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ARTIKEL NAZIV ARTIKLA KODA 
STARA  
CENA 

NOVA  
CENA 

 

 
 

Angry Birds Star Wars 
Jenga 

DRHASA2844 24,50 € 19,60 € 

Angry Birds se pomerijo proti znanim sovragom na planetu Tatooine. Z 
Millenium Falconom boste izstreljevali Luke Skywalkerja in poskušali 

zadeti Jabba the Hutta in zloglasne Rancor pujse. Zabavna igra za enega 
do dva igralca. 

 

 
 

The Rivals for Catan, 
Age of Enlightenment 

exp. 
DRMFG3133 14,99 € 11,99 € 

Razširitev za igro The Rivals for Catan, ki vam odpre nove igralne 
možnosti za potovanja z ladjami in kulturni napredek vaše regije. Pričenja 

se doba razsvetljenstva, blagostanja in novih odkritij. 

 

Level 8 DRPIA88864 17,50 € 14,00 € 

Igra Level 8 traja več krogov, v katerih igralci vsakič prejmejo 10 kart in 
8 nalog, ki jih morajo izpolniti. Ko odigrajo vse karte iz roke, se kupček 
premeša in prične se novi krog. Zmagovalec postane tisti, ki mu prvemu 

uspe izpolniti vseh 8 nalog. Igra za dva do šest igralcev. 

 

 
 

Scrappers DRPIP60003 25,94 € 18,16 € 

 
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. 
 

 

 
 

The Lord of the Rings: 
The Fellowship of the 
Ring Deck Building 

Game 

DRCZE01443 38,50 € 30,80 € 

Prevzamite vlogo Frodota, Gandalfa, Aragorna in drugih članov 
Bratovščine prstana in se uprite Sauronovim zlobnim služabnikom. 

Taktična igra grajenja kupčka za dva do pet igralcev. 
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Nightfall DRAEG5301 39,50 € 31,60 € 

Svet se je znašel v trdi temi in zavladala sta kaos in razdejanje. S temo 
prihajajo na plan različne pošasti, vampirji in volkodlaki, človeštvo pa se 
bori za preživetje. V dinamični igri grajenja kupčka za dva do pet igralcev 
se boste pomerili proti nasprotnikom in predvsem poskušali ostati živi. 

 

 
 

Nightfall: The Coldest 
War 

DRAEG5304 39,98 € 31,98 € 

Samostojna razširitev igre Nightfall, ki prinaša šest novih likov ter nekaj 
dodatkov, ki popestrijo mehaniko. Spopadite se s temo! 

 

 
 

Isla Dorada DRFFGVA74 49,96 € 39,96 € 

V vlogi lovcev na zaklade se znajdete na skrivnostnem otoku. Kateremu 
od pogumnih pustolovcev bo uspelo premagati vse ovire in najti največji 
zaklad? Zanimiva avantura za tri do šest igralcev, ki se jo lahko naučite 
igrati v nekaj minutah, a bo vsakič ponudila drugačno igralsko izkušnjo. 

 

 
 

Die Siedler von Catan: 
Entdecker und Piraten 

DRFKS693411
0 37,76 € 30,21 € 

Razširitev igre Catan, v kateri se boste kot pomorski raziskovalci podali na 
neraziskane obale in postavljali kolonije. Srečevali se boste s pirati, 

domorodci in odkrivali bogata ribolovna območja. 

 

 
 

Mutant Meeples 
DRPEGA5787

06 29,99 € 23,99 € 

Meeptropolis je v nevarnosti zaradi naraščajočega kriminala. Kot varuhi 
mesta je vaša naloga, da čimprej odhitite na kraj zločina, pri tem pa vam 
bodo v pomoč različne superherojske sposobnosti. Simpatična igra za dva 

do sedem igralcev. 

