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ARTIKEL NAZIV ARTIKLA KODA 
STARA  

CENA 

NOVA  

CENA 

Tongiaki DRATR49072 23,79 € 19,00 € 
 

 
 

Polinezijsko ljudstvo se pogumno podaja na raziskovanje številnih 
otočkov, ki so posejani po Pacifiku. Novopečene pomorščake ženeta 

prevelika naseljenost in želja po dogodivščinah. Preprosta plovila, ki se 
imenujejo tongiaki, jih bodo popeljala novim odkritjem naproti. 

Lahkotna družinska igra za dva do šest igralcev. 

Survive DRSHG1002 56,50 € 45,20 € 
 

 
 

Atlantida se nezadržno potaplja in prebivalci poskušajo zbežati na 
varno. Na poti jih čakajo različne prepreke. Simpatična avantura za dva 

do štiri igralce. 

Labyrinth Duel DRRVB65244 24,43 € 19,55 € 
 

 

Labyrinth je igra za dva igralca, ki ju vodi skozi nenenehno 
spreminjajoče se hodnike labirinta. Cilj igre je ustvariti pot med dvema 

zakladoma. Hitrejši igralec pobere vse! 

Stratego DRJUM94952 21,50 € 17,20 € 
 

 
 

Igra Stratego je v svoji prvi obliki izšla že pred dobrimi šestdesetimi leti. 
Temelji na blefiranju, spominu in strateških sposobnostih dveh igralcev, 

ki skrivata svoje vojaške enote in poskušata ujeti nasprotnikovo 
zastavo. Igro v primerjavi s šahom odlikuje ravno dejstvo, da položaj 

nasprotnikovih sil ni jasen vnaprej. 

Chaos Marauders DRFFGSL04 22,50 € 18,00 € 
 

 
 

Mogočna vojska Chaosa koraka proti severu, a nenadoma se znajde 
pred vznemirjeno maso Orkov, ki se nikakor ne morejo zediniti glede 
tega, kateremu od klanov pripada največ pravic. Simpatična igra s 

kartami vas bo preselila v svet Warhammerja. Postanite vodje 
orkovskega klana in pokažite ostalim, kdo je šef! Morda pridobite na 

svojo stran celo skrivnostne Chaos Marauderje, ki zmajujejo z glavo in 
se čudijo nastalemu hrupu. 
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Penny Arcade DRFFGSL07 24,50 € 19,60 € 
 

 
 

Penny Arcade temelji na popularnem spletnem stripu. Igra s kartami bo 
soočila glavna rivala, ki slišita na ime Tycho in Gabe. Postavite svojo 

inteligenco in pretepaške talente na preizkušnjo in se pomerite v 
dinamični igri, ki jo lahko končate v slabe pol ure. 

Agricola Goodies DRLKG036 73,09 € 58,50 € 
 

 
 

Goodies je razširitev za odlično kmetovalsko igro Agricola, ki prinaša 
obilico novih kart in ostalih dobrin za popestritev vaše igralske izkušnje. 

Cluedo Nostalgia DRHAS44163 36,50 € 29,20 € 
 

 
 

Cluedo je klasična detektivska igra, v kateri igralci poskušajo najti 
morilca. Igra ima šestdesetletno zgodovino, tokratna nostalgična izdaja 
pa posnema podobo iz časa, v katerem se je prvič pojavila. Vsebuje tudi 

knjižico o zgodovini igre. 

Food Fight DRCZE01209 29,99 € 23,99 € 
 

 
 

Vaše najljubše jedi pripravljajo vojno! Zberite pogumne kulinarične 
vojščake in jih popeljite novim zmagam naproti! Zabavna igra bo soočila 

dva do šest igralcev in prekršila pravilo, da se s hrano ne sme igrati! 

Monopoly Nostalgia DRHAS40753 36,50 € 29,20 € 
 

 
 

Vsem znana igra Monopoly se vrača v nostalgični preobleki. Začetki igre 
segajo v zgodnja leta 20. stoletja. V lični leseni škatli boste našli 

informativno knjižico o zgodovini igre, izgled same igre pa je replika ene 
prvih uradnih izdaj. Umetno postaran denar in lesene hiške vas bodo 

popeljale v preteklost.  
Priporočamo vsem ljubiteljem in zbiralcem. 
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Topminos DRPARK95261 33,34 € 23,35 € 

 

 
 

Igra je sestavljena iz 3x3 igralne plošče ter prozornih ploščic z eno do 
petimi pikami, ki se pojavljajo tudi na igralni površini. Igralci polagajo 
ploščice na ustrezne površine in s tem kopičijo točke. Glavno pravilo 

polaganja je v tem, da pike ne smejo prekriti ostalih pik. Strateška igra 
za enega do štiri igralce, ki vas bo izurila v abstraktnem mišljenju. 

Waterloo DRFFGPHL02 31,30 € 25,00 € 
 

 
 

Udeležite se zgodovinske bitke pri Waterlooju. Igra s kartami vas bo 
postavila bodisi na stran Napoleona bodisi na stran združenih sil Anglije 
in Nizozemske. S kartami premikate enote, povečujete moč svojih sil in 

nadzorujete ostale posebnosti. 

