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6. BIERZE

Liczba graczy: 2 - 10 osób
Czas gry: ok. 10 - 15 minut
Każdy z graczy otrzymuje 10 kart, które musi wyłożyć w jednym z czterech rzędów. Ten, kto położy szóstą
kartę musi wziąć pozostałe pięć i otrzymuje punkty karne.
Celem gry jest zebranie jak najmniejszej ilości kart. Każda karta jest warta minus jeden punkt za każdą głowę
byka znajdującą się na niej. Zwycięzcą zostaje osoba, która na końcu gry ma najmniejszą ilość byczych głów.

7 CUDÓW ŚWIATA

Liczba graczy: 2 - 7 osób
Czas gry: ok. 30 minut
Zostań przywódcą jednego z siedmiu wielkich miast świata antycznego. Zbieraj surowce ze swoich ziem, weź
udział w odwiecznym wyścigu cywilizacyjnym, nawiąż kontakty handlowe i stwórz militarną potęgę. Pozostaw
ślad na kartach historii budując cud architektury, który przetrwa wieki!
Gra w 7 cudów toczy się przez trzy wieki. W każdym wieku gracze otrzymują siedem kart z konkretnej talii.
Wybierają jedną z kart, a pozostałe przekazują sąsiednim graczom. Gracze pokazują swoje karty jednocześnie
(płacąc lub uzyskując surowce albo wchodząc w interakcję z innymi graczami na różne sposoby). Każdy z
graczy wybiera następną kartę z talii którą wcześniej przekazali i proces zaczyna się od nowa, dopóki każdy z
graczy nie odkryje po sześć kart z danego wieku. Po upływie trzech wieków gra się kończy.
Dlaczego zachwycisz się tą grą?
Przy swojej prostocie oferuje jednocześnie bardzo wiele dróg do zwycięstwa, dzięki czemu każda rozgrywka
może być inna!
Swoista mechanika ciągnięcia kart, na której opiera się cała gra, powoduje, że nikt nie czeka na swoją kolejkę!
Wszyscy grają jednocześnie, cały czas. Właśnie dzięki temu przy grze w sześć osób całą rozgrywkę można
przeprowadzić nawet w 30 minut!
Gra oferuje interakcję, ale praktycznie nie występuję tutaj interakcja negatywna. Nikt nikomu nie zniszczy
starannie budowanego królestwa. Może jedynie odebrać potencjalne punkty zwycięstwa.

Wspaniały system handlu, umożliwiający uzupełnianie braków swojej gospodarki handlem z państwami
ościennymi, wymusza na graczach śledzenie poczynań innych i jednocześnie pozwala mądrze wykorzystać
ruchy przeciwników dla własnej korzyści.
Zależności występujące między kartami pozwalają z jednej strony na tworzenie w czasie gry atrakcyjnych
kombinacji, a jednocześnie umożliwiają podebranie przeciwnikowi karty, która w przyszłości bardzo by mu się
przydała.
7 Cudów Świata jest świetnie zbalansowaną grą o rozwoju cywilizacji, a przy tym szybką i niezwykle
przyjemną.

7 CUDÓW ŚWIATA: POJEDYNEK

Liczba graczy: 2 osoby
Czas gry: ok. 30 minut
7 Cudów Świata: Pojedynek to gra dla 2 graczy, która wykorzystuje niektóre z głównych założeń bestselleru 7
Cudów Świata, ale oferuje również nowe wyzwania, specjalnie dopasowane do gry dwuosobowej.
W tej grze istnieją 3 drogi do zwycięstwa:
dominacja militarna,
dominacja naukowa,
zwycięstwo cywilne.
Gra wprowadza nowatorski sposób dobierania kart, przed grą - układamy je według podanego wzoru, a
dobierać wolno nam tylko te, które nie są przykrywane przez inne karty. Wybierając jedną z nich, odkrywamy
kolejne, czyniąc je dostępnymi dla mojego przeciwnika, co podczas gry prowadzi do trudnych wyborów i
dylematów.
Gracze będą ze sobą rywalizować o karty rozmaitych budowli, próbując blokować ich dostępność
przeciwnikowi, a dobierając te, które zapewnią im największe korzyści.
Zdobywając czerwone karty gracze "przepychają" znacznik konfliktu w stronę swojego przeciwnika, a gdy
dotrze on do jego stolicy natychmiast wygrywają grę. Po drodze zdobywają żetony, które dodatkowo
spowalniają przeciwnika zabierając mu posiadane monety,
Zdobyte w trakcie gry karty naukowe, zielone, pozwalają nam na kupowanie żetonów rozwoju, dzięki którym
wydatnie powiększamy przewagę nad naszym przeciwnikiem,

Dzięki kartom żółtym, handlowym, otrzymywać będziemy więcej monet, które są bardzo cenną walutą w grze,
która wydatnie wspomaga nabywanie surowców,
Karty niebieskie, kulturowe, zapewnią nam wyraźny zastrzyk punktów zwycięstwa,
Zagrywanie wszystkich kart będzie uzależnione od posiadania w swoim mieście odpowiedniej kombinacji
brązowych i szarych kart zapewniających dopływ niezbędnych surowców do jego rozbudowy,
Jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli to na koniec gry w trzeciej erze będziemy mogli także zdobyć karty gildii,
fioletowe, dzięki którym będziemy mogli podsumować swoje dokonania zdobywając punkty za określoną gałąź
rozwoju, wieńcząc budowę naszego miasta.
To jednak nie wszystko, bowiem każdy z graczy rozpoczyna grę także z 4 cudami świata (wybranymi spośród
12 dostępnych), każdy z nich posiada odmienne umiejętności i pomaga rozwinąć się w konkretnej dziedzinie.
Można je wznosić podczas gry otrzymując przywileje, ale spośród 8 cudów w grze, tylko 7 zostanie
wybudowanych. Spiesz się więc, aby ubiec swojego przeciwnika.
7 Cudów Świata: Pojedynek to dwuosobowa gra o prostej mechanice, która oferuje graczom bardzo wiele
ciekawych wyborów, jednocześnie posiadając kilka dróg wiodących do zwycięstwa.

