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Soubor her Večerníček společenská hra v krabici

Signatura: Deskové hry

Soubor her Večerníček společenská hra v krabici

Soubor her Večerníček společenská hra v krabici. Obsah: 3 hrací desky oboustranné, 28 kamenů domino, 33 karet Černý Petr, 4*4 figurky, 2 hrací kostky, 37 ks žetonů, 32 ks karet.

Němec, Stanislav

Signatura: Deskové hry

Svět zvířat :interaktivní mluvící kniha /[text Stanislav Němec, ilustrace Martina Lásková]

MDT:591.553
Němec, StanislavSvět zvířat :interaktivní mluvící kniha /[text Stanislav Němec, ilustrace Martina Lásková]. 3. vyd.[16] s. : vše barev. il. ; 27 cmNázev z obálky.
ISBN: 978-80-87958-00-1

Muller, Blaise

Signatura: Deskové hry

Quarto /Blaise Muller

MDT:Deskové hry
Muller, BlaiseQuarto /Blaise Muller. 1 hra ; 1 deska s šestnácti políčky + 16 růných dřevěných dílkůTrvání hry 10-20 minut.

Letem světem společenská hra kvízová v krabici :

Signatura: Deskové hry

Letem světem společenská hra kvízová v krabici :historie, geografie a příroda, věda a technika,
kultura a umění

Letem světem společenská hra kvízová v krabici :historie, geografie a příroda, věda a technika, kultura a umění. 97 karet s otázkami, 4*3 písmen.karet, 1 karta s názvy témat, 4 ks figurek, 1 kostka, 1 hrací deska, 80 žetonů, 1 přesypací hodiny, 1 bloček, 1 kelímek, 1 kulička, 1 katapult, 1 návod.

Kocová, Tereza

Signatura: Deskové hry

Atlas světa :interaktivní mluvící kniha /[ilustrace Barbora Buchalová ; text Tereza Kocová]

MDT:913(100)
Kocová, TerezaAtlas světa :interaktivní mluvící kniha /[ilustrace Barbora Buchalová ; text Tereza Kocová]. 3. vyd.[16] s. : vše barev. il., mapy ; 27 cmNázev z obálky.
ISBN: 978-80-87958-01-8

Hra o Trůny desková hra

Signatura: Deskové hry

Hra o Trůny desková hra

Hra o Trůny desková hra. Obsah: 1 pravidla hry, 1 hrací plán, 138 barevných plast.jednotek, 81 velkých karet, 24 malých karet bojových zvratů, 6 herních zástěn, 266 kartónových žetonů.
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ADC Blackfire - Mysterium

Signatura: Deskové hry

ADC Blackfire - Mysterium

ADC Blackfire - Mysterium. Obsah hry:6 žetonů intuice, 6 návleků, 6 ukazatelů úrovně jasnozření, 36 žetonů jasnozření, 54 karet ducha, 6 žetonů ducha, 84 karet vize, 6 žetonů pachatele, 3 žetony vrány, 1 herní clona, 1 přesýpací hodiny, 1 stupnice jasnozření, 18 karet postav, 18 karet lokací, 18 karet předmětů.
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