


KRYCÍ JMÉNA: DUET
Světově proslulá hra ve speciální úpravě jen pro dva hráče. 
Stále stejný princip nápovědy použijte k tomu, abyste od-
halili 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! Ob-
rázky 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.

Hry na párty

POČET HRÁČŮ

2–8

VĚK HRÁČŮ

10+

DOBA HRANÍ

15 min
NÁROČNOST



KRYCÍ JMÉNA
Původní česká hra autora Vlaadi Chvátila sbírající úspěchy po celém světě – vítěz 
nejprestižnějšího světového ocenění Spiel des Jahres 2016, třetí 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.

HVĚZDA

Hrajeme.c
z

2016



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 dyna-
mice. 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.

Hra pro rodinu

POČET HRÁČŮ

1–8

VĚK HRÁČŮ

7+

DOBA HRANÍ

15 min
NÁROČNOST



MIKRO MAKRO: 
MĚSTO ZLOČINU
Kooperativní detektivní hra s unikátním systémem 
hledání na herním plánu.
Společně vyřešte spletité kriminální případy, zjis-
těte motivy, hledejte důkazy a usvědčte pachatele.
Velký herní plán (110x75 cm) se stovkami zajíma-
vých 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.
Díly 2 a 3 přinášejí o něco náročnější případy. 
Každý díl je samostatně hratelný.

VYZKOUŠEJTE 
PŘÍMO TADY!

Hry pro rodinu

POČET HRÁČŮ

1–4

VĚK HRÁČŮ

10+

DOBA HRANÍ

20 min
NÁROČNOST



DIVOČINA SEVERNÍ AMERIKY
Středně náročná hra, kterou si užijí jak rodiny, tak hráči, ozvláštněná jedněmi 
z nejkrásnějších ilustrací, jaké byly prozatím ve společenské hře použity.
Každý hráč buduje svůj unikátní ekosystém z karet rostlin a živočichů, které se 
navzájem ovlivňují a doplňují.
Kromě toho hra využívá nový mechanismus oboustranných žetonů akcí, které 
v různých momentech hry přinášejí různé možnosti.
Obsahuje unikátní sólový mód, který je zpracován ve formě knihy plné zajímavých 
informací o přírodě.
Hru nabízíme také ve speciální verzi DeLuxe, která obsahuje vylepšený herní ma-
teriál – neoprenovou podložku pro rozložení hry a krásně ilustrované desky hráčů.

Hry pro rodinu

POČET HRÁČŮ

1–4

VĚK HRÁČŮ

10+

DOBA HRANÍ

60 min
NÁROČNOST



ARCHA NOVA
Vybudujte nejlépe fungující ZOO, přispějte k záchraně ohrožených druhů 
v rámci konzervačních projektů.
Nejlepší hra, která vyšla ve světě v  roce 2021, jedna z  vůbec nejlep-
ších her historie. V srpnu 2022 již na sedmém místě světové databáze 
Boardgamegeek.
V každém tahu vyberte jednu z pěti možných akcí. Tak jednoduchý je základ 
této maximálně zajímavé komplexní hry.
Síla jednotlivých akcí se pro vás v průběhu hry mění, podle toho, na které 
pozice u vaší herní desky se právě nacházejí. To se vyplatí dobře plánovat.
Přes 250 různých karet přináší do hry téměř nekonečné množství možných 
kombinací.

Hra pro náročné

POČET HRÁČŮ

1–4

VĚK HRÁČŮ

14+

DOBA HRANÍ

120 min
NÁROČNOST



ČAROKNIHA
Jedinečná příběhová hra pro celou rodinu.
Herním plánem je úchvatná rozkládací kniha plná překvapivých 3D prvků, 
která se neustále proměňuje.
Vydejte se s partou dětí na dobrodružnou výpravu do tajemné země Onirie. 
Na své cestě potkáte draky a spoustu dalších tajemných tvorů.
Zažijte 6 kapitol, ve kterých se příběh postupně rozvíjí. Všechny texty ve 
hře najdete na příběhových kartách.
Atmosféru hry dotvářejí zajímavé plastové figurky a úchvatné ilustrace.

Hra pro rodinu

POČET HRÁČŮ

1–4

VĚK HRÁČŮ

8+

DOBA HRANÍ

90 min
NÁROČNOST



CITADELA
Nové vydání legendární hry, které přináší vše, co jste znali z dřívějšího oblíbeného 
vydání Citadela DeLuxe.
V této 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.

NOVÉ 
VYDÁNÍ

Hra pro rodinu

POČET HRÁČŮ

2–7

VĚK HRÁČŮ

10+

DOBA HRANÍ

60 min
NÁROČNOST



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
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.

DESÍTKA ROZŠÍŘENÍ
První velké rozšíření 
obsahuje kompletní sadu 
nových okruhů, otázek 
a  odpovědí. Tématická 
rozšíření nabízejí okruhy 
z  oblastí: Historie, 
Příroda, Jídlo a  pití 
a Cestování.

Hry pro rodinu

POČET HRÁČŮ

2–8

VĚK HRÁČŮ

10/8+

DOBA HRANÍ

20 min
NÁROČNOST



DESÍTKA
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 odpo-
věď. 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 správ-
ných odpovědí. To vše v kompaktním balení zvaném Smartbox s počítadly bodů a žetony 
odpovědí. Desítka je skvělá hra, obzvláště vhodná na cesty.

