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Az árváltoztatás jogát fenntartjuk

Mozgást fejlesztő  játékok

BoBo Car különbözik az eddig ismert gyermekeknek
készült járművektől, az egyetlen, amely a kormány jobbra-ballra
történő fordításával halad előre illetve hátra
Segíti a gyermek fizikai fejlődését, egyensúlyérzékét, mozgás-
koordinációját, a sebességérzékelését és térbeni tájékozódását. A
kreatív forma lehetővé teszi a képzelet játékát is.
* Nincs pedál vagy motor, az energiaforrás maga a gyermek!
* Maximális teherbírása 120 kg, egyszóval a szülők és a
nagyobb testvérek is nyugodtan gördülhetnek vele
* Ideális és biztonságos a használata különböző sima

felületeken: járda, bitumenes út, parketta, műpadló, járólap stb. Ára: 11.900,-Ft

Wheely Bug termékek kétféle méretben kaphatóak:
Mini 1, 5 éves kortól: 38x23x22cm 1, 9 kg 13 900 Ft
Medium 3 éves kortól: 46x28x26cm 2, 5 kg 14 900 Ft

Ezek a bogarak igazi családtaggá válnak, hiszen a gyerkőc
szabadon hajthatja őket előre; hátra, oldalra, körbe-körbe, vagy
akár húzhatja,
tolhatja, ha még nem áll biztosan a lábain! Egyedi formájának, és
rendkívüli fordulékonyságának köszönhetően fejleszti a gyermek
mozgáskoordinációját és egyensúly érzékelését!

Fabicikli ára: 16.500,- Ft

A fabicikli 2-5 éves gyerekek számára készített kétkerekű, pedál és lánc nélküli, lábbal hajtható
járgány. Váza kiváló minőségű rétegelt ragasztott fából, többi alkatrésze pedig gumiból (markolat,
külsők, belsők) és műanyagból (kerékabroncs) készült. Mérete: 84*54*37 cm. Súlya mindössze 3.8
kg, így gyerekednek biztosan nem lesz gondja vele. Kerekei felfújhatóak, cserélhetőek. Kerék
méret: 12" (28,5 cm).

A kerékpár fejlesztő, biztonságos, könnyű, természetbarát és variálható is (nyerge három
fokozatban állítható: 37-43 cm). A három-négykerekű biciklivel ellentétben kis emelkedőkön is
könnyedén közlekedhet vele gyermeked fölfele és lefele.
Mivel ez egy futóbicikli, gyereked lába végig a talaj közelében marad, így ő magabiztosan, bátran
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ismerkedhet az egyre virtuózabb biciklis feladatokkal. Az egyenletesen guruló, rendkívül jó
menettulajdonságú járgánnyal gyereked pillanatok alatt otthonosan, egyre nagyobb összhangban
mozog. Ráadásul elnyűhetetlen; rombolók kisebb hadával szemben is állja a sarat. Amikor eljön az
ideje az igazi kétkerekű pedálos biciklinek, már könnyedén megtanulja, anélkül, hogy tologatni
kellene órákig a gyereket.

FLOWBEE- lebegő frisbee

Dobd el, forgasd meg, repítsd vagy gurítsd el és visszapattan a falról!
Találd ki a saját trükködet

Átmérője 92 cm. Teherbírása 150 kg.

Ára: 1800,- Ft

Logikai játékok

TANTRIX (zsákban)                Ár: 1.600,- Ft

A Felfedező 5 éves kortól ajánlott
Az Extrém nehezített változat     7 éves kortól ajánlott

TANTRIX felfedező, kirakó játék        állványon:  Ár: 1.800,-
Fejleszti a probléma megoldó gondolkodást, a kombinációt, a
térlátást, a kreativitást, a figyelmet, az emlékezetet.
5 éves kortól    ÉV JÁTÉKA 2003
Játékosok száma: egyedül vagy ketten

TANTRIX stratégiai társasjáték            ár: 6.480 Ft
Sokféle kirakó lehetőség és egy csavaros stratégiai játék.
Fejleszti a képzeletet, a logikát, az emlékezetet.
56 színes lapka, négy színnel.                7 éves kortól
Játékosok száma: egyedül, ketten, hárman, négyen

Tantrix Match!                               Ára: 4.750,-Ft
Fa alaplapon 14 db Tantrix lapka, és 12 feladvány. A 12 feladványok
között van olyan aminél zárt hurkot kel kirakni, van amelyiknél csak
színhelyesen kell elrendezni a lapkákat, és van olyan, ahol egy színes
vonalnak minden napkán keresztül kell mennie. A feladványon jelzik,
melyiken mi a feladat. A feladványok meglévő játékkészlettel is
játszhatók. A 14 lapkán nincs kék színű vonal és a 20-as lapka nem kell a

nem kékek közül. Feladvány nélkül is játszhatunk a készlettel, állítólag több, mint 32 millió
variáció létezik, hogy színhelyesen kirakjuk a 14 lapkát. Nem is olyan egyszerű egyet is megtalálni.
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Tantrix feladványok a Match készlethez.

12 feladvány kezdő és haladó szinten is.

Ára: 2100,- Ft

Tantrix mini társasjáték

Zsákos kiszerelésben. Ára: 4750,- Ft

TRAX Stratégiai Társasjáték                       Ár: 5.400,-Ft
Kirakójáték és társasjáték egyben. 64 színes mindkét oldalán mintás lapkák.
Fejleszti a logikát, a problémamegoldó gondolkodást.
Játékosok száma: egyedül vagy csoportosan     életkor: 6+

ROUS HOUR CSÚCSFORGALOM              Ár: 5.400 Ft
40 db kártyán különböző nehézségű feladványok. Csúcsforgalmi helyzetből kell
kijuttatni a piros autót.
Fejleszti a figyelmet, a koncentrációt, a logikát, a problémamegoldó
gondolkodást.
Játékosok száma: egyedül vagy csoportosan        7 éves kortól

ROUS HOUR JR. (CSÚCSFORGALOM Junior)    Ár: 5.150 Ft
40 db kártyán különböző nehézségű feladványok. Csúcsforgalmi
helyzetből kell kijuttatni a piros autót.
Fejleszti a figyelmet, a koncentrációt, a logikát, a problémamegoldó
gondolkodást, a tájékozódást.
Játékosok száma: egyedül vagy csoportosan        5 éves kortól

RUSH HOUR

Pótkártya 2-3-4
   Ára: 1.600,-Ft

ROUS HOUR SAFARI (CSÚCSFORGALOM Álatokkal)   Ár: 7150,- Ft
40 db kártyán különböző nehézségű feladványok. Csúcsforgalmi helyzetből kell
kijuttatni a terepjárót. Egyes elemek négy irányban is mozoghatnak.
Fejleszti a figyelmet, a koncentrációt, a logikát, a problémamegoldó
gondolkodást, a tájékozódást.
Játékosok száma egyedül vagy csoportosan        5 éves kortól

REALROAD  (ROUS HOUR,  CSÚCSFORGALOM Vonattal)
40 db kártyán különböző nehézségű feladványok. Csúcsforgalmi helyzetből kell
kijuttatni a vonatot, úgy, hogy csak előre és hátra mozoghatnak a vonatok.
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Fejleszti a problémamegoldó gondolkodást, a logikát, a memóriát, a figyelmet.
Játékosok száma: egyedül vagy csoportosan        7 éves kortól Ár: 7.150 Ft

STORMY SEAS  (Csúcsforgalom hajóval)      Ár: 5.900,-Ft
40 db kártyán különböző nehézségű feladványok. A hullámokon vergődő
hajót kell a kikötőbe juttatni.
Fejleszti a figyelmet, a koncentrációt, a logikát, a problémamegoldó
gondolko-dást, a tájékozódást. Játékosok száma: egyedül vagy ketten. Életkor:
7+

Airport
• Válassz egy feladatkártyát, és helyezd a táblára.
• Helyezd a 6 repülős lapkát a feladatkártyára, hogy a repülők a megfelelő helyen
legyenek, és a megfelelő irányba repüljenek.
• Feladatkártyánként csak egy megoldás van. A megoldások a mellékelt füzetből
ellenőrizhetők. 48 feladvány, négy nehézségi szinten.
Játékosok száma:1    Életkor: 8+ Ár: 4.700,-

Camouflage
Válassz egy feladatkártyát, és helyezd a táblára. Helyezd a 6 lapkát a
feladatkártyára, hogy a jegesmedvék jégtáblán legyenek, a halak a vízbe
ússzanak. De figyelem! Sem a halakat, sem a jegesmedvéket nem szabad
eszkimókra tenni, és mind a 6 lapkának a táblán kell lennie, átfedés nélkül.
• A Camouflage egy kihívásokkal teli logikai játék. Ha próbálkozás helyett
végiggondolod a

lehetőségeket, akkor sokkal gyorsabban megoldásra juthatsz.  Életkor: 6+ Ár: 4.700,-Ft

RIVER CROSSING                    Ár: 5.400,-Ft
Átkelés a folyón. 40 db kártyán különböző nehézségű feladványok.
Rendelkezésre állnak oszlopok és pallók, amiken át kell kelni.
Fejleszti a problémamegoldó gondolkodást, a logikát.
Játékosok száma: egyedül vagy csoportosan           7 éves kortól

RIVER CROSSING JR               Ár: 5.150,- Ft
Feladvány: Átkelés a folyón, egy szigetről kiszabadítani egy macskát.
40 db kártyás feladvány egyre nehezedő sorrendben.
Fejleszti a problémamegoldó gondolkozást, a logikát, a koncentrációt.
Játékosok száma: egyedül vagy csoportosan.       5 éves kortól

RIVER CROSSING Pótkártyák Ár: 3.600,- Ft
40 db pótkártya és egy kutya.       7 éves kortól

GoGetter  (Föld és víz)
Vegyük le a 9 lapkát a tábláról, és válasszunk egy

feladatot. Vizsgáljuk meg milyen képek láthatóak. A táblán lévő többi kép
nem számít ebben a feladatban. Tegyük fel a lapkákat a táblára a következő
szabályok figyelembe vételével:
- a nyíllal összekötött képek között legyen ösvény.
- az áthúzott nyíllal összekötött képek között NE legyen ösvény.
Ára: 4.700,-Ft
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GoGetter (Cica és kutya)

A kilenc mozaik lapocskát a feladványoknak megfelelően úgy kell elhelyezni,
hogy utakat építsünk a mozaik szélén lévő elemek között. 42 feladványt
tartalmaz.
Ajánlott életkor: 6+ ár: 4.700,-Ft

GoGetter  (a múmia rejtélye)

Ára: 4.700 ,-Ft
Életkor: 6+

GoGetter (A Herceg és a sárkány)

Ára: 4.700,-Ft

                                                 Block by Block
                                           Térbeli építő játék feladványokkal.
                                              8 éves kortól.

                                             Ár: 3.900 ,- Ft

Brick by Brick
Sémaépítő játék feladványokkal.
Játékosok száma:1-2
Ár: 4.100,-

Square by square
Szedjük ki az összes lapocskát. A kártyákon lévő feladványoknak
megfelelően rakjuk ki a képeket.
Ár: 3.900,-Ft

HOPPERS                                     4.100 Ft
Szoliter játék. 40 db kártyán különböző nehézségű feladványok. Amit átugrottál,
azt le kell venni. A végén csak a piros béka maradhat.
Fejleszti a logikát, és a kombinációs készséget, kitartást.   8 éves kortól

TIPOVER                           Ár: 5.400,- Ft
40 db kártya különböző nehézségű feladványokkal. Az oszlopok ledöntésével el
kell jutni egy adott helyre.
Fejleszti a problémamegoldó gondolkodást, a kreativitást, a logikát, a figyelmet.
Játékosok száma: egyedül vagy csoportosan.     Életkor 7+
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LUNAR LOCKAUT   (Holdhajó)        Ár: 4.100 Ft
Az űrhajósnak el kell érnie az űrhajó induló állását, a robotok
segítségével. 40 db kártya különböző nehézségű feladványokkal.
Fejleszti a problémamegoldó gondolkodást, a kreativitást, a logikát, a
figyelmet.
Játékosok száma: egyedül vagy csoportosan.     7 éves kortól

TATÜÜÜ… Ár: 5.400,- Ft
40 db kártya különböző nehézségű feladványokkal.
Fejleszti a problémamegoldó gondolkodást, a kreativitást, a logikát, a
figyelmet.
Játékosok száma: egyedül vagy csoportosan.       Életkor: 8+

KALAHA vagy MANKALA             Ár: 4.500,- Ft
Ősi logikai játék. Eredetileg homok-gödröcskékben játszották kavicsokkal,
csontokkal. A Kalaha egyaránt volt gyerekjáték és felnőttek, uralkodók
kedvence. Egyszerű játék menete ellenére nagyon komoly taktikai játék.
Sokféle szabállyal játszható.

