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Zeimet, Jacques

Signatura: Deskové hry

Duch /Jacques Zeimet

MDT:794
Zeimet, JacquesDuch /Jacques Zeimet. 1 hra : barevná ; krabička 13 x 13 x 5 cm +Trvání hry 20-30 minut.

Wrede, Klaus Jürgen,

Signatura: Deskové hry

Carcassonne (společenská hra) :hra o hradech, městech a rytířích /Klaus-Jürgen Wrede

MDT:794
Wrede, Klaus Jürgen,Carcassonne (společenská hra) :hra o hradech, městech a rytířích /Klaus-Jürgen Wrede. Praha :Mindok,c2014Obsah krabičky: 72 karet s motivem krajiny, 40 figurek v 5 barvách, 12 kartiček řeky, 5 figurek opatů, 1 počítadlo bodů, pravidla hry ; 27 x 19 x 6 cm

Vikingové v bouři (společenská hra) :

Signatura: Deskové hry

Vikingové v bouři (společenská hra) :víceúrovňová logická hra

MDT:794
Vikingové v bouři (společenská hra) :víceúrovňová logická hra. Praha :Mindok,c2012Obsah krabičky: herní deska, 17 herních dílků, pravidla, zadání, gumička ; 24 x 24 x 6 cm

Války vyvolávačů (společenská hra) =

Signatura: Deskové hry

Války vyvolávačů (společenská hra) =Summoner Wars : víceúrovňová logická hra

MDT:794
Války vyvolávačů (společenská hra) =Summoner Wars : víceúrovňová logická hra. Obsah krabičky: herní plán, 20 žetonů, 5 hracích kostek, 70 karet, pravidla ; 20 x 20 x 3 cm

Staupe, Reinhard

Signatura: Deskové hry

Chodí pešek okolo (společenská hra) /Reinhard Staupe

MDT:794
Staupe, ReinhardChodí pešek okolo (společenská hra) /Reinhard Staupe. Praha :Mindok,c2014Krabička obsahuje: 50 karet, pravidla ; 12 x 10 x 2 cmHrací doba: 15 minut.

Signatura: Deskové hry

Barvínek (společenská hra) /Reinhard Staupe

MDT:794
Staupe, ReinhardBarvínek (společenská hra) /Reinhard Staupe. Obsahuje: 15 destiček s obrázky, 1 pravidla hry ; 12 x 10 x 2 cm

Slovopád! /

Signatura: Deskové hry

Slovopád! /český překlad Lucka Endlová

Slovopád! /český překlad Lucka Endlová. 1 herní plán, 22 bonusových karet, 90 žetonů s písmeny, 1 přesýpací hodiny,1 plátěný sáček
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Sarrett, Peter

Signatura: Deskové hry

Time's up! (společenská hra) :legendární párty hra.Peter Sarrett

MDT:KTG501
Sarrett, PeterTime's up! (společenská hra) :legendární párty hra.Peter Sarrett. Obsahuje: 220 karet, přesýpací hodiny, bloček, pravidla hry ; 20 x 13 x 6 cm

Safari (společenská hra) :

Signatura: Deskové hry

Safari (společenská hra) :hra na schovávanou : víceúrovňová logická hra

MDT:794
Safari (společenská hra) :hra na schovávanou : víceúrovňová logická hra. Praha :Mindok,[c2008]Obsah krabičky: herní deska, 4 herní dílky, 2 listy pravidel, zadání ; 24 x 24 x 5 cm

Rosenberg, Uwe,

Signatura: Deskové hry

Patchwork /Uwe Rosenberg

MDT:794
Rosenberg, Uwe,Patchwork /Uwe Rosenberg. 1 hra : barevná, karton ; 20 x 20 x 5 cm +Doba hry cca 30 minut.

Rory's story cubes :

Signatura: Deskové hry

Rory's story cubes :příběhy z kostek

MDT:794
Rory's story cubes :příběhy z kostek. 1 hra +

Pfister, Alexander

Signatura: Deskové hry

Port Royal /Alexander Pfister ; ilustrace Klemens Franz

MDT:794
Pfister, AlexanderPort Royal /Alexander Pfister ; ilustrace Klemens Franz. 1 hra : barevná ; krabička 18 x 13 x 4 cm +Hra obsahuje: 120 karet, 1 pravidla hry v češtině, 1 pravidla hry ve slovenštině.

Noemova archa (společenská hra) :

Signatura: Deskové hry

Noemova archa (společenská hra) :víceúrovňová logická hra : magnetické hry na cesty

MDT:794
Noemova archa (společenská hra) :víceúrovňová logická hra : magnetické hry na cesty. Obsahuje: 1 hrací deska s pravidly a zadáním, 10 magnetů se zvířátky ; 16 x 16 x 1 cm

Köhrsen, Andrea,
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Signatura: Deskové hry

Bílé historky :50 strašidelných hádanek o nadpřirozených jevech /Andrea Köhrsen ; překlad Václav
Pražák

MDT:794
Köhrsen, Andrea,Bílé historky :50 strašidelných hádanek o nadpřirozených jevech /Andrea Köhrsen ; překlad Václav Pražák. 1 hra : ilustrace ; 12 x 10 x 2 cm +Hrací doba: 2-20 minut.

IQ puzzle (společenská hra) :

Signatura: Deskové hry

IQ puzzle (společenská hra) :2D rébusy, 3D rébusy : víceúrovňová logická hra

MDT:794
IQ puzzle (společenská hra) :2D rébusy, 3D rébusy : víceúrovňová logická hra. Praha :Mindok,c2006Obsah: krabička se dvěma herními plány, 12 herních dílků, pravidla, zadání ; 15 x 8 x 3 cm

Friese, Friedemann,

Signatura: Deskové hry

Země :světová znalostní hra /Friedemann Friese

MDT:794
Friese, Friedemann,Země :světová znalostní hra /Friedemann Friese. 1 hra : barevná ; 30 x 30x 9 cm +Doba trvání hry 45-60 minut.

Droit, Alexandre

Signatura: Deskové hry

Hravé kroužky /Alexandra Droit, Stéphane Escapa

MDT:794
Droit, AlexandreHravé kroužky /Alexandra Droit, Stéphane Escapa. 1 hra : barevná ; 18 x 18 x 4 cm +Trvání hry 15 minut.

Cut the rope :

Signatura: Deskové hry

Cut the rope :karetní hra

MDT:794
Cut the rope :karetní hra. 1 hra : barevná ; krabice 20 x 10 x 4 cm +Trvání hry 15 minut.

Bösch, Holger

Signatura: Deskové hry

Černé historky (společenská hra) :50 tajuplných příběhů /Holger Bösch ; překlad Václav Pražák ;
ilustrace Bernhard Schopnik

MDT:793
Bösch, HolgerČerné historky (společenská hra) :50 tajuplných příběhů /Holger Bösch ; překlad Václav Pražák ; ilustrace Bernhard Schopnik. České vyd.Krabička obsahuje: 50 karet, pravidla ; 13 x 9 x 2 cmHrací doba: 2-20 minut.

Auto Blok (společenská hra) :

Signatura: Deskové hry

Auto Blok (společenská hra) :víceúrovňová logická hra

MDT:794
Auto Blok (společenská hra) :víceúrovňová logická hra. Praha :Mindok,c2008Obsah krabičky: herní deska, 11 herních dílků, sáček, pravidla, zadání, gumička ; 24 x 24 x 6 cm
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