DESÍTKA: HARRY POTTER
Nejlepší vědomostní hra tentokrát ve verzi ze světa Harryho Pottera.
100 okruhů, 1000 otázek a odpovědí nejen pro fanoušky knih a filmů o nejslavnějším 
čaroději.
Svou úroveň znalostí si najdou jak příležitostní tak skalní fanoušci.

Hra
jeme.cz

D
O

PORUČU

JE



CARCASSONNE
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 druži-
níky. Někdy se vyplatí soupeřit, jindy spolupracovat.

DUCHOVÉ CARCASSONE A DALŠÍ VARIANTY HRY
Duchové z Carcassonne je první kooperativní varianta světoznámé hry Carcassonne, 
která nabízí šest úrovní hry s narůstající úrovní obtížnosti. Zároveň může posloužit jako 
další rozšíření vaší oblíbené základní hry.
V tématicky zaměřené samostatné hře si zahrajete na lovce a sběrače, ve variantě Děti 
z Carcassonne můžete skládat krásnou krajinu s dětmi již od 4 let.

Hry pro rodinu

POČET HRÁČŮ

2–5

VĚK HRÁČŮ

7+

DOBA HRANÍ

30 min
NÁROČNOST



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!



MARS: TERAFORMACE
Meziplanetární korporace soutěží v přetváření Marsu na obyvatelnou planetu. Vynakládají obrov-
ské 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?

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.

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

EXPEDICE ARES
Nová, samostatná hra na mo-
tivy světově proslulého best-
selleru Mars: Teraformace!
Hra navazuje na principy 
známe z  hry Mars: Terafor-
mace, ale jde o  novou, sa-
mostatnou hru s novým základním 
mechanismem. Předchozí zkušenosti přijdou vhod, 
ale nejsou ani v nejmenším podmínkou! Naopak 
může být skvělým vstupem do světa Marsu pro ty, 
kdo původní hru neznají.

Hry pro náročné

POČET HRÁČŮ

1–5

VĚK HRÁČŮ

12+

DOBA HRANÍ

90–120 min
NÁROČNOST

Hra
jeme.cz

D
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NA KŘÍDLECH
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 sběra-
tele, 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: ROZŠÍŘENÍ
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. Poznejte i úžasné ptáky z Asie a Oceánie. Hnízdicí box 
nabízí krásnou možnost pro uskladnění veškerého materiálu.

Hra pro rodinu

POČET HRÁČŮ

1–5

VĚK HRÁČŮ

10+

DOBA HRANÍ

60 min
NÁROČNOST

Hra
jeme.cz
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JURSKÁ SVÁČA A JURSKÁ VÉČA
Série dvou dětských her s unikátně provedenými figurkami.
Každá hra samostatně pro 2 hráče, která lze navíc zkombi-
novat 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.

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

Hry pro děti

POČET HRÁČŮ

2–4

VĚK HRÁČŮ

6+

DOBA HRANÍ

15 min
NÁROČNOST



STEZKY TUKANŮ
Nová hra ze stále oblíbenějšího 
žánru „Flip & Write“. Svižná hra 
s jednoduchými pravidly, která 
ovšem nabízí dostatek stra-
tegických možností. Ocení ji 
jak rodiny s dětmi, tak zkušení 
hráči.

ROZŠÍŘENÍ PŘÍVOZY
Přináší celý nový bloček s no-
vými ostrovy a  upravenými 
pravidly. Kromě toho obsahuje 
kompletní náhradní bloček 
s mapami pro základní hru.

ALENČINA 
ZAHRÁDKA
Krásná tetrisová hra pro celou 
rodinu.
Královna si přeje, aby stromy 
rostly co nejdále od sebe a aby 
celou Říši divů zaplavily ty nej-
přepychovější růžové keře na 
celém širém světě. Leč pokud 
mezi nimi nepovede upravená 
cestička, po níž by mohly dů-
stojně kráčet šachové figurky, 
bude to jistojistě zahradníky 
stát hlavu! Alenka nemá tušení, 
jaká neuvěřitelná dřina ji čeká, 
když nabídla zahradníkům po-
mocnou ruku.
Pomozte Alence vytvořit pro 
Srdcovou královnu tu nejkrás-
nější zahradu přesně podle 
jejího gusta!

Hry pro rodinu

POČET HRÁČŮ

1–8

VĚK HRÁČŮ

8+

DOBA HRANÍ

15 min
NÁROČNOST

POČET HRÁČŮ

1–4

VĚK HRÁČŮ

8+

DOBA HRANÍ

30 min
NÁROČNOST



PELÍŠEK
Hra o vytváření skládaček z pes-
trobarevných dílků pro celou ro-
dinu. Představujete v ní milovníky 
koček, kteří se snaží pro své maz-
líčky 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?

POKOJOVKY
Vytvořte si byt plný vyzdobených 
pokojů a pokojových rostlin, ho-
vících si na slunci či ve stínu, jak 
to mají rády! Lehčí strategická 
hra Pokojovky využívá rozebí-
rání karet ze společné nabídky 
a stavění vlastní mřížky, správné 
využití zahradních zdrojů a hlavně 
poskytování správných podmínek 
svým zeleným miláčkům. Zvlád-
nete být ten nejlepší pěstitel?