CAMELOT JR.   4-8 éves

Fából készült logikai játék kicsiknek. A feladat: a
királyfinak ki kell szabadítania a királylányt (utat kell
építeni hozzá),de ehhez csak meghatározott építőelemeket
használhat fel.
48 feladvány kártyával.
Játékosok száma:1 Ára: 5.700,-Ft

Castelle logic 3-8 éves korig

A Camelot előkészítő játéka. Ára: 5.700,-Ft
Kiváló minőségű fa játék.

BUMPER CARS
A mágnesezett kisautókat úgy kell egymás mellé elhelyezni, hogy egyik se
ütközzön a másikkal. Egyszemélyes játék, amely fejleszti a türelmet és a logikát.
Több feladványt is tartalmaz.
Ajánlott életkor: 8+ Ára: 5.250,-Ft

Hide & Seek Pirates
A játék 48 feladványt tartalmaz. A négy sűlyesztett négyzetben különböző
ábrák láthatók, amelyeket négy különböző formájú lapocskával úgy kell
lefedni, hogy a feladványnak megfelelő ábra legyen csak látható. Nem is
mindig könnyű feladat.
Életkor: 5+        Ára: 4.700,- Ft

Hide & Seek Safari
A játék 48 feladványt tartalmaz. A négy sűlyesztett négyzetben különböző
ábrák láthatók, amelyeket négy különböző formájú lapocskával úgy kell
lefedni, hogy a feladványnak megfelelő ábra legyen csak látható. Nem is
mindig könnyű feladat.
 Életkor: 7+        Ára: 4.700,- Ft

http://www.ajojatek.hu/logikaijatekok/hide_n_seek_pirates.htm
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ZOOLOGIC
A Zoologic ötletes egyszemélyes játék, a fiatalabb korosztálynak. A játékos
feladata, hogy többféle állatlapot - kutya, macska, egér - és többféle étellapot
- hal, csont, sajt - helyezzen el a játéktéren, de különféle megkötésekkel. A
kezdő szinten nem tehet állatot a hozzá tartozó étel mellé, illetve egymással
"ellenséges" állatokat egymás mellé. De ez csak a kezdet, a játék további
nehézségi szintjein, amiből összesen 60 létezik, további megszorítások is

életbe lépnek. A játék remekül vezeti be a gyermeket a logika világába, egyszerű képi formában.
Életkor: 5-12                         Ára: 5.200,-Ft

KALEIDOSCOPE
Kirakójáték és stratégiai játék.
Kihívás profiknak, de élmény kezdőknek is.

Életkor: 7+                          Ár: 7.250,-Ft

RAGING RAPIDS                     Ár: 4.150,- Ft
Logikai játék, amelyben az evezősöket kell a megfelelő helyre állítani, a
csónakban, hogy fel ne boruljon.
Játékosok száma: egyedül               Ajánlott életkor: 7+

Gordion’s KNOT  (Gordiuszi csomo) Ár: 3.870,- Ft
Csavaros szétszedő és összerakó játék.
Fejleszti a kombinációs készséget, a problémamegoldást, a
logikát, a kreativitást, a térlátást.
Játékosok száma: egyedül                                      8 éves kortól

TICKET TO RIDE   (társasjáték)

A Ticket to Ride egy izgalmas vasúti kaland, melyben a játékosok különböző
jegyek segítségével próbálják meg összekötni és lefoglalni Észak Amerika
vasútvonalait.
Játékosok száma: 2-5     Életkor: 8+ Ár: 8.950,-Ft

TICKET TO RIDE EUROPA    (társasjáték)

Ticket to Ride Europe elvisz a századforduló Európájának nagy városain át
egy új vasúti kalandra. Vállalod az utazás rizikóját át Svájc sötét alagútjain?
Megkockáztatod egy fekete tengeri komp fedélzetét? Vagy létrehozod régi
birodalmak nagy fővárosainak pompás vasút állomásait? Itt a nagy lehetőség,
hogy te legyél Európa legnagyobb vasúti mágnása! Kapd fel a csomagod,
üdvözöld a kalauzt és szállj fel!

Játékosok száma: 2-5           Életkor: 8+ Ár: 8.950,- Ft

TICKET TO RIDE     Svájc   kiegészítő játék

A népszerű Ticket To Ride sorozat legújabb darabja, kifejezetten 2-3 fős
játékokhoz. Kiegészítő, szükséges hozzá a Ticket to Ride vagy a Ticket To
Ride Európa.
Játékosok száma: 2-3              életkor:8+    Ár: 5.800,-Ft
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Yinsh   életkor: 9+       Ára:5.400,-Ft
Mindkét játékos rendelkezik 5 darab karikával (fekete-fehér), melyeket a
játék elején tetszőlegesen felraknak a táblára. Ezen kívül még a játékhoz
tartoznak a kétszínű korongok (egyik oldaluk fehér a másik fekete),
melyekből sorokat próbálunk kialakítani. A játék úgy indul, hogy
mindkét játékosnak öt gyűrűje van a táblán. Akinek sikerül öt, saját színű
koronggal egy sort alkotni, az leveszi egy gyűrűjét a tábláról.

A játékosok felváltva helyezik át karikáikat a tábla vonalai mentén és csak arra kell ügyelni, hogy
nem ugorhatjuk át az ellenfél karikáit. Amikor elmozdítjuk a sajátunkat, akkor a színünknek
megfelelő korongot teszünk a helyére. Ha már korábban lehelyezett korongokat ugrunk át, azokat
meg kell fordítani. Így előfordulhat, hogy az általunk lehelyezett korongokat az ellenfél színére
"változtatjuk".
Az a játékos győz, akinek sikerült három gyűrűjét is levennie - vagyis akinek háromszor is sikerült
5 darab, saját színű korongból sort alkotnia.

Tamsk  (2)   életkor: 8+   Ára: 6.400,-Ft
A játék az idő szorításában zajlik. Mindkét játékos 3 homokórával és 32
gyűrűvel kezdi a játékot. A játékfigurák maguk a homokórák; a cél:
megszabadulni a lehető legtöbb gyűrűtől. Minden körben lépsz egy
homokóráddal és megfordítod; ezután rakhatsz gyűrűt az újonnan lefedett
helyre. Minél több helyre eljutsz, annál több gyűrűt tudsz letenni. De
minél több gyűrűt tettél le, annál nehezebb lesz a homokórákat mozgatni.

Figyeld a homokóráidat, mert amelyik lepörgött, az kiesik a játékból! A TAMSK bevezeti az időt a
játékba, mint fontos stratégiai elemet.

Zértz     életkor: 9+   Ára: 5.400,-Ft
A ZÈRTZ gyors és dinamikus 2 személyes játék. A játékban 6 fehér, 8
szürke és 10 fekete golyó van, és a táblád, aminek a területe egyre csak
csökken. A cél: megszerezni 3 golyót mindegyik színből, vagy 4 fehéret,
vagy 5 szürkét, vagy 6 feketét. A golyózsákmányoláshoz annyit kell
tenned, hogy átugrasz egy golyóval a másik fölött. Könnyűnek hangzik,
ugye? Már nem is lesz az, amint megtudod, hogy mindkét játékos

ugyanazokkal a golyókkal játszik. És mert a játékmező minden lépéssel egyre kisebb lesz,
mindketten olyan feszült helyzetbe kényszerültök, amiben bármelyik lépés végzetes lehet… Tehát
légy óvatos! Ha az ellenfelednek állított csapdát nem jól időzíted, akkor megeshet, hogy szembe
kell nézned a következményeivel!

Gipf   életkor:8+        Ára: 5.400,-Ft
A GIPF egy absztrakt stratégiai játék ami egy kicsit a Pente és az
Abalone ötvözete. A játéktábla egy nagy hatszög amelyek a szemközti
szögek összekötésével háromszögekre vannak bontva.
Az egymást követő körökben a játékosok egy-egy figurát a tábla széléről
befelé tolva játékba hoznak, míg 4 egyszínű figura nem kerül egy sorba.
Akinek a 4 színe egymás mellé kerül, leszedheti az ebben a sorban lévő

ellenfél figuráit is a sajátjaival együtt. Ez a begyűjtési elv minden alkalommal tökéletesen
megváltoztatja az aktuális helyzetet a táblán. A cél, hogy sikeresen összeállítsunk minimum 4
figurából álló sorokat, addig, míg az ellenfélnek nem marad egyetlen játékba hozható figurája sem,
illetve egyetlen GIPF figurája (egymás tetejére tett dupla figura) sem a táblán.
Év játéka 1998
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Dvonn   életkor:9+    Ára: 5.400,-Ft
A DVONN hosszúra nyúlt hatszögletű táblán játszódik, 23 fehér
(feketével pöttyözött), 23 fekete (fehérrel pöttyözött) és 3 vörös
(feketével és fehérrel is pöttyözött) DVONN karikával. A játék elején a
tábla üres, az első játékos kezdi a pakolást a DVONN karikákkal, majd a
saját színekkel. Egy karika bármilyen irányban haladhat egyet, egy
kétkarikás toronykezdemény kettőt és így tovább. A feltornyozott

karikák (még a kettő is) csak egyben mozoghat és mindig csak oda, ahol már/még áll valaki. Ha a
karikák vagy tornyok már nincsenek összeköttetésben egy DVONN karikával, akkor lekerülnek a
tábláról, kiesnek a játékból. A játék akkor ér véget, ha már senki sem tud mozogni. A szembenálló
felek összerakják egymás tetejére az általuk uralt tornyokat és akié magasabb, az győz. Ennyi…

Pünct  (6)   Életkor:12+    Ára: 5.400,-Ft

A PÜNCT összekapcsolós játék: a cél, hogy összeköss két szemközti
oldalt. A körödben újabb elemet hozhatsz játékba, vagy léphetsz egy,
már a táblán levővel. Minél több elemet teszel le, annál több lehetőséged
lesz a kapcsolat létrehozásához. De… minden alkalommal, mikor új
elemet teszel a táblára, felfeded egy kicsit a tervedet. Az trükk az, ha

úgy teszed le az elemeket, hogy az ellenfeled másra számítson, mint ami az igazi terved. A PÜNCT
tehát nem csak kapcsolatteremtés, hanem az ellenfél félrevezetése is! Légy bonyolult – és élvezd!

