Hry pro rodinu

CARCASSONNE: JUBILEJNÍ EDICE 20 LET
Hra Carcassonne slaví 20 let! Při této příležitosti jsme pro vás připravili krásné jubilejní
vydání.
Ponořte se do atmosféry slavného středověkého města Carcassonne a jeho okolí. Stavte
a obsazujte města, cesty, kláštery a louky.
Hra je pokaždé jiná, krajinu vytváříte společně přikládáním dílků a vysíláte do ní své družiníky. Někdy se vyplatí soupeřit, jindy spolupracovat.

POČET HRÁČŮ

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

2–5

7+

35 min

CARCASSONNE SAMOSTATNÉ VARIANTY HRY
NÁROČNOST

Tematicky zaměřené samostatné hry, ve kterých si zahrajete na lovce a sběrače,
nebo budete skládat krajinu s dětmi již od 4 let.

CARCASSONNE ROZŠÍŘENÍ
Zvládli jste základní hru Carcassonne a chcete poznat nová dobrodružství? Můžete sáhnout po libovolném rozšíření!
Každé rozšíření přináší několik nových pravidel a další kartičky krajiny, které vám otevřou ve hře nové možnosti a varianty.

CARCASSONNE BIG BOX
Už víte, že Carcassonne je tou správnou
volbou? Pořiďte si základní hru a k ní rovnou 11 rozšíření!

Hra pro rodinu

BANANAGRAMS
Představujeme geniálně prostou – prostě geniální hru BANANAGRAMS. Co nejrychleji složte
písmena do mřížky, zatímco se vás ostatní snaží předběhnout! Žádná tužka, papír, herní plán, ani
čekání na svůj tah, jen bleskové skládání písmenek z banánu, který s sebou můžete vzít kamkoli!
Tato skvělá slovní hra je celosvětovým bestsellerem díky své jednoduchosti, rychlosti a dynamice. Současně se řadí mezi vzdělávací hry – rozvíjí slovní zásobu a obecně práci s jazykem.
Zábavné a praktické balení je ideální na cesty. Pravidla obsahují čtyři varianty pro různé příležitosti, včetně sólové hry.

POČET HRÁČŮ

1–8

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

7+

15 min

NÁROČNOST

Hra pro rodinu

MIKRO MAKRO:
MĚSTO ZLOČINU
Kooperativní detektivní hra s unikátním systémem
hledání na herním plánu.
Společně vyřešte spletité kriminální případy, zjistěte motivy, hledejte důkazy a usvědčte pachatele.
Velký herní plán (110x75 cm) se stovkami zajímavých detailů obsahuje 16 základních detektivních
příběhů a další bonusové.
Skvěle funguje v rodinách s dětmi, ale osloví
i další skupiny hráčů.
Vítěz ocenění Spiel des Jahres 2021.

NOVINKY

POČET HRÁČŮ

VYZKOUŠEJTE
PŘÍMO TADY!

1–4

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

10+

30 min

NÁROČNOST

Hry pro rodinu

DESÍTKA ČESKO
Nová hra z řady Desítka, která se točí kolem naší vlasti. Osvědčený princip tentokrát
postavený na originálních otázkách o České republice.
200 okruhů, 2000 otázek a správných odpovědí z českých luhů a hájů – to vše
v oblíbeném Smartboxu uloženo tak, abyste hru mohli brát všude s sebou.
Samostatná hra, kterou je možné libovolně kombinovat s původní hrou Desítka.

DESÍTKA JUNIOR
POČET HRÁČŮ

2–8

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

10/8+

20 min

NÁROČNOST

Oblíbená hra Desítka tentokrát ve verzi speciálně
určené pro hraní s mladšími hráči. Hra vychází z důvěrně známých principů a lze ji hrát zcela samostatně – základní hru Desítka potřebovat nebudete.
Čeká vás nová porce otázek a možných odpovědí,
nové výzvy, nová porce zábavy zejména pro rodiny
s dětmi.
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Vědomostní hra úplně nového typu, ve které hráči nemusejí čekat na svůj tah tak dlouho
jako v jiných hrách.
Ke každému okruhu ve hře přísluší 10 otázek a 10 možných odpovědí. Všichni hráči dostanou šanci odpovídat v každém okruhu otázek. Pokud odpovíte správně, získáte jeden
z žetonů odpovědí jako bod. Když jste znovu na tahu, můžete hledat další správnou odpověď. V tu chvíli ovšem podstupujete riziko, že body získané dříve v tomto okruhu ztratíte.
Budete hrát na jistotu, nebo riskovat? Ve hře je 200 okruhů, 2000 otázek a 2000 správných odpovědí. To vše v kompaktním balení zvaném Smartbox s počítadly bodů a žetony
odpovědí. Desítka je skvělá hra, obzvláště vhodná na cesty.
DESÍTKA: ROZŠÍŘENÍ
První velké rozšíření obsahuje kompletní sadu nových okruhů, otázek a odpovědí pro základní hru Desítka. Tématická rozšíření nabízejí otázky z oblastí cestování, hudba a jídlo
a pití. Karty ze základní hry můžete kompletně nahradit, nebo je možné všechna rozšíření
libovolně kombinovat.

NOVINKY

POČET HRÁČŮ

2–8

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

10+

20 min

NÁROČNOST

Hry na párty

KRYCÍ JMÉNA

HVĚZDA

2016
Hr

a j e m e .c z

Původní česká hra autora Vlaadi Chvátila sbírající úspěchy po celém světě – vítěz
nejprestižnějšího světového ocenění Spiel des Jahres 2016, nejlepší párty hra historie
dle celosvětové herní databáze www.boardgamegeek.com.
Slovní asociační hra pro dva týmy tajných agentů. Vaším úkolem bude odhalit jména
všech agentů vašeho týmu dříve, než tak učiní soupeř. Pozor si však musíte dávat na
nájemného vraha, který hru okamžitě ukončí!
Skvělá hra pro větší partu lidí, kde je důležitá komunikace, sledování soupeře a vymýšlení originálních asociací.

POČET HRÁČŮ

2–7

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

10+

20 min

NÁROČNOST

KRYCÍ JMÉNA: DUET
Světově proslulá hra ve speciální úpravě jen pro dva hráče. Stále stejný
princip nápovědy použijte k tomu, abyste odhalili tajné agenty. Ovšem
nyní budete pracovat společně!
Hru můžete hrát samostatně jen ve dvou hráčích, nebo si kartičkami
s krycími jmény obohatit základní verzi hry.

KRYCÍ JMÉNA: OBRÁZKY
Další verze hry KRYCÍ JMÉNA v obrázkové variantě! Obrázky před vámi
otevírají novou dimenzi této jedinečné párty hry a poskytnou vám nové
a nečekané kombinace.
Skvělá možnost pro hráče, kteří preferují hry s obrázky. Pro náročnější
hráče je tu možnost zkombinovat obě varianty hry – slova i obrázky.

KRYCÍ JMÉNA: DISNEY
Baví vás Krycí jména a zároveň milujete pohádky studia Disney? Pak
potřebujete právě tuto hru. Můžete hrát ve variantě se slovy i s obrázky.