AVALON - RYCERZE KRÓLA ARTURA

Liczba graczy: 5 - 10 osób
Czas gry: ok. 30 minut

Artur reprezentuje przyszłość Brytanii, obietnicę dobrobytu i honoru, jednak wśród jego dzielnych rycerzy kryją
się poplecznicy Mordreda. Siły zła są nieliczne, ale wiedzą o sobie nawzajem i pozostają w ukryciu przed
wszystkimi, za wyjątkiem jednego z poddanych Artura. Jedynie Merlin wie, kto jest agentem zła, ale nie może
wyjawić tego wprost. Jeśli jego prawdziwa tożsamość zostanie odkryta, wszystko będzie stracone.
Wciel się w role Merlina, Lancelota, Morgany, Mordreda i innych postaci z legend arturiańskich. Szukaj
sojuszników i odkrywaj tożsamość zdrajców w niezwykłej grze karcianej dla 5-10 graczy.
Gracze realizują misje, lecz tylko części z nich zależy na ich powodzeniu. Pozostali to poplecznicy
Mordreda. Snując swe mroczne intrygi, próbują doprowadzić do fiaska drużyny.
Spiski, blef, dedukcja i żywiołowe negocjacje czynią tę grę zupełnie niepowtarzalną, emocjonującą do ostatniej
chwili.

Wkrocz w krainę legend...
i nie ufaj nikomu!
Avalon: Rycerze króla Artura to tytuł z bestsellerowej serii The Resistance, w ramach której w 2011 roku
ukazała się gra "The Resistance: Agenci Molocha".
Akcja Avalonu ma miejsce na dworze Krola Artura dzięki czemu można ją łatwo prezentować graczom nie
przepadającym za fantasy, czy science fiction.
W Avalonie postacie otrzymały specjalne zdolności, a szpiedzy, czyli siły zła, nie tylko będą przeszkadzać w
wypełnianiu podejmowanych misji, ale starać się będą również poznać tożsamość Merlina. Merlin bowiem wie
kto nosi zło w swoim sercu, ale nie może wprost rzucać oskarżeń, ponieważ Źli mogą go uśmiercić i wygrać.

BANG! GRA KOŚCIANA

Liczba graczy: 3 - 8 osób
Czas gry: ok. 15 minut

Powrót na Dziki Zachód! Bang! Gra Kościana to nowy rozdział w rodzinie Bang!, jednej z najpopularniejszych
imprezowych gier karcianych. Pomysł na rozgrywkę pozostaje taki sam, jak w produkcie podstawowym:
wylosuj dla siebie postać oraz tajną rolę, a potem wykorzystaj umiejętności oraz szczęście, aby osiągnąć
przypisany do roli cel. Wszystko zmieniają kostki: nigdy do tej pory gra w Bang! nie była tak szybka i
emocjonująca. Sytuacja graczy zmienia się z sekundy na sekundę: ktoś traci szansę, ktoś zyskuje nowe
możliwości.
Czy jesteś gotów wkroczyć do tego ekscytującego, lecz nieprzewidywalnego świata?
•Bang! Gra kościana to kontynuacja hitu sprzedażowego sprzed paru lat. Marka powraca z nowym, świeżym
spojrzeniem na produkt, który wszyscy znamy i kochamy – adresowany zarówno do nowych graczy, jak i
weteranów.
•Wprowadzenie do gry kostek pozwala na zupełnie nową jakość rozgrywki: gra stała się płynniejsza, szybsza,
bardziej nieprzewidywalna i jeszcze ciekawsza. Do gry wprowadzono nowe karty postaci, które różnią się
między sobą umiejętnościami, by starannie obmyślona strategia mieszała się w czasie rozgrywki z elementami
losowymi, tworząc iście wybuchową mieszankę!

•Prawdziwa gra imprezowa: w Bang! Grę kościaną może grać od trzech aż do ośmiu graczy! Rozgrywka trwa

jedynie około 15 minut, co czyni ją idealnym pomysłem nie tylko na rozgrywkę w domu, lecz także np. w
podróży.
•Świetne wydanie: Bang! Gra kościana to mała, pięknie wydana pozycja, której nie może zabraknąć zarówno w
domu, jak i podręcznym plecaku czy torbie. Zachwyt budzą nowe, jeszcze bardziej komiksowe grafiki, które
budują klimat twardego, Dzikiego Zachodu, a także niepowtarzalne kości z symbolami umiejętności.