GOA   (gazdasági társasjáték)
A játékosok portugál kereskedőket alakítanak. Ahhoz, hogy nyerjenek
fejleszteniük kell magukat több területen is, úgy mint hajóépítés, termelés, adózás,
felfedezés s kolóniák alapítása. Minden játékosnak van egy raktára és egy
fejlesztés táblázata. A játék körökre oszlik, amik 3 további fázisra oszthatók:
árverés jelzők elhelyezése, licitálás és akció végrehajtása.
Játékosok száma: 2-4          Életkor: 12+ Ár: 8.900,-Ft

THURN and TAXIS
Év játéka 2006                                 Német játékdíj 2. helyezett 2006
Minden játékos egy-egy postakocsi-hálózatot fejleszt, e célból a játékosok
megpróbálnak a lehető legügyesebb útvonalépítéssel a táblán minél több városban
postaállomást létesíteni, és értékes postakocsi és bónusz lapkákat szerezni.
Ezenkívül nem szabad megfeledkezniük a posta különböző alkalmazottainak
segítségéről sem. A játék addig tart, míg egy játékos meg nem szerzi a hetedik

Postakocsi kártyáját, vagy felépíti az összes postaállomását. Ezt a kört még végig játsszák a
játékosok, amely után értékelés következik. A legtöbb pontot szerző játékos nyeri a játékot.
Játékosok száma: 2-4     Életkor: 8+ Ár: 6.800,-Ft

Pinicchio

Most kiderül, ki hazudik. Szórakoztató kommunikációs kártyajáték 7 éves kortól.
Ára: 2.100,- Ft

Der Glöckner ( A harangozó)

Izgalmas kockajáték kicsiknek, ahol mindenki nyer vagy mindenki veszít.

Ajánlott életkor: 4+   Ára: 7.500,-Ft
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VADMENTŐK:  6+

A játék során afrikai vadállatokat kell
megmenteni az orvvadászok fogságából és
szabadon engedni élőhelyükön, táplálékkal
ellátva őket. Mindez persze ennél jóval
összetettebb, és a játékosok - akik maguk az

állatmentők - közben tanulnak is néhány dolgot az állatokról. A vadmentők egy kis műanyag talppal
haladnak, ennek középső rekeszébe állatják az állatmentőt, a másik két rekeszben pedig a
megmentendő vadat, táplálékát, az elfogott orvvadászt vagy a szükséges vizet lehet szállítani, ám
840 kilogrammnál többet egyszerre sosem. Így figyelni kell, hogy az adott állat hány kilogramm,
annak tápláléka vagy épp az orvvadász milyen súlyú. Az állatmentők útjuk során kalandokba is
keverednek: a karavánok segítik, az orvvadászok akadályozzák őket. Ára: 6300,- Ft

Ki az úr a tengeren?
Egy régi társasjáték visszatért. Rakományt kell elszállítani a megadott
kikötőbe, de útközben viharba is keveredhetünk, el is süllyedhet a
rakomány. Logikát és stratégiai gondolkodást fejlesztő társas az egész
családnak.
Ajánlott 7 éves kortól.      Ára: 7.120,- Ft

LEVEL 8        Életkor: 10+

A játékosok célja a 8 szintkártya által meghatározott különböző kombinációk
lerakása. Amint egy játékos teljesítette a feladatot, megpróbál szabadulni a
kezében maradt lapoktól. A forduló véget ér, amikor egy játékos az utolsó
kártyáját is lerakta. A játék addig folytatódik, amíg egy játékos az utolsó szintet

is teljesíti, és ezzel megnyeri a játékot. Ára: 3.780,- Ft

Exluzív pókertáska   12.800,-Ft
300 db értékjelzéssel ellátott,14 grammos lézer zseton Piatnik logóval.
A táska tartalma:
- 75 db piros zseton, értéke: 5
- 75 db kék zseton, értéke: 10
- 75 db zöld zseton, értéke:20
- 50 db fekete zseton, értéke: 50

- 25 db narancssárga zseton, értéke 100
- 2 pakli kaszinó minőségű kártya
- 5 db dobókocka
- Dealer zseton

ACTIVITY  gyermek 4-8 éves korig

Ára: 4.740,- Ft

ACTIVITY Junior  8-12 éves korig

Ára: 4.740,- Ft
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                               ACTIVITY turbo  12+
                                            Ára: 7.380,- Ft

ACTIVITY kompakt (úti
változat)  életkor: 12+

Az eredeti Activity játékcsalád útitárs változata. Az Activity
Kompakt kisebb mérete miatt mindenhova elkísérhet bennünket.
Ára: 2.600 Ft

ACTIVITY Club-Edition (felnőtteknek)

Ezt a játékot csak olyan vállalkozó szellemű játékosoknak ajánljuk, akik
képesek levetkőzni gátlásaikat, és nem jönnek egykönnyen zavarba, ha
kényes, vagy éppen intimebb szót kell elmutogatni, lerajzolni, vagy körülírni.
Ára: 8.300,- Ft

ACTIVITY pótkérdések

Ára: 2.100,-Ft

SODOKU my first  4-8 éves korig

Ára:4.600,-Ft

                       Sodoku mágneses úti

                                                                               Ára: 1.690,-Ft

PERUDO Ajánlott: 6 és 99 év között
A dél-amerikai eredetű Perudo, a találgatás, blöffölés és szerencse
izgalmas játéka. Nincs játéktábla és bonyolult szabályok. Nem kell
más csak egy marék kocka, egy pohár és már indulhat is a játék. A
játék győztese az lesz, akinek a játék végére is marad kockája.
2-6 játékos részére Ára: 3.400,- Ft

INQUIZITOR Ajánlott: 10 és 99 év között
A cél: helyes választ adni a kártyákon lévő kérdésekre, és elsőként
beérkezni a célba. 2500 kérdés vár a játékosokra, ebben a nem szokványos
quiz-játékban. Nem csak helyes választ kell adniuk, hanem ezen felül, 5
különböző próba vár még mindenkire. Ára: 7.200,-Ft
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Kirakó Játék                     Ár: 3.300,- Ft
A Kirakójáték egy kreatív képességfejlesztő játék a legkisebbeknek. A
csúszásmentes, geometriai formákat felhasználva a gyermekek
megalkothatják első képeiket.

Kipp Kopp Kalapács      Ára: 3.300,-Ft
Az első barkács készlet a legkisebbeknek. A gyermekek evvel a játékkal
szabadon alkothatnak, a rendelkezésre álló faidomokból tetszés szerinti
képet kalapálhatnak össze az alaplapra. A játék fejleszti a gyermekek
kézügyességét, logikai, színfelismerő, kombinációs készségeit és ezek
mellet az alkotás élményével ajándékozza meg az ifjú barkácsolókat.

Fonaljáték     Ára: 3.300,- Ft
Ajánlott: 4 és 99 év között
A fonaljáték egy fantáziadús készségfejlesztő játék a kis gyermekeknek.
A gyerekeknek fel kell díszíteniük a kedves képeket a mellékelt színes
fonállal és ehhez még tűt sem kell használniuk. Kiváló kézügyesség
fejlesztő, kreatív játék.

PENTAGO             Ára: 5.970,- Ft
Ajánlott: 8 és 99 év között
A játékosok célja, elsőként kialakítani egy 5-ös sort a saját golyóikból. Ez nem
is olyan egyszerű, mert a játékfelület egy részét minden golyó elhelyezése után
el kell fordítani, és így a játék állása azonnal megváltozik.

CSIPP-CSÖPP HARMATCSEPP Ajánlott: 5 és 99 év között
A játékosoknak harmatcseppeket kell ügyesen a virágszirmokra
felhelyezniük, vagy levenniük! Óvatosnak kell lenni, mert ha a
harmatcseppeket ügyetlenül helyezik fel a szirmokra, akkor a virágkehely
elhajlik és a cseppek legurulnak. Melyik játékosnak sikerül az utolsó
harmatcseppet is felhelyeznie a virágszirmokra anélkül, hogy azok
lepotyogjanak?                   2-4 játékos részére Ára: 3.920,-Ft

ÉBRESZTŐ MADÁRIJESZTŐ Ajánlott: 5 és 99 év között
A játékosok a falánk hollók bőrébe bújnak és megpróbálnak minél többet
elcsenni az ízletes kukoricából. A kukoricákat a madárijesztő vigyázza, de
sokszor elalszik, és nem veszi észre a kukorica tolvajokat. Vigyázat, mert
ha felébred, akkor karjaival elhessegeti a madarakat. Melyik játékosnak
sikerül a legtöbb kukoricát elcsennie?      2-4 játékos részére Ára: 5.280,-

TURBO TAXI
Minden játékos a lehető legrövidebb idő alatt összeállít egy várostérképet. A város
centrumába egy előre kirakott kártyát kell olyan módon kiegészíteni és térképpé
alakítani, hogy azon 2 taxinak járható útvonalat kell kialakítani a célépület
eléréséhez.
Ár: 4.430,-Ft

ENUK Eszki-Móka Ajánlott: 5 és 99 év között Ára:4.950,- Ft
Az Eszki-Móka próbára teszi a játékosok memóriáját és a szerencséjét is.
A gyerekek Iglut építenek Enukkal az eszkimófiúval és közben
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megpróbálnak minél több állatképet gyűjteni, a játék végén az lesz a nyertes, akinek a legtöbb képet
sikerült megszereznie. Ez nem is olyan egyszerű, mert az állatok elbújnak egymás elől!    2-5
játékos részére

TUDNAK-E REPÜLNI A MALACOK?
Tudnak-e repülni a malacok? Nem is mindig olyan egyszerű felidézni
az állatok tulajdonságait: Alszik a vakond téli álmot? A játékosok
minden körben egy állat tulajdonságait teszik nagyító alá. Az a játékos,
aki a korongjait a helyes tulajdonság kártyákra teszi, megnyerheti a
fordulót. Például, nem minden madár tud repülni! Ilyen különleges
kérdésekre is választ találnak a gyerekek. A játék célja, hogy a

gyerekek játszva és jól szórakozva megismerjék 42 állat tulajdonságait. A játékhoz szükség van
gyorsaságra és logikus gondolkodásra. 2-4 játékos   életkor: 5+ Ár: 5.100,-Ft

 TUDNAK-E REPÜLNI A KISMALACOK?
A tudnak-e repülni a malacok társasjáték úti változata.

38 állatfigura képeivel.
Ára:2.550,-Ft

BEPPO (KOLOS A KOLOMPOS)
Beppo, a kis kos e játék főszereplője, akit
minden gyerek (és felnőtt) rögtön kézbe akar
venni, amint meglátja. Úgy kell elhelyezni a
mezőn, egy mágnes közelébe, hogy a felé
gurított golyó a mágnes vonzása miatt
meglódítsa és a tábla megfelelő részére

jutassa. Az nyer, aki a saját figuráját elsőként viszi célba, de ehhez lehetőleg gyakran olyan területre
kell juttatni Beppot, amelynek a színe a célhoz minél közelebbi mezőnek felel meg. Aki közben a
másik figuráját Beppóval eltalálja, az a vetélytársai esélyeit is csökkenti a sajátjával szemben.
Beppo nem véletlenül kapta meg a 2007-es év Legjobb gyerekjáték díját: izgalmas, szellemes,
kedves és szemtelen gyerekjáték, mely játékosan fejleszti a kézügyességet, szemmértéket, és a
taktikai érzéket. Ára: 10.250,-Ft

TOLLASODÓ TOJÁSLOPÓ Ajánlott: 5 és 99 év között
Egy gyorsan pergő és izgalmas párkereső játék. A játékosoknak 24 darab fél
tojás párját kell villámgyorsan összegyűjteniük azért, hogy megtollasodjanak és
12 darab egésztojásuk legyen. A játékot az a tojáslopó nyeri, aki a legtöbb tojást
gyűjtötte.      2-4 játékos részére Ára:10.250,-Ft

APPENZELL SAJTVÁRA Ajánlott: 6 és 99 év között
Memória és megfigyelőképesség fejlesztő háromdimenziós játék. Az egerek a
bástyákról indulnak sajtkeresésre. De a vár padlója csalafinta! Megtörténhet,
hogy egy egér talpa alá csúszik egy szelet sajt, vagy a padló lapja egyszerűen
eltűnik. A játékot az a játékos nyeri, aki elsőként gyűjt össze 4 különböző
sajtszeletet.                2-4 játékos részére Ára:9.500,-Ft

VITA MEMORITA Ajánlott: 6 és 99 év között
Memóriatréning kicsiknek és nagyoknak. A játékosok sorba rakják a színes
kártyákat, és miután mindenki megjegyezte, hogy melyik kártyán mit lát, a
lapokat lefordítják. Ezután új lap kerül felfordításra. Az a játékos, aki meg
tudja mondani, hogy mi van az azonos színű lefordított lapon, megnyeri azt.
2-8 játékos részére Ára:2.760,-Ft
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MU CSACSI Ajánlott: 6 és 99 év között Ára: 9050,-Ft
Egy vidám memóriajáték, amiben három csacsi útra kel Mexikóban, hogy minél
több taccost gyűjtsenek. A játékosoknak meg kell jegyezniük, hogy melyik
csacsi milyen színű taccosból evett a legtöbbet. Aki ügyesen tippel, az sok
taccost nyerhet. 2-5 játékos részére

RUCI-JUCI  életkor:7+
Megfigyelő képesség fejlesztő kártyajáték. A játékosok sorban fordítják fel a
lapokat és az a játékos, aki elsőként észreveszi, hogy egyik tyúkdáma azonos
színű ruhadarabot visel, mint a másik, megtarthatja a lapokat! A játékot az a
játékos nyeri, aki a legtöbb lapot gyűjti!
Ajánlott: 7 éves kortól                     2-7 játékos részére Ára:2.900,-Ft

CATAN TELEPESEI                     Ár: 7.800,- Ft
A Catan telepesei egy háromszoros díjjal kitüntetett izgalmas stratégiai
játék. A játék célja Catan szigetén megszerezni az uralmat. A telepesek
megérkeznek a szigetre, és a sziget nyersanyagkészletét kihasználva
megindul az építkezés. Minden játékos terveket készít és megpróbálja
megszerezni Catan stratégiailag fontos területeit. A tervek
megvalósításához azonban jó kereskedőnek is kell lenni, és előnyös

üzleteket kell kötni.