Hry pro děti

JURSKÁ SVÁČA A JURSKÁ VÉČA
Série dvou dětských her s unikátně provedenými figurkami.
Každá hra samostatně pro 2 hráče, která lze navíc zkombinovat do týmové hry pro až 4 hráče.
Mladí brontosauři ze všeho nejraději pojídají šťavnaté lístečky na pastvinách, kde bydlí. K vítězství musíte svým týmem brontíků sežrat více lístečků než soupeř – nebo povolat
hrozivého T‑rexe, aby soupeřovy brontíky zaplašil!
Ve druhé hře spolu soutěží týmy triceratopsů, kteří se musí
obávat nebezpečného velociraptora.

POČET HRÁČŮ

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

2–4

6+

15 min

NÁROČNOST

KOMÁŘÍ HODY

NOVINKA

Každý ze dvou hráčů se chopí jednoho loveckého týmu, sestávajícího
z tukana a chameleona, a vydají se nachytat si z jezírek lahodné komáry. Ti největší fajnšmekři si pochutnají na vyhlášené delikatese:
zlatých komárech.

Hra pro rodinu
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Celosvětově jedna z nejlépe hodnocených her let 2018 a 2019. Vítěz ceny
Kennerspiel des Jahres 2019. Neuvěřitelně zajímavá kombinační hra s jedinečným grafickým zpracováním.
Budete představovat nadšené ornitology, pozorovatele ptactva, badatele a sběratele, snažící se přilákat do své voliéry co nejúžasnější ptačí exempláře.
Voliéra zahrnuje tři různé biotopy a každý pták pomůže rozvinout vaši ptačí zoo
v určité oblasti: shánění potravy, snášení vajec a získávání nových přírůstků
do voliéry.
NA KŘÍDLECH: PERUTĚ EVROPY A OPEŘENÁ OCEÁNIE
Sýkora, vrána, kos, čáp či volavka. Díky evropskému rozšíření můžete své voliéry
konečně zabydlet i ptáky, které potkáváte v parku či pozorujete z okna svého
domu. V Oceánii naopak najdete nejzvláštnější ptáky světa a nektar, novou „žolíkovou“ potravu.

POČET HRÁČŮ

1–5

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

10+

60 min

NÁROČNOST
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Stále oblíbenější hra, která přináší napětí v každém chvíli!
V rolích pokoutních mastičkářů, svérázných léčitelů a alchymistů budete postupně
losovat ze svého sáčku přísady do léčivých lektvarů, dokud nedojdete přesvědčení, že
nic lepšího už ze svých zásob neuvaříte. Ale pozor! Jediná kulička sanytru navíc může
představovat příslovečnou poslední kapku a způsobit výbuch celého vašeho kotlíku!
KVEDLALOVÉ Z KVEDLINBURKU: KOŘENÁŘKY
Rozšíření přináší herní materiál pro pátého hráče. To však není všechno! Do hry vstupuje nová přísada, čertovo kvítí, obří dýně a 6 nových
knih receptur, tedy spousta novinek. Kdo není v lektvarech pečený
vařený, může využít rady tří nových pomocnic: babek kořenářek.
KVEDLALOVÉ Z KVEDLINBURKU:
ALCHYMICI
Věhlas kvedlalů z Kvedlinburku dávno překročil
hranice města. Jejich léčitelské umění je stejnou měrou známé chvalně i nechvalně.

POČET HRÁČŮ

2–4(5)

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

10+

45 min

NÁROČNOST

Pacienti s nejrůznějšími chorobami – často
i exotickými – se sbíhají zblízka i zdáli, aby
se nechali „odborně“ ošetřit. V rozšíření navíc
najdete 20 nových karet jasnozření, dvě nové
knihy i sadu žetonů čertova kvítí a také náhradní bílé žetony sanytru.

ALENČINA
ZAHRÁDKA
Krásná tetrisová hra pro celou
rodinu.

NOVINKA

POČET HRÁČŮ

1–4

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

8+

30 min

NÁROČNOST

Královna si přeje, aby stromy
rostly co nejdále od sebe a aby
celou Říši divů zaplavily ty nejpřepychovější růžové keře na
celém širém světě. Leč pokud
mezi nimi nepovede upravená
cestička, po níž by mohly důstojně kráčet šachové figurky,
bude to jistojistě zahradníky
stát hlavu! Alenka nemá tušení,
jaká neuvěřitelná dřina ji čeká,
když nabídla zahradníkům pomocnou ruku.
Pomozte Alence vytvořit pro
Srdcovou královnu tu nejkrásnější zahradu přesně podle jejího gusta!

Hry pro rodinu

STEZKY TUKANŮ
Nová hra ze stále oblíbenějšího
žánru „Flip & Write“. Svižná hra
s jednoduchými pravidly, která
ovšem nabízí dostatek strategických možností. Ocení ji
jak rodiny s dětmi, tak zkušení
hráči.
Tukaní ostrovy jsou plné pozoruhodných tvorů a známek
prastarých civilizací. Vaším
úkolem je vystavět na tomto
nepříliš známém souostroví
síť stezek, která domorodcům
usnadní přesun mezi vesnicemi
a umožní jim navštívit co nejvíce
místních atrakcí. Ať vyhraje ten
nejlepší stavitel!

POČET HRÁČŮ

1–8

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

8+

15 min

NÁROČNOST
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MARS: TERAFORMACE
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Meziplanetární korporace soutěží v přetváření Marsu na obyvatelnou planetu.
Vynakládají obrovské sumy peněz a používají nejnovější technologie, aby zvýšily teplotu, obsah kyslíku v atmosféře a vytvořily oceány vody.
Bude to vaše korporace, kdo povede lidstvo do nové éry dějin?
Dobývání Rudé planety začíná!
MARS: ROZŠÍŘENÍ
Pět různorodých rozšíření, která přinášejí do hry řadu nových prvků.
Teraformujte další oblasti povrchu Marsu a dokonce i Venuši. Posilte svoji korporaci ještě před začátkem hry. Vysílejte obchodní flotily k okraji sluneční soustavy. Rozšíření Neklid přináší do hry globální události a také vysokou politiku.

POČET HRÁČŮ

1–5

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

12+

90–120 min

NÁROČNOST

MARS BIG BOX

EXPEDICE ARES

Skvělá možnost, jak snadno
a přehledně nasklskádat
hru se všemi rozšířeními do
jedné krabice. K tomu sada
unikátních 3D dílků pro hru
a balíček promo karet.

Nová, samostatná hra na motivy světově proslulého bestselleru Mars: Teraformace!
Hra navazuje na principy
známe z hry Mars: Teraformace, ale jde o novou,
samostatnou hru s novým
základním nechanismem.
Předchozí zkušenosti přijdou vhod, ale nejsou ani
v nejmenším podmínkou!
Naopak může být skvělým
vstupem do světa Marsu pro
ty, kdo původní hru neznají.

