
BBrraavvoo PPiieeppiinnoo!!
Piepino, a kismadár a testvéreivel meglátogatja
barátait a madárházban. Estefelé biztonságban
szeretnének hazarepülni fészkükbe. Segítesz
nekik? Egy izgalmas madaras játék, pom-
pázatos meglepetés elemekkel tarkítva, 2-4

kismadár figyelõvel. 4 éves kortól ajánlott társasjáték,
plusz 1 játék verzióval.

ÁÁrr:: 44..996600,,- FFtt

KKaattiiccaabbooggaarraakk 
mmaasszzkkaabbáálljjaa!!
A katicabogarak szokásos éves
maszkabáljukat szervezik. Eldöntöt-
ték, hogy idén mindenki különbözõ
színû pöttyöket visel majd. Mivel
minden katicabogár más-más színû
pöttyöt visel, egymás között akarnak
pöttyöket cserélni. Azonban csak
akkor cserélhetnek, ha a másik kati-
cabogár „vonzódik” a felkínált szín-
hez. Nincs sok vesztegetnivaló ide-
jük, mert a hangyák is megneszelték
a készülõdést, és úton vannak, hogy
megegyék a finom ételeket! 2002-
ben az Év gyermekjátéka volt!

ÁÁrr:: 77..885555,,- FFtt
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Társasjátékok

MMaaggoo
MMaaggiinnoo
Mago Magino
egy rendkívül
okos és ked-
ves varázsló.
A bûvös varázsgömbje segítségével vé-
delmezi földjét a gonosz boszorkánytól,
aki az elvarázsolt erdõ mélyében él. Saj-
nos a gonosz boszorkány ellopta a kris-
tálygömböt, magával vitte titkos rejtekhe-
lyére, ahol a varázsgömböt számos apró
kristálydarabra törte. Az a játékos, aki az
összetört kristálygömb 3 darabjával elsõ-
ként érkezik a varázsló házába, megnyer-
te a játékot. Legyetek nagyon óvatosak! A
boszorkány békává tud változtatni! 2005-
ben jelölést kapott az „Év gyermekjá-
téka“ díjra. ÁÁrr:: 77..114455,,- FFtt

KKaappáássoomm vvaann
A játékosok célja, minél több ha-
lat kifogni, és így kártyát gyûjte-
ni. Az éppen soron lévõ játékos
mindkét kockával dob. Az egyik
kocka megmutatja, milyen színû,
a másik pedig, milyen formájú
halat kell a játékosnak megkeres-
nie az asztalon szétterített kár-
tyákból (a többi játékos elõl is le-
het horgászni). Az lesz a legügye-

sebb horgász,
aki öt halat
gyûjt elõször
össze! A nagy-
szerû Reiner
Knizia által ter-
vezett játék.

ÁÁrr:: 11..776600,,- FFtt

VViivvaa TTooppoo!!
Az egércsaládok sajttömbökbõl álló pa-
radicsomba vágynak, és elhatározzák,
hogy felfedezõútra indulnak. Minél kö-
zelebb kerülnek végsõ uticéljukhoz,
annál több sajtot találnak. Azonban ve-
szély leselkedik rájuk, egy éhes macs-
ka megneszelte az expedíciójukat és a
nyomukba ered. Amelyik egérkét utol-
éri vagy leelõzi, az már nem ér a célba.
Az a játékos nyert, akinek az egércsa-
ládja a legtöbb sajtot gyûjti össze. Tak-
tikai, sajtos dobókockás játék 2-4 játé-
kos részére, 4 éves kortól. 2003-ban
az Év gyerekjátéka volt.

ÁÁrr:: 77..885555,,- FFtt

CCssiipppp-ccssööpppp hhaarrmmaattccsseepppp
A hajnali pára harmatcseppekké gyûlik össze a
virágok szirmain. A játékosok célja minél hama-
rabb megszabadulni harmatcseppjeiktõl (átlát-
szó gyöngyeiktõl) úgy, hogy felhelyezik azokat
a virág szirmaira. De ha valakinél a virág leve-
ti súlyos terhét, azé a játékosé lesznek a le-
hulló cseppek. Az gyõz, akinek hamarabb
elfogynak a harmatcseppjei. Nagyszerûen

fejleszti a finommotoros képességeket, így majd
könnyebben tanulnak meg írni a gyerekek.