CATAN JUNIOR
A Catan junior a népszerú Catan telepesei társasjáték gyerek változata. A
játékosok felfedezik Catan szigetét, utakat és falvakat építenek, amivel
megpróbálnak minél több pontot szerezni. Egy kis szerencse mellett a
győzelemhez taktikai érzék is kell.    6 éves kortól Ára:6.600,-Ft

CATAN Lovagok és városok       Ajánlott: 10 és 99 év között
Kiegészítés a Catan telepesei játékhoz. Catania gazdagsága csábítja a
barbár flottákat. Ha a barbárok partra szálnak, Catania lovagjainak össze
kell fogniuk különben a barbárok fosztogatni kezdenek a városokban.
Ezzel a játékkal Catania városai igazi metropolisszá fejlődhetnek. Egy
város felvirágoztatásához három irány vezethet: gazdaság, tudomány,
politika. Minden fejlesztéssel javul a játékosok esélye további fejlesztési

kártyák megszerzésére. Ára:7.300,-Ft

80 NAP ALATT A FÖLD KÖRÜL Ajánlott: 10 és 99 év között
Épp úgy, mint Jules Verne regényében a XX. század elején járunk,
a játékosok fogadást kötnek egy Londoni klubban: Kinek sikerül
Londonból kiindulva elsőként körbeutaznia a Földet? Az út során
egy detektív nehezíti meg az utat, megzavarva a játékosok
továbbutazásra szőtt terveit. A játékot az a utazó nyeri, aki elsőként
ér vissza Londonba és az utazásra a legkevesebb napot használta el.

A képpel ellentétben, teljesen magyar változat! Ára: 6.500,-Ft

CARCASSONNE                      Ár: 4.800,- Ft Év játéka 2001   Német játékdíj 1.
helyezett 2001    Nemzetközi játékdíj jelölt 2001.
Ajánlott: 8 és 99 év között
A kartonlapok letételével lépésről lépésre egy kolostorokkal, városokkal, utakkal,
mezőkkel tarkított táj kel életre, melyet útonállók, szerzetesek, lovagok és
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földművesek népesítenek be, értékes pontokhoz juttatva a játékosokat. Kinek maradnak követői a
játék végén? A Carcassonne egy egyszerű és taktikus játék, melyben minden forduló más és más
izgalmakat rejt..    Játékosok száma: 2-5 Életkor: 10+

CARCASSONNE A TORONY (kiegészítő)
Ajánlott: 8 és 99 év között
A játék új tájkartonokkal és toronyelemekkel válik még
változatosabbá. Egy toronyelem lehelyezésével a játékos foglyul ejtheti
bármelyik játékostársa egyik követőjét. A foglyokat a játékosok
kicserélhetik és meg is vásárolhatják egymástól. Ára:3.600,-Ft

CARCASSONNE FELFEDEZŐK  Ajánlott: 8 és 99 év között
Carcassone lakói új partok, szabad földek felé törnek. A játékosok
felfedezik a környező tágas területeket, megismerik a mély tengerek
és magas hegyek veszélyeit, felfedezik a szántóföldeket, mezőket. A
játékosok lépésről lépésre táj-kartonlapokat fektetnek le. Az így
keletkező Síkföldekre, Hegyekre, vagy Tengerekre állíthatják
követőiket. A követők Tengerészek, Rablók, Felfedezők taktikus

lehelyezésével juthat sikerekhez a játékos. Ára:4.520,-Ft

CARCASSONNE kiegészítőszett  (kék)        ÁR. 2.150,- Ft
Ezzel a kiegészítővel még izgalmasabb játék vár a Carcassonne társasjáték
kedvelőire! Egy Katedrális háromszorosára növelheti egy város értékét, egy Tóparti
gazdaság pedig megduplázhatja egy új értékét. A nagyobb követőkkel pedig egy
város, vagy mező egy szempillantás alatt átvehető. Ehhez tartozik még a komplett
kiegészítés 6 játékos részére, valamint a 6 értékkarton, mely megkönnyíti a játék
állásának értékelését. Játékosok száma: 2-5 Életkor: 8+

CARCASSONNE  HERCEGNŐ (kieg.)
Ajánlott: 8 és 99 év között
Ebben a kiegészítésben a Carcassone társasjátékot a fantázia
világába helyezzük. Carcassone földjét egy Sárkány fenyegeti, aki
megnehezíti a követők életét. A Lovagok bátran néznek szembe a
veszéllyel, de a Tündér segítsége nélkül, igen rosszak az esélyeik. A
városban a Hercegnőnek van hatalma a Lovagok felett, a követők

pedig a városon kívül építik ki a Bűvös utjaikat, hogy elrejtőzzenek a Sárkány elől. Csak a
Carcassone társasjátékkal együtt játszható! Ára:2.150,-Ft

UTAZÁS A FÖLD KÖZÉPPONTJA FELÉ Ajánlott: 10 és 99 év között
JULES VERNE regénye nyomán készült a játék. A játékosok három bátor
kutató szerepébe bújva egy utazásba kezdenek a Föld középpontja felé. Izland
fővárosán keresztül eljutnak Sneffels vulkánjáig, ahol alászállnak a mélységbe.
Három útszakaszon át a Föld belsejében tett felfedezéseikkel végül kivívják a
szaktudósok elismerését. A játékot az a játékos nyeri, aki a legtöbb elismerést
azaz Pontot gyűjt be.  2-4 játékos részére Ára:6.850,-Ft

A SIVATAG FIAI
A játékosok felfedező-lapocskák segítségével termékeny oázisokat
építenek, majd ezekbe az oázisokba lehetőleg sok saját színű

figurát raknak, amiket kártyák kijátszásával érnek el. Amint egy oázis be van
zárva, azaz minden oldalról sivatag veszi körül, az oázis termékeit – tömjént,
mirhát, sót és drágakövet – szétosztjuk a jelen lévő játékosok között. A
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kereskedelmi javak értékét csak a játék végén döntjük el. Aki a legjövedelmezőbb javakat rakodta
fel a tevéire, az nyerte a játékot. Ára:7.500,-Ft

ALHAMBRA                                                       Ár: 6.500,-Ft
Német játékdíj 2. helyezett 2003                  Év játéka 2003
E társasjáték egy varázslatos stratégiai játék, melynek célja Alhambra megépítése. A
játékos minden fordulóban dönthet: hogy pénzt vesz fel, vagy vásárol egyet a piacon
kínált épületekből. A játékosok pontokat kapnak az Alhambrájukba beépített
épületekért és városfalakért! Ki építi a legnagyobb, legértékesebb, vagy a
legbiztonságosabb Alhambrát? Aki a legtöbb pontot gyűjti, megnyeri ezt a mesteri

társasjátékot.        Játékosok száma: 2-6                                  Életkor: 8+

ALHAMBRA Kiegészítő
           Ezzel a kiegészítővel az Alhambra játék még érdekesebbé tehető.
Ár: 5.100,- Ft

 METRO Ajánlott: 8 és 99 év között
A Párizsi Metró építése. A játékosok elhelyezik a Metró kocsikat a
játéktáblán az állomásokra (kártyák mutatják, hogy melyik állomás
kihez tartozik), majd egymás után lerakják vágánylapjaikat a
játéktáblára. A játékosok saját vonalunkat hosszabbíthatják, vagy
alááshatják játékostársukét lerövidítve azt. Ha egy vonal elkészül
pontokat ér tulajdonosának. A játék végén a legtöbb pontot elért építész

nyeri meg a játékot. Ára:6.500,-Ft

A BAGDADI TOLVAJ                   Ajánlott: 8 és 99 év között
Bagdad városában Ahmed és emberei 4 kincset készülnek a palotából
ellopni, hogy bebizonyítsák: egyetlen igazi tolvaj van Bagdadban! A
játékosok a palotakártyákkal mozgathatják a tolvajokat és az őröket.
Az a játékos nyer, aki leghamarabb összegyűjt megfelelő számú
kincset. Ára:7.900,-Ft

AQUA ROMANA Ajánlott: 8 és 99 év között
Az ókori Róma városát vízzel kell ellátni és ehhez vízvezetékeket kell kiépíteni. A
vízellátás biztosításáért szakképzett építőmesterek lélegzetelállító építményeket
emelnek, vízvezetékeket építenek ki a távolabb fekvő vízlelőhelyektől. A
játékosok az építőmesterek szerepébe bújva egymással versengenek a leghosszabb
vízvezeték megépítésért.         2-4 játékos részére Ára:8550,-Ft

THÉBA
A játékosok régészek szerepébe bújva bejárják Európát értékes leletek után
kutatva. A régészeti expedícióhoz asszisztensekre, felszerelésre, közlekedési
eszközökre lesz szükségük. A játékosok pontokat kapnak, ha a megtalált
leleteket egy kiállításon a közönség elé tárják. A játékot az a játékos nyeri, aki
ügyesen taktikázva és egy kis szerencsével a legtöbb pontot szerzi meg.
2-4 játékos részére, 8 éves kortól Ára:8550,-Ft

STRATEGO         Ár: 5.800,- Ft
Egy fergeteges stratégiai játék, melynek célja az ellenség zászlójának
megszerzése. A csapatok felsorakoznak egymással szemben a



17

harcmezőn. Két katona között a harc katonai rangjuk felfedésével történik. A csapatok
megpróbálják zászlóikat biztonságba helyezni. Ennek érdekében bombákat és magasabb rangú
katonákat helyezhetnek a zászló köré, de tehetik ezt az ellenség megtévesztésének céljából is.

STRATEGO gyerekeknek Ár: 4.450,- Ft
2 játékos részére A Stratego Junior társasjátékban a cél az ellenfél
zászlójának megszerzése. Ez nem is olyan egyszer?, hiszen a zászlót
elrejtik az ellenfelek egymás el?l. A játék kezdetekor a játékosok nem
tudják, hogy az ellenfél melyik várában van például hercegnő, lovag,
vagy varázsló. A cél megszerezni az ellenfél zászlóját, de vigyázat,
mert pórul jár az, aki a sárkánnyal, vagy a rablóvezérrel találja szembe

magát! A játék egyszerű és könnyen érthető szabályaival már 5 éves kortól élvezettel játszható.

GENIAL                      Ár: 5.330,- Ft
Logikai játék, melyben a variációk számtalanok. A cél: minél több egyező
szimbólumú korongot a játéktáblára egymás mellé letenni. A helyezésekért a
játékosok pontot kapnak, és értékelő korongjukat előretolhatják. Figyelniük kell
csapattársaik pontállását is, mert az a játékos, akinek az egyik értékelő korongja
a legalacsonyabb helyen marad, veszít a játékban.