POČET HRÁČŮ

1–4

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

12+

60 min

NÁROČNOST

Hra pro rodinu

PELÍŠEK
Hra o vytváření skládaček z pestrobarevných dílků pro celou rodinu.
Představujete v ní milovníky koček, kteří se snaží pro své mazlíčky
utkat z barevných útržků ve tvaru šestiúhelníkových dílků tu nejkrásnější dečku. Komu se podaří na svou desku složit dílky nejšikovněji, aby
získal nejvíce bodů za splněné úkoly, vytvořené pelíšky a přišité knoflíky?

POČET HRÁČŮ

1–4

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

10+

45 min

NÁROČNOST

Hra pro rodinu

KASKÁDIE
Pestrá hra pro celou rodinu, ve které budete z dílků skládat úchvatnou
krajinu pacifického severozápadu.
Vydejte se na cestu do líbezného regionu Kaskádie a pokuste se vytvořit co nejharmoničtější ekosystém. Vaše tahy budou velmi prosté –
vezmete si dvojici destičky prostředí a žetonu zvířete a přiložíte je ke
své mapě. Na závěr získáte body za zvířata a za co největší oblasti
shodného biotopu. Bodování je v každé partii jiné, takže pokaždé
vzniká úplně jiná pestrá skládačka.

POČET HRÁČŮ

1–4

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

10+

45 min

NÁROČNOST

Hry pro náročné

ZTRACENÝ OSTROV ARNAK
Celosvětově úspěšná hra českých autorů Mín a Elwena.
Na neobydleném ostrově v dosud neprobádaných vodách oceánu nalezli badatelé stopy pradávné civilizace.
Nyní stojíš v čele jedné z expedic, které se vydávají ostrov důkladně prozkoumat. Podaří se vám porazit mocné
strážce a nalézt dávno ztracené artefakty?
Ztracený ostrov Arnak neotřelým způsobem kombinuje
mechaniky deck buildingu, worker placementu a resource managementu. Bude to právě tvoje expedice, které
se podaří odhalit tajemství ostrova?

POČET HRÁČŮ

1–4

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

12+

90 min

NÁROČNOST

Hry pro náročné

NA VLNÁCH NEZNÁMA
Koopeartivní hra, která přináší pirátská dobrodružství ve světě plném
magie!
V této hře se hráči ponoří do života pirátů na palubě té nejskvělejší lodi,
jaká se kdy plavila po všech sedmi mořích. Zahrajte si napínavé scénáře
a prožijte unikátní příběhy, v nichž se spolu s přáteli budete rozhodovat,
zda zachráníte svět, nebo ho naopak oškubete o všechny prachy!
Každá partie hry Na vlnách neznáma představuje fantastické dobrodružství plné objevování podivuhodných zákoutí celého světa. Ve hře budete
drancovat a plenit, hromadit kořist, zakopávat truhlice s pokladem na
tajných místech a zúčastníte se nejedné lumpárny, kterou by vaše maminka dozajista neschvalovala.

POČET HRÁČŮ

3–7

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

14+

200 min

NÁROČNOST
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Sci-fi hra s detailními figurkami o přežití na kosmické lodi infikované neznámou životní
formou.
Palubní AI hlásí kritický stav lodi a probouzí posádku z hibernace. Vaším úkolem je
najít poškození, loď opravit a bezpečně se vrátit na Zemi. Někdo však vypáčil hibernační
kóji jednoho astronauta a udělal mu krvavou díru do hrudníku. Po celé lodi se rozléhají
neznámé mimozemské zvuky... Budete tváří v tvář nepředstavitelné hrůze dál věřit
ostatním členům posádky?
KARNOMORFOVÉ & PSYCHONAUTI
Každé z těchto rozšíření nahrazuje vetřelce ze základní hry novými
figurkami s jejich vlastními kartami a pravidly, čímž promění hru Nemesis v nový zážitek.
Karnomorfové jsou výplodem mimozemského mutagenního viru. Sílí
tím, že žerou mrtvoly a mršiny, a dokonce může jejich vlivem zmutovat
i lidská posádka.
Psychonauti způsobují posádce hrůzné
a násilné halucinace a při dlouhé vesmírné izolaci může posádka i zcela ztratit příčetnost.
POČET HRÁČŮ

1–5

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

14+

120 min

NÁROČNOST

Troufnete si na novou rasu vetřelců
a nové výzvy kosmu?

Hra pro náročné

STŘET CIVILIZACÍ
Legendární civilizační hra v novém, aktualizovaném a krásnějším
vydání.
Prozkoumejte území, vybudujte impérium, rozvíjejte technologie.
Ujměte se vedení starověké civilizace ve chvíli, kdy ji tvoří jediná
víska někde na konci světa. Vysílejte osadníky na průzkum okolní krajiny, posouvejte hranice svého území a s využitím pěchoty, jezdectva
i slonů rozšiřte svou slávu a moc do všech kontinentů!
Díky modulárnímu systému budování měst můžete proměnit své malé
osady v majestátní metropole. V akademiích vzkvétá vzdělanost, pevnosti chrání města před nájezdníky, v chrámech mohou lidé vzývat
své bohy a v nejpůsobivějších městech můžete vztyčit i divy světa!
Přepište historii podle svého! Přetvořte svá města v chráněné studnice moudrosti nebo naverbujte armádu, jež zdrtí všechny nepřátele.
Na desce svého národa sledujte, jak vaši lidé získávají nové znalosti,
techniky a dovednosti.

POČET HRÁČŮ

2–4

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

14+

180 min

NÁROČNOST

Hra pro děti

KULIŠÁK
Ko-ko-kooperativní detektivní hra pro celou rodinu.
Z okenního parapetu zmizel vyhlášený koláč paní Dobromily Krupičkové a její
slepičky hledají ko-ko-kohokoli, kdo padoucha viděl! Pohybujte se po plánu,
shromažďujte stopy a pomocí speciálního detektivního skeneru vyřazujte
nevinné lišky. Musíte spolupracovat rychle a správně, protože hladovec si
to s moučníkem míří k doupěti! Dokážete včas ko-ko-kolektivně odhalit, kdo
má v loupeži tlapy, nebo zvítězí lišák Kulišák?

POČET HRÁČŮ

2–4

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

5+

20 min

NÁROČNOST

Hra pro rodinu

OSTROV KOČEK
Hra, v níž budete klást dílky koček do čtvercové sítě a vybírat karty z kolující nabídky.
Možnost sledovat různé strategie přinese výzvu i zkušeným hráčům, hra však nabízí také
sólovou variantu a zjednodušený režim pro rodinné hraní.
Jste ušlechtilí zachránci prastaré populace divokých koček z jejich domovského ostrova,
k němuž míří obávaný arcimág Veth Černoruký. Každou kočku představuje unikátní dílek.
Vy musíte vymyslet, jak jich na loď naložit co nejvíce a pokud možno přitom udržet kočičí
rodiny pospolu.
Budete muset své zdroje vynakládat uvážlivě, bedlivě zkoumat ostrov pomocí karet objevů, zachraňovat kočky, hledat poklady, přátelit se s mystickým plemenem oshaxů a plnit
nejrůznější úkoly. Každý z nich vám může přinést body, stejně jako dobře naložená loď
s rodinami pohromadě!
OSTROV KOČEK:
POZDĚ, ALE PŘEDE
Toto rozšíření přináší nové sady úkolů,
nové dílky koček a pokladů, nové
možnosti bodování a především možnost hrát i v 5 nebo v 6 hráčích. Nové
kočky, lodě a karty úkolů vám přinesou
nové způsoby, jak hrát a vyhrát Ostrov
koček!

