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ARTIKEL NAZIV ARTIKLA KODA 
STARA  
CENA 

NOVA  
CENA 

 

 
 

Euphrat & Tigris DRSITO481551 14,00 € 9,80 € 

Plodna dežela med Evfratom in Tigrisom je omogočila skokovit razvoj 
mnogim antičnim civilizacijam. A dobrin ni nikoli dovolj. Preizkusite svoj 
strateški smisel za načrtovanje in se pomerite v igri s kartami za dva do 

štiri igralce. 

 

 
 

Tongiaki DRATR49072 23,79 € 16,65 € 

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. 

 

 
 

Im Schatten des 
Kaisers 

DRATR48144 23,79 € 16,65 € 

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. 

 

 
 

Die Schatztaucher DRSITO404352 17,50 € 12,25 € 

Igra »Skrivnosti morja« vas bo popeljala na avanturistično pot iskanja 
potopljenih zakladov. Ob vsakem potopu boste soočeni z različnimi 

izzivi, kakor so krvoločne morske pošasti in druge nevarnosti 
potapljanja v globine morja. Preprosta, a vznemirljiva mehanike igre vas 

bo nedvomno zasvojila. 



   

2 
 

 

 
 

Code Omega DRSITO490935 17,50 € 12,25 € 

Dinamična družinska igra za dva do šest igralcev, ki bo preizkusila vaše 
ugankarske in logične sposobnosti. Zaradi preproste mehanike in 

hitrega igranja je primerna za raznolike igralske skupine. 

 

 
 

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. 

 

 
 

Agricola Goodies DRLKG036 73,09 € 51,20 € 

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

 

 
 

Divinare DRASMDIV01 24,98 € 17,49 € 

Postavljeni ste v vlogo mogočnih medijev, vaša naloga pa je uganiti, 
katere karte se skrivajo v rokah vaših nasprotnikov. Skozi igro se karte 

postopno razkrivajo in vam omogočajo vedno boljšo možnost 
predvidevanja. Odlična igra blefiranja za dva do štiri igralce. 

 

 
 

Rice Wars DRKG496124 36,50 € 25,55 € 

Igralci se znajdejo na Japonskem v vlogah plemiških glav družin, ki 
želijo povečati svoj vpliv v regiji. Potrebno je skrbeti za svoje kmete in 
njihovo pridelavo riža, se braniti pred zavistnimi sosedi ter izzvati glave 

drugih družin na častne dvoboje. Igra je zasnovana za dva do pet 
igralcev. 
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Wooden Labyrinth DRHOT795003 15,50 € 10,85 € 

Klasična igra, ki bo postavila vašo spretnost na preizkušnjo. S pomočjo 
ročajev morate voditi žogico po labirintu, pri tem pa paziti, da vam ne 

uide v katero od lukenj. Dlje, kot vam jo uspe pripeljati, več točk 
zberete. Dimenzije: 32 x 28 x 8 cm. 

 

 
 

Engel & Bengel DRRVB263356 20,45 € 14,35 € 

Dinamična igra s kockami za dva do šest igralcev. Pričnete z metanjem 
petih kock in jih poskušate čimveč položiti na karte. Vsaka karta ima 6 

vrstic, ki predstavljajo vrednosti od ena do šest v različnih 
kombinacijah. Če položite vsaj eno kocko na karto, lahko ponovno 
mečete. Točkovanje je odvisno od zadnje kocke, ki zaključi vrstico. 

 

 
 

Drunter und Drüber DRATR48104 25,94 € 18,20 € 

Butalska vasica se odloči, da bo porušila svoje mesto in si postavila 
novo. A prebivalci so v zanosu pozabili postaviti mestne zidove, ceste in 
speljati reke. Igralci morajo mesto dokončati, a pogosto so jim na poti 

pomembne stavbe, ki jih lahko porušijo samo ob soglasju ostalih. 
Simpatična igra grajenja in blefiranja za dva do štiri igralce. 

 

 
 

Cluedo Nostalgia DRHAS44163 36,50 € 25,55 € 

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. 