Hry pro rodinu

POČET HRÁČŮ

1–4

VĚK HRÁČŮ

10+

DOBA HRANÍ

30 min
NÁROČNOST

POČET HRÁČŮ

1–4

VĚK HRÁČŮ

10+

DOBA HRANÍ

30–45 min
NÁROČNOST



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 vy-
tvořit 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.

Hra pro rodinu

POČET HRÁČŮ

1–4

VĚK HRÁČŮ

10+

DOBA HRANÍ

45 min
NÁROČNOST



ZELENÁ PLANETA
Hra s kombinováním karet pro 1–5 hráčů. Má přístupná pravidla a zá-
roveň velkou hloubkou strategických možností. Skvělá hra pro všechny 
milovníky hry Mars: Teraformace, kterou ovšem lze odehrát za hodinu.
Vytvořte svůj vlastní ostrovní ekosystém! V této hře plné nádherných 
fotografií vytváříte mřížku karet 4×4 tak, aby se efekty jednotlivých karet 
co nejlépe doplňovaly. Díky chytrému systému výběru akcí jsou všichni 
neustále ve hře – aktivní hráč vybírá akci pro všechny, ale v menší míře 
z ní profitují všichni. Díky spoustě karet podnebí, ekosystémů, ostrovů, 
flóry, fauny i krajiny nabízí hra nespočet kombinací a rozumnou herní 
dobu! Nastavte svou hru dle svých karet ekosystému a ostrovu a při-
způsobte ji úkolům, které platí pro danou partii tak, abyste získali co 
nejvíce bodů.

Hra pro náročné

POČET HRÁČŮ

1–4

VĚK HRÁČŮ

12+

DOBA HRANÍ

45–90 min
NÁROČNOST



PSÍ PARK
Krásná rodinná hra pro všechny milovníky psů. Mezi 163 různými 
plemeny psů si každý najde svého oblíbence. Celá hra zujme 
krásným grafickým zpracováním. V každém kole hry získejte 
v dražbě nové psy a poté je vezměte do parku na procházku. Vše 
si naplánujte tak, abyste pro své psy získali jejich oblíbené hračky. 
Vyvenčení psy vám body přinesou, za ty nevyvenčené můžete 
naopak body ztratit. Staňte se nejúspěšnějším chovatelem psů!

PSÍ PARK: ROZŠÍŘENÍ
Rozšíření Evropští psi a Psí hvězdy přinášejí nová psí plemena 
s novými schopnostmi.

Hra pro rodinu

POČET HRÁČŮ

1–4

VĚK HRÁČŮ

10+

DOBA HRANÍ

60 min
NÁROČNOST



SUPERŠPUNTI
Dobrodružná úniková hra určená 
především pro děti. Obsahuje 2 
na sebe navazující samostatné 
příběhy. Unikátní systém „obá-
lek“, které se postupně rozeví-
rají a do prostoru domu plného 
zajímavých místností a  háda-
nek. Hádanky jsou opravdu 
rozmanité. Vyzkouší různé vaše 
smysly. Pokud si náhodou nebu-
dete vědět rady, můžete využít 
systém nápověd. Podaří se vám 
najít ztracené sušenky? A  jak 
bude příběh pokračovat? TOULAVÉ VĚŽE

Studenti magie skládají zá-
věrečnou zkoušku, jejíž cílem 
je dorazit do nepolapitelného 
Havraního hradu! Dokážete si 
osedlat toulavé věže, zavírat 
do věží soupeřovy čaroděje, 
zapamatovat si, kde vězí vaši 
vlastní a dokráčet na věžích 
až do cíle? Zábavná hra plná 
zvratů se stejně tak dobře 
hodí na dětský tábor jako na 
silvestrovskou párty!

Hry pro rodinu

POČET HRÁČŮ

2–6

VĚK HRÁČŮ

7+

DOBA HRANÍ

30–45 min
NÁROČNOST

POČET HRÁČŮ

1–4

VĚK HRÁČŮ

8+

DOBA HRANÍ

45 min
NÁROČNOST



OSTROV 
DINOSAURŮ: 
HOĎ A KROŤ
Nová hra ze stále oblíbenějšího 
žánru Roll&Write. Vybudujte 
svůj vlastní jurský park! Klíčo-
vým prvkem hry jsou kostky, 
ze kterých se vybírá podobným 
způsobem jako ve hře Sagrada. 
Získáte‑li DNA, můžete uklohnit 
různé druhy dinosaurů. Ve svém 
parku můžete stavět různé typy 
budov a  také najímat různé 
specialisty. Je třeba nepodcenit 
zabezpečení parku. Jinak vás 
čeká nepříjemné překvapení.

OSUD 
DOBRODRUHA
Fantasy stolní hra s překrásnou 
grafikou. Nabízí možnost hry 
klasické, koopertaivní i  v  jed-
nom hráči. Vytvořte svého 
hrdinu s  velkolepým osudem. 
Ve hře se nehází kostkami, ale 
speciálně designovanými žetony 
run. Zvolte, zda se vydáte na 
cestu hrdinství nebo padouš-
ství. Po konci hry si navzájem 
vyprávějte příběhy svých hrdinů.