POČET HRÁČŮ

1–4

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

8+

60–90 min

NÁROČNOST

Hra pro rodinu

ODYSEA:
SPOLEČNĚ K DEVÁTÉ PLANETĚ
Hra s úplně novým neokoukaným principem kooperativní „štychové“ hry.
Vítěz ocenění Kennerspiel des Jahres (Hra roku pro náročné hráče) 2020.
Hledáme astronauty! Podle vědců se na samotném okraji naší Sluneční
soustavy nachází záhadná devátá planeta. Přes veškeré jejich snahy se
jim však zatím nepodařilo získat nevyvratitelný důkaz o její existenci.
Přidejte se k vzrušujícímu vesmírnému dobrodružství a zjistěte, zda jsou
tyto teorie pouhým sci‑fi, či zda objevíte devátou planetu.
Na cestě napříč Sluneční soustavou čeká 50 různých misí. Uspějete
pouze v případě, že dokážete spolupracovat jako tým. K překonání výzev
a splnění vašeho úkolu bude nezbytná komunikace, ale ve vesmíru může
vše být náročnější, než se na první pohled zdá…

ODYSEA: SPOLEČNĚ DO HLUBIN OCEÁNU

POČET HRÁČŮ

2–5

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

10+

20 min

NÁROČNOST

Samostatně hratelný nástupce úspěšné kooperativní hry Odysea. V tomto
novém, podmořském dobrodružství na vás čekají rozmanité výzvy v podobě 96 různých karet úkolů. K úspěchu celé expedice je nezbytná dobrá
komunikace, avšak pod vodou může být vše náročnější, než se na první
pohled zdá...

Hry pro rodinu

PO

JE

ajeme.cz
Hr

DO

KINGDOMINO

RUČU

Jednoduchá hra pro celou rodinu, která má s klasickou hrou domino společný pouze tvar herních dílků.
Vítěz nejprestižnějšího světového ocenění Spiel des Jahres 2017.
Jako mocní králové hledáte nová místa pro rozšíření svých velkolepých království. Je třeba prozkoumat
všechny druhy krajiny. Ale pozor, jsou tu i další králové, kteří se poohlížejí po stejných krajinách…
Vybudujte to nejskvělejší království!
KINGDOMINO: VĚK OBRŮ
Rozšíření k oblíbené hře Kingdomino i k sesterské hře Queendomino. Přináší velkou věž na dobírání dílků,
větší interakci mezi hráči a nové úkoly pro každou hru.

PO

JE

ajeme.cz
Hr

DO

QUEENDOMINO

RUČU

Varianta oblíbené hry Kingdomino tentokrát
určená pro náročnější hráče. Hrajte samostatně, nebo dohromady s Kingdominem.

DRAGOMINO

NOVINKA

Samostatná hra z rodiny Kingdomino určená
především malým hráčům. Prozkoumejte
rozličné krajiny Dračího ostrova, objevujte
dračí vejce spojováním krajin a najděte více
dračích mláďat než soupeři!

POČET HRÁČŮ

2–4

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

8+ (5+)

15 min

NÁROČNOST

ajeme.cz
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AZUL

PO

JE

Hry pro rodinu

RUČU

Krásná, barevná, svižná hra pro rodinu, která posbírala po
celém světě celou řadu ocenění. Vítěz nejprestižnější světové ceny Spiel des Jahres 2018.
Jedinečné provedení herních dílků přináší unikátní herní
zážitek. Prostě musíte zkusit vzít si ty krásné dílky do ruky!
Vžijte se do rolí mistrů obkladačů. Vytvořte tu nejkrásnější
mozaiku pro královský palác a užijte si nejlepší hru roku
2018!

PO

JE

ajeme.cz
Hr

DO

AZUL: VITRÁŽE SINTRY

RUČU

Nová hra, která navazuje na celosvětově proslavenou hru Azul. Během šesti
kol hry hráči získávají barevné dílky skla a vytvářejí z nich co nejlépe hodnocené vitráže.

AZUL: LETOHRÁDEK
POČET HRÁČŮ

2–4

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

8+

40 min

NÁROČNOST

Nejnovější přírůstek do rodiny her AZUL. Čeká vás nejkomplexnější hra celé
řady, kterou si skvěle užijí i náročnější hráči.
AZUL: KŘIŠŤÁLOVÁ MOZAIKA
Rozšíření hry Azul: Křišťálová mozaika ještě umocňuje zážitek ze základní hry.
Kromě nových herních plánů nabízí přehlednější a ještě lépe vypadající hru.

Hra pro rodinu

SAGRADA
V této hře se stanete umělci soutěžícími o to, kdo vytvoří nejkrásnější barevnou
vitráž kostela Sagrada Família. Okenní sklíčka jsou ve hře představována barevnými kostkami, které budete vybírat z nabídky a podkládat je do svého okna tak,
abyste splnili podmínky jeho vzoru i bodované úkoly. Kdo dokáže složit nejpůsobivější barevnou mozaiku?
Ve velkém ROZŠÍŘENÍ PRO 5 A 6 HRÁČŮ najdete další dvě okna, dostatek kostek pro další dva hráče a nový způsob, jak si kostky rozebírat z centrální
nabídky. Malá rozšíření, inspirovaná monumentálními fasádami chrámu, vnesou
do hry nové výzvy: V PASSIO najdete křišťálové kostky a nové karty úkolů,
v NATIVITAS pak kostky veledíla a karty učedníků, jež rozšiřují možnosti, jak
s kostkami manipulovat.

POČET HRÁČŮ

1–4

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

8+

30 min

NÁROČNOST

Hry pro rodinu

Série asymetrických her hra pro dva hráče s odlišnými úkoly, které
je možné navzájem kombinovat. Vyzkoušejte si všechny možné
duelové kombinace s detailně propracovanými miniaturami!

DRAKO: DRAK A TRPASLÍCI
Mladý červený drak dlouho pustošil celé okolí, ale skupině chrabrých trpasličích válečníků se podařilo zahnat ho do pasti a jeho
osud se zdá být zpečetěn. Trpaslíci však vědí, že lov zdaleka není
u konce. Nemilosrdná bitva začíná!

DRAKO: ZLOBŘI A RYTÍŘI
Dva krutí zlobři už roky trápí pocestné v horském průsmyku. Král
vypsal odměnu na jejich hlavy a skupinka hrdinných rytířů se vydala zkusit své štěstí. Podařilo se jim netvory vypátrat v jejich
skrýši na nepřístupné planině a chystají se k útoku. Vtom je zlobři
zvětřili!