 

 
 

Dwarf King's Hold: 
Green Menace 

MANHM82-1 42,50 € 34,00 € 

 
Fantazijska igra z miniaturami za dva igralca vključuje 25 plastičnih 
figuric, kocke, plošče, ki predstavljajo temnico, ter 6 atraktivnih 
scenarijev, ki vas vodijo do končnega spopada med vilini in orki. 
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Flash Point Fire Rescue DRIBGOFP01 40,13 € 32,10 € 

Sodelovalna igra za enega do šest igralcev, v kateri se boste spopadali s 
požari in reševali ponesrečence. Igra vključuje dva načina igranja, 

začetniškega in naprednega za bolj izkušene igralce. 

 

 
 

The Keiser's Pirates GMT-TKAIP 49,99 € 39,99 € 

Dinamična igra s kartami za enega do štiri igralce, postavljena v obdobje 
1. svetovne vojne. Atraktivna navtična igra, ki omogoča tudi solo igranje 

z nemškimi in britanskimi silami hkrati. 

 

 
 

Tannhauser: Operation 
Novgorod exp. 

DRFFGTH06 56,90 € 45,52 € 

V skriti raziskovalni bazi v Sibiriji so znanstveniki zasnovali orožje, ki 
nasprotuje vsem fizikalnim zakonom. Med zadnjo fazo testiranja je v 

laboratoriju odjeknila eksplozija. Kaj je vzrok za katastrofo? Razširitev za 
igro Tannhauser vas bo popeljala na napeto avanturo. 

 

Conflict of Heroes 2nd 
Edition: Awakening of 

the Bear 
DRAYG511 81,50 € 65,20 € 

Vojaška strategija za dva do štiri igralce, v kateri se boste spopadali z 
enakimi taktičnimi dilemami in odločitvami, ki so pestile poveljnike bitk 2. 
svetovne vojne. Igro odlikujeta zgodovinski realizem ter hiter in fluiden 

sistem, ki se ga lahko naučite v nekaj minutah. 

 

 
 

Halli Galli DRAMI1700 14,01 € 11,21 € 

Igra hitrih refleksov za dva do šest igralcev. Kupček 56 kart enakomerno 
razdelite med igralce. Igralci postopno odkrivajo po eno karto. Ko se 
pojavi 5 enakih sadežev, morate udariti po zvončku. Če ste pravilno 
zaznali in bili hitrejši od ostalih, poberete karte nasprotnikov. Največji 

kupček zmaga! 

 

 
 

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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Mad Zeppelin DRAEG5202 32,50 € 22,75 € 

 
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. 
 

 

 
 

Penny Arcade Card 
Game 

DRFFGSL07 24,50 € 17,15 € 

 
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. 
 

 

 
 

Chaos Marauders DRFFGSL04 22,50 € 15,75 € 

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. 

 

 
 

Masques DRFFGDU21 13,94 € 11,15 € 

Intrigantna igra s kartami za dva do štiri igralce vas bo popeljala na 
renesančni ples v maskah. Tja pošljete svoje podpornike, ki bodo za vas 
nabirali politične točke, predvsem pa vam poskusili zagotoviti podporo 

najvplivnejših cehov v Benetkah. 

 

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. 
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Fifty Shades of Gray DRIMG6188 37,00 € 29,60 € 

Romantična in zabavna igra, narejena po knjižni uspešnici. Igra vas bo 
zabavala in presenečala, ko boste odkrivali, kako dojemate vaše prijatelje 

in kakšni se zdite v njihovih očeh. 

 

Game of Thrones (HBO) DRFFGHBO01 31,50 € 25,20 € 

Game of Thrones je hitra in dinamična igra s kartami za dva igralca. 
Prevzamite kontrolo nad klanom Lannister in Stark ter se podajte v boj za 
oblast nad Westerosom. Igra povzema zgodbo iz istoimenske televizijske 

serije. 

 

 
 

3012 Deck Building 
Game 

DRCZE01379 44,50 € 31,15 € 

 
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. 
 

 

 
 

Food Fight Card Game DRCZE01209 29,99 € 20,99 € 

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! 

 

 
 

Miskatonic School for 
Girls 

DRF2110001 44,99 € 31,49 € 

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. 
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Time N' Space PEGA545506 29,62 € 23,70 € 

V vlogi vesoljskega poveljnika boste nadzirali proizvodnjo na planetu, 
skrbeli za transport in potovali na druge planete, da bi zadostili 

povpraševanju. Igra traja natanko 30 minut in v tem času poskušate 
narediti več dostav kakor konkurenca. Napeta ekonomska igra za tri do 

štiri igralce. 

