
   

1 
 

ARTIKEL NAZIV ARTIKLA KODA STARA  
CENA 

NOVA  
CENA 

 

Keltis DRU00258 10 € 8 € 

Keltis je simpatična strateška igra s kartami za dva do štiri igralce, ki se 
naslanja na keltski mitos. Igralci zbirajo točke z igranjem kart v 

naraščajočem ali padajočem redu. Naredijo lahko rune petih različnih 
barv, določene karte pa prinašajo tudi dodatne točke. 

 

 
 

The Great Dalmuti DRWTC86080 9,98 € 7,98 € 

Lahkotna igra s kartami za 4 do 8 igralcev bo navdušila vse ljubitelje 
zabav. Cilj igre je znebiti se vseh svojih kart. Karte so rangirane po 
principu: nižja številka, višji rank. Prvi igralec prične igrati s kartami 

istega ranka, nato pa morajo vsi ostali slediti s kartami boljšega ranka 
ali predati potezo naslednjemu. Igralec, ki se prvi znebi vseh svojih 

kart, postane The Great Dalmuti.   

 

 

Labyrinth Duel DRRVB65244 24,43 € 16,85 € 

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! 

 

 
 

Monopoly Revolution DRHAS17146 42,50 € 34 € 

Večna klasika Monopoly se vrača v moderni preobleki! Namesto 
papirnatega denarja boste uporabljali kreditne kartice, različni zvočni 

efekti pa vas bodo opozarjali na prelomne dogodke v igri. 

 

World Of Warcraft: 
Shadow of War DRFFGWS04 29,30 € 23,44 € 

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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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. 

 

 
 

Dwarf's King's Hold MANHM82-1 42,50 € 34 € 

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. 

 

 
 

Scrappers DRPIP60003 25,94 € 14,92 € 

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. 

 

 
 

Food Fight DRCZE01209 29,99 € 24 € 

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! 

 

 
 

Zombies!!! 6.66 DRTLC2666 8,60 € 4,74 € 

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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Euphrat & Tigris DRSITO48155
1 14 € 9,73 € 

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. 

 

 
 

Mage Knight DRWZK70495 79,52 € 63,60 € 

Postavite se v vlogo Mage Knighta in raziščite prostranstva Atlantskega 
imperija. Zgradite si vojsko, naučite se uničujočih urokov, zatavajte v 

nevarne temnice in na koncu zavladajte deželi. Igra Mage Knight 
združuje elemente klasičnih namiznih iger, iger grajenja kupčka ter 

RPG-jev. 

 

 
 

Moto Grand Prix DRFFGVA55 59,99 € 38,50 € 

Vznemirljiva igra za dva do šest igralcev bo pritegnila vse, ki imate radi 
dirke z motorji. Dinamična in realistična zasnova igre vas bo hitro 

pridobila na svojo stran. Potrebno je zgolj nekaj minut za razumevanje 
mehanike in kojci se lahko podate na adrenalinsko vožnjo, ki bo določila 

zmagovalca. 

 

 
 

Atlantis 
DRMFGASI57

53 32,50 € 18,83 € 

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. 

 

 
 

Ad Astra DRFFGVA66 58,50 € 46,80 € 

Ad Astra za tri do pet igralcev 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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The Adventurers: 
Pyramid of Horus DRFFGDU15 49,50 € 39,60 € 

Avantura v slogu Indiana Jones filmov vas bo popeljala na raziskovanje 
skrivnostne piramide, posvečene egipčanskemu bogu Horusu. 

Najrazličnejše dragocenosti premamijo vas in druge lovce na zaklade, 
da se podate nevarnim pastem in grozečim mumijam naproti. 
Simpatična pustolovščina je zasnovana za dva do šest igralcev. 

 

 
 

Identik 
DRASMIDK01

US 38,50 € 30,80 € 

Identik je smešna in dinamična igra, primerna za vse tipe zabav. Eden 
od igralcev se postavi v vlogo umetniškega vodje in poda opise ter 

navodila, po katerih morajo ostali narisati podobo. Ko čas poteče, se 
prične točkovanje nastalih umetnin. Priporočamo vsem, ki se radi 

poigravate z domišljijo. 

 
 

 
 

Fußball Ligretto DRSITO02001
9 6,85 € 4,70 € 

Ligretto je dinamična igra, v kateri se igralci poskušajo čimprej znebiti 
vseh svojih kart. Ta izdaja je posvečena enemu najbolj popularnih 

športov – nogometu. 

 

 
 

Conquest of Nerath DRWTC33806
0000 

55,50 € 44,44 € 

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. 

 

 
 

Risk - Balance of 
Power 

DRHAS40567 32,50 € 19,27 € 

Risk – Balance of Power je strateška igra za dva nasprotnika, ki želita 
vsak zase osvojiti in dominirati Evropo. Na voljo je šest regij, razdeljenih 

na 30 teritorijev. 
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Rice Wars DRKG496124 36,50 € 23,76 € 

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. 

 

 
 

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. 

 

 
 

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. 

 

 
 
 

Fortune and Glory DRFFP0501 94,50 € 75,60 € 

Svet tridesetih let 20. stoletja je na pragu vojne, a to ni ovira za peščico 
hrabrih avanturistov, ki se v želji po slavi in bogastvu podajo na iskanje 
starodavnih artefaktov. Premagati morajo nevarnosti, ki prežijo nanje v 

smrtonosnih templjih, ter se spopasti z močnimi nasprotniki, ki želijo 
zavladati svetu. Napeta pustolovska igra, ki jo lahko igra vse do osem 

igralcev, vas bo popeljala na neponovljivo igralsko izkušnjo. 