BLOOD RAGE

Liczba graczy: 2 -5 osoby
Czas gry: ok. 90 minut

W Blood Rage gracze kontrolują klany wikingów dążących do chwały przed apokaliptycznym końcem świata.
Podczas gdy Ragnarok pochłania ląd, wikingowie robią to co umieją robić najlepiej - zabijać, plądrować i ginąć
w epickich bitwach! Życie przemija, ale chwała jest wieczna!

Jest wiele sposobów na zdobycie chwały wikinga. Można zaatakować i splądrować krainę z jej bogactw,
zgnieść swych przeciwników w walce, wypełniać zadania lub zginąć!

Gracze wyciągają karty przedstawiające dary bogów, które pomogą im w wypełnianiu zadań. Dary te oferują
wiele strategii. Pomagają w bitwach, zapewniając chytre taktyki lub kary dla tych wojów, którzy będą w stanie
pokonać twe wojska. Rozwijaj swój klan przez dodawanie kolejnych jednostek, umiejętności lub rekrutację
bestii ze skandynawskiej mitologii!

Blood Rage to produkt o najwyższej jakości, który chowa w swym cieniu inne tytuły. Dynamika gry, spójność
zasad, interakcje między graczami, znikające fragmenty planszy i kolorowa oprawa jest prawdziwym

"przestępstwem" - to powinno być zabronione! Wisienką na torcie jest serce gry Blood Rage - figurki! W żadnej
innej grze planszowej nie znajdziecie tak dopracowanych modeli. Mamy tutaj 4 klany, dla każdego z nich są
inne modele z elementami podkreślającymi ich przynależność oraz wspaniałe figurki mitycznych potworów,
które wzbudzać będą zazdrość i zgrozę twych rywali!

CARCASSONNE

Liczba graczy: 2 - 5 osób
Czas gry: ok. 30 - 45 minut

Usiądź z przyjaciółmi przy stole i wspólnie zacznijcie budować z niewielkich żetonów łąki, twierdze, całe miasta
i drogi, rywalizując między sobą o przejęcie kontroli nad co bardziej atrakcyjnymi lokacjami.
Sprytne zagranie może pozbawić rywala możliwości ukończenia ogromnego miasta lub pozwoli Ci przejać
kontrolę nad wielką łąką.
Na czym to polega?
Gracze wyciągają losowe elementy planszy i kładą na stole, układając przy sobie tak, aby stworzyć nowe
zamki, rzeki, łąki. Gdy stworzysz nowy obiekt, możesz przejąć nad nim kontrolę. Im więcej żetonów znajduje się
na stole, tym obiekty robią się większe, ogromne nawet, czasem się łączą.
W chwili gdy dany obiekt zostaje ukończony - jak miasto lub droga - osoba kontrolująca go otrzymuje punkty, a
znacznik kontroli wraca do gracza.
Nalezy jednak uważać, by nagle nie odkryć, że wszystkie nasze znaczniki kontroli zostały rozstawione na
planszy w nieukończonych obiektach! W takiej sytuacji nie mamy możliwości zdobywania kolejnych punktów!

Celem gry jest zebranie jak największej liczby punktów na koniec gry, gdy skończą się żetony, które można
układać na stole.
Dlaczego MUSISZ to mieć? ;-)
Carcassonne to jedna z prawdziwych gier familijnych - prawdziwych, czyli takich, przy których nie nudzą się
dzieci, rodzice i dziadkowie, taka, z którą każde pokolenie sobie poradzi i, co najważniejszej, która spodoba się
praktycznie każdemu.
Ta gra to idealny sposób na spędzenie czasu z rodziną! Urodziny cioci, obiad świąteczny... zaczyna wiać nudą
albo chcesz zrobić coś naprawdę fajnego z rodziną?! Zagrajcie w Carcassonne!
Carcassonne to świetna gra na przełamanie pierwszych lodów w nieznajomym otoczeniu. Jak każda dobra i
prosta planszówka potrafi znaleźć wspólny mianownik dla każdej grupy ludzi :)
Jako jedna z nielicznych planszówek jest świetna na 2 osoby. Spokojna, pozbawiona wrogości rywalizaja
przypadnie do gustu każdej parze. Dzięki temu Carcassonne jest doskonałą grą na prezent!
Gra otrzymała w Niemczech nagrodę Gra Roku 2004!
Gra wykonana jest z najwyższą starannością. Żetony są bardzo grube i sztywne (chyba najlepsze spośród
gier, jakie widzieliśmy), bardzo dobrze wykonane. Drewniane, różnokolorowe pionki również są wysokiej
jakości. Wszystko to sprawia, że rozgrywka jest bardzo przyjemna i całość jest idealna jako prezent.
Teraz z nową grafiką i odświeżoną instrukcją!
Zawiera mini rozszerzenia: Rzeka i Opat!

CATAN

Liczba graczy: 3 - 4 osoby
Czas gry: ok. 45 - 60 minut

Osadnicy z Catanu (Settlers of Catan) to bardzo popularna na całym świecie gra rodzinno-ekonomiczna o
bardzo dużej "miodności" grania. Teraz prezentujemy jej polską edycję!
Gracze są osadnikami na niedawno odkrytej wyspie Catan. Każdy z nich przewodzi świeżo założonej kolonii i
rozbudowuje ją stawiając na dostępnych obszarach nowe drogi i miasta. Każda kolonia zbiera dostępne dobra
naturalne, które są niezbędne do rozbudowy osiedli.
Gracz musi rozważnie stawiać nowe osiedla i drogi, aby zapewnić sobie dostateczny, ale zrównoważony
dopływ zasobów, a jeśli ma ich nadmiar - prowadzić handel z innymi graczami sprzedając im owce, drewno,
cegły, zboże lub żelazo a pozyskując od nich te zasoby, których ciągle mu brakuje.
Pierwszy z graczy, który uzyska 10 punktów z wybudowanych przez siebie dróg, osiedli i specjalnych kart wygrywa.
Dlaczego pokochasz tę grę?
Osadnicy to gra, do której najczęściej się wraca. System budowania planszy i prowadzenia gry sprawia, że
każda gra bardzo różni się od poprzedniej. Ta gra się po prostu nie nudzi!