BLANKO                Ajánlott: 8 és 99 év között
Blanko, szójáték felsőfokon. Logikai társasjáték, mely soha nem ismétli
önmagát. A betűkből kirakható szavak variációinak lehetősége szinte
kimeríthetetlen. Kapcsoljuk össze a szavakat, kombináljunk, és
készítsünk saját keresztrejtvényt. A betűknek különböző pontértéke van.
A játék célja, a lehető legnagyobb pontértékkel minél több szó
megalkotása, összekapcsolása, és a Blankó feliratú mezők elfoglalása a

játéktáblán. A Blankoval játszva fejleszthető a logikai, és kombinációs készség. Ára:  4.600,-Ft

BLANKO JUNIOR Ajánlott: 5 és 9 év között
Blanko Junior, első szójátékom. Ez a játék olyan kisgyermeknek
készült, akik most ismerkednek a betűk világával. Az első szavak
megalkotása nem csak hihetetlen sikerélményt nyújt a gyermekeknek,
hanem egy játékos felkészítés is az iskolai feladatokra. A játékkal a
gyerekek felhőtlenül gyakorolhatják a betűk felismerését és a
szóalkotást, melyben kedves képek és előre beírt betűk segítik őket a

játékmezőn. Ára:5.470,-Ft

BLOKUS                                  Ár: 7.400 Ft
A Blokus játék 4 személyes változata. A játékosok célja, minél több követ
elhelyezni a játéktáblán. A sajátszínű kövek csak sarkaikkal érintkezhet-
nek, oldalaikkal nem. A játékos taktikusan lehelyezett köveivel blok-
kolhatja játékostársait, és saját területét is bővítheti. Minden játékkő más
formájú, ezért minden lehelyezés megváltoztathatja a játék kimenetelét.
Ajánlott: 5 éves kortól    Játékosok száma: 2-4   Fejleszti a gondolkodást, a

térlátást, a kombinációs készséget, kreativitást. A legtöbb díjat nyert játék.

BLOKUS  (2 személyes) Ár: 5.050 Ft
Fejleszti a gondolkodást, a térlátást, a kombinációs készséget, kreativitást.
Területfoglalós stratégiai játék         Játékosok száma: 2     életkor: 5+
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BLOKUS TRIGON
A Blokus család tagja. Négyzet helyett itt hatszög az alap. A formák nehezebbek
és változatosabbak. Gyakorlottabb játékosoknak ajánljuk.
2-4 játékos részére   Életkor: 7+ Ára: 7.400,-Ft

BLOKUS 3D
A Blokus 3D a Blokus Classic három dimenzióra átdolgozott változata. A
játékosok célja a saját játékköveit a játéktáblára úgy letenni, hogy a játék végi
álláskor a sajátszinű köveikből a legtöbb legyen látható. A játékosok a játék
folyamán különböző háromdimenziós alakzatokat építenek és közben
megpróbálják köveiket úgy pozícionálni, hogy megnehezítsék, vagy
megakadályozzák a többi játékos további lehelyezését.
7 éves kortól Ára: 7.400,- Ft

Rummikub Számos     Ár: 4.550,-Ft
A rablórömi játékhoz hasonlóan nagy logikai készséget igénylő játék.
A világ minden országában népszerű, mert soha nem ismétli önmagát,
minden forduló más és más. Népszerűségét a két évente megrendezett
világbajnokság is jelzi, melyet 24 ország részvételével rendeznek.

Rummikub                  Ár: 4.550,- Ft
Évek óta az egyik legnépszerűbb játék, rendkívül izgalmas és egyben
szórakoztató játék a betűk világában. A játékosoknak lehetőleg kevés
betű felhasználásával kell újabb szavakat, vagy szavak ragozott alakját
kirakniuk melyért pontot kapnak. A Rummikub betűs egy igazán a
szép magyar nyelvre kifejlesztett játék.

Rummikub My First              Ára:3.800,-Ft  most 3.000,-Ft
A kisgyermekek számára megalkotott logikai játék. A három külön-
böző nehézségi fok segítségével a gyerekek fokozatosan ismerik meg a
számok világát. A gyermekek játszva ismerkedhetnek a számokkal és
azok sorba rendezésével, a színekkel és azok csoportosításával. A játék
fejleszti a gyermekek logikai és színfelismerő készségét. Ez a játék
felhőtlen szórakozást nyújt a család minden tagjának.

Rummikub úti                   Ajánlott: 8 és 99 év között Ára: 3.450, Ft

Az izgalmas Rummikub számjáték kompakt változata. Praktikus
csomagolásban.

IZÉ…?! Ajánlott: 8 és 99 év között Ára: 5.900,- Ft
Az Izé elindul, és valamelyik játékos előtt véletlenszerűen megáll, majd
mutatóujját kinyújtva rámutat a játékosra. A játékos ekkor dönthet, hogy
Igazság kérdést válaszol meg, vagy Bátorság feladatot hajt végre. A játékosok
célja a feladatkártyákon lévő Igazság kérdések megválaszolásával, vagy a
Bátorság feladatok végrehajtásával elsőnek 6 kártyát összegyűjteni.
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VILLA PALETTI           Ár: 7.250,- Ft
Csodálatos kivitel, minden országban óriási siker. Egy építészeti játék,
ahol a játékosok kézügyességén és kombinációs készségén múlik, hogy
dacolva a fizika törvényeivel, felépül a Villa Paletti. Ez a játék a család
minden tagjának felejthetetlen pillanatokat szerez, megajándékozva a
közös játék és a közös építés élményével.
Év játéka 2002 Német játékdíj 4. helyezett 2002.

                                              Játékosok száma: 2-4

KAC KAC KUKAC Ajánlott: 8 és 99 év között
Az éppen soron lévő játékos megpróbál kukacot szerezni a grillsütőről.
A játékos először mind a 8 kockával dob, majd dobása eredményéből
kiválaszt egy szimbólumot (számot, vagy kukacot) és azokat a
kockákat, melyeken az általa választott szimbólum van, maga elé teszi.
Ekkor a játékos megállhat vagy ismét dobhat. Amikor a játékos úgy
dönt, hogy megáll, összegzi a kiválasztott kockáival elért pontjait.

Összeadja a számok értékét, és hozzáad minden begyűjtött kukacért 5-5 pontot. A játékot az a
játékos nyeri, akinek a játék végén a legtöbb kukaca lesz. Ára: 3.300,-Ft most 2.200,- Ft

CSUPA CSUPASZ TYÚKESZŰ      Ár: 6.500,- Ft
Egy fergeteges memória játék az egész család számára. Nagy a
nyüzsgés a baromfiudvarban. A tyúkok szépségversenyt tartanak, és az
a tyúk nyeri a szépségversenyt, akinek a legtöbb tolla van. A tollak
megszerzéséhez megfigyelő képességre és gyorsaságra is szükség van.

TICK TACK BUMM  party    Életkor: 12+      Ára: 5.970,-Ft
Gondolkozz híres emberek nevein, tárgyakon, vegyes betűkből képzett értelmes
szavakon, vagy összetett szavakon, miközben ketyeg a BOMBA!
A játék célja, hogy az éppen soron lévő játékos minél gyorsabban választ adjon
az aktuális kérdésre, és továbbadja a kezében tartott bombát, mielőtt az
felrobban. Ha a bomba mégis felrobbanna, mialatt a játékos azt a kezében tartja,
akkor a játékosnak meg kell tartania a kérdéskártyát, ami addig játékban volt. A

játékot az a játékos nyeri, akinek a játék végén a legkevesebb kártyája van.

TICK… TACK… BUMM  Ajánlott: 10 és 99 év között
A Tick..Tack..Bumm egy izgalmas és gyorsan pergő logikai és
kommunikációs játék. A játékosok elindítják a Tick..Tack..Bumm-ot
Vajon meddig ketyeg és kinek a kezében lesz éppen, mikor elhangzik a
bumm? Valószínű annál a játékosnál lesz, aki nem tud elég gyorsan egy
szót alkotni a felhúzott kártyán lévő szótaggal, vagy nem adta elég
gyorsan át a Tick..Tack..Bumm-ot? Kinek jár a leggyorsabban az esze és

a keze? Ára: 3.970,-Ft

Tick Tack Bumm Junior
A Tick Tack Bumm gyerekeknek készült változata. Itt sem tudja senki, hogy
meddig ketyeg és kinek a kezében lesz éppen a Tick Tack Bumm mikor
elhangzik a Bumm! Mondj gyorsan egy szót a felhúzott kártyán lévő vidám
képpel kapcsolatban és gyorsan add át a Tick Tack Bummot! A játék folyamán
a kapkodás és a verseny az idővel egyre fokozódik, minden játékos szavakat
kiabál és igyekszik minél gyorsabban lepasszolni a Bummot. Mondd a szót és

passzolj! Ára:3.990,-Ft
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ABALONE                                         Ár: 6.200,-Ft
A világ egyik legsikeresebb stratégiai, logikai játéka, melynek sikere
az egyszerűségéből adódik. A játékszabály percek alatt elsajátítható
és kezdődhet a küzdelem, melyhez a sakk játékhoz hasonló logikai és
kombinációs készség szükséges. A játékfelületen fehér és fekete
golyók sorakoznak egymással szemben. Vajon kinek sikerül az
ellenfél golyóját kilökni a játék mezőn kívülre?         Játékosok

száma:2                   Életkor: 6+

ARANYÁSÓK            Ár: 1.870,- Ft
Aranyásók és szabotőrök versenyeznek egymással, hogy a bánya labirintusban
kinek sikerül megszerezni az aranyrögöket. A szabotőrök akkor nyernek, ha az
aranyásók nem érnek célba. Hogy ki az aranyásó és ki a szabotőr, csak játék közben
vagy a végén derül ki, attól függően ki hogyan taktikázik.
Szórakoztató stratégiai, és csapatjáték.     Játékosok száma: 3-10  életkor: 8+

BABSZÜRET
Minden játékos babokat ültet, amiket később pénzre vált be, ha elég nagyra nő az
ültetvénye. Viszont csak véges számú ültetvényünk van, és a babokat is adott
sorrendben kell elültetni. Mit csinál ilyenkor az ember leleményes gyermeke?
Természetesen elsefteli a fölösleget, amire a többi játékos közül legalább egy igény
tart. Igen ám, de mit ad érte cserébe? A cél: egy játék alatt a legtöbb pénzt
begyűjteni, ekkor lesz miénk a győzelem. Ár: 1.870,- Ft

DIGIT                       Ár: 1.860,-Ft
A Digit játék nagyszerűsége egyszerűségében rejlik. A játékkártyákon
található ábrákat kell kirakni a pálcikákból. A feladat nem is olyan
könnyű, mert a kiinduló ábrából egyszerre csak egy pálcika helyezhető
át. A játék fantasztikusan fejleszti a logikai és forma felismerő
készséget, e mellet pedig komoly kombinációs készséget igényel.

TANGRAM
A játék egy ősi kínai játék alapján készült. A játékosoknak különböző
geometriai alakzatokból kell a szabálykönyvben lerajzolt formákat
kirakniuk. A játék fejleszti a gyerekek megfigyelő képességét,
problémamegoldó készségét. ÁR: 1.860,-Ft

NE HÚZZ CSŐBE! Ajánlott: 6 és 99 év között
A csődarabokat ábrázoló kártyák lerakásával minden játékos
megpróbálja saját vízvezetékét - csappal, kifolyóval - kiépíteni. A
vezetéknek meghatározott hosszúságúnak kell lennie. a játékosok
lyukas, vagy elzáró csődarab lerakásával akadályozhatják egymást.
Ára: 3.120,-Ft most 2.600,-Ft

SOLO
A világ egyik legnépszerűbb kártyajátéka, mely fordulatos, eseménydús
és nagyon szórakoztató. Minden játékos kap 5 lapot, a lapokat egymás
után kell letenni. A játékot az a játékos nyeri, akinek elsőként elfogynak
a lapjai. A lapok lerakását az akció kártyák nehezítik meg.
Életkor: 6+ Ára:1.620,- Ft
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LOGEO
A játékban 60 fokozatosan növekvő nehézségi szintű logikai feladvány vár
megoldásra. A feladvány füzet minden oldalán egy feladvány található, kilenc
ábra segítségével a formák elhelyezéséhez.
Pedagógusok ajánlásával: Ez a játék kitűnően fejleszti a gyermek logikai és
koordinációs képességét. Mivel a feladatok egymásra épülnek, így a gyermek
fokozatosan sajátítja el a logikus gondolkodást.

