ACTIVITY ORIGINAL
Počet hráčů: 3 - 16
Doba hraní: 45 - 90 minut
Věk hráčů: od 12 let

Activity Original je zábavná multigenerační společenská hra pro celou rodinu – nová verze
s více pojmy. Chcete-li popojít figurkou po herním plánu, musíte spoluhráčům do časového
limitu sdělit pojem, který jste si vytáhli na kartičce. Máte ale vždy stanoven i způsob, jakým
musíte onen pojem sdělit – kresbou, pantomimou nebo opisem jinými slovy tak, aby je
spoluhráči poznali.

DESÍTKA
Počet hráčů: 2 - 8
Doba hraní: 20 minut
Věk hráčů: od 10 let

Ve hře DESÍTKA hráči nemusejí čekat na svůj tah tak dlouho jako v jiných hrách. Ke
každému okruhu ve hře přísluší 10 otázek a 10 možných odpovědí. Všichni hráči dostanou
šanci odpovídat v každém okruhu otázek. Pokud odpovíte správně, získáte jeden z
žetonů odpovědí jako bod. Když jste znovu na tahu, můžete hledat další správnou
odpověď. V tu chvíli ovšem podstupujete riziko, že body získané dříve v tomto okruhu
ztratíte. Budete hrát na jistotu, nebo riskovat?
Ve hře je 200 okruhů, 2000 otázek a 2000 možných odpovědí. To vše v kompaktním balení
zvaném smartbox s počítadly bodů a žetony odpovědí. Desítka je skvělá hra, obzvláště
vhodná i na cesty.

DOBA KAMENNÁ
Počet hráčů: 2 - 4
Doba hraní: 60 minut
Věk hráčů: od 10 let

Doba kamenná je doba kamenná. A rozhodně to není doba jednoduchá. Nejdůležitějším
úkolem vašeho kmene je obstarat dostatek jídla pro všechny své členy. A proto je potřeba
vyrazit na lov, anebo alespoň vypěstovat obilí na prvních zoraných polích. Civilizace se
pomalu začíná rozvíjet, a aby se mohla rozvíjet dále, je třeba natěžit dostatek dřeva, jílu,
kamene a také zlato ve zlatonosné řece. Pak můžete dále rozšiřovat vesnici, získávat
kvalitnější nástroje a další civilizační výhody. K úspěchu vašeho kmene je třeba dobré
plánování a také kousek štěstí. Hra s velmi pěkným originálním systémem využití hodů
kostkami, které samozřejmě znamenají určitý prvek náhody, ale zase zpřístupňují hru
široké veřejnosti.

DOMINION
Počet hráčů: 2 - 4
Doba hraní: 30 minut
Věk hráčů: od 10 let

Stojíte na počátku budování své vlastní říše a nemáte nic než trochu peněz a malé
pozemky. Avšak brány světa jsou otevřeny dokořán, říše vzkvétá zakládáním nových vesnic,
založením tržiště či vztyčením trůnního sálu. Jenže jsou tu také zdatní soupeři, a tak je třeba
rozšířit svoji říši co nejrychleji. Jen tak se stanete pánem nejmocnějšího dominia.
Jednoduchý a netradiční herní princip, rychlá herní doba a spousta strategických možností
dělá z Dominion jednu z nejlépe hodnocených her světa. Vybudujte si své dominium a
získejte rozsáhlé majetky dříve než soupeři.

DRAČÍ PALÁC
Počet hráčů: 1 - 4
Doba hraní: 45 minut
Věk hráčů: od 8 let

Společenská hra, ve které mohou hráči uplatnit taktiku a stavitelské umění.
Hráči mají za úkol v hroutící se despotické říši vzít situaci do svých rukou, pomocí hracích
kamenů a všemocných duchů postavit Dračí palác a získat nezbytnou podporu dračího
stařešiny. Hra je inspirovaná pravidly tradiční čínské hry Mahjong. Hru může hrát hráč sám
nebo s dalšími hráči, v počtu až čtyř osob.