Jeśli wygrasz, wiesz, że wygrałeś dzięki przemyślanej strategii i mądrym decyzjom. Jeśli przegrałeś, czujesz,
że byłeś bardzo, bardzi blisko zwycięstwa, zabrakło tylko odrobiny szczęścia. Następnym razem z pewnością
Ci się uda! ;)
Gra nie bez powodu jest najczęściej nagradzaną grą na świecie. Wiele dróg do zwycięstwa, handel między
graczami, który czasami przybiera rozmiar prawdziwego targu i wspomniana wcześniej błyskotliwa mechanika
gry zauroczą każdego.
To właśnie tę grę polecamy początkującym aby wciągnąć ich w świat gier planszowych.

CHAOS W STARYM ŚWIECIE

Liczba graczy: 3 - 4 osoby
Czas gry: ok. 60 - 120 minut

W świecie Warhammera, czterej bogowie Chaosu walczą o władzę. Khorne, Bóg Krwi i Pan Czaszek, jest
żądny mordu i nieustającej walki. Nurgle, Pan Zarazy i Mistrz Plag, lubuje się w plugastwie i chorobach.
Tzeentch, Władca Losu i Wielki Intrygant jest mistrzem kłamstwa i podstępu. Slaanesh, Książę Bólu i Rozkoszy
oraz Pan Pożądania, uwodzi nawet najbardziej prawych, wabiąc ich obietnicami wszelkich cielesnych rozkoszy.

W grze Chaos w Starym Świecie, każdy z graczy wcieli się w rolę jednego z Panów Chaosu. Charakterystyczne
zdolności każdego z bogów i legionu jego wyznawców dają graczom unikalne sposoby na sianie zniszczenia i
panowanie nad Starym Światem. W czasie, gdy potęgi Chaosu ścierają się ze sobą, rujnując ziemie ludzi i
siejąc w nich spustoszenie, Stary Świat nie poddaje się. Walczy z całych sił i stawia opór rękami swoich
wiernych bohaterów, by wygnać złych bogów z powrotem do ich Domeny Chaosu… chociaż na chwilę.

CHAOS W STARYM ŚWIECIE: ROGATY SZCZUR

Liczba graczy: 3 - 5 osób
Czas gry: ok. 90 - 120 minut

Wyłaniając się ze swego Pod-Imperium, położonego głęboko pod miastami Starego Świata, nowa siła wkracza
do walki!
Rogaty Szczur, rozszerzenie do gry Chaos w Starym Świecie, wprowadza do rozgrywki nową stronę konfliktu Skavenów oraz reguły gry pięcioosobowej. Całkiem nowe zestawy kart Chaosu i kart Ulepszeń wnoszą do
rozgrywki świeże strategie i zupełnie nowe możliwości dla wszystkich Niszczycielskich Potęg.

Dodatek ten zawiera również zestaw nowych kart Starego Świata, które rzucają graczom jeszcze większe
wyzwania.

CONCORDIA

Liczba graczy: 2 - 5 osób
Czas gry: ok. 100 minut

Dwa tysiące lat temu Imperium Rzymskie zajmowało wszystkie tereny dookoła Morza Śródziemnego. Na
granicach panował pokój, a w prowincjach ład i porządek. Jednolite prawo, wspólna waluta i kwitnąca
ekonomia umacniały władzę dynastii panujących w niezliczonych rzymskich miastach.
Przejmij władzę nad jedną z tych dynastii, wysyłaj kolonialistów do najbardziej oddalonych terenów imperium,
rozwijaj sieć handlową i zaskarb sobie przychylność bogów - wszystko po to, by osiągnąć zwycięstwo i
zapewnić wieczną chwałę i sławę swemu rodowi.
Concordia to strategiczna gra ekonomiczna osadzona w czasach Imperium Rzymskiego dla 2-5 graczy.
Zamiast szukać szczęścia w rzutach kością i kartach, musicie polegać na swoich strategicznych
umiejętnościach. Dokładnie obserwujcie, w którą stronę rozwijają się przeciwnicy i gdzie znajdziecie okazję, by
ich wyprzedzić.
W grze będziemy wysyłać kolonistów, aby zakładali osady w całym imperium, a z nich pozyskiwać surowce
(cegły, jedzenie, wino, narzędzia i ubrania). Każdy z graczy startuje z identycznymi kartami na ręce, w czasie
gry pozyskuje zaś nowe, pozwalające na:
wykonywanie akcji
•zdobywanie punktów zwycięstwa