Minden gyermek a saját üteme szerint tanulhat a játékkal Ára:5.100,- Ft

MINESZTRONE              Ár: 1.920,-Ft
A játék célja minél több Minestrone elkészítése a recepthez tartozó lapok
összegyűjtésével. A lapok sarkain fel van tüntetve az egy recepthez tartozó
összetevők száma. Egy Minestrone elkészítéséhez különböző mennyiségű
lapot kell összegyűjteni a receptek színe szerint. A játékot az a játékos
nyeri, aki a legtöbb Minestronét készíti el.

PIPPO
Pippo gazda nagyon büszke állataira. Minden este megszámolja őket,
és valahogy mindig hiányzik valamelyik. Segíts Pippo gazdának
megtalálni az állatait! A négy állatot ábrázoló kártyákról mindig
hiányzik az egyik. Ára:1.920,-Ft

HOPPLA HOPP Ajánlott: 5 és 99 év között
Mint a nyuszik, úgy ugranak a játékosok egyik képről a másikra, a fa
korongokon át! Bizony itt gyorsnak és ügyesnek is kell lenni, mert a
homokóra pereg! Ha előre akarsz ugrani a korongokon, nem csak arra kell
emlékezned, amit láttál, hanem azt is meg kell jegyezned, ami éppen
következik! Ára:1.870,-Ft

SÓLYOMSZEM Ajánlott: 5 és 99 év között
Különböző indián szimbólumokkal ellátott lapokat kell megfelelő módon
egymás mellé illesztenünk. Ára:1.870,- Ft

KINEK VAN NÉGY?       Ára: 1.920,-Ft
Négy lap tartozik egy sorozatba. Ha van négy olyan lapod, melyen
például házak vannak, eltérő mennyiségben (1,2,3 és 4db) akkor neked
van négy! A Kinek van négy? kártyajátékot óvodáskorú gyermekeknek
ajánljuk, mert fejleszti a megfigyelőkészséget, és játszva ismerteti meg
a gyerekeket a sorozatok és a halmazok kialakításával.

EGYFORMA, NEM EGYFORMA             Ára: 1.920,-Ft
A játékosoknak meg kell találni a formailag eltérő, vagy az összeillő
párokat a kártyák között. Ez azonban fejlett megfigyelőképességet, és
jó memóriát igényel, mivel az ábrák csak igen kis mértékben térnek el
egymástól. Kiválóan fejleszti a rövidtávú memóriát.

Schnipp Schnapp Ajánlott: 3 és 99 év között
A gyermekek feladata: a kártyákon látható képekről egy mesét kell
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kitalálni és elmondani. Evvel nagymértékben javítható a gyermekek kifejezőképessége, a szülők
pedig bepillantást nyerhetnek a gyermekek fantáziavilágába. Ára: 1920,- Ft

Kisebb vagy nagyobb?
A kártyákon különböző méretű állatok rejtőznek, a játékosoknak pedig ki kell
találni, hogy a soron következő állat nagyobb vagy kisebb mint az előző. Az
nyer, aki minél több méretet talál el, és az ezért kapott jutalom lufikból 5-öt
összegyűjt. Ára:2.490,- most 1.960,-Ft

            Különleges Kísérletek                             Ár: 6.350,- Ft
A játék a környezetünkben előforduló jelenségeket idézi elő
kísérletek formájában, és a jelenségekre egyszerű magyarázatot ad.
Számos fizikai, optikai és mágneses kísérletet próbálhatnak ki a
gyermekek, különböző eszközök segítségével. Jól értelmezhető
útmutatásokkal kísérhetik végig lépésről lépésre a különböző
kísérleteket.

Játszva megismerjük a foglalkozásokat

Oktatójáték 3-5 éveseknek  ára: 2.090,-Ft

JÁTSZVA MEGISMERJÜK A FORMÁKAT
Oktatójáték 3-5 éveseknek
Ára: 2.400,-Ft

JÁTSZVA MEGISMERJÜK A HÁZIÁLLATOKAT

Ára: 2.090,-

JÁTSZVA MEGISMERJÜK A VADON ÉLŐ ÁLLATOKAT

Ára: 2.090,-Ft

                   JÁTSZVA MEGTANULJUK A SZÁMOKAT

                                                             Ára: 2.090,-Ft

A sorozat további részei:

JÁTSZVA MEGTANULJUK A SZÍNEKET
JÁTSZVA MEGISMERJÜK AZ ÉVSZAKOKAT
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Buszmegálló                          Ára:4.100,-Ft
Vegyél fel minél több utast. Egy vicces játék az összeadás és kivonás
gyakorlására. Ebben a vicces játékban az nyer, aki a legtöbb utast gyűjti
össze.
Játékosok száma: 2-4 gyermek részére
Ajánlott: 4-8 éves korig

Közlekedési dominó                     Ára:4.100,-Ft
A hagyományos dominó játék kicsit izgalmasabb változata ez, melyben a
gyerekek felüljárót és hidat építhetnek, hogy a játék tovább
folytatódhasson.
Játékosok száma: 2-4 gyermek részére
Ajánlott: 5-9 éves korig

Történetek puzzle                  Ára:2.400,-Ft
ez a 20 db-os puzzle az almafa ültetés folyamatát mutatja be a
gyerekeknek. A játék nagy méretű elemeket tartalmaz, így a kicsik is
könnyen meg tudják fogni.
Ajánlott: 2-3 éves kortól
Méretek: 100*15 cm

FŰZŐS játék állatok              Ára:2.760,-Ft
A kis állatfigurák erős műanyagból készültek, így jól fűzhetőek. A színes
zsinórt a gyermekek az állatfigurák perforált körvonalaiba fűzhetik. A
zacskó 8 állatot tartalmaz négy színben és kilenc zsinórt három színben.
A játék tartalma: 8 állat, magasságuk 12,5 cm és 9 db 50 cm-es
zsinór.Játékosok száma: 1-8 gyermek részére
Ajánlott: 3 éves kortól

ABAKUSZ SZÁMOLÓ feladatlapokkal        Ára:  4.550,-,-Ft
Ez az eszköz alkalmas az alapvető tulajdonságok megismerésére,
megkülönböztetésére a nagyméretű gyöngyök színek és formák szerinti
csoportosításával. Fejleszti a finommozgást, a szem-kéz koordinációt, a
síkbeli ábrák térben való megvalósításával a térlátást, a mintakövetést, a
számlálást.

PARTI, PARTI                   Ára:5.200,-Ft
A játék célja: elsőként gyűjts össze a táskádba egy ajándékdobozt és öt
kiegészítőt, hogy csatlakozhass a bulizókhoz a tábla közepén.
Ezt a játékot úgy tervezték meg, hogy fejlessze a figyelmet, a személyiséget
és a szociális készséget, fejlessze a szókincset és a kommunikációs
készségeket.

INCI-FINCI PÓKOCSKA          Ára: 4.100,-Ft Ezt a társasjátékot
úgy tervezték meg, hogy fejlessze a formafelismerést, fejlessze a
számolási készséget, fejlessze a megfigyelést és a szociális készségeket.
A játék célja: juttasd el a pókot a csatorna tetején lévő hálójához,
mielőtt eleredne az eső.
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MENNYI AZ IDŐ FARKAS ÚR?          Ára:5.200,-Ft
A gyerekeknek az erdőn keresztül kell eljutniuk a Nagymama házához.
Az órát megpörgetik, ha a mutató 12-1 óra közé mutat, a Farkas Úr éhes,
és a gyerekeknek vagy fel kell ajánlaniuk magukkal hozott uzsonnájukat,
vagy vissza kell menniük a startmezőre. Az nyer, aki először jut a
házikóhoz .
Játékosok száma: 2-6 Ajánlott: 5-9 éves gyerekek részére

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ABSZTRAKT LOGIKAI ÉS STRATÉGIAI JÁTÉKOK

PYLOS Classic Ár: 7.000,- Ft   Travel változat Ára: 5.500,-Ft
Ötletes társasjáték, igényes fa kivitelben, asztali változatban.
Építsünk golyókból piramist! Ketten játszhatják, 15-15 golyóval. Az egyiké a sötét
golyó, a másiké a világos. A 30 db golyót felváltva kell felhelyezni a táblára, előbb
az üres lyukakba, majd a már fenn levő golyókra, piramist alkotva. A játék nyertese
az, akinek golyója kerül a piramis tetejére.

QUORIDOR (folyosó vagy labirintus) Ár: 7.000,-Ft         travel: 5.500,-Ft
Útvesztő a fatáblán. Izgalmas és eredeti ötlet, esztétikus kivitelben.
2 vagy 4 játékos barangolhat bábuival a táblán, bizonyos szabályokat betartva.
A cél: átjutni az ellenfél kezdővonalára, kikerülve az időközben táblára
helyezett akadályokat.  Aki először ér célba, az a játék nyertese.
Játékosok száma: 2-4    Életkor: 6+

BATIK                    ÁR: 7.000,- Ft
A formák és játékosok harca. 2 játékos játszik, különböző formákkal. A játék
lényege, hogy a játékosok az asztal közepén álló keretbe felváltva ejtik bele a saját
formáikat, úgy, hogy az ne lógjon ki a keretből. Az nyer, aki utoljára tud beejteni
úgy egy elemet, hogy annak nem lóg ki egyetlen része sem.

GOBBLET                  ÁR. 7.000,- Ft
Díjnyertes francia játék, eredeti ötlet alapján.
Résztvevők: két játékos, és 24 fabábu („Gobblet”-ek - 4 méretben, 2 színben).
A játék célja: négyes sorozatot kirakni a táblán a saját színű bábukból.(amőba)

QUADS                         Ár: 7.000 ,- Ft
Játék és művészeti alkotás egyben. Egy vagy kétszemélyes kiszorítósdi, a
modern művészet élvezetével…
A játék lényege: a lapocskákat úgy kell felhelyezni az alaplapra, hogy azok
érintkezzenek a már táblán levő bármely lap valamely oldalával, s annak
mintájához is illeszkedjenek. Cél: úgy felépíteni a táblát, hogy az ellenfél már
ne tudjon több illeszkedő lapot elhelyezni.

SAHARA                                  Ár: 7.000,- Ft
 Egy stratégiai játék 2 játékos részére.
A játék célja:Mindkét játékos megpróbálja mind a 21 játékkövét a játéktáblára
letenni.           Játékosok száma: 2       Életkor 5+
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KATAMINO                Ár: 7.000,- Ft
A lehetőségek és a kombinatorika játéka. Egy-két személyes kirakó
korlátlan számú megoldással. A játék különböző elemeket (pentominót,
egy-, két- és háromrészes elemek), egy falapot, és egy játékteret
tartalmaz. A játéktéren a falap segítségével be kell jelölni a játék
nehézségi fokát (3-12), majd az elemeket úgy kell egymáshoz illeszteni,

hogy azok teljesen lefedjék a kijelölt területet.

QUARTO                                                Ár: 7.000,-
A világon a legtöbb, játékoknak kiosztott díj nyertese. 2 játékos játszhatja,
fejenként 4×4 darab oszloppal. Az oszlopok kicsik vagy nagyok, sötétek vagy
világosak, kerekek vagy szögletesek, tömörek vagy üregesek.
A játék célja: vízszintesen, függőlegesen, vagy átlósan egy négyes sort
felépíteni úgy, hogy az adott sorban levő oszlopok valamely tulajdonság alapján
egyformák legyenek. A győztes az, akinek ez előbb sikerül.