 

 
 

Monsterpocalypse 
Battle Miniatures Game 

PIP50034 55,00 € 38,50 € 

 
Monsterpocalypse je dinamična strateška igra z že pobarvanimi 

miniaturami. Vsaka bitka poteka v mestu, ki si ga nasprotnika zgradita. Z 
vojsko svojih pošasti se lahko lotite tudi stavb, na koncu pa se lahko 

pripravite na bitko apokaliptičnih razsežnosti! 
 

 

Yahtzee! DRHAS00117 10,94 € 8,75 € 

Hitra igra s kockami, v kateri mečete 5 kock in upate na eno od trinajstih 
zmagovalnih kombinacij, ki vam prinašajo točke. 

 

Topminos 
DRPARK9526

1 33,34 € 23,34 € 

 
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. 

 

 

Power Struggle DRZMG7057 49,99 € 39,99 € 

Imate vse potrebne kvalitete, da se prebijete na vrh poslovnega sveta? 
Posedali boste po sestankih, strateško nastavljali menedžerje, investirali v 
delnice in celo podkupovali druge igralce. Ekonomska igra za tri do pet 

igralcev z veliko humorja. 

 
 

Quarriors: Quest for the 
Qladiator 

DRWZK70833 45,95 € 36,76 € 

Quarriors je dinamična strateška igra, ki namesto na grajenju kupčka kart 
temelji na grajenju kupa kock. Igralci zavzamejo vloge Quarriorjev, 

mogočnih bojevnikov, ki se podajajo v neukročeno divjino na lov za slavo 
in priznanje. Razširitev osnovne igre Qarriors. 
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Penny Arcade The 
Game: Gamers vs Evil 

DRCZE01221 43,50 € 34,80 € 

Igra grajenja igralnega kupčka za dva do štiri igralce, narejena po 
priljubljenem spletnem stripu. Zberite najmočnejše karte in zmagajte v 

bitki igričarjev proti zlu! 

 

 
 

Pirates of the Spanish 
Main 

DRWIZ70855 9,98 € 7,98 € 

Bleferska avantura za dva do štiri igralce. Upravljali boste ladje in jih 
vodili do zakladov. Če nasprotni igralec ugane, katere ladje so vaše, si 

lahko prilasti polovico vašega zlata! 

 

 
 

Dungeon Twister Card 
Game 

DRASMDTCG0
1EN 25,00 € 20,00 € 

Igra s kartami za dva igralca, v kateri sestavite svojo ekipo pogumnih 
raziskovalcev, nato pa se podate v nevarne temnice, polne sovragov, a 
tudi dragocenih predmetov. Zmagovalec je tisti, ki se mu prej uspe 

prebiti iz labirinta. 

 

 
 

Dixit Jinx 
DRASMDIXJI0

1ML 19,20 € 15,36 € 

Zabavna domišljijska igra za tri do šest igralcev. Vsak od igralcev si 
skrivaj izbere eno od devetih kart na polju in jo nato odigra, zapoje ali 
kako drugače predstavi ostalim. Ostali nato ugibajo, katera karta je bila 

predstavljena.  

 

 
 

Catan: Explorers and 
Pirates 

DRMFG3069 49,50 € 39,60 € 

Razširitev igre Catan, v kateri se boste kot pomorski raziskovalci podali na 
neraziskane obale in postavljali kolonije. Srečevali se boste s pirati, 

domorodci in odkrivali bogata ribolovna območja. 

 

 
 

At the Gates of Loyang DRHAG00003 63,50 € 44,45 € 

 
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. Ekonomska strategija za enega do 

štiri igralce. 
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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. 

 

 
 

Schiffe Versenken DRATR53049 10,90 € 8,72 € 

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

 

 
 

Kingpin DRKUZ007 32,50 € 22,75 € 

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. 
 