Gra wymaga od graczy dalekosiężnego planowania i umiejętności przejrzenia zamiarów przeciwników. Każda
partia jest inna - nie tylko ze względu na losowość w dostępnych kartach, ale także dzięki dwustronnej planszy.
Cechą charakterystyczną Concordii jest przejrzystość i prostota zasad, która pozwala szybko zasiąść do
rozgrywki i wprowadzić nowych graczy w świat bardziej zaawansowanych tytułów.
Autorem Concordii jest Mac Gerdts, twórca tak znanych gier jak Antike, Imperial, Navegador czy Hamburgum.
Już sam ten fakt, czyni z tej gry tytuł, któremu warto się bliżej przyjrzeć.
Gra otrzymała wiele uznania wśród międzynarodowej publiczności. Dowodem tego są liczne nagrody i
wyróżnienia:
•2015 zaawansowana Gra Roku (Holandia) - zwycięzca
•2014 Kennerspiel des Jahres - nominacja
•2014 International Gamers Award - nominacja
•2014 Gra Roku (Portugalia) - nominacja
•2013 Meeples' Choice Award - zwycięzca

CYKLADY

Liczba graczy: 2 - 5 osób
Czas gry: ok. 45 - 90 minut

Wybierz się w podróż do archipelagu Cyklady w czasie złotego wieku antycznej Grecji. Rekrutuj oddziały, buduj
okręty, wznoś fortece, konstruuj metropolie, wzywaj mitologiczne istoty i módl się o pomoc do Bogów Olimpu.
Walka o doprowadzenie twojego ludu do największej chwały stanie się legendą. Cyclady to gra, w której w
ciągu 90 minut gracze będą mogli rozwijać swoje greckie miasta-państwa jednocześnie ostro konkurując i
walcząc ze sobą.
Trzeba będzie zadbać o ekonomię, wojsko, flotę, naukę i religię a wszystko to w prosty i emocjonujący sposób.
Aby w danej turze móc rozwijać którąś ze sfer swojego państwa trzeba zdobyć przychylność odpowiedniego
boga co czyni się w ciekawie skonstruowanej i emocjonującej licytacji. Bogowie pozwalają także na wykonanie
odpowiednich dla swojej sfery wpływów akcji. Jeśli gracz chce rozwinąć się militarnie bądź atakować innych
graczy, musi zdobyć przychylność Aresa. Jeśli zależy mu na rozwoju filozofii, musi wylicytować względy Ateny.

￼Gra została nominowana do nagrody Gra Roku 2011, dla najlepszej gry wydanej w Polsce w 2010 roku.
Grę wygrywa gracz, który jako pierwszy będzie miał 2 metropolie, przy czym można je zdobywać przez podbój,
rozwój filozofii i tradycyjnie konstruując. Gra jest przepięknie wydana i łączy prostotę zasad z wyrafinowaniem
rozgrywki.

CYTADELA

Liczba graczy: 2 - 8 osób
Czas gry: ok. 60 minut

Gra nominowana w roku 2000 do prestiżowej niemieckiej nagrody "Gra Roku" - w końcu w Polsce! Zobacz
opinie klientów o angielskiej wersji tej wspaniałej gry
Citadels to gra karciana przeznaczona dla 2 do 8 graczy. Motywem przewodnim gry jest budowanie
średniowiecznego miasta, jednak każdy z graczy ma w tym swój własny cel, więc w czasie budowy musi
używać różnych sztuczek, by to właśnie on zdobył najwięcej korzyści w zbudowanym mieście.

Polska edycja zawiera 10 dodatkowych kart z nowymi lokacjami oraz postaciami z dodatku Dark City
Expansion.

CYWILIZACJA: POPRZEZ WIEKI (3 EDYCJA)

Liczba graczy: 2 - 4 osoby
Wiek:

od 14 lat

Cywilizacja: Poprzez Wieki to najnowsza edycja światowego hitu, gry która przebojem wdarła się do świata
planszówek. Jest to gra planszowa odwołująca się mocno do legendarnej gry komputerowej Sid Meier's
Civilization. Zarówno miłośnicy tego tytułu jak i po prostu zwolennicy dobrych, strategicznych gier planszowych
- znajdą tutaj wszystko czego szukają w grze o rozwoju cywilizacji.

Cywlizacje prowadzone przez graczy mogą (i powinny) m.in.:

wynajdować nowe technologie (np. Architekturę, Komputery, ...)
budować jednostki wojskowe (od wojowników po czołgi, rakiety i samoloty)
napadać na nacje innych graczy i wypowiadać im wojny
wynajmować liderów, którzy prowadzą nację przez pewien czas (np. Homer, Einstein)
budować potężne cuda świata (np. Kolos z Rodos, Hollywood)
zawierać pakty dyplomatyczne i handlowe
zatrudniać ludzi w kopalniach i na farmach

budować budynki miejskie, takie jak laboratoria, biblioteki czy światynie
rozwijać istniejące budynki w miarę postępu technologicznego
zmieniać ustrój polityczny swojego państwa (Republika, Monarchia, itp.)
wysyłać armie do podboju odległych kolonii
dbać o wyżywienie, poziom korupcji i szczęścia swoich obywateli

Wszystko to przez 4 ery historii świata - od antyku do współczesności - poprowadzicie wasze cywilizacje od
fazy prymitywnej broni, aż po loty w przestrzeń kosmiczną.

Dlaczego pokochasz tę grę?

Mimo olbrzymiego spektrum możliwości - całość została zawarta w prostej i przejrzystej mechanice gry, w
której nie ma miejsca na wyjątki czy skomplikowane tabelki.