QUIXO                                   Ár: 7.000,- Ft
Gyermekkorunk amőba játékának fakockákra átültetett és nehezített változata.
25 kocka, X és O jelzésekkel ellátva. A játék kezdetekor minden kocka
jelöletlen oldalával felfelé áll a táblán. A játékosok felváltva elvesznek egy
kockát a tábla széléről, majd saját jelzésükkel felfelé fordítva, valamelyik – a
kocka kivételével keletkezett - hiányos sor végére beteszik (eltolva a sort).    A
játék célja: azonos jelzésű kockákból ötös sort kialakítani bármely irányból.

Játékosok száma: 2-4 Életkor: 6+

KATHEDRÁL                ÁR: 11.500,-Ft
Városépítés Gigamic-módra. 2 személyes stratégiai játék.
A játék lényege: a két játékos felváltva helyezi el a különböző épületeit a város
falain belül, a Katedrálissal kezdve. Cél, a városon belül minél nagyobb részt
elfoglalni saját épületekkel. Az ellenfél épületeit el lehet szigetelni, le lehet
„rombolni”. A nyertes az, akinek a fel nem helyezett épületei a legkevesebb

alapterületet foglalják el.

HIVE                        Ára:5.400,-Ft Életkor: 9+
A Hive egy ötletes, gyors iramú, bogarasan absztrakt stratégiai játék 2 személy
részére. Mindkét játékos egy-egy rovarhadat irányít, amelynek minden eleme
másféle módon tud lépni. A pókok, szöcskék, méhek, és egyéb ízeltlábúak
alkotta alakulatunkkal az a feladat, hogy az ellenfél királynőjét bekerítsük és
mozgásképtelenné tegyük. A játék nyertese az, akinek ez elsőként sikerül, okos
stratégiát és jó helyzetfelismerést alkalmazva. Játékosok száma: 2-2

SPIN AND TRAP              Ára:6.300,-Ft
A Spin and Trap vegytiszta taktikai játék, amelyben golyókat
elforgatva igyekszünk megszerezni kettőt a 3 zöld golyóból. Aki
sorra kerül, egy 3-as vagy 6-os forgatóval bárhol elforgatja a
golyókat, és ha egy zöld golyót a saját színével teljesen körbevett,
leveheti. Zseniálisan eredeti, szellemes és egyszerű! Játékosok

száma: 2   Életkor 8+  Ára: 6.800,-Ft

TORTUGA
A Tortuga szellemes logikai játék, exkluzív kiveitelben. Gyönyörűen
kidolgozott kedves teknősökkel kell átjutni a szövetre nyomtatott,
hexa-mezőket mutató játék térben a másik oldalra. Az átugrott
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teknősök a hátukra fordulnak, és aki egy hanyatt dőlt teknőst átugrott, az ezt maga mellé állíthatja.
Játékosok száma:                2 Életkor:8+   Ára: 6.200,-Ft

ZOOLORETTO                      Ára:6.600,-Ft
A Zooloretto társasjáték játékosainak mindegyike egy-egy állatkertet vezet, és
azon igyekszik, hogy minél látványosabb állatokkal, valamint fagylaltot,
pattogatott kukoricát és képeslapokat áruló bazárokkal magához vonzza a
látogatókat. A játékosok egymás után húzzák fel a lapokat, amiket aztán
elhelyezhetnek az állatkertjükben. Külön pont, ha egy hímnek és nősténynek
gyermeke születik, ami még több látogatót vonz. De a játék során arra is

vigyázni kell, hogy az állatkert szabad mezői gyorsan megtelnek, és a fölösleges példányokat nem
könnyű eladni a szomszédos állatkerteknek. A Zooloretto magyar weboldala: www.zooloretto.hu.

AQUARETTO                  Ára: 6.600,-Ft
A 2007-es év játékának, a Zoolorettonak folytatása végre megérkezett! Igazi
különlegessége, hogy a Zooloretto kiegészítőjeként ugyanúgy játszható, mint
önmagában. Játékmenetében követi elődjét, ám mégis van benne annyi változás,
hogy ne lehessen a már jól bevált stratégiát alkalmazva ugyanolyan sikereket
elérni.         Játékosok száma: 2-5 Életkor: 8+

SPLASH ATTACK                    Ára:4.200,-Ft
9 színes hal békésen úszkál együtt a tóban egy éhes piros piranjával. Dobj a
kockával és legyél te az első, aki kifog egyet a kilencből. Ha a dobókockával
eltaláltad a hal színét és mintáját, eldöntheted, hogy megeszed vagy
visszadobod a vízbe. A játék megnyeréséhez három halat kell megenned!
Játékosok száma: 2-4                                  5 éves kortól ajánlott!!

ABALONE quattro
A világ egyik legsikeresebb stratégiai, logikai játékának négyszemélyes
változata. A játék sikere az egyszerűségébôl adódik. A játékszabály percek
alatt elsajátítható és kezdôdhet a küzdelem, melyhez a sakk játékhoz
hasonló logikai és kombinációs készség szükséges. A játékfelületen
különböző színű golyók sorakoznak egymással szemben. Vajon kinek
sikerül az ellenfél golyóját kilökni a játékmezôn kívülre? A játék

népszerűségét bizonyítja az évente megrendezésre kerülô világbajnokság, melyen tömegek vesznek
részt. Ára: 9.800,-Ft

Happy Cube
Habszivacsból készült 2D és 3D puzzle. 3D méret: 4x4x4 cm. 2D
méret: 120x90x8 mm. Celofánba csomagolva. Szingli, 6 színben.
Ára: 600,- Ft

Happy Cube Family
Habszivacsból készült 2D és 3D puzzle család (6 lemez). 3D méret: 4x4x4 cm.
2D méret: 120x90x8 mm. Papírba csomagolva. 6 lapos.

Ára: 2.800,-Ft

http://www.zooloretto.hu/
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CUBI CUP             Ár: 4.200,- Ft        tiszta fa: 4.990,-
A CubiCup egy izgalmas, 3 dimenziós logikai társasjáték, amit
ketten játszhatnak. A játékosok tetszőleges helyre felváltva rakják a
kockákat, körönként egyet-egyet. Ha valamelyiküknek sikerül
kelyhet rakni, akkor az ellenfélt rákényszeríti egy kocka lerakására.
Az nyer, aki az utolsó kockát felteszi a csúcsra. Fejleszti a térlátást,
a stratégiát, a logikus gondolkodást. Játékosok száma: 2   életkor:5+

SZUPER FARMER
A Szuper farmer megalkotója a kiváló lengyel matematikus, Karol
Borsuk volt, ezért a játék szabályai matematikai törvényszerűségekre
épülnek. Ez a maga nemében páratlan játék gazdálkodni tanít, amihez
előrelátásra, számolásra, tervezésre és a kockázatok felmérésre lesz
szükséged. Ezeket a mai világban nagyon fontos készségeket a Szuper
farmerrel játszva gyakorolhatod! Pedig a játék nagyon régi, a II.

világháború idején keletkezett. Ajánlott: 7 éves kortól, 2-6 játékos részére Karton: 3.200,- Ft
műanyag: 3.500,-Ft

FARKAS ÉS A BÁRÁNYOK
Gyűjts össze minél nagyobb nyájat! Építs karámot, hogy megvédhesd a
bárányaidat az éhes farkastól! Ha körbekerítetted őket, nyertél! A játék maga
1999-ben született és azóta számos országot meghódított, még a legigényesebb
játékosokat is lázba hozza, képes lenyűgözni.
Családi társasjáték, 7 éven felieknek, 2-4 játékos részére Ár: 3.200,- Ft

TRAVERSE
Kombinálja a sakk és a dámajáték legjobb tulajdonságait. A négy egyedi
játékbábu gömb, kocka, tetraéder és gyémánt, saját speciális módon
léphet, ugorhat. Aki először átviszi az összes bábuját a szemközti vonalig,
az nyeri a játékot. Kitűnő családi játék.
Játékosok száma 2 vagy 4. Életkor: 7+ Ára: 8.700,-Ft

TRAPTURE
Izgalmas taktikai játék. Cél: a tekergő falakkal négy oldalról bekeríteni a a
cövekeket. Nyer, akinek a legtöbb cöveket sikerül bekeríteni.

Ajánlott életkor: 6+      Játékosok száma: 2 Ára: 7.800,-Ft

SKAPES UP (Fel a formákkal!)
Izgalmas stratégiai játék színekkel és formákkal. Gyűjtsd össze a
formákat, egyeztesd és rakd ki! A formákat időre kell a táblára helyezni,
a megadott szabályok szerint.
Játékosok száma: 2-4.   ajánlott életkor: 7+ Ára: 7.800,- Ft

Khet - lézeres stratégiai játék fénysebességgel
Ez a játék ötvözi a klasszikus stratégiai tábla játékokat (pl.
sakk) a modern lézer technológiával. A játékosok felváltva
forgathatják vagy mozgathatják az Egyiptomi stílusú
bábukat amelyeknek a felületük matt vagy egy-, két tükörrel
van ellátva. A négy fajta bábu (Fáraó, Obeliszk, Piramis és a Djed
oszlop) közül a kiválasztott egyszerre egy kockát léphet
előre, hátra, balra, jobbra vagy átlósan vagy helyben marad és egy negyed fordulatot tehet.
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Minden egyes lépés után lőnünk kell a táblába beépített lézerrel. A lézersugár tükörről-tükörre
pattan; ha a sugár olyan felületet érint ami nem tükrös akkor az a bábu kiesik a játékból. A
végső cél, hogy az ellenfél fáraóját eltaláljuk miközben a sajátunkat megvédjük!
Ára: 15.570,-Ft

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Make'n Break
Akciójáték. A játékosok kártyákat húznak, és időre fel kell építeni a
kártyán látható "kockavárat". Gyorsaság, figyelem, a remegő
kéz könnyen hibázhat! (felnőtteknek is nagyszerű szórakozást nyújt,
családi játék!) 8-99 éves korig. 2-4 személy. Játékidő: 30
perc.
Fejleszti a kézügyességet, a koncentrációt, a türelmet, a térlátást, az
összehasonlító képességet.
                               Ár: 5.390,- Ft

Make'n Break Extreme 264322
Az eredeti játék nehezített változata
6.800,- Ft

That's life - Ilyen az élet! - Társasjáték           Ára: 6.500,-
Ez a játék olyan, mint az élet - hol szerencse, hol balsiker. Zseniálisan
egyszerű, mégis hallatlanul izgalmas a legutolsó pillanatig.
Ajánlott: 8 éves kortól                     Játékosok száma: 2-6

SCRABBLE ORIGINAL
Egy rendkívül szórakoztató, mégis egyszerű játék. Ideális családi
játék vagy baráti társaságnak is izgalmas. A szócsaták főként a
betűértéket vagy szóértéket duplázó mezők körül zajlanak. A
Scrabble lenyűgöző, gondolkodásra serkentő szórakozást nyújt
minden játék során, tehát húzzunk betűket, törjük a fejünket, és
próbáljuk meg a legmagasabb pontszámot elérni.                  Ajánlott
életkor: 6 év felett Ár: 6.900,- Ft

GYERMEKLÁNCFŰ Társasjáték
A játékosok megpróbálják a labdát a színüknek megfelelő virágkorongra
fújni. A játékot az a játékos nyeri, aki elsőként gyűjti össze az összes
virágkorongot a saját színében. Kitűnően fejleszti a koordinációs
képességet, a szájmozgást befolyásoló érzékszervet. Nagyon hasznos
segítség lehet logopédiai fejlesztések: légző-, hang- és beszédgyakorlatok
során.    Ajánlott életkor: 5+      Játékosok száma: 2-4  Ára: 3.200,-Ft