 

 
 

Tongiaki DRATR49072 23,79 € 16,88 € 

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. 
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Mensch Argere Dich 
Nicht 

DRSCH49085 16,50 € 10,48 € 

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. 

 

 
 

Spiderman Hide & 
Seek DRMB25267 8,50 € 5,77 € 

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

Spidermanu. 

 

 
 

Pictureka DRPARK40202 39,50 € 26,57 € 

Pictureka je igra, ki jo lahko brez težav vzamete s seboj na zabave. 
Vsako rundo igralci mečejo barvne kocke in odkrivajo karte enakih barv. 
Te vsebujejo različne naloge, ki jih je potrebno izpolniti. Zmago prinese 

10 uspešno opravljenih nalog. Igra je primerna za dva do sedem 
igralcev. 

 

 
 

Code Omega 
DRSITO49093

5 17,50 € 12 € 

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. 

 

 
 

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. 

 

 
 

24 DRU00158 6,05 € 4,84 € 

Vsak igralec prične s štiriindvajsetimi točkami. Cilj igre je izgubiti vse 
točke. A pozor – pravila igre se lahko hitro spremenijo! 
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Anti-Monopoly DRUNI08522 28 € 22,40 € 

Igra je nastala v sedemdesetih letih 20.stoletja kot kritičen odziv na 
znano igro Monopoly, ki je spodbujala vtis, da je monopol nekaj 

dobrega in zaželjenega. Igra pričenja s stanjem, ki bi se zgodilo po 
uspešno odigrani igri Monopolyja, v igro pa pošlje borce za svoboden 
tržni sistem, ki poskušajo monopolistom preprečiti, da bi se preveč 

razbohotili. 

 

 
 

Chaos Marauders DRFFGSL04 22,50 € 18 € 

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. 

 

 
 

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. 

 

 
 

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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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. 

 

 
 

Risk Nostalgia DRHAS41631 42,50 € 34 € 

Igra Risk se je prvič pojavila leta 1959. Dokaj hitro je postala ena 
najbolj razširjenih iger s strateško vojaško obarvano tematiko. Cilj igre 
je premagati sovražnikove sile in zavladati svetu. Ta izdaja posnema 

izgled igre, ko je bila prvič predstavljena javnosti. Vsebuje tudi knjižico 
o zgodovini igre. 

 

 
 

Sudoku DRPAP0405 3,50 € 3,50 € 

Sudoku igra temelji na popularnih japonskih matematičnih ugankah. 
Simpatična in vzgojna igra za enega do štiri igralce, ki bo razgibala vaše 

možganske celice. 

 

 
 

Črka na črko DRPARK14577 18,60 € 12,78 € 

Preprosta 3D igra sestavljanja besed, ki jo igrate tako, da dodajate črke 
obstoječim besedam ali naložite nanje nove črke. Že ena črka naredi 
razliko – žir je lahko tudi žar ali žur. Višje, kot naložite črke, več točk 

pridobite. Igra je družinska in zasnovana za dva do štiri igralce. 

 

 
 

Topminos DRPARK95261 33,34 € 23,66 € 

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. 

 

Twister Max DRMB53854 27,60 € 13,80 € 

Twister je dinamična igra za razigrane družbe. Na tleh se razprostre 
igralna površina s krogi štirih barv, nato pa vrtljiva ruleta določi, katero 

okončino morate čimprej postaviti na določeno barvo.  
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Waterloo DRFFGPHL02 31,30 € 25,19 € 

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. 

 

 
 

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. 

 

Go Travel GOHOT72830
0 13,85 € 7,08 € 

Najstarejša različica igre go je omenjena že v Konfucijevih delih iz 6. 
stoletja pred našim štetjem. Starodavna kitajska igra je v zadnjih 
desetletjih navdušila številne ljubitelje strateških iger. Potovalna 
različica bo gotovo všeč vsem tistim, ki igre radi jemljete s seboj. 

 

 
 

Vitezi okrogle leske ODR0134 20,82 € 9,42 € 

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! 

 

 
 

Left Center Right DRIM002108 9,95 € 6,41 € 

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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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. 

 

 
 

Smileyface DRFFGTY03 14,99 € 8,81 € 

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. 

 

 
 

Manga Manga DRU00136 14,56 € 8,39 € 

Igra s kartami za 2 do 6 igralcev, ki se znajdejo v areni, vsak s svojim 
herojem in pripadajočim ščitom. Obrnejo karto, ki jim pove, katerih kart 

se morajo prvo znebiti (če je to karta z rdečim ščitom, morajo vsi 
zavreči svoje rdeče heroje). Zmaga pripada igralcu, ki se znebi vseh 

svojih kart. 

 

 
 

Really Nasty 
Horseracing Game DRUPS00044 26,71 € 8,33 € 

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. 

 

 
 

Mosterpocalypse 
Battle Miniatures 

Game 
PIP50034 55 € 44 € 

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! 

 

 
 

Vampire Counts 
knjiga 

GWWHA91-01 24,50 € 16,66 € 

Zbirka pravil za Warhammer vojsko Vampire Counts. Zbudite svoje 
zombije, prikličite volkove in netopirje, napijte se krvi in pogumno 

zakorakajte novim zmagam naproti! 

 


