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ARTIKEL NAZIV ARTIKLA KODA STARA  
CENA 

NOVA  
CENA 

 

Panzer General: 
Russian Assault DRPTG20004 64,98 € 50,00 € 

Panzer General: Russian Assault je nadaljevanje uspešne igre Panzer 
General: Allied Assault in je hitra taktična igra, ki se dogaja v času II. 
svet. vojne. Ponuja unikatno mešanico miniatur, igralnih kart in igralne 
površine, skupaj z zanimivimi scenariji, ki soočijo nemške in ruske sile. 

 

 
 

Constantinopolis DRFFGST06 59,99 € 45,00 € 

Postani ambiciozen trgovec v času zlate dobe bizantinskega imperija. 
Igra Constantinopolis ti omogoča, da širiš območje svojega trgovanja, 
oviraš svoje rivale in na koncu postaneš najbolj vpliven in znan trgovec 

v glavnem mestu. 

 

 

Labyrinth Duel DRRVB65244 24,43 € 18,00 € 

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! 

 

World Of Warcraft DRFFGWS03 75,50 € 68,00 € 

WOW je znana fantazijska avantura, ki se je priljubila igralcem 
računalniških iger, obstaja pa tudi v obliki družabne namizne igre. V 
mnogočem sledi izvirniku – igralcem omogoča izbiro med šestnajstimi 
različnimi liki, ki pripadajo osmim fantazijskim rasam, prav tako pa  
vključuje značilne zaplete, ki se jim pripetijo na poti, ter možnost 

nadgrajevanja njihovih sposobnosti 

 

World Of Warcraft: 
Shadow of War DRFFGWS04 29,30 € 26,00 € 

Shadow of War je razširitev za osnovno igro World of Warcraft. 
Vključuje nove sposobnosti, artefakte in misije, hkrati pa naredi glavne 

sovrage v igri še nevarnejše. 
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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.  

 

 
 

Buzz it! DRASMBUZ01 25,50 € 18,00 € 

Buzz it! je igra s kartami, primerna za sproščene zabave. Na kartah so 
najrazličnejša vprašanja, na katera morajo odgovarjati soigralci, pri tem 

pa je njihov čas strogo omejen z brnečo štoparico. 

 

 
 

Scrappers DRPIP60003 25,94 € 20,00 € 

V igri Scrappers igralci upravljajo simpatične gobline, ki tekajo po 
tovarni in poskušajo nabrati ključne sestavne dele svojih najnovejših 

mehanskih konstruktov. 

 

 
 

Rubik's Sudoku MPBRYGTO16
2GTO269 

19,99 € 17,00 € 

Rubikov Sudoku je še ena izvirna različica popularnega sudokuja, le da 
ugankar ne potrebuje več lista papirja in pisala. 

 

 
 

Zombies!!! 6.66 DRTLC2666 8,60 € 4,75 € 

Zombies!!! 6.66 je razširitev osnovne igre Zombies!!!, ki igralcem 
ponuja, da ustvarijo lastne igralne ploščice in si tako popestrijo igro. 
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Level 8 DRPIA88864 17,50 € 12,00 € 

Igra s kartami, izdana pri znanem proizvajalcu Piatnik. Vsak igralec 
prejme 8 ploščic s kombinacijami kart, ki jih mora sestaviti. Igra skozi 
runde postaja težavnejša. Zmaga igralec, ki prvi doseže osmi nivo. 

 

 
 

Im Schatten des 
Kaisers DRATR48144 25,87 € 16,50 € 

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. 

 

Amun Re DRRGG210 44,99 € 27,00 € 

Egipčanske piramide sodijo med najbolj znane dosežke človeške 
civilizacije. Igra Amun Re te prestavi v vlogo faraona, ki želi postaviti 
čimveč tovrstnih spomenikov. A naloga ni lahka. Potrebno je izbrati 
primerno provinco in jo razviti, nato pa z zbranimi sredstvi pridobiti 

čimveč materiala za gradnjo piramid.  

 

 
 

Atlantis 
DRMFGASI57

53 32,50 € 23,00 € 

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. 

