Parteneri:
colaborăm cu companii de renume
pentru a-ți aduce cele mai bune jocuri.

Premii:
apreciate de ziariști și profesori,
de părinți și o întreagă comunitate de jucători pasionați

Traduse în limba română - pentru

familie

Descriere:
În jocul Micul Prinț: Fă-mi o
planetă, fiecare jucător își va
construi o planetă pentru a oferi o casă
pentru animalele lor din Micul Prinț vulpea, oaia, elefantul și șarpele.

8+
ani

2-5

jucători

25

minute

În fiecare rundă, primul jucător alege
unul dintre cele patru teancuri de cartonașe și ia de acolo un număr de cartonașe egal cu numărul de jucători.
Păstrează unul dintre ele și alege un alt
jucător care va trebui să aleagă alt cartonaș. Acest nou jucător ia cartonașul și
începe să construiască o planetă în fața
sa. Apoi alege alt jucător și tot așa până
când fiecare primește un cartonaș. Ultimul jucător va lua singurul cartonaș rămas și va deveni primul jucă-tor în tura
următoare.

ro

Copaci Boabab cresc pe unele cartonașe
iar dacă ai prea mulți nu e bine. Nici prea
mulți vulcani nu este bine să ai.

Componente:
80 de cartonașe
5 marcatoare de scor
regulament

Unele cartonașe o să îți aducă puncte,
altele nu, iar unele chiar o sa te facă
să pierzi puncte. La finalul jocului, patru caractere vor fi pe planeta fiecărui
jucător, aducând puncte în funcție de ce
lucruri sunt pe acea planetă.

Premii:

1

Traduse în limba română - pentru

familie
Descriere:
Țestoasa a acceptat provocarea venită din partea Iepurelui,
vestea împrăștiindu-se rapid în toată
țara. Marea cursă urmează să înceapă,
participanții fiind pregătiți să se înfrunte.
Cine dintre iepure, țestoasă, lup, miel și
vulpe va fi numit cel mai rapid alergător
din pădure? Pariază pe cel mai bun și nu
uita: Nu contează cât de repede alergi,
important este să ai un start bun!

7+
ani

2-5

jucători

20

minute

Scopul jucătorilor este să parieze pe animalele care ajung primele. Fiecare animal se mută în mod diferit:
- Iepurele aleargă foarte repede.
- Broasca Țestoasă merge încet dar sigur.
- Lupul poate opri celelalte animale.
- Vulpea avansează în funcție de cărțile
jucate.
- Mielul se oprește mereu să bea apă.

ro

Componente:

Primele 3 animale care trec linia de sosire aduc puncte jucătorilor care au pariat pe ele. Un joc simplu dar isteț pentru
întreaga familie.

11 cartonașe Pistă
5 pioni lemn cu abțibilduri
91 de cărți
1 linie de start + 1 linie sosire
1 jeton Primul Jucător
1 podium
5 jetoane Turbo
regulament și basm ilustrat

Premii:

2

Traduse în limba română - pentru

familie

Descriere:
Fiind un porcușor, cel mai
mare vis al tău este să construiești o casă rezistentă și minunată
în care vei putea să îți petreci lungile
seri de iarnă. Pentru a face asta, nu vei
avea nevoie de mistrie sau alte mate
riale de construcție deoarece vei avea la
îndemână cele 5 zaruri pentru a-ți construi casa de vis. Atenție însă: Lupul cel
rău este la pândă și are un singur gând:
să îți dărâme casa!

7+
ani

2-5

jucători

20

minute

Pe tura ta încearcă să obții cea mai bună
combinație de zaruri din cele 5 zaruri speciale și construiește cea mai frumoasă și rezistentă casă adaugând etaje,
uși și încheie-o cu un acoperiș rezistent.
Dacă atragi din greșeală lupul cel rău,
trage aer în piept și suflă către ruletă
pentru a dărâmă o casă a unui jucător
ales de tine.

ro

Componente:
36 cartonașe Casă
12 paie (uși, ferestre și acoperișuri)
12 lemne (uși, ferestre și acoperișuri)
12 cărămizi (uși, ferestre și acoperișuri)
5 zaruri speciale
1 ruletă Suflu
6 cărți pentru varianta de avansați
regulament și basm ilustrat

Premii:

3

Traduse în limba română - pentru

familie
Descriere:
Greierele tare se mai supără,
la sfârșit de vară, când pofta
îi fu retezată de mica Furnică, mult prea
încăpățânată. Dorind răzbunare, un plan
încolți în mintea-i dibace: să urmărească
Furnica pe o pajiște retrasă, ca să-i fure
recolta prețioasă.
Treci de iarnă fără neplăceri: joacă-te
când cu Greierele, când cu Furnica și
strânge proviziile care te vor duce la victorie!