RUBIK KOCKA  (3x3)                     Ár: 2.300,-Ft

Rubik Kocka 2X2-es  ára: 1800,-Ft
Rubik kocka 4x4-es  3.800,-Ft
Rubik kocka 5x5-ös 5.000,-Ft
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Rubik kígyó: 2.800,- Ft

RUBIK GUBANC                                  Ár: 1.800,- Ft
3X3-as mezőt kell összerakni a gubancos lapokból.
Fejleszti a problémamegoldást, a logikát, a kreativitást, kombinációt.
Játékosok száma: egyedül vagy csoportosan      8 éves kortól (ritkán kapható)

JÁTÉKGYŰJTEMÉNY
Ajánlott életkor: 6 év felett
150 féle játék
Ár: 2.600 Ft

UNGAME kommunikációs társasjáték
Egy játék, amely összehoz...      Kérdések, amiket mindig meg szerettél
volna válaszolni...   Kérdések, amelyeket régóta fel szerettél volna
tenni...         A játék, amit az élet szerzett...     Ajánlott életkor: 6 év felett
Ár: 2.600,- Ft

Tabu, a tiltott szavak játéka (Hasbro)
Körül tudnád írni a szörfözést úgy, hogy nem mondhatod ki a "hullám", a "víz",
a "tengerpart", a "deszka" és a "szörfruha" szavakat? Próbáld meg! A játék során
a csapatoknak el kell jutniuk a kitalálandó szóhoz úgy, hogy segítőjük a
legkézenfekvőbb szavakat nem mondhatja ki. Sikeres összjáték esetén a csapat
valamelyik tagja lesz a szókimondó. Ajánlott: 12 éves kortól
Játszhatják: min. 4 fő         7.200,- Ft

Fortélyos ujjak                       Életkor: 4+  Játékosok: 1-2
A készségfejlesztő játék a következő fejlesztési célhoz alkalmas:
  - Grafomotoros fejlesztés
  - Tervezés, gondolkodási stratégiák fejlesztése
  - Türelem gyakorlása.
      Ára:  3.400,-Ft

TWISTER 14525 Ár: 5.700,- Ft
Ezzel a játékkal kacagásból nem lesz hiány! A főszerep az ügyességé,
és az egyensúlyé! A játékosok egymás hegyén-hátán tekeregve
igyekeznek a színes pontokon maradni. Itt aztán minden figura
kipróbálható! Születésnapi partik elengedhetetlen kelléke!
Játékban részt vevők száma: párosan,csoportosan
Fejlesztési területek: nagymozgás, kommunikáció-szociabilitás,
érzelem-akarat. Speciális területek: értelem, tanulás-magatartás,

mozgás Ajánlott életkor: 7-12

Cikkszám: 41357
TWISTER-PARTI táskával       00124
Ajánlott életkor: 7+
Ár: 5.900 Ft
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   Cikkszám: 15614 BETŰTORONY Ár: 5.200,- Ft
Gondolkodj három dimenzióban! Ebben az izgalmas szókirakó
játékban valóban új dimenziók nyílnak meg a játékosok előtt. Szó
szerint. A betűk egymásra halmozásával újabb és újabb szavak
jöhetnek létre. Az egyetlen szókirakó játék, ahol igazán elhalmozhatod
szóötleteiddel barátaidat.

LÜK

LDI-002
bambinoLÜK kirakókészlet

            2.900,-Ft

LDI-101 LDI-102
Számolni tanulok 1. Számolni tanulok 2.
ismerkedés a számokkal 3-5 ismerkedés a műveletekkel 4-6
éveseknek éveseknek
510,-Ft                                510,- Ft

 LDI-104 LDI-105
Jól figyelj! 1. Jól figyelj! 2.
koncentrációfejlesztő koncentrációfejlesztő
játékok 3-5 éveseknek játékok 3-5 éveseknek
510,-Ft 510,-Ft

LDI-106 LDI-107
Állatok a ház körül Állatok az állatkertben
3-5 éveseknek 3-5 éveseknek
510,- FT 510,-Ft

LDI-108 LDI-109
Képek és formák 1. Képek és formák 2.
3-5 éveseknek 3-5 éveseknek
510,- Ft 510,- Ft

http://www.luek.hu/webset32.cgi?Dinasztia-LUEK@@HU@@2@@197395202#1
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LDI-103 LDI-001
Hasonlítsd össze! Legelső bambinoLÜK füzetem
3-5 éveseknek Felfedező füzet 2-3 éves kortól
510,- Ft 510,-Ft

LDI-003
miniLÜK kirakókészlet

2900,- Ft

LDI-201 LDI-202
Iskolába készülök! Figyelemfejlesztő gyakorlatok
4-6 éveseknek 5 éves kortól
510,- Ft 510,- Ft

LDI-203 LDI-204
Szemrevaló fejtörők Már hatig számolok
5-7 éveseknek 5-7 éveseknek
510,-Ft 510,- Ft

LDI-205
Már tízig számolok
5-8 éveseknek
510,-Ft

LDI-301 LDI-302
Játékos angol 1. Játékos angol 2.
7-10 éveseknek 7-10 éveseknek
510,-Ft 510,-Ft
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LDI-303 LDI-304
Játékos angol 3. Játékos angol 4.
8-11 éveseknek 8-11 éveseknek
510,- Ft 510,-Ft

LOGICO

LOGICO PRIMO alaplap PICCOLO alaplap

3450,- Ft 3450,-Ft

PRIMO Feladatlapok      1050,- Ft

Számolgató 1. Képrejtvények

Vidám kis történetek Állatkertben

Farsangi mulatságok Bújócska

PICCOLO

Hangkereső Koncentrációs       gyakorlatok
 1050,-
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Rajzos nyelvi rejtvények Forgatások, tükrözések teszt

Fajátékok

Cikkszám: 15924
Fa dobozos MAROKKÓ 25cm 5406
Ajánlott életkor: 3-6 éves Ár: 450,- Ft

Bálnás mágneses Öltöztető maci család
horgász puzzle (3-as)
Ára: 1.550,-Ft Ára: 2.200,-Ft

 Építőkocka                           Építőkocka                 Bábel-torony                       Kicsi munkapad
 (3 cm-es, natúr)                 (4 cm-es, színes)
Ára: 2.580,-Ft                     Ára: 3.850,-Ft                Ára: 3.200,-Ft                      Ára 11.000,- Ft

Szerszámos láda                                        Satupad                                     Kombi építő
Ára: 2.990,-Ft                                       Ára: 2.900,- Ft                              Ára: 5.200,-Ft

Várépítő montessori  Hármas montesszori    Négyzetes torony        Oroszlános montesszori
    Ára: 2.680,- Ft           Ára: 2.950,-Ft               Ára: 2.100,-Ft                Ára: 2.100,-Ft

http://www.fakopancs.com/aruhaz/product_info.php?products_id=
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Állatos formalap                            Csíkozott formalap                 Sokszöges formalap     1.850/db

Bébilap 2.100,-Ft    Natúr bébi logi  720,-   Egyensúlyozó katica és maci  1.100,-Ft/db

Színes dühöngő                                Farmos dühöngő                              Rovaros dühöngő
   Ára: 1.850,-Ft                                    Ára: 1.950,-                                      Ára: 1.950,-

Cipős fűzőcske            Görkoris fűzőcske         Fűzős lány öltöztető        Kutyaólas fűzőcske
Ára: 1.100,-Ft               Ára: 1.100,-Ft                    Ára 1.100,-Ft                   Ára: 850,- Ft

90 Gyöngy dobozban   Gyöngyfűző pillangós   Gyöngyfűző szives       Gyöngyfűző kerek dob.
Ára: 2.450,- Ft/db

Kicsi építős vonat          Kicsi színes vonat               Nagy építős vonat           Tehervonat
3.500Ft                           2.890,-                                4.000,-Ft                             2.480,-

http://www.fakopancs.com/aruhaz/product_info.php?cPath=26_54&products_id=204
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Figurás dobáló               Hagyományos dominó       Járműves dominó            Kresz dominó
      2.750,- Ft                              1.650,-Ft                           1.490,- Ft                      1.490,-Ft

Állatos memória                       Járműves memória                    Vegyes memória       1.700,-Ft/db

      Sakk
Kicsi: 2.100,-Ft            Kínai dáma                  Malom               Mesterlogika      Térbeli amőba
Nagy: 2.500,-Ft                 2.190,-                    1.650,-Ft                  2.750,-Ft              2.990,-Ft

Bambusz társasjátékok

       Rapelli                      Rapídó                 Pandabó                 Písa                     Colora
      6.450,-Ft                  4.400,-Ft                3.200,-Ft               4.550,-Ft                6.050,-Ft

      Trapecolo              Piscari                     Pallina                    Battelo                   Caroti
       6.450,- Ft               3.200,-                   6.450,- Ft                 6.450,-Ft              6.450,-Ft
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Logikai játékok

Ördöglakatok     1.080,- Ft /db

Kígyókocka  nagy   Szinpárosító 8.       Színskála kirakó     Varázshenger    Összeillő korongok
   1.800,- Ft                         1.270,-                     1.800,-                     2.730,-                    1.800,-

Mini football puzzle Mini Sodoku              Dog puzzle          Love test             Release my mouse
1.080,-Ft                        1.440,-Ft                   1.800,-Ft            1.800,-Ft                     1.800,- Ft

Soma kocka    Dominó kocka        Burr pzzle 2.         Star puzzle           Airplane puzzle
 1.080,- Ft              1.800,-Ft                1.800,-Ft             1.800,-Ft                    1.800,-Ft

Moon Walker   Crazy Loops                    Escape 21         Színpárosító 12.      Gordian Gates
  1.800,-Ft               1.800,-Ft                       1.800,-Ft                 1.800,-Ft                  1.800,-Ft
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Fa gyermekjátékok

 Mesekockák:              1.700,- Ft                   1.700,-Ft                 1.050,-Ft                   1.050,-Ft

Golyóvezető halas         sajtos                   űrhajós                    labirintus 1.           labirintus 2.
       3.290,-Ft                3.500,-Ft                 3.500,- Ft                  500,-Ft                      500,-Ft

Jojók többféle színben és mintával   275,- Ft -  430,-Ft –ig

Oktatási eszközök

Golyóvezetők:
     5.150,- Ft                  1.950,- Ft               1.650,- Ft               4.150,- Ft             2.200,- Ft

Golyóvezetők:  2.200,-Ft /db

Festős számpárosító            Számlépcső                 Nyitható számoló    Számos fa mesekönyv
     1.650,- Ft                           2.950,- Ft                          2.750,-Ft                      2.190,-Ft
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Útvesztők: 2.980,-Ft             1.990,-Ft                            1.990,-Ft                        2.190,-Ft

Íráselőkészítő                          Mozaik                         Szorzótábla                Rajzsablonok
    2.950,- Ft                            3.990,- Ft                          2.480,-Ft                      3.580,Ft

Puzzle: 930,-Ft                930,-Ft                1.490,-Ft                    2.990,- Ft             1.990,- Ft

Fogantyús puzzle:                                                                                                      zenélő puzzle
          1100,-Ft              1100,- Ft                   1100,- Ft                   1100,-Ft                   1.990,-Ft

Bábszínház kellékek

Paraván:60x60cm Paraván: 60x60cm
   4.700,-Ft 4.700,-Ft

Mágneses bábszínház:        3.800,- Ft
A színház négy mesét tartalmaz:
   - Piroska és a farkas
   - A három kismalac
   - Hamupipőke
   - Pinocchio
Fejleszti a szókincset és a képzelőerőt. Összerakott méret: 32 x 17 x 22 cm
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32 féle Három ujjas plüss báb: 1.600,- Ft /db

31 féle öt ujjas plüss báb:  2.100,-Ft –tól (kicsi) 2.950,-Ft –ig (nagy)

25 féle Három ujjas textil báb:   980,- Ft/db

 29 féle ujjbáb  330,-Ft /db


	That's life - Ilyen az élet! - Társasjáték           Ára: 6.500,-