ÁÁrr:: 44..115555,,- FFtt
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CCaassttllee LLooggiixx//CCaammeelloott JJuunniioorr
Castle Logix: Képes vagy-e megfelelõképpen kombinálni a
tornyokat a várfallal, ami a képen látható várat
eredményezi? Azonban vigyázz, nem minden
torony illik minden falba, és még az egyensúly-
ra is figyelned kell! 
Camelot Junior: Várat kell építened úgy, hogy
a herceg könnyedén eljusson hercegnõjéhez.

Vigyázz! A herceg repülni nem tud, építs hát neki lépcsõt is. Kivá-
ló minõségû fajáték. ÁÁrr:: 44..662255,,- FFtt

GGooGGeetttteerr –– HHeerrcceegg ééss aa ssáárrkkáánnyy
Egyre nehezedõ feladatkártyák
alapján kell utat építeni a feladat
kártyán szereplõ feltételeknek
megfelelõen. Például a herceg
jusson el a hercegnõjéhez, de ne
jusson el egyik sárkányhoz sem.
A játék több különbözõ for-
mában és mintával is létezik (pl.
egér és macska, víz és föld stb.) 

ÁÁrr:: 44..662255,,- FFtt

HHiiddee && SSeeeekk PPiirraatteess//SSaaffaarrii
Fregatt, kalózhajó, lakatlan sziget, kin-
cses barlang, hajótörött... Tüntesd el
vagy tedd láthatóvá. Feladatkártyák alap-
ján kis lapocskákkal kell úgy letakarni
játékmezõt, hogy az és csakis azok a fi-
gurák - és annyi - látszódjanak, amennyit
a feladat meghatároz. Egyedül és többen is remek szó-
rakozás. A játék létezik szafaris kivitelben is, ahol álla-

tokat kell úgy eltakarni a lapocskákkal, hogy csak a feladatnak megfelelõek
látszanak. ÁÁrr:: 44..662255,,- FFtt

BBiibbii BBlloocckkssbbeerrgg - BBoosszzoorrkkáánnyykkoonnyyhhaa
Mania boszorkánysulijában ma van a vizsga, a té-
mája varázsitalok. Bibi Blocksbergnek és barátai-
nak a nagy boszorkányüstbõl a megfelelõ hozzá-
valókat kell kiválogatniuk. Nem egy könnyû fel-
adat a fiatal boszorkányainknak, de ti biztosan
tudtok segíteni nekik! A játék célja A játékosok
arra törekszenek, hogy minél több varázsitalt fõzzenek,
kotyvasszanak össze. Ha valaki a csillagot húzza ki, pechje van, a hozzávalók
kámforrá válnak. A játékos a csillagot visszarakja az üstbe, majd a következõ
játékos kerül sorra. Ha a varázsige kártya elõkerül, akkor az a játékos aki fel-
csapta félreteszi azt, majd az üstöt egy fél fordulásnyira elfordítja. ÁÁrr:: 44..115555,,- FFtt

ZZoooollooggiicc
Egyre nehezedõ feladatkártyák alapján kell elhelyezni a
macskát, a kutyát, az egéret, a csontot vagy a sajtot. Ezek
közül valakik nem kerülhetnek egymás mellé. A kutya ker-
getné a macskát, megenné a csontot, a macska az egeret
utálja. Az egér viszont felfalná a sajtot. ÁÁrr:: 44..662255,,- FFtt

RRuusshh HHoouurr –– FFoorrggaallmmii dduuggóó
Mindenki találkozott már azzal a helyzettel, amikor a
keresztezõdésbe ragadó megakadályozza a keresztirá-
nyú forgalom közlekedését - szerencsétlen helyzetben
teljesen befagyasztva a keresztezõdést. Ebben a játék-
ban lehetõség van megmenteni a forgalmat - át kell
juttatni a piros autót az egyik oldalról a másikra.
Azonban az autók nem tudnak oldalazni: csak elõre és hátra lehet mozgatni
minden autót. Képes vagy-e feloldani a dugót? ÁÁrr:: 44..662255,,- FFtt
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