8+
ani

2-4

jucători

30

minute

Sunt două moduri de a juca acest joc:
pentru cei mici (Toamna) și pentru cei
mari (Iarna). Toamna trebuie doar să
umpli cămara și cine umple primul două
dintre rafturile sale câștigă jocul. Iarna
viața este un pic mai grea trebuind din
resursele adunate să strângi cărți de
provizii. Cine strânge primul 4 puncte
din cărți de provizii câștigă jocul.

ro

Componente:
48 cartonașe Drum
6 pioni Furnică din lemn
2 pioni Greiere din lemn
12 jetoane Alegere
14 cărți Provizie
6 cărți Putere
20 cuburi lemn
1 tabla joc
regulament și basm ilustrat

4

Traduse în limba română - pentru

familie

Descriere:
După ce ai scăpat de Baba
Iaga ca prin urechile acului, în
cele din urmă ai reușit să ieși din casa
ei. Din momentul ăsta ea este pe urmele
tale zburând în cazanul fermecat! Pentru
a scăpa, trebuie să faci trei vrăji. Ingredientele de care ai nevoie sunt ascunse în
această pădure înfricoșătoare. Baba Iaga
te urmărește! Grăbește-te!
În jocul Baba Iaga trebuie să scapi din
ghearele hidioasei vrăjitoare. Pentru a
face asta, trebuie să colecționezi ingredientele necesare pentru a face trei vrăji în
timp ce sub îndrumarea adversarilor tăi
Baba Iaga aleargă după tine.

6+
ani

2-5

jucători

20

minute

Un joc de observație și viteză ce se poate
juca pe nivele de dificultate de către
toată familia!

ro

Componente:
20 de cărți Vrajă
16 cartonașe Pădure / Ingredient
10 cartonașe Traseu de Zbor
1 cartonaș Casă
1 figurină lemn Baba Iaga
regulament și basm ilustrat

Premii:

5

Traduse în limba română - pentru

familie
Descriere:
Fiecare jucător reprezintă un
monstru Kaiju - monștrii mutanți, roboți giganți și extratereștrii - toți
luptăndu-se pentru a fi Regele din Tokyo.
La începutul turei arunci cu cele 6 zaruri.
Pe zaruri vei găsi unul dintre următoarele
simboluri: 1, 2 sau 3 puncte de victorie,
energie, inimi sau gheruțe. Pe parcursul
a trei aruncări de zaruri, vei putea alege
ce păstrezi și ce nu din zaruri. Depinde
de ce vrei să faci mai departe: puncte de
victorie, să aduni energie, să te vindeci
sau să-i ataci pe ceilalți.

8+
ani

2-6

jucători

30

minute

Pe lângă toate astea, vei putea adăuga
cărți cu diverse abilități cumpărate pe
parcursul jocului cu energie. Cu ajutorul
lor vei putea primi bonusuri permanente
sau bonusuri utile doar o dată.

ro

Componente:

Pentru a câștiga, fie trebuie să distrugi
orașul Tokyo acumulând 20 de puncte
de victorie sau să rămâi singurul monstru în viață. Cel mai de temut jucător va
deveni Regele din Tokyo.

1 tablă de joc Tokyo
66 cărți
28 jetoane
8 zaruri
cuburi de energie
6 plăci de monștri
6 figurine din carton
+ standuri plastic
regulament

Premii:

6

Traduse în limba română - pentru

8+
ani

2-6

jucători

30

minute

ro

8+
ani

Descriera extensiei:

2-6

jucători

familie

30

minute

ro

Descriera extensiei:

Pumpkin Jack și Boogie Woogie se alătură petrecerii. Este
noaptea morților și ar vrea să joace altfel
Regele din Tokyo.

Pandakai se apropie și este
pregătit pentru bătălie. Monștrii tăi suferă mutații și evoluează pentru a surprinde oponenții...lupta nu va
mai fi la fel!

Ai doi noi monstri și costume potrivite
pentru ocazie pentru toți ceilalți monștri.
Dar vai, costumul îți poate fi furat dacă
lovitura este prea puternică.

Ai acum la dispoziție un nou monstru
și cărți cu abilități care vor face fiecare
monstru unic nu doar prin înfățișare ci și
prin felul său de a fi.