 

 
 

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. 
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Manhattan DRATR48105 27,30 € 19,20 € 

Kratka in napeta igra za dva do štiri igralce, v kateri boste gradili 
nebotičnike v New Yorku. Lokacija bodoče stavbe je odvisna od kart v 

vaših rokah, grajenja pa se lahko lotijo vsi igralci. A nebotičnik na koncu 
pripade tistemu, ki zgradi najvišje nadstropje in ga zaključi. Ob koncu 

runde se vsi zgrajeni nebotičniki pretvorijo v zmagovalne točke, ključno 
vlogo pa igrata tudi lokacija in višina. 

 

 
 

Monopoly 
Nostalgia 

DRHAS40753 36,50 € 25,55 € 

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. 

 

 
 

Waterloo DRFFGPHL02 31,30 € 22,00 € 

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 

kontrolirate ostale posebnosti. 

 

 
 

Really Nasty 
Horseracing Game 

DRUPS00044 26,71 € 8,40 € 

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. 

 

 
 

Spiderman Hide & 
Seek 

DRMB25267 8,50 € 5,80 € 

Družinska igra za dva do osem igralcev, ki spominja na otroško igro 
»skrivalnice«. Ta izdaja temelji na popularnem superheroju 

Spidermanu. 
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Left Center Right DRIM002108 9,95 € 6,45 € 

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. 

 

 
 

KingPin DRKUZ007 32,50 € 14,00 € 

Gangsterski obračuni so pogosta tema v filmski industriji. Igra KingPin 
se zgleduje po svojih filmskih vzornikih, igralcem pa ponudi, da izbirajo 
med italijansko, rusko in japonsko mafijo ter se pomerijo med seboj. 

 
 

 
 

Mensch Argere 
Dich Nicht 

DRSCH49085 16,50 € 10,50 € 

Priljubljena igra Človek ne jezi se! med družabnimi igrami vztraja že sto 
let. Vse do danes se ni bistveno spremenila, z njo pa si popestri proste 

urice staro in mlado. 

 

Keltis DRU00151 24,98 € 16,00 € 

Keltis je strateška igra s kartami za dva do štiri igralce, ki se naslanja na 
keltski mitos. Z ustreznimi kartami pošiljate svoje figurice na različne 
kamnite poti. Igra bo navdušila vse tiste, ki ob igranju radi razgibajo 

svoje sive celice, a hkrati ne marajo zapletenih pravil. 

 

 
 

Smileyface DRFFGTY03 14,99 € 8,90 € 

Simpatična družinska igra s kartami za 4 do 8 igralcev, ki imajo na voljo 
sedem rund, v katerih skušajo zbrati čimveč »smajlijev« istega tipa. 

Vsaka runda prinaša nova presenečenja, ko hudomušne karte 
spreminjajo pravila igre. 
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Vitezi okrogle leske ODR0134 20,82 € 9,50 € 

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! 

 

 
 

Zdravo, jazbec! ODR0119 20,82 € 6,80 € 

V igri si poskušate zapomniti, katere jazbečeve najljubše jedi so skrite 
pod ploščicami s hrano. Kdor odkrije pravilno ploščico, dobi jazbečev 

žeton s točkami. Čudovita igra za urjenje spomina, spretno nadgrajena 
s kančkom taktike in planiranja, bo razveseljevala vso družino! 

 

Strahek ODR0138 27,08 € 8,75 € 

Prisrčna igra za malčke, narejena po knjižni uspešnici Otfrieda 
Preußlerja: Strahek. Ta mali neškodljivi nočni strah stanuje v starem 
gradu in ponoči obiskuje prijatelje. Da jih lahko obišče čim več, mu 
morajo igralci pomagati odpirati vrata do njih. Če so pridni, lahko na 
koncu celo balinajo s topovskimi kroglami! Večplastna vzgojna igra, 
prilagojena otrokom različnih starosti in sposobnosti – vsem pa je 

skupno, da se ob njej odlično zabavajo! 