Hry pro rodinu

POČET HRÁČŮ

1–4

VĚK HRÁČŮ

13+

DOBA HRANÍ

60 min
NÁROČNOST

POČET HRÁČŮ

1–4

VĚK HRÁČŮ

12+

DOBA HRANÍ

45 min
NÁROČNOST



HOUBAŘŮV RÁJ
Jednoduchá hra pro celou rodinu 
s tématem, které je nám všem 
blízké. Vyrazte do lesa a  na-
sbírejte ty nejkrásnější houby. 
Můžete sbírat hřiby, lišky, bedly 
a  smrže. Hodnota vašich hub 
je spočítána až na konci hry. 
Unikátní herní mechanismus 
zajišťuje, že žádný z hráčů nemá 
předem všechny informace 
o bodových hodnotách jednot-
livých druhů.

VÝBUŠNÉ 
LEKTVARY
Sbírejte barevné kuličky in-
grediencí z  šikmého pořadače 
a snažte se vytvořit co největší 
řetězovou reakci srážek stej-
ných barev! Z  kuliček pak vy-
rábějte lektvary, které můžete 
vypít a  ovládnout jejich sílu. 
Oblíbená rodinná hra po dlouhé 
době opět v ČR, tentokrát s by-
telnějším dávkovačem!

Hry pro rodinu

POČET HRÁČŮ

2–4

VĚK HRÁČŮ

7+

DOBA HRANÍ

30–45 min
NÁROČNOST

POČET HRÁČŮ

2–5

VĚK HRÁČŮ

8+

DOBA HRANÍ

15 min
NÁROČNOST



SOBEK
Na skladné a  rychlé duelové 
hře ze starého Egypta snadno 
poznáte rukopis autorů Kingdo-
mina i Jaipuru. V této hře budete 
muset nasbírat nejvýhodnější 
sady dílků, dávat si pozor 
na možnosti, jaké nabídnete 
soupeři a  vyhýbat se korupci. 
Originální způsob rozebírání 
dílků i nečekaný konec zajistí, 
že žádná hra nebude stejná... 
ale všechny napínavé!

ŠESTÝ SMYSL
Hra o  slovních asociacích pro 
dva týmy hráčů. Odhalte odpo-
vědi na otázky a uhodněte tajný 
předmět dříve než vaši soupeři! 
Věhlasná spiritistická média se 
snaží co nejrychleji odhalit tajné 
slovo, které jim napovídají jejich 
spoluhráči – duchové. Média du-
chům střídavě pokládají otázky 
o tajném předmětu. Má to ov-
šem háček, duchové komunikují 
nevyzpytatelně a vždy vám sdělí 
jen několik prvních písmen. 
Odhalte odpovědi na otázky 
a uhodněte tajný předmět dříve 
než vaši soupeři!

Hry pro rodinu

POČET HRÁČŮ

2

VĚK HRÁČŮ

10+

DOBA HRANÍ

20 min
NÁROČNOST

POČET HRÁČŮ

4–8

VĚK HRÁČŮ

8+

DOBA HRANÍ

15 min
NÁROČNOST



VELKÁ KVEDLINBURSKÁ
Extrémně zábavná závodivá dětská hra založená na principu legendární hry Kvedlalové 
z Kvedlinburku.
Osedlejte své oblíbené domácí zvířátko a vyrazte do bláznivého dostihu.Po cestě sbírejte vzácné 
rubíny a za ně nakupujte další žetony do svého sáčku. Vytáhnete žeton, který vás posune do-
předu, nebo bylinku po které si vaše zvířátko bude chtít zdřímnout?
Největší šanci má ten, kdo správně nakombinuje různé žetony, ale neobejdete se ani bez řádné 
dávky štěstí. Základním prvkem hry je i tady tahání žetonů ze sáčku!

KVEDLALOVÉ Z KVEDLINBURKU
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 vý-
buch celého vašeho kotlíku!

ROZŠÍŘENÍ KOŘENÁŘKY A ALCHYMICI
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, možnost léčit 
pacienty s exotickými chorobami ‑ tedy spousta novinek 
pro ještě zábavnější kvedlání. 

Hry pro rodinu

POČET HRÁČŮ

2–4 / 2–5

VĚK HRÁČŮ

5+ / 10+

DOBA HRANÍ

25/45 min
NÁROČNOST

Hra
jeme.cz
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ODHODLANÍ:
Unikátní válečná hra s jedno-
duchými 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 plnit různo-
rodé úkoly. Dostupné v samo-
statně hratelných variantách 
Normandie a Severní Afrika.

SUMMONER WARS 
VÁLKY VYVOLÁVAČŮ
Osvědčená bojová hra pro 2 
hráče v  úplně novém vydání. 
Nová edice s výrazně atraktiv-
nější grafikou a pravidly vylep-
šenými na základě zkušeností 
z  prvního vydání. Mistrovská 
sada obsahuje pevný herní 
plán a  6 kompletních národů 
na výběr. Nově přináší možnost 
stavění vlastního unikátního 
balíčku (armády).