POČET HRÁČŮ

2

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

8+

30 min

NÁROČNOST

Hra pro rodinu

ODHODLANÍ: NORMANDIE
Unikátní válečná hra s jednoduchými pravidly. Svižná hra s vyváženým prvkem taktiky a vlivu
náhody.
V průběhu hry se chopíte velení čety pěchoty, s níž podniknete několik misí, ve kterých
budete obsazovat klíčové cíle a bojovat za jejich udržení.
V každém scénáři bude jeden z hráčů velet četě americké armády a druhý povede četu
armády německé. Boj se bude pokaždé odehrávat v jiném terénu a bude na vás, jak ho
využijete ke svému prospěchu.
Svoje jednotky budete ovládat tak, že budete hrát karty ze svého balíčku. Časem však utrpíte
i ztráty. Budete potřebovat posily – budete muset do balíčku získávat karty nové.

ODHODLANÍ: SEVERNÍ AFRIKA
Samostatná hra navazující na úspěšnou předchůdkyni Odhodlaní: Normandie, tentokrát zaměřená na boj britských a italských jednotek
v nehostinných pouštích severní Afriky.
Do hry vstupují vozidla, nové jednotky, nové akce a strategické cíle,
objevuje se větší asymetrie stran a 11 nových scénářů.

POČET HRÁČŮ

2

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

10+

45–60 min

NÁROČNOST

ajeme.cz
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KRONIKA ZLOČINU

PO

JE

Hra pro rodinu

RUČU

Vžijte se do role člena týmu vyšetřovatelů v současném Londýně. Právě jste
opustili kancelář vrchního inspektora. V Hyde Parku byla nalezena mrtvola mladé
dívky a šéf vám případ přidělil. Vypadá to jako běžná rutina, ale něco vám na celé
věci nehraje. Vydejte se na místo činu a začněte vyšetřovat!
Kronika zločinu je kooperativní hra, v níž řešíte zapeklité detektivní případy.
Pomocí unikátní technologie Scan & Play, která propojí zážitek z deskové hry
s hrou digitální, se vám otevře řada poutavých příběhů.
KRONIKA ZLOČINU: NOIR
První rozšíření hry Kronika zločinu. Vyřešte zapeklité případy ve stylu Noir.
Jste Sam Spader, soukromý detektiv, který vždy odhalí pravdu… každému, kdo
za ni zaplatí. Los Angeles těsně po druhé světové válce ovšem není dvakrát
přívětivé místo.

KRONIKA ZLOČINU: 1400

POČET HRÁČŮ

1–4

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

12+

90 min

Samostatná hra ze světa Kroniky zločinu vás přenese do středověké Paříže,
kde se musíte ponořit do detektivní práce trochu jinak. Pomáhat vám bude
váš bratr ve službách veličenstva, mniši znalí mnohých textů, věrný pes stopař a v neposlední řadě vize – tajemné výjevy z minulosti i budoucnosti.

NÁROČNOST

NOVINKA

KABO

LAMA PÁRTY

Jedinečná karetní hra plná
napětí a překvapení.

Následovník oblíbené hry
LAMA, který přináší všechno,
co máte rádi a ještě něco
navíc.

Nahlížejte, vyzvídejte a vyměňujte se soupeři karty ve
snaze najít jednorožce Kaba!
V této jednoduché a chytlavé hře vítězí hráč, jemuž
zbydou karty nejmenších
hodnot. Dokážete se zbavit
vysokých karet rychleji než
soupeři?
Najděte jednorožce jako
první!

POČET HRÁČŮ

2–5

Naše dobrá známá lama tentokrát pořádá párty! Oblíbená
karetní hra se posouvá na
novou úroveň. Pravidla jsou
pořád stejná. Stále jde o to
nasbírat co nejméně trestných žetonů. Do hry však
vstupují plusové karty, které
vás posílají znovu na tah,
růžové žetony za 20 bodů
a také mimořádně roztomilá
růžová lama. Tahle párty bude
legendární!

Hry pro rodinu

NOVINKA

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

POČET HRÁČŮ

8+

20 min

2–6

NÁROČNOST

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

8+

20 min

NÁROČNOST

Hry pro rodinu

CODEX
NATURALIS
Vykládací karetní hra pro
celou rodinu.

NOVINKA

Vykládejte a překrývejte své
karty, plňte tajné i společné
úkoly a zajistěte si čestné
místo mezi milovníky přírody. Zvítězí ten, kdo dokáže
nejépe zkombinovat jednotlivé karty k zisku potřebných 20 vítězných bodů.
Sestavte vlastní slovutný
Codex Naturalis.

OBRÁZKY

POČET HRÁČŮ

2–4

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

7+

25 min

NÁROČNOST

Rychlá rodinná hra s jednoduchými pravidly. Pomocí jedné
ze sad předmětů – tkaniček,
barevných kostiček, karet
s různými symboly, špalíčků
a kamenů, nebo dřevěných kostek, se snažíte napodobit tajnou
fotografii takovým způsobem,
aby ji ostatní poznali.

POČET HRÁČŮ

3–5

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

8+

30 min

NÁROČNOST

Hra pro rodinu

ZOO NEW YORK
Nová hra proslulého autora Uwe Rosenberga. Tentokrát určená i pro méně zkušené hráče.
Postavte tu nejkrásnější zoologickou zahradu. Musíte zvířatům budovat výběhy a starat
se o jejich potomky. Hra není složitá, ve svém tahu máte jen 2 možnosti: přidat si do zoo
nový výběh, nebo nová zvířata. Když si své plány dobře načasujete, budou se vám rodit
mláďata jedna radost!

POČET HRÁČŮ

2–4

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

10+

30 min

NÁROČNOST

Hra pro náročné

BLITZKRIEG!
Skvělá válečná hra pro ty, kdo jinak válečným hrám neholdují! Jeden proti
jednomu vybojujte znovu celý nejrozsáhlejší válečný konflikt v dějinách lidstva
na všech jeho hlavních válčištích! Utkejte se v klíčových kampaních války a důmyslným nasazením svých zdrojů strhněte vítězství na svou stranu. Vzrušující
hra s jednoduchými pravidly, krátkou herní dobou a dostatečnou hloubkou
taktických rozhodnutí, která budete muset přijímat.
Rozšíření Nippon dává hře další rozměr. Co by se stalo, kdyby mocnosti Osy
válku vyhrály a německá vojska se vylodila v USA a obsadila je? A co by následovalo, kdyby se Japonsko postavilo proti svému bývalému spojenci a napadlo
Němci obsazené Spojené státy? Pomohla by jim Godzilla? Rozšíření Nippon
přináší scénář z alternativní historie roku 1946!

POČET HRÁČŮ

2

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

10+

20 min

NÁROČNOST

Hra pro rodinu

STRÁŽCOVÉ LESA
Středně náročná hra založená na principu deckbuildingu.
Duchové přírody byli povoláni k záchraně Posvátného stromu před zničujícími ohni Onibi. Chcete-li v tomto obtížném úkolu uspět, musíte se
vydat jednou ze tří cest. Sesbírat 12 posvátných květů, aby se ochránce
lesa Sanki probudil z tisíciletého spánku, zasadit 12 různých ochranných
stromů, nebo uhasit 12 ohňů a odrazit hrozbu Onibi jednou provždy.
V každém tahu můžete z balíčku povolat libovolný počet strážců, abyste
spustili co nejsilnější akce. Dejte si ovšem pozor, některá zvířata preferují samotu a nerada spolupracují s ostatními. Kolik strážců si troufnete
povolat, než se potkají tři samotáři?