 

 
 

Tunelčkarji ODR0133 20,82 € 9,15 € 

Vesela igra z metanjem kocke, ki za mizo združi velike in male mojstre 
spomina. Vsak igralec ima v svoji tolpi kar tri velikosti krtov. Vsi skupaj 

morajo pririti do brloga, zmaga tolpa, ki tja prispe prva. A paziti se 
morajo jazbečarja Janeza - ko naletijo nanj, od strahu kar otrpnejo in se 

ne morejo premikati naprej. 

 

 
 

Izida & Oziris ODR117 25,00 € 9,35 € 

Živahna miselna igra polaganja ploščic za pretkane igralce z dobrim 
spominom. Nenehno je treba prežati na najboljša mesta na igralni 
plošči in paziti, da jih ne zasedejo drugi igralci. Na koncu igre vam 
namreč vsak igralni žeton prinese število točk, ki je enako seštevku 

vrednosti ploščic Izide & Ozirisa na sosednjih poljih. 
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Sudoku DRU00140 25,00 € 13,50 € 

Igro SuDoku lahko igrate sami ali pa skupaj s prijatelji. Pravila so 
preprosta: v vsakem stolpcu, v vsaki vrstici in v vsakem odseku se sme 
vsaka številka pojaviti samo enkrat. Kartice, ki ležijo v istem stolpcu, 

vrstici in odseku kot kartica, ki jo položimo, prinašajo točke. Zelo 
preprosto, zelo domiselno in čudovito nalezljivo – za odrasle in v 

posebni igri tudi za otroke! 

 

 
 

Gospodar prstanov: 
Iskanje 

DRU00123 14,98 € 10,50 € 

Da ne boste prikrajšani za uživanje v čudovitem fantazijskem svetu J. R. 
R. Tolkiena, če nimate večje družbe, poskrbi ta zanimiva in napeta igra 
za dva. Kot eden od hobitov boste potovali po Srednjem svetu, poskusili 

najti Goro pogube in v njej uničiti Prstan. Igralno ploščo sestavite v 
vsaki igri na novo, tako da nikoli ne veste, kje stoji Gora pogube, zato 

bo igra zanimiva znova in znova. 

 

 
 

Die Burg DRATR48137 17,60 € 12,55 € 

Die Burg oziroma grad iz znane serije iger Carcassonne je samostojna 
igra za dva igralca. Temelji na strateškem polaganju ploščic, ki 

predstavljajo ceste, grad in ostale elemente pokrajine, ki jo želite 
obvladati. Ko želite zavzeti nek del, postavite tja simpatično človeško 

figurico, ki za vas prične nabirati točke. Dinamična igra, ki vas bo 
očarala s svojo preprosto mehaniko. 

 

San Marco DRRVB262403 30,00 € 25,00 € 

Z grajenjem čudovitih beneških mostov in pridobivanjem vpliva si 
zagotovite mesto v senatu. V posameznih četrtih mesta morate imeti 

čim večji vpliv, hkrati pa morate ovirati soigralce in graditi nadvse 
pomembne mostove. Če boste uspeli pritegniti še doževo pozornost in 

ga pridobiti na svojo stran bo vaš uspeh zagotovljen. 
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King Arthur DRRVB26399 13,99 € 8,79 € 

Pozdravljeni v svetu kralja Arthurja! V vlogi mogočnih vitezov se boste 
spoprijemali z nevarnimi pošastmi in temnimi silami. Nasprotnike boste 

izzivali na dvoboje in iskali legendarni sveti gral. Fantazijska igra s 
kartami za dva do pet igralcev. 

 

Der Herr Der Ringe: 
Das Duell 

DRUZMALA 8,35 € 5,30 € 

Fantazijska igra za dva igralca se odvija na tridimenzionalnem modelu 
mosta, na katerem se borita Gandalf in Balrog. Igralca s pomočjo kart 
poskušata pridobiti prednost pred nasprotnikom in se pomakniti naprej 

po mostu. Karte imajo različno moč, nekatere pa prikličejo posebne 
sposobnosti in akcije. Igra se konča po štirih rundah. Zmagovalec je 

tisti, ki se mu uspe pomakniti na višjo točko mostu.  

 

 
 

Portobello Market DRATR49073 22,90 € 16,30 € 

London na začetku 20. stoletja. Živahna tržnica Portobello je polna 
nadobudnih trgovcev, ki želijo postaviti svoje stojnice na čimbolj 

oblegana mesta. Strateška igra za dva do štiri igralce. 