NOVÉ 
VYDÁNÍ

Hry pro náročné

POČET HRÁČŮ

2

VĚK HRÁČŮ

10+

DOBA HRANÍ

45–60 min
NÁROČNOST

POČET HRÁČŮ

2

VĚK HRÁČŮ

10+

DOBA HRANÍ

50 min
NÁROČNOST



TIME´S UP! PARTY
Úplně nová edice legendární a celosvětově úspěšné párty hry v nové pevné krabičce. 
Obsahuje pojmy, které znáte z dřívějších vydání „Rodina“, „Filmy“ a „Celebrity“. Hráči 
se rozdělí do týmů po dvou. Hra má 3 kola a v každém kole jeden zástupce týmu za 
úkol, aby jeho spoluhráč pomocí jeho nápověd uhodnul během 30 sekund co nejvíce 
předmětů, známých osobností, filmů nebo dalších pojmů, jejichž jména jsou na kartách. 
V prvním kole hráči popisují slovy, ve druhém pouze jedním slovem a v posledním kole 
předvádějí pantomimu. Balíček karet se předává mezi týmy, dokud není vyčerpán. Ka-
ždé kolo má také specifická pravidla pro nápovědy. Párty ještě nikdy nebyla zábavnější!

TIME´S UP! 
HARRY POTTER
Nová verze legendární párty hry, 
tentokrát z oblíbeného světa Harryho 
Pottera. 440 roztodivných pojmů 
z kouzelnického světa. Od těch nej-
známějších až po opravdové výzvy. 
Pravidla zůstavají stejná jako v  zá-
kladní hře, jen pojmy jsou rozděleny 
do tří úrovní obtížnosti tak, aby mohli 
hrát mudlové i zkušení čarodějové. 

Hry na párty

POČET HRÁČŮ

4–12

VĚK HRÁČŮ

12+

DOBA HRANÍ

40 min
NÁROČNOST



KRONIKA ZLOČINU
Vžijte se do role člena týmu vyšetřova-
telů 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 pří-
pady. Pomocí unikátní technologie 
Scan & Play, která propojí zážitek 
z deskové hry s hrou digitální, se vám 
otevře řada poutavých příběhů.

KRONIKA 
DOBRODRUŽSTVÍ: 
CESTA ZA 
MĚSÍČNÍMI 
KAMENY
Kooperativní rodinná hra 
plná napětí a  záhad, která 
propojuje zážitek z  deskové 
hry s  doprovodnou aplikací. 
Vžijte se do rolí kouzelnic-
kých učňů a vyřešte záhady 
ve dvou královstvích. Hle-
dejte stopy a  čiňte důležitá 
rozhodnutí v pěti velkolepých 
příbězích. Prozkoumávejte 
obě království a  jejich části 
v interaktivním 3D prostředí. 

Hry pro rodinu

POČET HRÁČŮ

1–4

VĚK HRÁČŮ

12+

DOBA HRANÍ

90 min
NÁROČNOST

POČET HRÁČŮ

1–4

VĚK HRÁČŮ

8+

DOBA HRANÍ

60 min
NÁROČNOST

Hra
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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?

VELITELÉ EXPEDIC
Obohaťte svou výpravu jedním ze šesti unikátních vůdců, z nichž 
každý je vybaven různými schopnostmi, dovednostmi a startovními 
balíčky, které nabízejí různé strategie a styly hry pro k prozkou-
mání. Kromě schopností vůdců, které přinášejí nový prvek asy-
metrie do hry, obsahuje toto rozšíření také alternativní stupnice 
bádání, které nabízejí ještě větší rozmanitost a větší výzvu.

Hra pro náročné

POČET HRÁČŮ

1–4

VĚK HRÁČŮ

12+

DOBA HRANÍ

90 min
NÁROČNOST

HVĚZDA

Hrajeme.c
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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 dobrodruž-
ství 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 ma-
minka dozajista neschvalovala.

Hra pro náročné

POČET HRÁČŮ

3–7

VĚK HRÁČŮ

14+

DOBA HRANÍ

180 min
NÁROČNOST



NEMESIS LOCKDOWN
Nová a samostatná hra ze světa Nemesis, kde se tentokrát ocitnete na marťanské základně, kterou 
narušila havárie zamořené vesmírné lodi. V roli přeživší z lodi Nemesis či zaměstnance základny se 
budete potýkat s novou mimozemskou rasou Temnolovců, kteří jsou mnohem nebezpečnější tam, kde 
nezáří světlo... a bohužel pro vás v různých sekcích základny vypadává proud!
Jedná se o kompletní samostatnou hru, ve které můžete využít i postavy z původní hry Nemesis.

CHYTRIDI A DOPLŇKY
Krabice KickStarterových bonusů ke kampani NEMESIS LOCKDOWN obsahuje novou rasu 
vetřelců – chytridy – připomínající pozemské houby, leč mnohem dravější a nebezpečnější. 
Dokážete zastavit rozrůstající se kolonii chytridů dřív, než nevratně proroste celou základnu? 
Dále zde najdete nový komiksový sešit Nemesis a další bonusy.

NEMESIS
Dnes již legendární Sci‑fi hra s detailními figurkami o přežití na kos-
mické lodi infikované neznámou životní formou. Budete tváří v tvář 
smrtící hrozbě věřit svým lidským kolegům?

KARNOMORFOVÉ & PSYCHONAUTI
Rozšíření nahrazující mimozemšťany ze hry Nemesis 
za jiné rasy s jinými vlastnostmi. Karnomorfové sílí 
žraním mrtvol a mršin, zatímco psychonauti jsou 
halucinacemi, z nichž posádka postupně šílí.