POČET HRÁČŮ

2–4

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

10+

45 min

NÁROČNOST
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KOČIČÍ KLUB

PO

JE

Hry pro rodinu

RUČU

AMAZONIE

Opravdu roztomilá rodinná hra,
ve které se vžijete do rolí milovníků koček.

Karetní hra pro 2 hráče na
principu výběru karet z nabídky a vytváření sad.

V průběhu hry si dobíráte karty,
které obsahují půvabné kočky,
ale také krmivo, hračky, šantu
kočičí, nebo kočičí kostýmy.

Vypěstujte ten nejharmoničtější prales plný vysokých
stromů, pestrých rostlin
a rozmanitých zvířat.

Nejdůležitější je všechny vaše
kočky řádně nakrmit. Pokud se
vám to podaří, sbírejte pro ně
další věci, aby byly spokojené.

Zahrnuje i variantu pro
3–4 hráče a sólovou variantu a navíc obsahuje zajímavá fakta o zvířatech.

Tuto hru by měl povinně vyzkoušet každý, kdo má rád kočky!
KOČIČÍ KLUB:
KRABICE PAMLSKŮ

POČET HRÁČŮ

2–6

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

8+

30 min

NÁROČNOST

Ještě roztomilejší rozšíření k té
nejroztomilejší hře o kočkách.
Vaše kočky nyní mohou bydlet
v krabicích, krmit se pamlsky
a zažívat další roztomilé věci.
Kočičí klub teď také můžete hrát
až v šesti hráčích!

POČET HRÁČŮ

1–4

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

10+

30 min

NÁROČNOST

LIŠKA PODŠITÁ

PLYŠOVÁ HLÍDKA

Chytrá štychová hra pro dva
s kouzelnými pohádkovými
ilustracemi. Hrejte svoje
karty mazaně, využívejte
schopnosti karet v pravou
chvíli a získejte více štychů
než soupeř – ale pozor
abyste nebyli přespříliš
chamtiví! Jako v pohádce,
kdo chce víc, nemá nic!

Dobrodružná desková hra
s příběhem, v níž se ujmete rolí
chrabrých plyšáků, snažících
se uhlídat svoji holčičku před
zákeřným lordem Hrůzimorem.

LIŠKA PODŠITÁ
DUET

POČET HRÁČŮ

2

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

10+

30 min

NÁROČNOST

Samostatná kooperativní
varianta hry Liška podšitá.
Pomocí správného pořadí
hraní štychů hýbete společným ukazatelem po lesní
stezce a sbíráte žetony drahokamů. Dokážete je společně vysbírat všechny, než
dohrajete 3. kolo?

Hry pro rodinu

HVĚZDA

2018
Hr

a j e m e .c z

Pomocí barevných kostek budete provádět nejrůznější akce,
od bojů na blízko po odvážné
skoky přes propast. Hra je
založena na originálním konceptu: knize příběhů – knize,
která slouží současně jako
přehled pravidel, průvodce
příběhem i herní plán.
Důležitou součástí hry jsou
nádherně zpracované figurky.
Plyšová hlídka je hra vhodná
pro děti, ale i pro dospělé, kteří
stále nezapomněli, jak si hrát
a žasnout.

POČET HRÁČŮ

1–4

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

8+

60 min

NÁROČNOST

Hry pro rodinu

POČET HRÁČŮ

1

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

12+

30 min

NÁROČNOST

NEBE
V PLAMENECH

OPUŠTĚNÁ
KNIHOVNA

Naprosto unikátní hra pro jednoho hráče.

Plnohodnotná úniková hra
na kartách na vašem stole.

Mimozemská armáda se chystá
obsadit Zemi. Nebe zastínily
nepřátelské letouny. Lidstvo se
stáhlo do podzemních bunkrů
ve snaze vyvinout zbraň, která
by vetřelce zastavila. Sestřelování nepřátelských letounů vám
zajistí čas potřebný k dokončení
výzkumu, zatímco hloubením
nových místností rozšiřujte
možnosti své základny. Každá
vaše akce přibližuje nepřátele
k městu, které se snažíte zachránit. Vyšší hody vám sice zajistí
silnější akce, ale také rychleji
posouvají nepřátele. Osud lidstva
leží ve vašich rukou!

Jenom jste si chtěli prohlédnout pár knih. Když
jste se později chtěli vrátit
domů, zjistili jste, že je východ zamčený. A pokud jej
chcete odemknout, musíte
rozluštit nejednu hádanku.
Dejte hlavy dohromady a najděte cestu ven z opuštěné
knihovny.

POČET HRÁČŮ

1–4

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

12+

60 min

NÁROČNOST

Hry pro děti

EXPEDICE PŘÍRODA
Ideální průvodce pro všechny milovníky přírody a inspirativní zábava do školy i na výlety!
Díky kartám z řady Expedice příroda zvládnete hravě určit stromy, ptáky, další druhy rostlin,
živočichů a dokonce i nebeské objekty. Na kartách najdete kvízovou otázku, názornou ilustraci,
základní informace a vždy také několik zajímavostí.

POČET HRÁČŮ

1+

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

6+

15 min

NÁROČNOST

Hry na párty

ČERNÉ HISTORKY

50…

50 černých historek, 31 zločinů,
49 mrtvých těl, 11 vrahů, 12 sebevražd a 1 smrtící jídlo… Jak se to
všechno mohlo stát?

V každé krabičce najdete
50 inspirativních her, experimentů či zajímavých
nápadů.

Černé historky jsou tajuplné, pochmurné a zapeklité detektivní příběhy, které se společně pokusíte
vyřešit.

Tato řada her nabízí zajímavé aktivity pro jednoho
hráče i pro velké skupiny.

Jeden hráč zná celý příběh a ostatní
se pomocí dobře mířených otázek
snaží přijít na to, jak se příběh doopravdy stal.

Hry pro děti

Zpestřete si cestu autem,
objevujte taje světa doma
i v přírodě, ale především
prožijte příjemně strávený čas!

Speciální edice nabízejí příběhy inspirované skutečnými událostmi,
středověkem, či příběhy z nemocnice.

POČET HRÁČŮ

2–10

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

8+

15 min

NÁROČNOST

POČET HRÁČŮ

Celá řada „barevných“ historek pro děti již od osmi
let nabízí strašidelné příběhy s duchy, příběhy určené rytířům a princeznám, či hádanky plné kouzel.