 

 
 

Hoppla Lama DRUZMALA 8,35 € 5,30 € 

Izbruhnil je vulkan! Pogumni Indijanci se v naglici zavihtijo na svoje 
lame, da bi se prepričali, če je z njihovo vasico vse v redu. Približujejo 

se kraterju, a prevelika bližina ognjenika je lahko nevarna in jih bo 
prestavila na začetek poti. Vam bo uspelo premagati vse ovire? Hitra 

igra blefiranja za za tri do šest igralcev. 

 

 
 

Piranha Pedro – – 12,00 € 

Ubogi Pedro se je znašel na sredini Amazonke, obkrožen z lačnimi 
piranhami. Vsak korak je nevaren, igralci pa poskušajo Pedru pomagati 
s polaganjem kamnov, po katerih bo prišel na varno. Komična in hitra 

igra za dva do šest igralcev. 



   

9 
 

 

Labyrinth DRRVB26448 27,90 € 18,69 € 

»Nori labirint« sestavljajo fiksne in premične plošče, igralci pa med 
premikanjem iščejo zaklade in se poskušajo nato čimprej vrniti na 

štartno pozicijo. Simpatična igra prepoznavanja vzorcev in reševanja 
ugank. 

 

 
 

Guess Who? Extra DRMB14635 34,90 € 24,65 € 

Igra sklepanja in prepoznavanja obrazov za dva igralca. Vsak si izbere 
en obraz, nato pa poskušata z medsebojnim spraševanjem in 

izločanjem različnih karakteristik, kakor so barva las, očala, klobuki ipd. 
ugotoviti, kateri obraz si je izbral nasprotnik. Na voljo je kar 144 

možnosti. 

 

 
 

Tikal II DRASMITIKA01 34,99 € 18,45 € 

Družinska strategija za dva do štiri igralce vas bo popeljala na avanturo 
v Srednjo Ameriko, kjer se boste znašli v starodavnem templju in 

poskušali odkriti legendarne zaklade. Raziskovalec, ki prinese nazaj 
največ zlata, bo postal zmagovalec. 

 

 
 

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. 

 

 
 

Fortress America DRFFGVA83 84,50 € 67,60 € 

Igra Fortress America vam bo predstavila alternativno vizijo prihodnosti, 
v kateri se Amerika znajde sredi invazije s strani treh močnih sil. 

Igralec, ki brani ameriško stran, se mora ubraniti napadov in hkrati 
poskuša razviti svoj vesoljski program. Na strani sovražnikov so sile iz 
Azije, Rusije in Južne Amerike. Igra je bila prvič izdana že leta 1986, 

nedavno pa je dočakala prenovljeno izdajo. Zanimiva delno sodelovalna 
igra za dva do štiri igralce. 
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Ticket to Ride DRDOW7201 49,99 € 39,99 € 

Elegantno enostavna igralnost omogoča, da se igre naučimo v treh 
minutah. Vsako potezo se Igralci soočajo s strateškimi ter taktičnimi 

odločitvami. Igralci zbirajo karte različnih tipov vagonov ter lokomotiv z 
njimi pa potem prevzemajo železniške proge po severni Ameriki. Daljša 
je proga, več točk si prislužijo. Dodatne točke si igralci lahko prislužijo z 

izpolnjevanjem dodatnih kartic. 

 

 
 

Scrappers DRPIP60003 25,94 € 20,75 € 

V igri Scrappers boste upravljali simpatične gobline, ki tekajo po tovarni 
in poskušajo nabrati ključne sestavne dele svojih najnovejših mehanskih 
konstruktov. Igra za dva do štiri igralce bo navdušila tako začetnike kot 

veterane družabnih iger. 

 

 
 

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. 

