reakci. Hráči
otáčí kartičky s obrázky
ovoce. Každý dává
karty na svoji
hromádku a sleduje i
karty protihráčů. Ve
chvíli, kdy hráč vidí, že
je na stole PŘESNĚ pět
kusů od jednoho druhu
ovoce, co nejrychleji
zacinká.
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40 kamenů ve
tvaru L
skládající se ze
3 čtverců
(zelený,
červený nebo
černý),
1 dvoubarevný
obdélníkový
kámen
česká i
slovenská
pravidla

Hráči hrají s opravdu
8+
výjimečně
zpracovanými kameny
ve tvaru L. Každý
kámen je rozdělený na
3 čtverce a je různou
kombinací červeného,
zeleného a neutrálního
čtverce. Cílem hry je
vytvořit hodnotnější
zónu ve své barvě.
Skóre je závislé jednak
na "obarvené" ploše a
jednak na maximální
výšce. Hráči se ve
svých tazích střídají.
Mají na výběr ze dvou
kroků. Buď přiloží
další kámen tak, aby se
alespoň jednou hranou
dotýkal již ležících
kamenů. Nebo navýší
již ležící kameny. Pro
navýšení platí přesná
pravidla - žádný
čtverec z kamene ve
tvaru L nesmí viset ve
vzduchu + nikdy na
sebe nelze položit
zelený a červený
čtverec (libovolně na
sebe pokládat barevné a
neutrální čtverce lze).

3 nohy stojánku
2 spojovací díly
8 tyček
kostka
pravidla

Pozor, ať to nepraskne! 6 +
Boom Boom Balloon je
bláznivá hra, ve které
prohrává ten, komu
praskne balónek
uvězněný ve stojánku.
Každý hráč musí ve
svém tahu nejdříve
hodit kostkou. Tím se
určí, kolikrát musíte do
stojánku zasunout
tyčky tlačící na
balónek. Dobře si
rozmyslete, kterou
tyčku zasunout, aby
balónek nepraskl právě
vám!

Seznam komponent:
400 karet
oboustranný herní plán
6 figurek
36 oboustranných
žetonů
hrací kostka
pravidla

Říp je památné místo
3-6 hráčů
české mytologie a
45 minut
historie. Podle pověsti 12+
sem přišel praotec
Čech, pohlédl na okolní
krajinu a rozhodl se zde
usadit. V této hře bude
vašim cílem dostat se
jako první na tuto horu.
Nebude to snadné,
protože cestou musíte
prokázat, že znáte
dobře českou vlast.
Během cesty na Říp si
budete moci pomocí
speciálních žetonů
vsadit nejen na vaše
znalosti, ale i znalosti
vašich spoluhráčů. Jako
každý správný turista
brzy zjistíte, kde vás
tlačí bota a kdy si
nemůžete dovolit další
klopýtnutí. Jen ten
nejchytřejší z vás na
konci hry dobude
vrchol Řípu.

48 kartiček

Vědomostní pexeso
Vhodné pro děti od 12
vychází z klasického
let.
pexesa.
Nehledáte však dva
stejné obrázky, ale dvě
informace, které k sobě
patří - historickou
událost a letopočet.
Kartičky jsou doplněny
motivem, který
přiložením kartiček
vedle sebe či pod sebe
tvoří celek.

41 špejlí

Oblíbená společenská
hra.
Návod ke hře: tyčinky
se uchopí do ruky tak,
že pěst dole je opřená a
tyčinky vrchem
vyčnívají. Náhlým
rozevřením ruky
tyčinky padnou v kruhu
na stůl.
Nyní se musí jednotlivé
tyčinky posbírat tak,
aby se nepohnula žádná
jiná. Kdo získá nejvíce
bodů, stane se vítězem.

Hra Neobvyklí
podezřelí obsahuje:
70 karet podezřelých,
12 karet hledaného
zločince, 110 karet
otázek, 1 karta Ano, 1
karta Ne, bloček
vyšetřovacích
protokolů a pravidla

Detektivní párty hra.
3-16 hráčů
V párty hře Neobvyklí 20< min
podezřelí je úkolem
14+
hráčů na základě indicií
vybrat z dvanáctky
podezřelých jednoho
pachatele. Jeho
totožnost však zná
pouze jediný hráč - a
jeho nápovědy nemusí
být vždy tak úplně k
užitku.
Čím dříve se podaří
pachatele odhalit, tím
více bodů hráči
získávají. Ale pozor, na
základě rozhodnutí
hráčů může ve vězení
skončit i naprosto
nevinný člověk!