Hry pro náročné

POČET HRÁČŮ

1–5

VĚK HRÁČŮ

14+

DOBA HRANÍ

120 min
NÁROČNOST
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STŘET CIVILIZACÍ
Legendární civilizační hra v novém, aktualizovaném a krásnějším vy-
dání. 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, pev-
nosti 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 stud-
nice moudrosti nebo naverbujte armádu, jež zdrtí všechny nepřátele. 
Na desce svého národa sledujte, jak vaši lidé získávají nové znalosti, 
techniky a dovednosti.

Hra pro náročné

POČET HRÁČŮ

2–4

VĚK HRÁČŮ

14+

DOBA HRANÍ

180 min
NÁROČNOST



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?

Hra pro děti

POČET HRÁČŮ

2–4

VĚK HRÁČŮ

5+

DOBA HRANÍ

20 min
NÁROČNOST



KINGDOMINO
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 prozkou-
mat všechny druhy krajiny. Ale pozor, jsou tu i další králové, kteří se poohlížejí po stejných krajinách…
Vybudujte to nejskvělejší království!

KINGDOMINO: LOVCI MAMUTŮ
Nová samostatná hra z celosvětově populární série Kingdo-
mino. Hra s ověřenými principy se nově vydala do pravěku 
a vybavila se krásnými dřevěnými žetonky surovin, v čele 
s roztomilými mamuty. Hra nabízí 3 varianty, od základních 
pravidel až po variantu pro zkušenější hráče, ve které obydlu-
jete svoje území pralidmi.

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

Hry pro rodinu

POČET HRÁČŮ

2–4

VĚK HRÁČŮ

8+ / 5+

DOBA HRANÍ

15 min
NÁROČNOST

Hra
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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
Samostatně hratelný nástupce úspěšné kooperativní hry Odysea. V tomto 
novém, podmořském dobrodružství na vás čekají rozmanité výzvy v po-
době 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

POČET HRÁČŮ

2–5

VĚK HRÁČŮ

10+

DOBA HRANÍ

20 min
NÁROČNOST



OSTROV KOČEK
Hra, v níž budete klást dílky koček do čtvercové sítě a vybírat karty z kolující nabídky. Mož-
nost 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 ně-
muž 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 nejrůz-
nější úkoly. Každý z nich vám může přinést body, stejně jako dobře naložená loď s rodinami 
pohromadě!

OSTROV KOČEK: ROZŠÍŘENÍ 1, 2 A 3
Tato rozšíření přinášejí nové sady úkolů, nové dílky koček a pokladů, nové možnosti bodování, 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. 
Nadjete v nich také nové dřevěné žetony a nové moduly, které přidávají do hry nová pravidla.

Hra pro rodinu

POČET HRÁČŮ

1–4 / 1–6

VĚK HRÁČŮ

8+

DOBA HRANÍ

60–90 min
NÁROČNOST



AZUL: VITRÁŽE SINTRY 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 je třetí přírůstek do rodiny her AZUL. Čeká vás nejkomplexnější hra celé řady, kterou 
si skvěle užijí i náročnější hráči.
AZUL: ZAHRADY PRO KRÁLOVNU Čtvrtá hra z celosvětově oblíbené řady Azul. Tentokrát z barevných 
šestiúhelníkových dílků sestavujete krásné zahrady pro královnu.
AZUL: MISTŘI ČOKOLÁDY Speciální limitovaná edice základní hry AZUL situovaná do prostředí továrny 
na čokoládu.

AZUL
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. Vžijte se do rolí mistrů obkladačů. 
Vytvořte tu nejkrásnější mozaiku pro královský palác a užijte si nejlepší hru roku 2018!
Rozšíření hry AZUL: KŘIŠŤÁLOVÁ mozaika ještě umocňuje zážitek ze základní hry. Kromě nových 
herních plánů nabízí přehlednější a ještě lépe vypadající hru.

Hry pro rodinu

POČET HRÁČŮ

2–4

VĚK HRÁČŮ

8+

DOBA HRANÍ

45 min
NÁROČNOST

Hra
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SAGRADA
V této hře se stanete umělci soutěžícími o to, kdo vytvoří nejkrásnější barevnou vi-
tráž 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.

Hra pro rodinu

POČET HRÁČŮ

1–4

VĚK HRÁČŮ

8+

DOBA HRANÍ

45 min
NÁROČNOST



Rozšířen
í 

tak akorát do tlapky

KOČIČÍ KLUB
Opravdu roztomilá rodinná hra, 
ve které se vžijete do rolí milov-
níků koček.
V průběhu hry si dobíráte karty, 
které obsahují půvabné kočky, 
ale také krmivo, hračky, šantu 
kočičí, nebo kočičí kostýmy.
Nejdůležitější je všechny vaše 
kočky řádně nakrmit. Pokud se 
vám to podaří, sbírejte pro ně 
další věci, aby byly spokojené.
Tuto hru by měl povinně vyzkou-
šet každý, kdo má rád kočky!

KOČIČÍ KLUB: 
KRABICE PAMLSKŮ
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!