1+

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

6+

15 min

NÁROČNOST

Hry pro rodinu

CITADELA
V této legendární hře budete
v každém kole vystupovat
v jiné roli, přičemž musíte
prokázat notnou dávku protřelosti. Důmyslným využitím
zvláštních schopností každé
postavy můžete své soupeře
přelstít a přiblížit se tak
k vítězství.
Již od roku 2000 přináší tato
hra vynikající zábavu hráčům
v mnoha zemích po celém
světě. Vyšla už v mnoha jazycích a díky své pestrosti,
zábavnosti i nárokům na taktickou vyspělost se stále těší
mimořádné oblibě.

SEDM DRAKŮ
Rychlá karetní hra plná zajímavých překvapení. Skvělá
zábava, kterou si užijete s rodinou i s přáteli. V tajemném
údolí uprostřed majestátních
vysokých hor žije sedm draků.
Každý má svoji barvu a svoji
jedinečnou vlastnost. Vydejte
se mezi ně a pomozte jednomu
z nich získat nadvládu nad údolím. Propojte sedm karet svého
draka dříve, než se to podaří
vašim protihráčům!

POČET HRÁČŮ

2–7

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

POČET HRÁČŮ

10+

20 min

2–8

NÁROČNOST

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

10+

30–60 min

NÁROČNOST

Hry pro rodinu

KRABČÁCI
Rychlá a svižná karetní hra
o hrabání hranatých ptáčků.
Už jste viděli hranaté ptáčky
na kartách této hry? Jsou
neuvěřitelně roztomilí.
V krajině spatříte hejna
ptáků, kteří jen tak lelkují na
drátech elektrického vedení.
Pak se zničehonic zvednou,
zavládne chaos a ptáčci se
promíchají. Pomozte jim najít cestu do toho správného
hejna!

ZBODNI SALÁT

POČET HRÁČŮ

2–6

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

8+

30 min

NÁROČNOST

Rychlá a zábavná hra pro celou
rodinu. Je v ní přes 100 způsobů,
jak získávat body! Každý může
sledovat jinou strategií a každá
partie je jedinečná!
Dobírejte kombinace bodovacích
karet a zeleniny z neustále se měnícího trhu.
Smíchejte zeleninu a její bodování
a zbodněte ten nejvýživnější salát!

Vašim cílem je pomocí pokládání karet na stůl pochytat ptáčky a sestavit z nich
co největší hejna. Zvítězí ten,
kdo nasbírá dvě trojice stejných, nebo sedm různých
ptáčků.

POČET HRÁČŮ

2–5

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

8+

20 min

NÁROČNOST

MACHI KORO
Celosvětově úspěšná
rodinná hra, která kombinuje využití karet a kostek. Kdo postaví nejlépe
prosperující město?
Rozhodnete se nejdříve
vybudovat více menších
staveb, nebo raději nějakou větší? Dejte ale pozor, aby vás pomocí svých
staveb o cenné zdroje nepřipravili soupeři!
Rozšíření VELKOMĚSTO
posouvá hru směrem
k náročnějším hráčům.
Nejdříve je potřeba postavit radnici a poté můžete
pokračovat s řadou dalších zajímavých staveb.
POČET HRÁČŮ

2–4

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

8+

30 min

NÁROČNOST

KARTY MRTVÉHO
MUŽE
Dobrodružná karetní hra s pirátskou tématikou. V této hře
budete pokoušet své štěstí v roli
piráta snažícího se nahromadit co největší lup. Ale pozor!
Budete-li příliš chamtiví, přijdete
o všechno.

POČET HRÁČŮ

2–4

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

10+
8+

30
15 min

NÁROČNOST

Hry pro rodinu

PORT ROYAL
Napínavá karetní hra z prostředí obchodníků a pirátů v Karibiku! Hru si užijete jak
s rodinou tak se zkušenými hráči.
V přístavu Port Royal je pořádně živo a vy doufáte, že se vám podaří obchod vašeho života. Neriskujte však příliš, nikdy nevíte, kdy se štěstěna obrátí proti vám.
S rozšířením KONTRAKT přicházejí do hry nové úkoly a postavy. Obsahuje také
kooperativní variantu hry a hru pro jednoho hráče.
Druhé rozšíření hry DOBRODRUŽSTVÍ ZAČÍNÁ přináší prvek kampaně. Jednotlivé hry na sebe navazují a tvoří ucelený příběh. Můžete mezi sebou soutěžit, nebo
naopak táhnout za jeden provaz. Dokonce si můžete zahrát celý příběh úplně sami!

POČET HRÁČŮ

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

2–5

8+

20–50 min

NÁROČNOST

PORT ROYAL: BIG BOX
Základní hra Port Royal, obě velká rozšíření a další bonusy. A to vše v novém atraktivním grafickém stylu a za skvělou cenu!

Hry pro rodinu

ZEMĚ
ZEMĚ – modrá planeta a domov nás
všech. Chcete se o ní
dozvědět spoustu zajímavých informací?
V této hře máte skvělou
příležitost!

FAUNA

POČET HRÁČŮ

2–6

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

10+

45–60 min

NÁROČNOST

Vzdělávací hra, ve které najdete téměř všechno o zvířatech. 360 zvířat čeká na to,
abyste správně určili nebo odhadli jejich váhu, délku, délku
jejich ocasu a výskyt na mapě
světa. V roce 2009 byla Fauna
jako vůbec první hra se znalostním prvkem v historii nominována na cenu Spiel des Jahres
v Německu.

Hra ZEMĚ vás provede
po řadě nejzajímavějších míst naší planety
a k vítězství vám může
pomoci dobrý odhad
a také trocha štěstí.

ZEMĚ NA
CESTÁCH
Samostatná hra a zároveň rozšíření k původní
velké hře ZEMĚ. S novými pravidly, dynamičtějším průběhem hry
a větší interaktivitou
nabízí tato hra nový pohled do světa ZEMĚ.

POČET HRÁČŮ

2–6

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

10+

45–60 min

NÁROČNOST

Hry pro rodinu

Unikátní systém využití hodu
kostkami, který přináší skvělou
zábavu.

POČET HRÁČŮ

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

2–4

10+

60–90 min

NÁROČNOST

DOBA KAMENNÁ:
STYLOVĚ K CÍLI
Rozšíření, které přinese do hry novou surovinu, další karty, budovy
i více možných akcí a můžete si
hru zahrát až v pěti hráčích.

ajeme.cz
Hr

DO

Doba kamenná je doba kamenná a rozhodně to není doba
jednoduchá!

DOBA KAMENNÁ
JUNIOR

PO

JE

DOBA KAMENNÁ

RUČU

Nádherně zpracovaná hra pro
děti i celou rodinu. Varianta legendární hry Doba kamenná, určená pro děti již od 5 let. Vítěz
ankety Kinderspiel des Jahres
(Dětská hra roku) 2016.

Nechte svoji představivost, aby
vás zavedla do doby kamenné.
Sbírejte bobule, vydejte se na
ryby a postavte svoji vlastní
vesnici.
Zažijte dobu kamennou s celou
rodinou!