FALLOUT SHELTER
Počet hráčů: 1 - 4
Doba hraní: 90 minut
Věk hráčů: od 14 let

Fallout Shelter: Desková hra je desková hra inspirovaná videohrou Fallout Shelter. Hra vás
zavede do světa po nukleární válce a hráči v soupeří o to, komu se nejlépe podaří udržet
zbylé obyvatele šťastné. Kromě toho, že spolu soupeří, budou muset i spolupracovat,
protože je čekají nebezpečí, kterým budou muset čelit společně. Jedná se o spíše
jednodušší hru, přístupnou i začínajícím hráčům.

HOBIT
Počet hráčů: 2 - 5
Doba hraní: 45 - 60 minut
Věk hráčů: od 12 let

Hráči doprovázejí Bilba Pytlíka na dlouhé a nebezpečné cestě ze Dna Pytle k Osamělé hoře.
Cílem je přinést zpět poklad, který byl před dávnými časy ukraden Trpaslíkům a nyní jej
střeží drak Šmak. Pomocí karet Událostí postupuje Bilbo na své cestě. Každé políčko na
hrací desce představuje příležitost vylepšit vaši tabulku vlastností, vaši postavu ve hře.
Kromě schopností můžete získat další výhody! Jakmile na hrací desce postoupíte až na
políčka Dobrodružství, dochází k soubojům. Díky schopnostem a vybavení, které hráči
získali na cestě, mohou úspěšně projít zkouškou. Vítězí hráč, který má na konci hry nejvíce
drahokamů!

JÍZDENKY, PROSÍM! EVROPA
Počet hráčů: 2 - 5
Doba hraní: 45 minut
Věk hráčů: od 8 let

Jízdenky, prosím! Evropa postaví hráče do rolí stavitelů železničních tratí v Evropě – čím
rozrostlejší vlakovou síť vybudují, tím blíže se dostanou k vítězství. Další body pak lze získat
za propojení důležitých měst nebo za nejdelší souvislou trať. To vše je postaveno na
jednoduchých pravidlech, která hráče přímo vybízejí ke konkurenčnímu boji s protivníky.
A právě na něm je založena neobyčejná krása této hry – neexistuje totiž nic příjemnějšího,
než na poslední chvíli postavit koleje tak, abyste přebrali soupeři nejdelší cestu a zároveň
mu tak zabránili v jejím dalším prodlužování.

KUMO
Počet hráčů: 2 - 4
Doba hraní: 30 minut
Věk hráčů: od 8 let

KUMO je nádherná abstraktní hra s otočným herním plánem pro dva nebo čtyři hráče.
Cílem hry je přetlačit obelisk ze středu herního plánu na soupeřovu stranu. K tomu
využíváte kostky sumo bojovníků, na každé straně kostky je jiný druh pohybu: můžete např.
běžet (a hýbat se rychleji po volných polích), přeskakovat souvislé řady jiných kamenů,
přesouvat svoje i soupeřovi kameny a samozřejmě posouvat s obeliskem. Aktivní stranu
svého kamene můžete měnit, ale stojí vás to akci. KUMO je opravdový skvost mezi
abstraktními hrami.

LOTOS
Počet hráčů: 2 - 4
Doba hraní: 30 minut
Věk hráčů: od 8 let

Lotos je karetní hra, ve které hráči skládají květy různých květin a bojují mezi sebou o
nadvládu nad nimi. Hráči ve svých tazích mohou přikládat okvětní lístky či využívat svých
hmyzích pomocníků k posílení svého vlivu na jedné z květin. Při doskládání květiny pak
mohou získat bonusy posilující je ve hře nebo vítězné body. Hra má originální grafiku a je
moc příjemná pro hraní ve dvou hráčích.

