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ALBI
V kostce

Města
349,00 Kč 8590228026682 79039 8+ 1-8 10 min

Dětská hra na procvičení 

paměti. Zajímavé 

informace vás zavedou do 

tajů každého města. Cílem 

je nasbírat co nejvíce karet 

s obrázky měst. 

Dobble 279,00 Kč DOBB01CZ-SK-RO 6+ 2-8

Máte rychlost, postřeh a 

reflexy? Hráči zde hledají 

dva stejné symboly na 

kartách. Jednoduchá 

pravidla vysvětlená doslova 

za pár sekund.

Piatnik Activity Junior 419,00 Kč 9001890733949 733949 8+ 4-12 40 min

Hra podporuje rozvoj 

pohotových reakcí a 

schopnost slovního 

i mimoslovního vyjadřování 

prostřednictvím vysvětlení 

pojmů slovy, kresbou a 

pantomimou.

Mindok
Carcassonne

499,00 Kč 8595558300105 A22127328 7+ 2-5 35 min

Jihofrancouzské 

město Carcassonne je 

pověstné svým jedinečným 

opevněním. Hráči se 

vydávají na cesty, do měst 

a klášterů, aby hledali štěstí 

kolem Carcassonne.



Granna
Super

FARMÁŘ
529,00 Kč 5900221020861 7-9 2-4

Pravidla hry se opírají 

o zásady matematiky a 

logiky, nutí hráče počítat, 

předvídat, plánovat a 

kalkulovat s riziky. Tato 

jedinečná hra učí děti 

i rodiče strategickému 

myšlení.

ALBI
V kostce PLUS

Svět
369,00 Kč 8590228046239

30161

Q8N
8+ 1-8 15+ min

Cílem hry je si na dané 

tematické kartičce 

zapamatovat co nejvíce 

faktů v časovém limitu 

deset vteřin. Správné 

odpovědi pak 

spouští bonusovou 

minihru.

Ravensburger Labyrinth 509,00 Kč 4005556270781 27 078 1 7-99 2-4

Hledejte poklady 

v pohyblivém tajuplném 

labyrintu! Zasuňte kartu do 

hracího plánu a posouvejte 

zdmi a cestami při cestě za 

poklady a tajemnými 

bytostmi.

Detoa
Člověče nezlob se 

MAXI
359,00 Kč 8593547100309 13859 3-99 2-4 20-60 min

Nová vylepšená verze 

olbíbené společenské stolní 

hry pro celou rodinu. Hra 

obsahuje velký herní 

oboustranný plán, 

16 figurek s obličejem 

o velikosti 6 cm a 2 velké 

hrací kostky. 



Detoa Šachy 359,00 Kč 8593547100071 11666 2

Klasická stolní hra Šachy 

obsahuje 32 dřevěných 

figurek a hrací pole z 

tvrdého papíru

ALBI
V kostce

Mýty a legendy
381,00 Kč 8590228040046 35510 8+ 1-8 10 min

Desetiminutová hra na 

procvičení paměti a 

vědomostí aneb co si 

zapamatujete za 10 vteřin? 

Vaším cílem bude za 10 

minut nasbírat co nejvíce 

karet s obrázky.