 

 
 

Conquest of Nerath 
DRWTC338060

000 59,50 € 47,60 € 

Fantazijski svet Dungeons & Dragons pretresa vojna. Štiri mogočne sile, 
Nerath, Karkoth, Iron Circle ter Vailin se borijo za prevlado.Tematska 
igra je zasnovana za dva do štiri igralce, ki postopoma zbirajo vojsko, 

oblegovalne naprave, pošasti in heroje, ki naj bi dokončno pometli z vso 
opozicijo. Priporočamo vsem ljubiteljem Dungeons & Dragons mitosa. 

 

 
 

At The Gates of 
Loyang 

DRHAG00003 63,50 € 50,80 € 

Igra At The Gates Of Loyang nas postavi v vlogo kmetovalca in trgovca. 
Igralci skrbijo za svoje posevke, pridelek pa nato lahko prodajo in 

sredstva investirajo po lastni presoji. Strateška in ekonomsko obarvana 
igra za enega do štiri igralce. 
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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! 

 

 
 

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. 

 

 
 

Nexus Ops DRFFGVA80 59,99 € 47,99 € 

Futuristična igra za dva do štiri igralce, ki se podajo v boj za dragoceno 
rudo na oddaljenem mesecu. V vlogi močnih korporacij imate na 
razpolago najrazličnejše bojne enote, ki jih pošiljate v bitke in na 
različne skrivne misije, s katerimi pridobivate zmagovalne točke. 

Mehanika bo domača vsem, ki ste že igrali kako igro iz Axis & Allies 
serije. 

 

 
 

Miskatonic School 
for Girls 

DRF2110001 44,99 € 35,99 € 

Igra grajenja kupčka za dva do štiri igralce, postavljena v svet Cthulhu 
mitosa. Igralci prevzamejo vloge rivalskih hiš Miskatonica in poskušajo 
doseči, da bi se ostalim zmešalo prej, kakor njim. Izvirna mehanika igre 

omogoča, da imajo igralci vpliv na kupčke nasprotnikov. 

 

 
 

Atlantis DRMFGASI5753 32,50 € 26,00 € 

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. 
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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. 

 

 
 

Arcanum DRSCA001 49,50 € 39,60 € 

Zanimivost te igre je dejstvo, da se igra s tarot kartami, ki se sicer 
uporabljajo pri prerokovanju. Arcanum sooči štiri dinastije v boju za 

prevlado v srednjeveškem mestecu. Imenujejo se po štirih simbolih, ki 
se uporabljajo v tarot sistemu: Meč, Kelih, Kovanec in Palica. Igra traja 
šest do devet rund in v vsaki od njih imajo igralci možnost, da položijo 

na stran karte, ki bodo vplivale na nasprotnike. S tem poškodujejo 
njihov vpliv in si jih podredijo. Odlična bleferska igra za tri do pet 

igralcev. 

 

 
 

Cosmic Encounter DRFFGCE01 59,99 € 47,99 € 

Igralci so postavljeni v vlogo nezemeljskih ras, ki širijo svoj vpliv po 
vesolju. Cilj igre je ustanavljanje kolonij v sektorjih nasprotnih igralcev. 
Zmagovalec mora postaviti vsaj pet kolonij izven svojega sektorja, kar 

lahko doseže z bojem, diplomacijo in kančkom prebrisanosti. 
Futuristična igra za tri do pet igralcev, ki bo očarala vse ljubitelje 

znanstvenofantastičnih strategij. 

 

 
 

The Settlers of 
Catan 

DRMFG3061 37,94 € 30,35 € 

V igri naseljujete neobljudeni otok Catan. Pridobivate si pokrajine, ki 
dajejo ustrezne donose surovin. S surovinami trgujete na različne 

načine, saj jih potrebujete, da lahko zidate ceste, naselja in mesta. Ena 
najbolj popularnih iger daleč naokoli. 
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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.  

 

 
 

Spank the Monkey! – – 20,00 € 

Spank The Monkey je hitra in dinamična igra za dva do šest igralcev. 
Znajdete se na odlagališču odpadkov, ko se pojavi nagajiva opica. Vaša 
naloga je priti do opice, kar lahko storite s kombiniranjem različnih kart 
odpadkov, ki jih nato povežete med seboj. Zmagovalec postane tisti, ki 

mu uspe našeškati poredno opico. 