MALÁ VELKÁ KRÁLOVSTVÍ
Počet hráčů: 2 - 5
Doba hraní: 30 - 45 minut
Věk hráčů: od 14 let

Ve hře Malá velká království se postavíte do čela malého království s velkými plány. Chcete
osídlit celou říši, naučit se mocným kouzlům, postavit monumentální hrady a toužíte, aby
se sousední království třásla strachem, kdykoli zaslechnou jméno toho vašeho? Co vám v
tom brání? Jen to vypadá, že ostatní království mají úplně stejné cíle a říše je příliš malá na
to, aby se to podařilo všem. Malá velká království jsou 4x (explore, expand, exploit,
exterminate) hrou, kde se budete snažit rozšířit se na co největší území (průzkumem či
válčením), rodit sinové obyvatele, zkoumat magii a stavět hrad. Vybrat si budete moci ze
13 ras s odlišnými schopnostmi (lidé, orkové, půlčíci, trpaslíci, ještěráci, goblini, elfové,
nemrtví, valkýry, temní elfové, kentauři, měňavci a vodní lid).

MINUTOVÁ ŘÍŠE: LEGENDY
Počet hráčů: 2 - 4
Doba hraní: 8 - 20 minut
Věk hráčů: od 12 let

Minutová říše: Legendy je pokračováním slavné hry Minutová říše. Nejedná se o rozšíření,
ale o samostatnou hru. Stejně jako v původní hře získávají hráči jednotlivé karty, které jim
umožní nasazení a pohyb armád či stavbu měst. Tentokrát se hraje na herním plánu, který
bude v každé hře jiný, každá získaná karta vám přinese nové možnosti a do hry lze postupně
přidávat nové zajímavé varianty. To vše se odehrává ve fantasy světě ztvárněném
nádhernými ilustracemi. Minutová říše: Legendy je mimořádně rychlá hra vyžadující
promyšlená rozhodnutí, ideální, pokud se nechcete učit složitá pravidla, nebo pokud máte
na hraní jen pár minut.

MYSTERIUM
Počet hráčů: 2 - 7
Doba hraní: 42 minut
Věk hráčů: od 10 let

Mysterium je kooperativní detektivní hra, ve které se hráči snaží odhalit tajemství sto let
staré vraždy a ulevit tak duši neprávem popraveného člověka. Mechanikou se hra částečně
inspiruje Dixitem a hlavním prvkem jsou abstraktní „snové karty“. Jeden z hráčů se ujímá
role ducha obyvatele panství, kterého v minulosti neprávem odsoudili za vraždu a ostatní
vyšetřovatelů, kteří musí během jednoho týdne odhalit skutečného viníka.

NA KŘÍDLECH
Počet hráčů: 1 - 5
Doba hraní: 40 - 70 minut
Věk hráčů: od 10 let

Ve hře Na křídlech budete představovat nadšené ornitology, pozorovatele ptactva,
badatele a sběratele, snažící se přilákat do své voliéry co nejúžasnější ptačí exempláře.
Voliéra zahrnuje tři různé biotopy a každý pták pomůže rozvinout vaši ptačí zoo v určité
oblasti: shánění potravy, snášení vajec a získávání nových přírůstků do voliéry. Vítězem hry
se stane hráč, jemuž se podaří získat nejvíce bodů. Body lze získat za zajímavé ptáky ve
sbírce, plněním různých úkolů vyhodnocovaných během hry i na jejím konci, za snůšku
vajec, akumulovanou potravu a kořist.