7

Traduse în limba română - pentru

familie
Descriere:
Într-o galaxie îndepărtată este
nevoie de canalizări. Compania SRL le construiește. Toată lumea știe
șoferii - bărbați și femei fără frică care ar
merge și în Iad pentru bani.
Acum li te poți alătura. Vei avea accces
la componente prefabricate făcute pentru canalizări. Poți construi o navă destul
de rezistentă? Destul de înarmată pentru a face față piraților? Destul de mare
pentru a căra un număr mare de oameni
și marfă? Destul de rapidă ca să ajungi
acolo primul?

10+
ani

2-4

jucători

60

minute

Normal că poți. Imediat ce ai verificat să
nu fie erori pornești în călătorie însă nu
știi ce te așteaptă pe drum. Dacă nava
îți va fi deterioarată, sau dacă vei pierde
pasageri, sau încărcătura prețioasă, s-ar
putea să fii scos din cursă, dar dacă supraviețuiești și ajungi printre primii vei fi
recompensat.

ro

Componente:
1 tablă de zbor
8 table pentru nave
64 de credite cosmice
144 cartonașe de componente
62 de cărți
8 marcatoare de nave
40 astronauți
8 extratereștrii
36 jetoane de baterie
56 cuburi de bunuri
2 zaruri D6 + clepsidră
regulament

Devino un camionagiu intergalactic. Este
distractiv!

Premii:

8

Traduse în limba română - pentru

8+
ani

2-4

jucători

45

minute

ro

10+
ani

Descriere:

2-5

jucători

familie / cunoscători

60

minute

ro

Descriere:

Cu mult timp în urmă
Împăratul Japoniei, a primit
în dar un urs Panda. De atunci, împăratul
a avut încredere în curtenii săi (jucătorii)
să aibă grijă de Panda în grădinile de
bambus.

Istanbulul este mare și negustori sunt mulți, însă nu toți o
să reușească din negoț și multă muncă
să agonisească avere.
Împreună cu cei 4 asistenți ai tăi te vei
ocupa de negoț în cartierul comercial al
Istanbulului. Vei străbate în lung și în lat
străzile. Cumpără și vinde mărfuri încercând să fii primul care strânge 5 rubine.

Cine reușește să crească cel mai mult
bambus, să hrănescă corespunzător ursul Panda, dar sa creeze și cea mai frumoasă grădină câștigă jocul.

9

Traduse în limba română - pentru

cunoscători
Descriere:
Rădăcină de matrăgună și
coadă de scorpion; buretoase
ciuperci și negi de broască râioasă - acestea stau la bazele vieți., științei și artei
Alchimiștilor.
Dar ce secrete ascund aceste ingrediente ciudate? Acum este timpul pentru a
afla. Le amesteci și le bei pentru a determina efectele lor - sau pentru mai multă
siguranță le dai să le încerce studentului
tău! Vinde poțiunile la aventurierii care
se opresc în oraș iar bogățiile strânse
astfel cheltuiele pe obiecte magice!

13+
ani

2-4

jucători

120

minute

Pe măsură ce cunoștințele tale cresc, așa
va crește și reputația ta pe măsură ce vei
publica teoriile tale. Cunoaștere, avere,
faimă, toate pot fi găsite pe fundul întunecat al ceaunului de Alchimist.

ro

Componente:
1 tablă de joc cu două fețe
1 tablă de joc pentru publicarea teoriilor
4 paravane laborator și triughi rezultate
17 cartonașe jucători, aventurier, conferință, subvenție
206 jetoane element chimic, rezultat,
monedă, sigiliu, conflict, ingredient
panou pentru arbitru
80 cărți ingredient, favoare, artefact,
licitație
8 sticluțe de plastic
24 cuburi de plastic
recipiente pentru jetoane
regulamentul jocului

Jucătorii vor amesteca ingrediente și vor
testa rezultatul înainte de publicare cu
ajutorul unei aplicații pe un smartphone
(Android, iOS si Windows mobile) care
face fiecare joc diferit.

Premii:

10

Traduse în limba română - pentru

13+
ani

2-4

jucători

90

minute

ro

13+
ani

Descriere:

2-3

jucători

cunoscători

120

minute

ro

Descriera extensiei:

Maya, a fost o civilizație foarte
dezvoltată, cunoscută pentru
multe dar mai ales pentru Tzolk’in, un
calendar ce prezice momentul potrivit
plantării, efectuarea ceremoniilor și de
construire de monumente.
Vei deveni un ajaw, un lider al triburilor
Maiașe, venerând zeii și conducând civilizația spre prosperitate.