POČET HRÁČŮ

2–4

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

5+

15 min

NÁROČNOST

Hry pro rodinu

DUCH!
Myš! Kniha! Křeslo! Lahev! Duch! Bleskurychlá postřehová hra pro 2–8 hráčů od osmi let.
Ve hře je 5 různých dřevěných předmětů – bílý duch, zelená láhev, modrá kniha, červené
křeslo a šedá myš. Na kartách jsou obrázky těchto předmětů, ovšem ne vždy ve správných
barvách. Chytnete správný předmět? Hra obsahuje 2 varianty – jednodušší a náročnější.

DUCHOVÁ V KOUPELNĚ
Hra nabídne pět nových předmětů. Můžete ji buď hrát samostatně, nebo zkombinovat
s DUCHEM!

HODINA DUCHŮ
Skrývá dokonce devět předmětů a na každé
kartě jsou vyobrazeny tři z nich!

DUCH: FEZTOVNÍ VYDÁNÍ
Přináší další zpestření pro všechny milovníky ducha Balduina.

POČET HRÁČŮ

2–8

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

8+

15 min

NÁROČNOST

ajeme.cz
Hr

DO

RYTÍŘ KLOUZEK

PO

JE

Hry pro děti

RUČU

Zlí padouši obsadili naše krásné
království a uvedli ho do strašného chaosu! Musíte království
zachránit, a to hned! Společnou
rukou proveďte chrabrého rytíře
Klouzka celým dobrodružstvím
plným zvratů, nástrah a překážek
až do cíle mapy s alespoň jedním
zbývajícím životem, vyhráli jste.

POČET HRÁČŮ

1–4

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

7+

15–45 min

NÁROČNOST

DO

ŘADA DĚTSKÝCH
HER
POČET HRÁČŮ

2+

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

3+

10 min

NÁROČNOST

Série krásných dětských her pro
chytré děti a jejich rodiče. Skvělé
hry pro děti už od 3 let.
Klasické i kooperativní hry, ve
kterých vyhrajete, jen když budete spolupracovat.

JE

ajeme.cz
Hr

PO

RUČU

CHYŤ LVA
Desková hra pro dva hráče s jednoduchými
pravidly, ale spoustou strategických rozhodnutí, která rozvíjí logické myšlení.
POČET HRÁČŮ

2

VĚK HRÁČŮ

DOBA HRANÍ

5+

5 min

NÁROČNOST

Smart hry

VYZKOUŠEJTE VŠECHNY HRY
Z ŘADY SMART GAMES!
WWW.MINDOK.CZ

VYZKOUŠEJTE I DALŠÍ HRY
Z NAŠÍ NABÍDKY!
WWW.MINDOK.CZ

Spiel des Jahres – od roku 1979 nejsledovanější anketa společenských her na světě udělovaná ve velmoci společenských her – v Německu.
Anketa je zaměřena na hry pro širokou veřejnost. Cenu vyhlašuje nezávislá porota složená většinou z novinářů.
Z našich her jsou vítězi této ankety hry Carcassonne (2001), Poštovní kurýr (2006), Colt Express (2015), Krycí jména (2016), Kingdomino
(2017), Azul (2018), Obrázky (2020). V roce 2021 zvítězila hra MikroMakro město zločinu.. Ocenění jsme získali i za hry pro děti – Doba
kamenná Junior (2016) a Ice cool: Ledová škola (2017). V roce 2019 byla nominována na hlavní cenu hra Lama. Ocenění nejlepší hra pro
náročné hráče získaly v roce 2019 hra Na křídlech a v roce 2020 hra Odysea.
Deutscher SpielePreis – cenu udělují přímo hráči pomocí hlasování. Cenu získávají pravidelně hry zaměřené více na náročné hráče. Z našich
her se staly vítězi této ankety hry Carcassonne (2001), Agricola (2008), Terra Mystica (2013), druhé místo získal Poštovní kurýr (2006)
a Krycí jména (2016). V posledních třech letech vítězily pouze hry z naší nabídky. Za rok 2017 cenu získala hra Mars: Teraformace. V roce
2018 zvítězila hra Azul, v roce 2019 hra Na křídlech a v roce 2020 hra Odysea.

Hra roku v České republice je mladší anketa, která má za cíl vyzdvihnout a ocenit hry dostupné v České republice. Toto ocenění získaly hry
Poštovní kurýr (2007), Agricola (2008), Terra Mystica (2013), Krycí jména (2016) a Krabčáci (2019).

ajeme.cz
Hr

DO

PO

JE

HVĚZDA
RUČU

Hr

a j e m e .c z

Hvězda Hrajeme.cz je nezávislá herní cena. Odborná porota vyhlašuje doporučené hry každé tři měsíce. Z nich pak vybírá tu nejlepší hru za
celý rok. Porota sleduje kromě kvality herního mechanismu především zábavnost a znovuhratelnost jednotlivých her. Toto ocenění získaly hry
Krycí jména (2016), Great Western Trail (2017), Plyšová hlídka (2019) a Na křídlech (2020). Od roku 2019 získaly doporučení hry Legendy
Západu, Nemesis, Obludárium, Kvedlalové z Kvedlinburku, Rytíř Klouzek, Zachraňte příšerky, Na křídlech, Azul: Vitráže Sintry, Kočičí klub,
Hadara a Kronika zločinu Odysea, Zbodni salát, Odhodlaní: Normandie, Dragomino, Chyť lva!, Ostrov koček, Ztracený ostrov Arnak, Stezky
tukanů a MikroMakro: Město zločinu.
Žebříčky her na www.boardgamegeek.com a www.hrajeme.cz vám mohou také napovědět o kvalitách her. Můžete do nich přispět i svým
názorem. Do obou žebříčků přispívají spíše náročnější hráči, takže hry často velmi zábavné, ale s vyšším podílem náhody, jsou hodnoceny
dlouhodobě hůře než hry pro náročné hráče.

Jsme vydavatelství moderních společenských her. Jsme tu s vámi již téměř patnáct let.
Náš název vznikl z anglických slov mind a OK – protože hraní her udržuje mysl svěží a v pohodě.
Přinášíme vám hry, které nejen zabaví, ale i rozvíjejí pozitivní schopnosti a dovednosti
využitelné v každodenním životě.
Naše hry lidi sbližují, umožňují jim trávit čas společně a lépe se poznávat.
Obohacujeme tak životy nás samotných i našich spoluhráčů.
MINDOK založili a tvoří lidé, kteří se hrám a především vám, hráčům, intenzivně věnují.
Naším hlavním cílem je nejen vysoká kvalita námi vydávaných her, ale především vaše spokojenost.
Nabízíme hry pro všechny skupiny hráčů – od nenáročných her určených pro nejširší veřejnost
a rodiny s dětmi až po hry pro nejnáročnější hráče, hry pro jednoho hráče i velké skupiny.
Hráčům našich her poskytujeme řadu unikátních služeb.
Například záruku 100% spokojenosti na některé hry nebo náhradní díly ke všem hrám zdarma.

mindok.cz
/hry.mindok
/_mindok_

Kontakt:
MINDOK s.r.o.
Korunní 810/104, Budova G,
101 00 Praha 10
tel: 272 656 610, mob.: 737 279 588
e‑mail: info@mindok.cz
www.mindok.cz