Zawarto w niej wszystkie kluczowe mechanizmy komputerowej Cywilizacji, przez co zasady stają się jeszcze
bardziej naturalne i intuicyjne dla każdego miłośnika hitu Sida Meiera. Losowy rozkład kart powoduje, że każda
rozgrywka jest niepowtarzalna i trzeba adaptować swoją strategię do możliwości pojawiających się w kartach.

Jaka będzie Twoja cywilizacja? Wojownicza, zaawansowana technologicznie, religijna? Wyda na świat
żołnierzy czy poetów? Na jej przywódcę możesz wybrać Hammurabiego, Napoleona a nawet Elvisa Presleya.
Możesz zbudować wielkie piramidy, wieżę Eiffla lub najlepsze bary szybkiej obsługi. Tylko od Ciebie zależy, jaki
ślad w historii pozostawisz i w każdej rozgrywce możesz obrać inną drogę.

DIXIT

Liczba graczy: 3 - 6 osób
Czas gry: ok. 30 minut

Dixit to wesoła i zaskakująca gra skojarzeń do wspólnego odkrywania w gronie przyjaciół i rodziny.
Na czym to polega?
Każdy gracz w swojej turze staje się bajarzem. Wybiera spośród swoich 6 obrazków jeden i wymyśla do niego
skojarzenie. Zdanie może być pojedynczym słowem, dźwiękiem, cytatem - nie ma tu ograniczeń, można nawet
coś zaśpiewać! Następnie pozostali gracze wybierają spośród swoich kart taką, która ich zdaniem najlepiej
pasuje do hasła bajarza i kładą zakrytą na stole. Bajarz przetasowuje wszystkie te karty, łącznie ze swoją i
układa je na stole, odkrywając. Gracze (poza bajarzem) w tajemnicy głosują, która karta jest tą kartą, do której
bajarz wymyślał skojarzenie. Kiedy wszyscy dokonają wyboru, rozpoczyna się przyznawanie punktów.

Jeśli nikt nie zgadnie, która karta należała do bajarza, bo jego skojarzenie było zbyt abstrakcyjne, to nie
otrzymuje on żadnych punktów, a nagradzani są pozostali gracze. Podobnie jeśli wszystkie głosy wskażą kartę
bajarza – to znaczy, że skojarzenie było za proste, albo zbyt dosłowne. W innych kombinacjach przydzielane są
punkty i uwaga, jeśli którykolwiek z graczy zagłosuje na zagraną przez Ciebie kartę, bo zagrałeś coś co jego
zdaniem lepiej pasowało do skojarzenia to dostajesz bonusowe punkty!

Warto więc sprytnie zagrywać karty, próbując zmylić innych graczy, jednocześnie zachowując te, do których
mamy ciekawe skojarzenie i czekając z ich zagraniem do momentu, aż przyjdzie Twoja kolej.

Pamiętaj, że jeden obraz jest wart więcej niż tysiąc słów!
Autorem gry jest Jean Louis Roubira, lekarz pracujący w szpitalu w Poitiers z młodymi pacjentami
przeżywającymi trudności w środowisku szkolnym i poza nim. Po kilku rozgrywkach w Dixit zaobserwowano u
nich znaczną poprawę formułowanych wypowiedzi oraz relacji z innymi ludźmi. Gra może służyć również jako
narzędzie pedagogiczne i terapeutyczne.

DOBBLE

Liczba graczy: 2 - 8 osób
Czas gry: ok. 5 - 10 minut

Spójrz na pierwszą kartę, którą trzymasz w ręku oraz na tę, która leży na środku stołu. Znajdź na nich wspólny
symbol, nazwij go i szybko pozbądź się swojej karty. Teraz następna!

W Dobble można grać na klika sposobów. W zasadach można znaleźć pięć mini-gier. Najpopularniejszą jest
wersja, w której wszystkie karty rozdaje się graczom, a jedną z kart kładzie na środku stołu. Na dany sygnał
gracze patrzą na pierwszą kartę z góry, którą trzymają w ręku i szukają wspólnego symbolu z kartą, która leży
na stole. Symbol nazywają głośno i szybko kładą swoją kartę na stole, przykrywając starą kartę. Teraz każdy z
graczy musi znaleźć wspólny symbol z nową kartą! Wygrywa ten, kto pierwszy pozbędzie się kart.

Aby utrudnić zabawę symbole na kartach bywają odwrócone i miewają inne rozmiary. Same karty są okrągłe i
pełne kolorowych ilustracji roślin, postaci i przedmiotów, a każda z nich jest unikalna i łączy się z innymi kartami
jednym i tylko jednym symbolem.
Żadna inna gra nie rozrusza towarzystwa tak jak Dobble. Żadna nie jest tak prosta i nie daje tyle zabawy w
ciągu tych kilku minut! Rozgrywka jest bardzo szybka, emocjonująca, przy stole dużo się dzieje, każdy krzyczy
starając się jakoś nazwać pasujące obrazki i być przy tym szybszym od innych graczy.

Tylko Dobble tłumaczy się w minutę!
Żadna inna gra nie jest tak mała, że można wziąć ją wszędzie i nie ma tak trwałego, metalowego pudełka,
które wytrzyma wiele.
Tylko Dobble ma takie wygodne i praktyczne karty. Okrągłe, mocne kartoniki świetnie się sprawdzają w czasie
zabawy.
Świetnie sprawdza się jako przerywnik pomiędzy poważniejszymi tytułami, a do tego porządnie rozgrzewa i
solidnie poprawia humor. Polecana dla osób w każdym wieku.