Acum devii liderul unui anume trib, fiecare dintre aceste
triburi având o abilitate specială disponibilă doar lor.
Vei juca sub influența a 3 profeții dezvăluite la momentul potrivit, care sunt
adesea cu două tăișuri. Vei putea câștiga
multe puncte dar de greșești vei pierde
mult mai mult. Te riști?

11

Traduse în limba română - pentru

cunoscători
Descriere:
Cezar vă convoacă să ridicați un nou oraș. Sunteți ingineri romani determinați să ridicați cel
mai magnific oraș ce s-a văzut.
Vei gestiona înțelept resursele și vei
căuta altele noi. Poți recruta lucrători în
timp ce cei cu experiență se vor pensiona, și vei putea construi așezări pentru a
menține populația fericită. Dacă vei lăuda zeii câștigi favoarea lor. Iar de te vei
implica pentru a construi Zidul lui Hadrian, Cezar te va recompensa. Toate astea
pentru că nu vrei sa fi oricine, ci Praetor.

12+
ani

2-5

jucători

75

minute

ro

Componente:
42 cartonașe oraș
14 cartonașe zid
40 de zaruri lucrători în 5 culori
5 tăblițe jucători
1 tablă scor
75 discuri marcatoare de lemn în 5 culori
90 cuburi resurse din lemn
49 jetoane de aur
regulament

Majoritatea muncii efectuate de lucrători le vor aduce experiență. Lucrătorii
cei mai experimentați se vor pensiona în
cele din urmă și va trebui să le plătești pensie. Până atunci totuși îi vei putea
trimite să obțină resurse și bani, să construiască noi clădiri ce va trebui să le
plaseze cu iscusință în oraș. Pe măsură
ce orașul crește o să fie mai multe mine,
piețe, temple pentru venerarea zeilor,
care pentru prețul potrivit le vei putea
folosi și tu chiar dacă nu ai fost tu cel ce
le-a ridicat.

12

Traduse în limba română - pentru

12+
ani

2-5

jucători

90

minute

ro

13+
ani

Descriere:

5-10

jucători

45

minute

familii

ro

Descriere:

Ludovic al XIV-lea vrea un nou
palat și grădini pe măsură.
Sunteți cu toții arhitecți în slujba împărtului și vreți să îi câștigați admirația.

Imperiul trebuie să cadă. Misiunea noastră trebuie să aibă
succes. Distrugând baze cheie, vom slăbi
puterea imperiului și vom elibera oamenii.

În fiecare tură veți strânge resurse sau
veți munci pentru construirea unei noi
clădiri sau amenajarea ei, sau la grădină,
pentru ca palatul și grădinile Versaille să
fie cele mai vestite.

Dar spioni s-au infiltrat printre noi, gata
să saboteze totul. Trebuie să îi demascăm. În 5 nopți trebuie să dăm o nouă
față destinului sau să murim încercând.
Noi suntem Rezistența!

13

Distribuite în România - pentru

6+
ani

4-6

jucători

20

minute

eng

familie

ro

6+
ani

Descriere:

2-4

jucători

20

minute

eng

ro

Descriere:

Într-un mic sătuc retras locuiesc Scufița Roșie și mulți
porcușori. Dar înfometatul lup lihnit de
foame le-a pus gând rău.

Iazul este mare însă doar o
singură regină poate să existe
printre voi. Ai grijă unde sari deoarece
s-ar putea să fie ultima ta mișcare.

Pe rând unul din jucători va fi lupul,
restul fie mergând la culcare fie punând
capcane lupului. De te-a prins dormind
te-a mâncat, dar dacă erai treaz și îl
așteptai îl prinzi în capcană.

Sari de pe o frunză pe alta ca să găsești
mâncare dar fii cu băgare de seamă deoarece s-ar putea să fii tu mâncarea cuiva sau una dintre celelalte broscuțe te va
împinge de pe frunză și pleosc! Te-ai dus!

14

Distribuite în România - pentru

8+
ani

2-6

jucători

20

minute

eng

ro

8+
ani

Descriere:

2-4

jucători

60

minute

eng

familie

ro

Descriere:

Este Halloween și mulți monstruleți au ieșit din cripte și au
început să îți bântuie casa.
Situația este destul de simplă. Izgonește
toți monștrii din mâna ta și vei câștiga
jocul. Joacă monștrii tot mai mari, uneori nu te implica, uneori însă monștrii o
să o ia la sănătoasa din cauza unor copii
dragălași.