PSÍ PARŤÁCI
Pokračovatel oblíbené rodinné hry 
Kočičí klub. Základní princip je po-
dobný ‑ sbírejte pejsky a nakrmte je 
jejich oblíbenou potravou, pořiďte jim 
hračky a další věci. Své pejsky můžete 
venčit nebo jim přidávat speciální 
vlastnosti. Nechybí ani opuštění pej-
sci v útulku, které můžete adoptovat. 
Pokud naučíte své pejsky nové triky, 
můžete sbírat karty novými způsoby.

Hry pro rodinu

POČET HRÁČŮ

2–4

VĚK HRÁČŮ

8+

DOBA HRANÍ

30 min
NÁROČNOST

POČET HRÁČŮ

2–4

VĚK HRÁČŮ

10+

DOBA HRANÍ

30 min
NÁROČNOST

Hra
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PLYŠOVÁ HLÍDKA
Dobrodružná desková hra 
s příběhem, v níž se ujmete rolí 
chrabrých plyšáků, snažících 
se uhlídat svoji holčičku před 
zákeřným lordem Hrůzimorem.
Ve hře budete provádět nej-
různější akce pomocí losování 
a používání barevných kostek. 
Hlavním principem je kniha pří-
běhů, což je současně průvodce 
příběhem, přehled pravidel 
i  herní plán, po němž kráčí 
krásně zpracované figurky.

PLYŠOVÁ HLÍDKA:  
BRÁŠKOVY PATÁLIE
Naše známá rodina se rozrostla 
o malého brášku a jeho vlastní 
hračky, které se také musí na-
učit, jak chránit svého majitele 
před hrozbou zlých snů. Nové 
karty, figurky a  hlavně nová 
kniha 5 příběhů přinese celé 
rodině další hodiny zábavy ve 
známém světě Plyšové hlídky.

LIŠKA PODŠITÁ
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!

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

Hry pro rodinu

POČET HRÁČŮ

2

VĚK HRÁČŮ

10+

DOBA HRANÍ

30 min
NÁROČNOST

POČET HRÁČŮ

2–4

VĚK HRÁČŮ

8+

DOBA HRANÍ

60 min
NÁROČNOST

HVĚZDA
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CODEX 
NATURALIS
Vykládací karetní hra pro 
celou rodinu.
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. VIA MAGICA

Jednouchá a  zábavná hra pro 
celou rodinu při které budete 
potřebovat i přiměřenou dávku 
štěstí. Hrajte za čarodějnické 
učně a otvírejte magické portály. 
Užijte si mechanismus tahání že-
tonů z pytlíku vnáší do hry stálý 
prvek dobrodružství. Vyberte si 
ty správné portály a otevřete je 
co nejrychleji!

Hry pro rodinu

POČET HRÁČŮ

2–4

VĚK HRÁČŮ

7+

DOBA HRANÍ

25 min
NÁROČNOST

POČET HRÁČŮ

2–6

VĚK HRÁČŮ

7+

DOBA HRANÍ

30 min
NÁROČNOST



LAMA PÁRTY
Následovník oblíbené hry 
LAMA, který přináší všechno, 
co máte rádi a  ještě něco 
navíc.
Naše dobrá známá lama 
tentokrát pořádá párty! Oblí-
bená 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!

KABO
Jedinečná karetní hra plná 
napětí a překvapení.
Nahlížejte, vyzvídejte a vy-
měňujte se soupeři karty ve 
snaze najít jednorožce Kaba! 
V  této jednoduché a chyt-
lavé hře vítězí hráč, jemuž 
zbydou karty nejmenších 
hodnot. Dokážete se zbavit 
vysokých karet rychleji než 
soupeři?
Najděte jednorožce jako 
první!

Hry pro rodinu

POČET HRÁČŮ

2–6

VĚK HRÁČŮ

8+

DOBA HRANÍ

20 min
NÁROČNOST

POČET HRÁČŮ

2–4

VĚK HRÁČŮ

8+

DOBA HRANÍ

45 min
NÁROČNOST



ČERNÉ HISTORKY
50 černých historek, 31 zločinů, 
49 mrtvých těl, 11 vrahů, 12 sebe-
vražd a  1 smrtící jídlo… Jak se to 
všechno mohlo stát?
Černé historky jsou tajuplné, po-
chmurné a  zapeklité detektivní 
příběhy, které se společně pokusíte 
vyřešit.
Jeden hráč zná celý příběh a ostatní 
se pomocí dobře mířených otázek 
snaží přijít na to, jak se příběh doo-
pravdy stal.
Speciální edice nabízejí příběhy 
inspirované skutečnými událostmi, 
středověkem, či příběhy z nemocnice.

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

50…
V každé krabičce najdete 
50 inspirativních her, ex-
perimentů či zajímavých 
nápadů.
Tato řada her nabízí zají-
mavé aktivity pro jednoho 
hráče i pro velké skupiny.
Zpestřete si cestu autem, 
objevujte taje světa doma 
i v přírodě, ale především 
prožijte příjemně strá-
vený čas!

Hry pro dětiHry na párty

POČET HRÁČŮ

1+

VĚK HRÁČŮ

4+ / 6+

DOBA HRANÍ

15 min
NÁROČNOST

POČET HRÁČŮ

2–20

VĚK HRÁČŮ

12+ / 8+

DOBA HRANÍ

15 min
NÁROČNOST



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.