 

 
 

3012 DRCZE01379 45,98 € 36,78 € 

Igra grajenja kupčka za dva do štiri igralce se odvija tisoč let po 
armageddonu, ki je iz redkih preživelih ljudi ustvaril nove mutirane 

klane. Vsi igralci pričnejo z enakim kupčkom kart in si postopno 
kupujejo orožje, zaveznike in akcijske karte, ki jim bodo kasneje 

pomagale v boju proti močnim pošastim. Igralec, ki se mu uspe priboriti 
do petega nivoja, postane zmagovalec.  

 

 
 

Power Grid: The 
First Sparks 

DRRGG461 45,50 € 36,40 € 

Igra The First Sparks vas popeljala v kameno dobo, kjer se boste morali 
znajti kot vodje kamenodobnega človeškega klana. Vaša glavna naloga 
je skrbeti za čim hitrejši tehnološki razvoj klana, bodisi z inovacijami na 

področju lova bodisi z znanjem, ki vam bo omogočilo oblast nad 
ognjem. Vsaka odločitev je pomembna, saj se drugi klani prav tako 
širijo in razvijajo, zmagovalec pa postane vodja klana, ki se mu uspe 

najbolj razširiti. 
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Sherlock Holmes: 
Consulting 
Detective 

DRASMSHEH01 39,98 € 31,98 € 

Intrigantna kooperativna igra igranja vlog za enega do šest igralcev vas 
bo postavila v vlogo slavnega detektiva in pred obilico misterijev, ki jih 

boste morali razrešiti s pomočjo sledi v časopisih, intervjuvanjem 
osumljencev in logičnim sklepanjem. Igra je neodvisna od sreče in se v 
celoti zanaša na vaše sposobnosti reševanja ugank in tudi izvirnost pri 

njihovem reševanju. 

 

 
 

Galaxy Trucker DRRGGA08 59,99 € 47,99 € 

Futuristična igra za dva do štiri igralce, v kateri se boste preizkusili v 
gradnji svojega vesoljskega plovila, ki mora zdržati meteorske plohe, 

napade piratov in težo tovora, ki ga morate dostaviti na drugo 
destinacijo. 

 

 
 

Thunderstone DRAEG5012 43,50 € 34,80 € 

Že dolgo si Vitezi pogube prizadevajo, da bi zbrali vse starodavne 
kamnite artefakte in s tem povzročili propad dežele. Prvi Thunderstone 
se nahaja v temnici Grimhold in zlobni vitezi so poslali svoje podložnike 

na lov za iskano relikvijo. Pogumni prebivalci vasice Barrowsdale se 
morajo soočiti z grožnjo, ki se jim približuje… Thunderstone je 

atraktivna strateška igra grajenja kupčka za enega do pet igralcev, ki bo 
očarala vse ljubitelje fantazije. 

 

 
 

Ora et Labora DRZMG7092 69,98 € 55,98 € 

Postavljeni ste na čelo samostana na višku srednjega veka, vaša naloga 
pa je razširiti vaše posestvo, zgraditi nove stavbe in nabirati surovine, ki 

vam bodo omogočile produkcijo kvalitetnih dobrin, kakor so knjige, 
keramika in relikvije. Odlična razvijalska igra za enega do štiri igralce. 
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Dominion DRSSP48189 22,99 € 18,39 € 

Postanite vladar majhnega, a prijetnega kraljestva, ki se lahko pohvali s 
čudovito zeleno pokrajino in bistrimi rekami. Vaša soseščina je polna 

majhnih svobodnih fevdov, ki bi pomenili lepo pridobitev za vašo 
vladavino. Mnogo fevdov ima težave s slabim upravljanjem in nekatera 

že počasi tonejo v anarhijo. V vlogi monarha si skušate prilastiti kar 
največ nikogaršnje zemlje in to preprečiti drugim monarhom. Odlična 

igra grajenja kupčka za dva do štiri igralce. 

 

 
 

Langfinger DRPEGA190026 14,95 € 11,96 € 

Dinamična igra za dva do pet igralcev se odvija pod okriljem noči. V 
vlogi prebrisanih zmikavtov se morate prikopati do čim več 
dragocenosti. Zmagovalca bo razkril največji kupček zlata. 