Ești în vestul sălbatic și ai
venit aici ca să te îmbogățești. Totuși nu munca este cheia, ci relații
bune cu Șeriful, cât de bun ești la poker,
și dacă ai curaj să jefuiești diligența.
În fiecare tură vei da cu zaruri speciale
și în funcție de numerele de pe ele și de
combinațiile obținute vei putea câștiga
aur și bani sau o mână la jocul de poker.

15

Distribuite în România - pentru

8+
ani

2-4

jucători

30

minute

eng

familie

ro

8+
ani

Descriere:

2-4

jucători

90

minute

eng

ro

Descriere:

Din străvechi timpuri oamenii s-au ocupat de oierit pe
această insulă. Asta nu însemnă că nu
există competiție între ciobani.
Cumpără cele mai bune terenuri, mută
oile pe ele ca să pască cea mai bună
iarbă iar când se ivesc noi oportunități
trimite ciobanul în prospecțiuni.

Ești posesorul unui deosebit
parc de distracții. Competiția
este mare deci va trebui să descoperi
cum să atragi cât mai mulți vizitatori ca
să fie cel mai de succes parc steam punk.
Vei construi mașinării gigantice, vei angaja lucrători, vei face reclamă, vei face
curat după vizitatori. Orice decizie iei
ia-o repede căci totul est contra
timp!
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Distribuite în România - pentru

10+
ani

2

jucători

30

minute

eng

ro

8+
ani

Descriere:

2-6

jucători

20

minute

eng

famile

ro

Descriere:

Este umed în padure și-i mult
soare și a venit vremea ciupercilor. Ia cu tine un coș de crezi că
astăzi este ziua ta norocoasă.
Caută ciuperci la lumina lunii căci de vei
găsi nu va trebui să le împarți cu nimeni.
De te prinde foamea scoate o tigaie și
gătește-le cu un și servește și un pahar
de cidru. Dar de cauți informații secrete
va trebui să vinzi din ciupercile agonisite.

Te-ai alăturat lui Robin Hood.
Poți ajuta la baza din Sherwood, poți tâlhări călători care sunt pe
drumul către castelul Nottingham, poți
duce mesaje lui Robin Hood, și poți investiga împrejurimile pentru informații.
Cu cât te riști mai mult cu atât vei primi recompense mai bune - dar ai grijă
pentru că dacă ajungi prea aproape de
castel, va trebui să fugi înapoi în pădure.
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Distribuite în România - pentru

13+
ani

1-5

jucători

60

minute

eng

familie

ro

7+
ani

Descriere:

3-5

jucători

20

minute

eng

ro

Descriere:

Toată echipa cunoaște pericolele muntelui K2. Acum
echipa ta este la baza muntelui pregătită
pentru faimă și glorie.
Îți vei testa abilitățile de cățărat, vei încerca să păcălești vremea mereu schimbătoare și te vei îngrijora despre aclimatizarea celor doi alpiniști.

Ești unul dintre Elecți recrutați să creeze un cult ce îl va
readuce pe cel cu tentacule.
Stelele s-au aliniat și trebuie să îndeplinești ritualuri. Însă pentru ele ai nevoie de ingrediente magice pe care nu le
poți găsi oriunde ci doar într-o vestită
universitate unde și alții ca tine caută
pentru a fi ei cultul ce il aduc pe cel cu
tenacule la viață.
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Distribuite în România - pentru

8+
ani

3-6

jucători

20

minute

eng

ro

10+
ani

Descriere:

2-4

jucători

30

minute

eng

familie

ro

Descriere:

În fiecare rundă, jucătorii pe
rând fie decartează cartea lor
din mână cu fața în sus pe masă și iau
o nouă carte din teanc fie întorc o carte
din pachet pentru a o înlocui pe cea de
pe masă - Kobayakawa.
Jucătorul care termină runda cu cea mai
mare carte în mână, câștigă.

Ești un călugăr al unei mănăstiri medievale și ești în competiție cu alți călugări pentru a avea cea
mai reușită colecție de carte.
Acum întrebarea este dacă găsești cei
mai buni copiiști, cele mai valoroase lucrări originale și cele mai bune cerneluri
astfel încât să nu poți fi contestat?
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Distribuite în România - pentru

13+
ani

2-5

jucători

120

minute

eng

cunoscători

ro

13+
ani

Descriere:

2-5

jucători

90

minute

eng

ro

Descriere:

Jucătorii conduc destinele
unor triburi Egiptene pentru
a căștiga bătălii, controla temple sau piramidele de pe hartă, prin sacrificii aduse
zeilor și prin folosirea de puteri magice.
Depinde de ce faci ziua, noaptea zeii îți
aduc puncte de victorie, cărți și o nouă
ordine de joc. Și dacă toate astea nu erau
deajuns miniaturile te vor încânta.