Hry pro děti

POČET HRÁČŮ

1+

VĚK HRÁČŮ

6+

DOBA HRANÍ

15 min
NÁROČNOST



ZBODNI SALÁT
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!

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 na-
jít cestu do toho správného 
hejna!
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.

Hry pro rodinu

POČET HRÁČŮ

2–6

VĚK HRÁČŮ

8+

DOBA HRANÍ

20 min
NÁROČNOST

POČET HRÁČŮ

2–5

VĚK HRÁČŮ

8+

DOBA HRANÍ

20 min
NÁROČNOST



SEDM DRAKŮ
Rychlá karetní hra plná zají-
mavých překvapení. Skvělá 
zábava, kterou si užijete s ro-
dinou 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 údo-
lím. Propojte sedm karet svého 
draka dříve, než se to podaří 
vašim protihráčům!

CAESAR!
Jednoduchá válečná hra pro 
2 hráče. Pokračovatel úspěšné 
hry Blitzkrieg, tentokrát z pro-
středí starověkého Říma. Vy-
šlete své jednotky na hranice 
jednotlivých provincií a získejte 
v nich vliv. Ten, komu se podaří 
provincii ovládnout, získá ve 
hře výhodu. Klíčovým se může 
pro vás stát i  vliv v  římském 
Senátu.

Hry pro rodinu

POČET HRÁČŮ

2–5

VĚK HRÁČŮ

8+

DOBA HRANÍ

20 min
NÁROČNOST

POČET HRÁČŮ

1–2

VĚK HRÁČŮ

10+

DOBA HRANÍ

20 min
NÁROČNOST



MACHI KORO
Celosvětově úspěšná 
rodinná hra, která kom-
binuje využití karet a kos-
tek. Kdo postaví nejlépe 
prosperující město?
Rozhodnete se nejdříve 
vybudovat více menších 
staveb, nebo raději něja-
kou větší? Dejte ale po-
zor, aby vás pomocí svých 
staveb o  cenné zdroje 
nepřipravili soupeři!

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

Hry pro rodinu

POČET HRÁČŮ

2–4

VĚK HRÁČŮ

10+

DOBA HRANÍ

15 min
NÁROČNOST

POČET HRÁČŮ

2–4

VĚK HRÁČŮ

8+

DOBA HRANÍ

30 min
NÁROČNOST



ZEMĚ
ZEMĚ  – modrá planeta 
a  domov nás všech. 
Chcete se o ní dozvědět 
spoustu zajímavých in-
formací? V této hře máte 
skvělou pří le žitost!
Hra ZEMĚ vás provede 
po řadě nejzajímavějších 
míst naší planety a k ví-
tězství vám může pomoci 
dobrý odhad a také tro-
cha štěstí.

FAUNA
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.

Hry pro rodinu

POČET HRÁČŮ

2–6

VĚK HRÁČŮ

10+

DOBA HRANÍ

45 min
NÁROČNOST

POČET HRÁČŮ

2–6

VĚK HRÁČŮ

10+

DOBA HRANÍ

45 min
NÁROČNOST



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.

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

POČET HRÁČŮ

2–5 / 1–5

VĚK HRÁČŮ

8+

DOBA HRANÍ

20–50 min
NÁROČNOST



DOBA KAMENNÁ
Doba kamenná je doba ka-
menná a rozhodně to není doba 
jednoduchá!
Unikátní systém využití hodu 
kostkami, který přináší skvělou 
zábavu.
DOBA KAMENNÁ: 
STYLOVĚ K CÍLI
Rozšíření, které přinese do hry no-
vou surovinu, další karty, budovy 
i více možných akcí a můžete si 
hru zahrát až v pěti hráčích.

DOBA KAMENNÁ 
JUNIOR
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!

Hry pro rodinu

POČET HRÁČŮ

2–4

VĚK HRÁČŮ

10+

DOBA HRANÍ

30 min
NÁROČNOST

POČET HRÁČŮ

2–4

VĚK HRÁČŮ

5+

DOBA HRANÍ

15 min
NÁROČNOST
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ŘADA DĚTSKÝCH 
HER
Série krásných dětských her pro 
chytré děti a jejich rodiče. Skvělé 
hry pro děti už od 4 let.
Klasické i  kooperativní hry, ve 
kterých vyhrajete, jen když bu-
dete spolupracovat.

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!

Hry pro děti Hry pro rodinu

POČET HRÁČŮ

2–4

VĚK HRÁČŮ

4+

DOBA HRANÍ

15 min
NÁROČNOST

POČET HRÁČŮ

2–8

VĚK HRÁČŮ

8+

DOBA HRANÍ

20 min
NÁROČNOST

Hra
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VYZKOUŠEJTE VŠECHNY HRY 
Z ŘADY SMART GAMES!

WWW.MINDOK.CZ

Smart hry



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 (2021). V roce 2022 zvítězila hra Kaskádie. 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, v roce 2020 hra Odysea a v roce 2022 hra Strážci lesa.

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 čtyřech 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, v roce 2020 hra Odysea a v roce 2021 hra Ztracený ostrov Arnak.

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).

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.

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), Na křídlech (2020) a Ztracený ostrov Arnak (2021).

Hra
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Jsme vydavatelství moderních společenských her, které je tu s vámi již celých 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.

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

mindok.cz 

/hry.mindok 

/hry.mindok