DOOM

Liczba graczy: 2 - 5 osób
Czas gry: ok. 180 minut

DOOM: Gra planszowa jest oparta na grze wideo DOOM, która została przekształcona w taktyczną rozgrywkę
bojową dla 2-5 graczy.

Przygotuj piłę mechaniczną

DOOM zawiera dwie operacje po sześć misji. Każda misja rozgrywa się na unikalnej planszy i oferuje różne
zestawy celów i zagrożenia. Karty celów dla każdej misji przedstawiają warunki zwycięstwa dla drużyny
marines i najeźdźcy oraz związane z nimi zasady szczególne. Cele marines różnicują się pomiędzy
zabezpieczaniem pola bitwy i zbieraniem wartościowych rzeczy, podczas gdy najeźdźca ma tylko jeden cel zabijać.

Każdy z czterech marines - Alpha, Bravo, Charlie i Delta - zaczyna z tą samą zdolnością sprintu i ilością
punktów życia, ale zróżnicowane klasy i bronie pomogą każdemu marine wybrać własny zestaw umiejętności,
strategii i siły. Karty klas są wybierane na początku misji i wyposażają marine w wyjątkowe umiejętności - od
zwiększania obrony do dołączania granatów do talii akcji.

Jeden z graczy DOOM wcieli się w rolę najeźdźcy dowodzącego legionami piekła, próbując wyeliminować
marines UAC. Podczas misji najeźdźca przywołuje demony przez portale rozsiane na mapie. Rodzaje
bezlitosnych wojowników i sposób ich ataku zależeć będą od kart zagrożenia i inwazji przypisanych każdej
misji. Karty zagrożenia wprowadzają unikalne zasady dla portali i wskazują, kiedy demony mogą zostać
przyzwane. Karty inwazji, trzymane w ukryciu przed marines, wskazują jakie rodzaje demonów można
przywołać.

Ostatnia najdzieja ludzkości

DOOM nadchodzi - złap strzelbę, zejdź do piekła i rzuć wyzwanie najpotężniejszym demonom i ich
zdegenerowanym pobratymcom. UAC potrzebuje elitarnych marines, którym niestraszna jest nawet śmierć.

Czy masz tyle energii i bitewnego zapału, by przetrwać inwazję demonów?

DRACULA (FURY OF DRACULA) - TRZECIA EDYCJA

Liczba graczy: 2 - 5 osób
Czas gry: ok. 90 - 120 minut

Prawie od roku ty i twoi towarzysze podążacie za swoją zwierzyną od miasta do miasta, przez cały kontynent,
niemal wszędzie znajdując oznaki zła. Zmierzyłeś się już z wieloma koszmarnymi pułapkami, które za sobą
pozostawił: wilkami, złodziejami, dziwnymi chmarami nietoperzy, plagami i jeszcze innymi, gorszymi rzeczami!
Ale Dracula zawsze ci się wymykał… do tej pory.

Widzisz jego czarny powóz w oddali, na poboczu drogi, ale słońce szybko znika za horyzontem. Jeśli się nie
pospieszysz, jeśli zapadnie zmrok, on znów może ci się wyślizgnąć…

DRACULA to nowe wydanie klasycznej gry planszowej Games Workshop, osadzonej w 1898 roku, osiem lat po
wydarzeniach opisanych w książce Brama Stokera „Dracula”. Jeden z graczy wciela się w rolę Draculi i
porusza się po planszy w sekrecie,
zaś inni gracze zostają Łowcami, którzy próbują raz na zawsze położyć kres rządom ciemności! Rozgrywka
trwa od dwóch do trzech godzin.

HANABI

Liczba graczy: 2 - 5 osób
Czas gry: ok. 25 minut

Hanabi to gra, w której gracze nie grają przeciw sobie, lecz współpracują aby osiągnąć wspólny cel. W tym
przypadku wcielają się w rolę bezmyślnych właścicieli fabryk z fajerwerkami, którzy niechcący pomieszali
prochy, lonty i rakiety na pokazie sztucznych ogni. Przedstawienie zaraz się zaczyna, a panika wdziera się w
ich szeregi. Muszą działać razem aby pokaz nie zakończył się katastrofą! Pirotechnicy muszą złożyć 5
fajerwerków (1 biały, 1 czerwony, 1 niebieski, 1 żółty, 1 zielony) poprzez utworzenie z kart sekwensu rosnących
liczb (1, 2, 3, 4, 5) w tym samym kolorze.
Brzmi prosto, prawda? No więc nie całkiem, gdyż w tej grze karty trzymasz tak, aby widzieli je pozostali
gracze, a nie Ty! Aby pomagać innym graczom w ich zagrywaniu musisz udzielać im wskazówek na temat
posiadanych kolorów lub wartościach trzymanych w ręku fajerwerków!
Doskonała zabawa gwarantowana :D
Hanabi zdobyło prestiżową nagrodę Spiel des Jahres 2013.