Câștigă bunăvoința zeilor
pentru a fi primul care construiește două orașe în insulele Greciei
antice (Cyclades).
Ares te ajută cu armata. Poseidon te ajută
cu flota. Zeus îți aduce preoți și temple.
Atena aduce filosofi și universități. Apolo
îți marește punga cu bani. Tu cărui zeu
vei aduce sacrificii?
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Distribuite în România - pentru

13+
ani

2-5

jucători

90

minute

eng

ro

13+
ani

Descriera extensiei:

3-6

jucători

75

minute

cunoscători

eng

ro

Descriera extensiei:

Se zvonește că Hades ar putea să vină pe ale noastre meleaguri aducând cu el trupe terifiante și
corăbii bântuite.

Timpurile se schimba deoarece acum intră și Cronos
în joc, un joc care acum poți să îl joci și
în echipe.

Ai acum opțiuni cu privire la modul de
pregătire al jocului, dacă ai Necropola
vei câștiga când trupe mor pe hartă, zeități minore, multe miniaturi de pe tărmul morți și obiecte magice.

Ai o nouă hartă, metropole cu abilități speciale, obiecte magice ce poți
să le pierzi dacă pierzi controlul asupra
orașului în care le-ai plasat, și evident
miniaturile cu titani care se pot deplasa
pe hartă fără ajutorul lui Ares.
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Distribuite în România - pentru

12+
ani

2-4

jucători

30

minute

eng

familie

ro

14+
ani

Descriere:

2-4

jucători

30’

minute

eng

ro

Descriere:

Imperiul Lunii se confruntă
cu multe amenințări. Rift-ul
s-a redeschis, oferind un loc de trecere
pentru creaturile ce s-au ascuns în umbră de milenii.
Esti un lord însetat de putere și dorești să
preiei tronul. Va trebui să apelați la mari
clanuri ninja pentru a vă impune militar
în fața vrășmașilor și a fi cel ce închide
Rift-urile.

Într-o lume apocaliptică în
care toți s-au transformat în
zombie însetați de sânge și înfometați
după carne vie, un grup de mici copii și
adolescenți încearcă să supravețuiască
singuri.
Un joc de supravețuire frenetic bazat pe
scenarii în care timpul este critic.
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Distribuite în România - pentru

14+
ani

2-4

jucători

75

minute

eng

ro

12+
ani

Descriere:

2-4

jucători

90

minute

cunoscători

eng

ro

Descriere:

Guardians Chronicles este un
joc cu super eroi și detaliate
miniaturi în care joci în echipa Liberty
Patrol sau inamicul grupului, Professor
Skarov.
Super eroii intră pe hartă pe o parte și
trebuie să avanseze - în timp ce se luptă
cu creaturi și capcane - pentru a completa obiectivele jocului.

Te-ai aventurat vre-o dată cu
o trupă de eroi prin peșteri,
să câștigi glorie și normal să găsești comori? Dar te-ai gândit cum ar fi să construiești și să ai grijă de un sistem complex de coridoare subterane?
În Dungeon Lords ești un lord rău care
încearcă să constuiască cel mai reuș it
dungeon.
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Distribuite în România - pentru

10+
ani

2-4

jucători

45

minute

eng

familie

ro

8+
ani

Descriere:

2-4

jucători

20

minute

eng

ro

Descriere:

Întotdeauna se întâmplă ceva
în orașul care nu doarme
niciodată. Poate e vorba de lumini, poate
e vorba de energie negativă sau sunt
monștrii care încearcă să distrugă locul!
Scopul tău este să strângi primul 20
de puncte de victorie sau să fii ultimul
monstru în picioare. Poți distruge clădiri,
vehicule sau deveni faimos.

În Cappuccino jucătorii vor
folosi pahare speciale de
cafea pentru a captura paharele altor
jucători.
Cappuccino vine cu 64 pahare superbe în
4 culori diferite, iar fiecare jucător deține
o culoare. Cine reușește la sfârșitul jocului să creeze mai multe și mai înalte stive
câștigă jocul.
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