Vitezi okrogle leske ODR0134 20,82 € 15,00 € 
 

 
 

Vitezi okrogle leske so veverički, ki bi si radi nabrali dovolj lešnikov za 
zimo in se prav tako kot vitezi okrogle mize hrabro borijo zanje. Na delu 
so namreč trije nevarni roparji - Klemen Kuna, Robi Ris in Lojze Lisjak. 
Odlična spominska igra s kančkom taktike, ki za mizo združi velike in 

male. Leta 1997 je bila igra v Nemčiji izbrana za najboljšo otroško igro! 

Atlantis 
DRMFGASI57

53 
32,50 € 22,75 € 

 

 
 

Bliža se katastrofa! Mitični Atlantidi grozi, da bo kmalu potonila v morje 
in večno pozabo. A prebivalci še niso obupali. Mrzlično nabirajo svoje 

premoženje in poskušajo zgraditi varno pot do kopnega. Igra je 
zasnovana za dva do štiri igralce. 

Left Center Right DRIM002108 9,95 € 6,99 € 
 

 
 
 

Družinska igra za 3 do 12 igralcev. Vsak igralec prične s tremi čipi in 
nato vrže tri kocke. Glede na rezultate kock mora čipe deliti levo, desno, 
v sredino ali pa jih lahko obdrži. Igralec, ki pridobi vse čipe, zmaga igro. 
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Really Nasty Horse 

Racing Game 
DRUPS00044 26,71 € 18,00 € 

 

 
 

Igra za 2 do 6 igralcev, ki simulira konjske dirke, skupaj z vsemi 
stavami in nizkimi udarci, ki so del tega športa. Za zmago svojega konja 
se lahko poslužite umazanih trikov, ki bodo vaše rivale spravili iz tira ali 

jim celo onemogočili nadaljevanje dirke.  
Lahkotna strateška igra, ki ponuja obilico zabave. 

Mad Zeppelin! DRAEG5202 32,50 € 26,00 € 
 

 
 

Na višku industrijske revolucije želi Veliki Imperij še dodatno utrditi 
svojo premoč. Vladar izdatno opremi svojo oboroženo floto cepelinov za 

transport dragocenih surovin iz kolonij.  
A pripravlja se sabotaža! Sosednje dežele se pripravljajo na upor in 
njihovi agenti se uspešno vtihotapijo na cepeline. Naloga igralcev je 

sabotirati flotine transporte in s tem mešati štrene Imperiju.  

Im Schatten des 

Kaisers 
DRATR48144 23,78 € 19,00 € 

 

 
 

Igra »V senci cesarjev« se odvija v času srednjega veka na območju 
Nemčije. Več aristokratskih družin se bori za oblast in posega po 

cesarski kroni. Toda na poti so jim elektorji. Igralci morajo pazljivo 
plesti socialno mrežo ter uporabljati svojo diplomatsko žilico, ob tem pa 

poskušajo doseči, da elektorji ravno njih izberejo za naslednjega 
vladarja. 

Arkham Horror DRFFGVA09 63,80 € 51,00 € 
 

 
 

Arkham Horror je igra, pri kateri igralci sodelujejo med seboj, da 
dosežejo skupni cilj. Igra temelji na podlagi zgodb pisatelja H.P. 

Lovecrafta. Mogočna antična bitja preživljajo večnost napol v snu v 
drugih dimenzijah, potrpežjivo čakajoč, da napoči pravi čas, ko se bodo 

prebudila in pogoltnila naš svet. Postavite se v vlogo pogumnih 
raziskovalcev, ki poskušajo zapreti portale in rešiti človeštvo pred 

pogubo. Igra je zasnovana za enega do osem igralcev. 
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Rune Age DRFFGRA01 36,80 € 33,50 € 

 

 
 

Rune Age je dinamična igra grajenja igralnega kupčka. Odvija se v 
fantazijskem svetu Terrinoth, ki je mnogim znan iz iger Runebound, 
Runewars, DungeonQuest in Descent: Journeys in the Dark. Igralci 

prevzamejo nadzor nad eno izmed štirih ras, različni scenariji pa 
odločilno vplivajo na mehaniko, ki je lahko sodelovalna ali pa skrajno 

kompetitivna.  
Igri sta priložena 2 paketa zaščitnih ovitkov za karte. 

Munchkin Quest DRSJG1470 52,50 € 36,75 € 

 

 
 

Odpravite se v lokalno temnico, pobijte vse kar srečate, prevarajte 
svoje prijatelje, ukradite njihovo kramo, pograbite vse zaklade in 

pobegnite! Igra Munchkin se igra hitro in je popolnoma neumna igra, ki 
garantirano spravi vašo igralsko skupino v solze. In ko se smejijo, jim 

lahko pokradete njihove stvari. 

Mini Monfa DRFFGST02 22,20 € 17,80 € 
 

 
 

Mini Monfa je simpatična fantazijska igra s kartami, ki vas postavi v 
vlogo šefa temnice. A lokalni heroji žal nikoli ne počivajo. Pripravite se 
na nenehne vdore slave in bogastva željnih mišičnjakov, ki vam bodo 
grenili življenje. Lahko jim nastavljate pasti in močne pošasti, da bi jih 

ustavili. A težav še ni konec, saj vam poguba grozi tudi s strani 
rivalskega soseda, ki želi povečati lastno temnico – na račun vaše!   

A House Divided DRFFGPHL01 31,30 € 22,00 € 

 

A House Divided se osredotoča na obdobje ameriške državljanske vojne 
med letoma 1861 in 1865. Igra je zasnovana za dva igralca, ki izbereta 

svojo stran v tem konfliktu in s strateškimi odločitvami poskusita 
popeljati Sever ali Jug do zmage. 

 