PANDEMIC
Počet hráčů: 1 - 4
Doba hraní: 45 minut
Věk hráčů: od 10 let

Kooperativní hra pro děti i dospělé z nepříliš vzdálené budoucnosti. Ve světě vypukly 4
epidemie chorob. Hráči představují významné vědce a snaží se nemoci společnými silami
zlikvidovat. Vy jako členové profesionálního mezinárodního týmu máte za úkol udržet šíření
chorob pod kontrolou a co nejrychleji vyvinout účinné léky. Budete cestovat po celém
světě, ošetřovat nakažené pacienty a hledat zdroje pro vývoj potřebných léků. Musíte
spolupracovat jako sehraný tým - Pandemic je kooperativní hra, ve které buď všichni
společně vyhrajete, nebo společně prohrajete. Čas neúprosně běží, infekce se šíří,
vypuknutí pandemie hrozí každým okamžikem více a více. Dokážete včas vyvinout lék proti
každé ze čtyř smrtelných nákaz? Osud lidstva je ve vašich rukou!

PANDEMIC – RYCHLÉ NASAZENÍ
Počet hráčů: 2 - 4
Doba hraní: 20 minut
Věk hráčů: od 8 let

Ve světe nastala katastrofa a města po celém světě se zoufale dožadují vody, jídla, léků a
dalších zásob. Váš elitní tým jakožto Jednotka okamžité reakce má za úkol šířit pomoc a
zachraňovat životy. S tím vám napomůže speciálně vybavený letoun, s kterým můžete
dovážet potřebné suroviny. Aby to ale nebylo tak jednoduché, po celou dobu vám bude
odpočítáván čas, bude tedy důležité, abyste se v týmu dobře synchronizovali a dokázali tak
včas reagovat na neustále se objevující nové katastrofy. Podaří se vašemu týmu být na
správných místech ve správný čas?

PÁRTY ALIAS
Počet hráčů: 4 a více
Doba hraní: 45 minut
Věk hráčů: od 11 let

Zábavná hra nejen se slovy vhodná na každou párty! Slavíte? Pořádáte párty? Párty Alias
rozproudí zábavu! V této hře vysvětlujete ostatním spoluhráčům význam slov pomocí jiných
výrazů, takže používáte například synonyma, protiklady a nápovědy. Na prémiových polích
na vás čekají i jiné úkoly: předvádění zvířat či povolání, hledání vhodných rýmů, popisování
slavných osobností nebo hledání co nejvíce slov na jedno písmeno.

PROKLETÁ STEZKA
Počet hráčů: 2 - 5
Doba hraní: 45 minut
Věk hráčů: od 12 let

Prokletá stezka je původní česká kompetitivní hra, ve které se každý hráč ujme vládou
nad svými stoupenci a snaží se projít prokletou stezkou, tak aby při tom nasbíral co nejvíce
magické esence a hlavně objevil kam až ta cesta vede.

PŘINES SI SVOU KNIHU
Počet hráčů: 3 a více
Doba hraní: 20 minut
Věk hráčů: od 12 let

Z vaší staré oblíbené knížky se teď stane vaše oblíbená hra! Zvolte kartu zadání a pak rychle
listujte, abyste vyhověli zadání (a sudímu!) co nejvtipnějším příspěvkem. Najdete „směšný
titulek z bulvárních novin“ v nejnovějším bestselleru? A co „radu na rande“ ve své
ohmatané kuchařce? Protože můžete použít jakoukoli knížku, můžete hrát s jakoukoli
skupinou a najít neomezený potenciál zábavy na každé stránce! Kde objevíte „název
nejlepší nové párty hry“? Zjistíte sami, když zavelíte „Přines si svou knihu“!

ROBINSON CRUSOE
Počet hráčů: 1 a více
Doba hraní: 120 minut
Věk hráčů: od 12 let

Robinson Crusoe je kooperativní strategická hra pro 1 až 4 hráče, která vás dostane svou
atmosférou a kde zažijete dobrodružství a nástrahy „Prokletého ostrova”. Musíte dokonale
spolupracovat, abyste drsný život na ostrově přežili a poradili se všemi jeho nástrahami.
Hra nabízí osm různých scénářů vč. bonusových scénářů King Kongův ostrov a Livingstone.
V každém scénáři zažijete nové dobrodružství – například budete mít za úkol shánět dřevo
na vybudování signální vatry, prozkoumat opuštěné vesnice domorodců nebo se vypořádat
s erupcí strašlivého vulkánu. Buďte si jisti, že vás hra zadarmo rozhodně vyhrát nenechá.