 

 
 

Tikal 2 
DRASMTIKA0

1EN 34,99 € 24,49 € 

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. 

 

Bugs & Co. DRASMBUG01 18,95 € 15,16 € 

Zabavna igra urjenja spomina za dva do osem igralcev. Ploščice položite 
na mizo s podobami, obrnjenimi navzdol. Cilj igre je zbrati čimveč skupin 

s tremi enakimi podobami.  

 

 
 

Skull & Roses DRASMSKR01 17,80 € 14,24 € 

Zabavna bleferska igra za tri do šest igralcev. Igralci postopno dodajajo 
karte na svoj kupček, dokler ne pričnejo padati stave, kdo lahko razkrije 

svoj kupček vrtnic brez da bi se vanje vmešala kakšna lobanja. 
Obvladovanje poker izraza je prednost. 
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Don Quixote 
DRPEGA5121

0 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. 

 

 
 

Milestones 
DRPEGA5454

56 
34,94 € 24,46 € 

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. 

 

 
 

Sherlock Holmes 
Consulting Detective 

DRASMHEH01 39,98 € 27,99 € 

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. 

 

Firenze 
DRPEGA5137

0E 
34,94 € 24,46 € 

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. 

 

 
 

Yedo 
DRPEGA5456

0E 
49,99 € 39,99 € 

Postavili se boste v vlogo vodij japonskih klanov v obdobju Edo. V iskanju 
slave, moči in vpliva se boste morali soočiti z nevarno konkurenco. Poti 
do zmage je več; lahko opravljate različne naloge in upate, da bodo vaša 
prizadevanja doživela šogunovo priznanje. Drugi bodo poskusili drugačen 

pristop in poskušali doseči svoje s privatno avdienco pri šogunu in 
intrigami, naperjenimi proti rivalom. Napeta strategija za dva do pet 

igralcev. 
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Lord of the Rings Dice 
Building Game 

DRWZK70693 49,75 € 39,80 € 

Dinamična strategija, ki namesto na grajenju kupčka kart temelji na 
grajenju kupčka kock. Upravljali boste heroje Srednjega sveta in se 

družno borili proti zlobnim Sauronovim služabnikom. 

 

 
 

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. 

 

 
 

Arcana DRFFGDU16 36,95 € 29,56 € 

Zloglasno mesto Cadwallon je znano po mnogih cehih, ki si nenehno 
prizadevajo povečati svoj vpliv. Kot vodja ceha boste pridobivali 

naklonjenost vidnih posameznikov, najbolj obetavne četrti in dragocene 
predmete. Če boste uspešno prelisičili nasprotnike, se vam obeta naziv 
glavnega ceha v mestu! Bleferska strategija s kartami za dva do štiri 

igralce. 

 

 
 

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. 

 

 
 

Izida & Oziris ODR117 25,00 € 17,50 € 

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. 

 

 
 

TransAmerica – – 18,00 € 

Preprosta igra, v kateri gradite železniške proge po Ameriki. Igralci imajo 
nalogo povezati pet ameriških mest med seboj. Vsak krog 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. 
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Der Herr Der Ringe: 
Das Duell 

DRUZMALA 8,35 € 5,85 € 

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

 

 
 

Tunelčkarji ODR0133 20,82 € 14,57 € 

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. 

 

 
 

Zdravo, jazbec! ODR0119 20,82 € 14,57 € 

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! 

 

 
 

King Arthur DRRVB26399 13,99 € 9,79 € 

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. 

 

 
 

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. 

 

 
 

Portobello 
Market 

DRATR49073 22,90 € 16,03 € 

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. 
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Labyrinth DRRVB26448 27,90 € 19,53 € 

»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. 

 

San Marco DRRVB262403 30,00 € 21,00 € 

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. 

 

 
 

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! 

 

 
 

Waterloo DRFFGPHL02 31,30 € 21,91 € 

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. 

 

 
 

Engel & Bengel DRRVB263356 20,45 € 14,32 € 

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. 

 

 
 

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. 
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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. 

 

 
 

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. 

 

 
 

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. 

 

 
 

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. 

 

 
 

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. 

 