 

 
 

Strasbourg DRPEGA513906 34,94 € 27,95 € 

Strasbourg 15. stoletja je preplavljen z intrigami. Igralci se znajdejo v 
vlogah vodij pomembnih družin, ki si prizadevajo povečati svoj vpliv v 

mestu, to pa lahko dosežejo z vljučevanjem svojih članov v cehe in tudi 
drugimi bolj subtilnimi metodami. Strasbourg je strateška igra za tri do 

pet igralcev, ki vam pušča precej proste roke pri odločanju. Toda le 
tisti, ki bodo pozorni na delovanje nasprotnikov, si bodo prislužili 

največjo slavo in moč v mestu. 

 

 
 

Carcassonne: Lovci 
in nabiralci 

DRSITO481346 17,50 € 14,00 € 

Carcassonne v novi preobleki z dodatnimi pravili. Tokrat se podajate v 
začetke človeštva, natančneje v kameno dobo. Igralci gradijo igralno 

polje iz ploščic, ki predstavljajo gozdove, reke, jezera in travnike, 
naloga pa je postaviti člane svojega plemena na najbolj donosna polja. 
Mehanika igranja je enaka kot pri klasični igri Carcassonne, vendar je 

razširjena z nekaj novostmi. 
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War of Honor DRAEG15790 58,00 € 46,40 € 

War of Honor je strateška in taktična igra s kartami za dva do štiri 
igralce, ki se odvija v fantazijskem svetu Legend of the Five Rings. Igra 
ponuja svežo dimenzijo že obstoječe igre s kartami za zbiranje in vam 
ponuja, da vanjo vključite svojo kolekcijo. Osnovna igra vsebuje štiri 

klane, Dragon, Lion, Scorpion in Phoenix, ki poskušajo reševati 
medsebojne konflikte s pomočjo političnih, častnih, vojaških in 

spiritualnih dejanj.  

 

 
 

Dungeons & 
Dragons: Dungeon! 

DRWTCA12900
000 22,50 € 18,00 € 

Igra je poenostavljena različica igre igranja domišljijskih vlog Dungeons 
& Dragons. Igralci se podajo na raziskovanje temnic, kjer se bojujejo s 

pošastmi in odkrivajo zaklade. Težavnost narašča z nadaljnjim 
raziskovanjem, veča pa se tudi vrednost dragocenosti. Simpatična 

avantura za dva do osem igralcev. 

 

 
 

Don Quixote DRPEGA51210E 14,95 € 11,96 € 

Ekscentrični plemič Don Quixote se loti urejanja svojega posestva tako, 
kakor se mu zdi najbolj logično v njegovi razgibani domišljiji. Vitezi 

varujejo njegove gradove in meje, ceste pa povezujejo mline s 
cerkvami. Vse povezave niso najbolj smiselne, a s tem se ne 

obremenjuje, saj vidi realnost drugače kot večina. Igralci pričnejo igro z 
enakim naborom igralnih ploščic, s katerimi nato poskusijo čimbolj 

učinkovito pozidati, ograditi in zavarovati svoje posestvo. 

 

 
 

Atlantis Rising DRZMG70850 65,95 € 52,76 € 

Legendarnemu mestu Atlantida se bliža katastrofa. Znajdete se v vlogi 
pomembnih meščanov, ki se zavejo nevarnosti in s skupnimi močmi 

poskušajo zgraditi kozmična vrata, ki bi rešila vašo civilizacijo. Medtem, 
ko nekateri meščani plenijo in se koščki mesta hitro in nenadno 

potapljajo, morate pošiljati zaveznike po nujno potrebne surovine, s 
katerimi boste zgradili vse komponente kozmične naprave. Napeta 

sodelovalna igra za dva do šest igralcev. 
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Milestones DRPEGA545456 34,94 € 27,95 € 

Strategija za dva do štiri igralce bo igralce povezala v razvoju 
neobdelane pokrajine. Z gradnjo cest, trgov in hiš se boste pomikali 

vedno dlje. A kar se tiče surovin za gradnjo in denarja, ste povsem na 
samem. Vaša naloga je premišljeno razvijati svojo mrežo dobrin in 
materialov ter optimizirati njihovo uporabo, ob tem pa izkoristiti 

priložnost za donosno gradnjo, ko se ta pojavi. 