SOUBOJ V MLZE
Počet hráčů: 2 - 4
Doba hraní: 40 minut
Věk hráčů: od 9 let

Kdykoli, kdekoli. Unmatched - Souboj v mlze je svižná hra o soubojích nečekaných
protivníků. Vyberte si svého oblíbeného hrdinu, zvolte, kde se chcete utkat, a využijte
unikátní balíček a schopnosti svého favorita, abyste porazili svého protivníka!
Hrdiny a bojiště z jednotlivých sad systému Unmatched můžete libovolně kombinovat.
Postavte se novým výzvám a objevte nové vzrušující kombinace!

SPLENDOR MARVEL
Počet hráčů: 2 - 4
Doba hraní: 30 minut
Věk hráčů: od 10 let

Kameny nekonečna jsou roztroušeny po celém Multiversu. Využijte jejich esence, najměte
hrdiny a padouchy a získejte body nekonečna. Sjednoťte Avengers, ovládněte lokace
a ve správný okamžik získejte Rukavici nekonečna!
Hráči v průběhu hry sbírají žetony. Díky těmto žetonům najímají karty postav, které jim
přinášejí body nekonečna a/nebo poskytují nějaký bonus. Tyto bonusy hráčům umožňují
najímat další karty postav se slevou. Když mají hráči dostatek bonusů, okamžitě si vezmou
odpovídající lokaci (která rovněž přináší body nekonečna). Jakmile některý hráč splní
podmínky dané Rukavicí nekonečna, spustí konec hry a dojde k určení vítěze.

TEMNÉ ZNAMENÍ
Počet hráčů: 1 - 8
Doba hraní: 60 - 120 minut
Věk hráčů: od 14 let

Kostkovo-karetní hra zasazená do lovecraftovského prostředí populární deskové hry
Arkham Horror. Je plná napětí, tajemných sil a pátrání po nadpřirozenu. Každý z hráčů se
vžije do role jednoho z šestnácti vyšetřovatelů, kteří svádějí zoufalou bitvu s časem, aby
zabránili příchodu hrůzného monstra-Prastarého. Vyzbrojeni mocnými předměty,
doprovázeni vlivnými pomocníky a vybaveni mystickými znalostmi dávají vyšetřovatelé
všanc svou příčetnost i vitalitu při pátrání v hlubinám Arkhamského muzea. Ale čas je
neúprosný a vyšetřovatelé musí velmi rychle nalézt staré znaky (temná znamení), kterými
dokáží zapečetit bránu a zvítězit nad Prastarým.

VINOHRAD
Počet hráčů: 1 - 6
Doba hraní: 45 - 90 minut
Věk hráčů: od 13 let

Zdědili jste malý, zanedbaný vinohrad v Toskánsku a snažíte se ho obnovit, zvelebit
a rozšířit. Práce to nebude lehká, práce na vinohradu je nejen náročná, ale vyžaduje i
dobré plánování a management.
Čím lepší víno budete mít v nabídce, tím více turistů váš vinohrad navštíví a znalci
vína budou posílat objednávky jednu za druhou. Zvládnete vyrobit víno, které bude mít
světový věhlas?

ZAKLÍNAČ
Počet hráčů: 2 – 4
Doba hraní: 1 – 2 hodiny
Věk hráčů: od 14let

Dobrodružná hra Zaklínač zve hráče na cestu po celosvětově uznávaném světě Andrzeje
Sapkowského. V této hře se ocitnete v oblíbeném a oceňovaném univerzu, známém jak z
knižních bestsellerů, tak z úspěšných videoher. Čtyři stateční hrdinové. Nespočet
nebezpečných dobrodružství. Pouze jeden vítěz.