Hra Ominoes Kostky
bohů obsahuje:
oboustranný herní plán,
26 herních kostek
Omino, počítadlo
bodů, 4 hráčské
válečky se 4
samolepkami a
pravidla.

Abstraktní strategická 2-4 hráčů
hra, ve které se snažíte 15min
vytvářet souvislé
8+
plochy postupným
pokládáním kostek se
svým vybraným
symbolem. Cesta k
úspěchu vede jedině
přes strategické
myšlení, chytré
využívání speciálních
symbolů na kostkách a
nezbytnou špetku štěstí.
Staňte se vítězi ve
jménu svého boha

Hra obsahuje 72 dílků
(vrchoviny, mokřady a
prales, zvířata a
hrozby), 1 vedoucího
expedice, 30
průzkumníků, 5
hráčských karet a
pravidla.

Výprava deštným
2-5 hráčů
pralesem
30< min
Na území Costa Ricy
8+
se rozkládají deštné
lesy, které jsou plné
vzácných živočichů.
Přidejte se k expedici a
vydejte se spolu se
svými společníky na
dobrodružnou výpravu
a vyfoťte je!
Rodinná hra Costa Rica
kombinuje riskování s
logikou, kterou
využijete především při
plánování, kudy
povedete expedici.
Získávejte body za
všechna zvířata, která
vyfotíte, a hlavně se
pokuste najít od
každého druhu alespoň
jeden exemplář. Hráč s
nejvíce body se stane
světoznámým
fotografem a také
vítězem hry!

Hra obsahuje:
5 figurek velbloudů,
figurku fenky, kartu
fenky, figurku palmy,
kartu palmy, 30
závodních karet, 5
karet příprav etapy, 12
karet dráhy, kartu Start,
kartu Cíl, 6 základních
karet peněz, 18 karet
velkých peněz, 20
karet etapových sázek
"vítěz etapy", 5 karet
etapových sázek
"uprostřed závodního
pole", 5 karet sázek na
celkového vítěze, 5
karet sázek na saláta a
pravidla.

Vsázejte na velbloudy 2-6 hráčů
Vezměte velbloudy na 30 min.
výlet! S touto malou
8+
krabičkou si můžete
zahrát Velbloudí
dostihy nejen na
cestách. Vsaďte si na
velbloudy na různých
pozicích a popohánějte
je!

Hra X bere! obsahuje:
100 karet s čísly, 7
karet řad a pravidla.

Jednoduchá a rychlá
2-5 hráčů
karetní hra
25 min.
Vykládání karet s čísly 8+
do řad? To už tady
bylo. Avšak tentokrát
může být v každé řadě
jiný počet karet – a kdo
zahraje poslední kartu
do příslušné řady, musí
si vzít celou řadu.
Naštěstí máte ještě
svou vlastní řadu X,
která vás může ochránit
před nežádoucími
kravami. Ale pozor,
jediná špatná karta
může zničit celý váš
plán ...!
Nová karetní hra z
rodiny 6 bere! je hra s
čísly procvičující
logické myšlení pro 2–
4 hráče od 8 let.

Hra obsahuje:
oboustranný herní plán,
16 bodovacích žetonů,
73 dílků krajiny
(zelená zadní strana),
zlaté mince, žeton
začínajícího hráče,
ukazatel kol, 5
ukazatelů skóre (1 v
každé barvě), 5 dílků
krajiny s hradem (zadní
strany v hráčských
barvách), 6 hráčských
zástěn (před hrou se
musí složit, 1 rezervní),
látkový pytlík, 6
žetonů sekery (1
rezervní) a pravidla

Staňte se králem
2-5 hráčů
ostrova!
60 min
Pět klanů po léta
8+
soupeří o nadvládu nad
ostrovem Skye. Každý
z nich se snaží svým
sokům uzmout ta
nejlepší území a
výhodně prodat ta
nechtěná. V této
rodinné hře se každý z
vás stane klanovým
náčelníkem, který
buduje své panství.
Dokážete se stát králem
ostrova Skye?
Hra vychází částečně z
oblíbeného principu
Carcassonne, ale je
mnohem více
strategická a plánovací.