 

 
 

Firenze DRPEGA51370E 34,94 € 27,95 € 

Znašli se boste v vlogi talentiranih arhitektov, ki delajo za 
najpomembnejše patricijske družine v Firencah. Strateška igra za dva 

do štiri igralce vas bo soočila z najrazličnejšimi izzivi, kakor so 
pridobivanje naročil od patricijev in ustreznih materialov ter skrbjo za 
lastni vpliv in prepoznavnost v primerjavi z ostalimi rivalskimi arhitekti. 

 

 
 

Battleship DRMB14523 23,37 € 16,36 € 

Vsem znana igra potapljanja ladjic. Igralca postavita ladjice na željena 
mesta na plošči, brez da bi za pozicijo vedel nasprotnik. Nato v rundah 
poskušata uganiti, kje se nahajajo nasprotnikove ladje in jih potopiti. 

 

 
 

Ramses II – – 10,00 € 

Premožen faraon je uspel pridobiti mnoge zaklade iz celega sveta in jih 
skril v svojo piramido, da bi se ubranil pred morebitnimi zmikavti. Toda 

faraon je že star in pozabljiv in se za večino ne spomni več, kje se 
nahajajo. Pomagajte mu jih odkriti čim več! 

 

 
 

Lord of the Rings:  
Tri-Memo – – 5,00 € 

Igra Spomin v preobleki iz Gospodarja prstanov. Dodaten izziv je v tem, 
da morate najti tri ujemajoče se motive. 

 

 
 

Lumberjack – – 20,00 € 

Gozdarji se udeležijo tekmovanja, v katerem uporabijo hlode različnih 
barv, postavljene v ogromen stolp. Izziv je, da postavijo tri lastne 
stolpe, tal pa se sme dotikati samo en hlod. Igra ponuja tudi težje 

različice, kjer je potrebno sestaviti piramido ali postaviti stolp iz samo 
ene barve. Simpatična spretnostna igra za dva do pet igralcev. 
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Cairo – – 15,00 € 

Znajdete se v vlogi nadobudnih graditeljev piramid. Vaša ladja se vozi 
po Nilu in poskuša prepeljati čimveč blokov za izgradnjo na mesto, kjer 
planirate novo piramido. A pravilnega mesta včasih ni lahko zadeti, saj 

se morate zanesti na spretnost svojega prsta, kocka pa bo določila, 
kateri prst bo moral opraviti to zahtevno nalogo. 

 

 
 

Kampf der 
Gladiatoren 

– – 15,00 € 

Dinamična igra s kartami za dva do pet igralcev, ki se pomerijo v 
gladiatorski areni. Vsak od petih različnih bojevnikov ima svoje posebne 

sposobnosti in možnosti za zmago, ki jo na koncu odloči met kocke. 
Točke dobivate s številom premaganih nasprotnikov, igra pa traja, 

dokler ne ostane na mizi samo še zadnji zmagoslavni gladiator. 

 

 
 

Störtebeker – – 15,00 € 

Pomorska igra s kartami za dva do štiri igralce, ki poskušajo nabrati 
primerne resurse in posadko, s katero bodo lahko zavzeli druge ladje. 

Zmagovalca določi število zavzetih ladij. 

 

 
 

TransAmerica – – 18,00 € 

Preprosta igra, v kateri gradite železniške proge po Ameriki. Vsak 
igralec ima nalogo povezati pet ameriških mest med seboj. Na rundo 
lahko položijo eno ali dve progi. Zmaga pripade igralcu, ki prvi poveže 
svoja mesta. Premišljeni igralci bodo znali izkoristiti železniško mrežo 

nasprotnikov in s tem prišli prej do cilja. 

 

 
 

Shark – – 16,00 € 

Ekonomska igra za dva do šest igralcev, v kateri boste trgovali z 
delnicami. Vsako rundo lahko kupite do pet delnic določenega podjetja, 

v katerem želite pridobiti vpliv. 

 