 

 
 

Ad Astra DRFFGVA66 58,50 € 40,00 € 

Igra Ad Astra žanrsko sodi v znanstveno fantastiko, igralcem pa ponuja, 
da gradijo svojo vesoljsko civilizacijo, obiskujejo tuje planete, 

ustanavljajo kolonije in spoznavajo starodavna nezemeljska bitja. 
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Imperial DRRGG075 59,99 € 42,00 € 

Evropa v času močnih imperijev, ki se borijo za še večji nadzor nad 
svojimi sosedi. Igralci so postavljeni v zakulisje političnih sporov, saj 
morajo zavzeti vlogo investitorjev, ki v resnici poganjajo te imperije. 
Nos za pametne investicije in diplomatska pretkanost sta recept za 

zmago. 

 

 
 

Arkadia DRRVB26420 36,50 € 27,00 € 

Arkadia je mesto v nastajanju. Igralci gradijo hiše, na najlepši lokaciji v 
mestu pa postopno raste tudi veličasten grad. 

 

 
 

Boggle Reinvention DRHAS04601 21,50 € 14,00 € 

Boggle Reinvention je igra, ki razvija naše lingvistične sposobnosti in 
nas uri v hitrem mišljenju. Črke je potrebno najprej premešati, nato pa 

poskusimo na ploščici najti čimveč besed. Elektronski števec nas z 
brnenjem opozori, ko je potrebno odstopiti ugibanje naslednjemu 

igralcu. 

 

 
 

Kragmortha DRMFG5201 36,80 € 22,00 € 

Kragmortha je zabavna družabna igra, ki nas postavi v vlogo goblinov v 
nenehnem strahu pred nemogočimi kaznimi, ki prežijo s strani Temnega 

Gospodarja. Kako se izogniti njegovemu zlobnemu pogledu? 

 

 
 

Risk - Balance of 
Power DRHAS40567 32,50 € 26,00 € 

Risk – Balance of Power je strateška igra za dva nasprotnika, ki želita 
vsak zase osvojiti in dominirati Evropo 
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Rice Wars DRKG496124 36,50 € 26,00 € 

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. 

 

 
 

Survive DRSHG1002 56,50 € 40,00 € 

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

 

 
 

At The Gates of 
Loyang DRHAG00003 63,50 € 45,00 € 

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. 

 

 
 

Cardcassonne DRRGG406 28,50 € 20,00 € 

Igra je povezana s popularnim naslovom Carcassonne. Tudi tu se igralci 
pomerijo v svojih graditeljskih sposobnostih. Igra je zasnovana tako, da 
igralci potrpežljivo čakajo na svojo priložnost, a vedno obstaja možnost, 

da jih soigralec prehiti! 
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Dive! Diver! Die! DRBDG001 45,00 € 32,00 € 

Vsaka potapljaška ekspedicija je lahko tvegana. Igralci morajo 
premisliti, koliko kisika bodo vzeli s seboj, globino, do katere se bodo 
potabljali in čas, ki ga bodo porabili za raziskovanje. Večja tveganja 

prinašajo tudi bogatejše zaklade, a nevarnost nikoli ne počiva! 

 

 
 

KingPin DRKUZ007 32,50 € 25,00 € 

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 sabo. 

 

 
 

Rattus DRZMG7054 44,50 € 35,00 € 

Evropa v letu 1347. Bliža se izbruh črne kuge. Igralci se naselijo v 
različnih evropskih regijah, bolezen pa se medtem neusmiljeno širi. Ali 

jim bo uspelo rešiti vsaj del svojega ljudstva pred zloglasno črno 
smrtjo? 

 

 
 

Čarodej DRU00154 6,98 € 4,50 € 

Čarodej je zanimiva igra s kartami, pri kateri si urimo spomin, pri tem 
pa pazimo na štetje in uporabimo tudi nekaj statistike. 

 

 
 

Wizard DRESD001 9,98 € 4,50 € 

Wizard je zanimiva igra s kartami, pri kateri si urimo spomin, pri tem pa 
pazimo na štetje in uporabimo tudi nekaj statistike. 
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Quick DRU00156 6,05 € 4,50 € 

Pri igri Quick morajo igralci pravilno sortirati skrite karte, pri tem pa jim 
je v največjo pomoč dober spomin. 

 

 
 

24 DRU00158 6,05 € 4,50 € 

Vsak igralec prične s štiriindvajsetimi točkami. Cilj igre je izgubiti vse 
točke. A pozor – pravila igre se lahko hitro spremenijo! 

 

 
 

Solo DRU00157 6,05 € 4,50 € 

Igralci dobijo po osem kart. Zmagovalec postane tisti, ki se prvi znebi 
vseh kart. Dogajanje popestrijo posebne karte, ki lahko vse postavijo na 

glavo. 

 