KOLEJKA

Liczba graczy: 2 - 5 osób
Czas gry: ok. 60 minut

Gra planszowa „Kolejka” opowiada o realiach życia codziennego w latach schyłkowego PRL. Zadanie graczy
(od 2 do 5) wydaje się proste. Muszą wysłać swoją, złożona z pięciu pionków, rodzinę do sklepów na planszy i
kupić wszystkie towary z wylosowanej listy zakupów. Problem polega jednak na tym, że półki w pięciu
osiedlowych sklepach są puste…
Gracze ustawiają swoje pionki w kolejkach, nie wiedząc z początku do którego sklepu zostanie dostarczony
towar. Napięcie rośnie, gdy odsłania się karty dostawy towaru i okazuje się, że kart towaru starczy tylko dla
kilku szczęśliwców, stojących najbliżej drzwi do sklepu. Kolejka zaczyna napierać na drzwi, bo każdy chce być
pierwszy. Do przepychania się w kolejce gracze używają zagrywanych z ręki kart kolejki, takich jak: „Matka z
dzieckiem na ręku”, „Pan tu nie stał” czy „Towar spod lady”. Muszą jednak uważać na „Remanent”, „Pomyłkę
w dostawie” oraz na stojące w każdej kolejce czarne pionki – spekulantów. Z zakupami wrócą do mieszkania
tylko ci, którzy najsprawniej wykorzystali trzymane w ręku karty kolejki.
￼Gra została laureatem nagrody Gra Roku 2012, dla najlepszej gry wydanej w Polsce w 2011 roku.
Przeczytaj więcej o nagrodzie...
Na kartach towaru przedstawiono zdjęcia sześćdziesięciu oryginalnych przedmiotów z czasów PRL. W
sklepach znajdziemy między innymi buty „Relaks”, wodę toaletową „Przemysławkę”, herbatę „Popularną” oraz
wiele innych trudno dostępnych dóbr. Na osiedlu jest też bazar, gdzie można kupić wszystko, ale trzeba słono
zapłacić. Chyba że uda się dogadać z przekupką... W tej historycznej grze planszowej trzeba nieźle
kombinować, żeby zdobyć upragniony towar.

KRÓLESTWO W BUDOWIE

Liczba graczy: 2 - 4 osoby
Czas gry: ok. 45 minut

Podczas rozgrywki w Królestwo w budowie, gracze tworzą własne królestwa, rozważnie stawiając nowe osady
by na końcu rozgrywki posiąść jak najwięcej złota.
Rozgrywka toczy się na modularnej planszy, pokrytej siatką sześciokątnych pól, reprezentujących dziewięć
różnych rodzajów terenu.
W swojej turze gracz zagrywa swoją kartę terenu i wznosi trzy osady na trzech polach odpowiedniego rodzaju.
Jeżeli tylko jest to możliwe, nowe osady muszą być budowane obok już istniejących. Plansza zawiera także
specjalne lokacje, wznosząc budynki obok nich zyskujemy dodatkowe przywileje w formie płytek akcji, które
użyjemy w kolejnych turach. Pozwalają one na wykonywanie specjalnych działań, jak na przykład
przemieszczenie już posiadanych osad.
Kolejne rozgrywki znacząco różnią się od poprzednich, dzięki odmiennym zestawom komponentów używanych
w danej partii (podobnie jak w popularnej grze karcianej Dominion stworzonej przez tego samego autora).
￼Gra została nominowana do nagrody Gra Roku 2015 - dla najlepszej gry planszowej wydanej w Polsce.
Plansza tworzona jest z czterech modułów (wybranych spośród ośmiu), karty punktacji wybiera się trzy spośród
dziesięciu, zaś dostępne akcje specjalne cztery z ośmiu. Łączna liczba kombinacji jest więc bardzo duża.
Pomimo tej ilości kombinacji ilość zasad do opanowania jest bardzo niewielka, dzięki czemu grę można zacząć
już po krótkiej lekturze małej instrukcji.

LIST MIŁOSNY

Liczba graczy: 2 - 4 osoby
Czas gry: ok. 20 minut

Przekaż swój list księżniczce Annette i nie pozwól na to innym graczom. Mocne karty przynoszą szybką
korzyść, ale czynią z ciebie cel. Z drugiej strony, poleganie zbyt długo na słabych kartach skończy się tym, że
twój list wyląduje w kominku Księżniczki.

List Miłosny to gra z gatunku dedukcji, ryzyka oraz szczęścia.

LISTY Z WHITECHAPEL

Liczba graczy: 2 - 6 osób
Czas gry: ok. 120 minut

W Listach z Whitechapel jeden z graczy przyjmuje rolę Kuby Rozpruwacza, a pozostali – pięciu detektywów
ścigających go po uliczkach wiktoriańskiego Londynu. Kuba Rozpruwacz musi zmylić policyjny pościg w
gmatwaninie uliczek dzielnicy Whitechapel i uciec, popełniwszy straszliwe morderstwa. Tymczasem detektywi
wykorzystują siłę dedukcji i przewagę liczebną, by go schwytać, nim dokona kolejnej zbrodni. Czy
najsłynniejszy seryjny zabójca w historii ucieknie ponownie, czy tym razem dosięgnie go sprawiedliwość?
Polowanie się rozpoczyna!

NEUROSHIMA HEX (EDYCJA 3.0)

Liczba graczy: 2 - 4 osoby
Czas gry: ok. 45 - 90 minut

Neuroshima HEX 3.0 to planszowa gra strategiczna rozgrywająca się w postapokaliptycznym świecie
opanowanym przez mutantów i bezwględne maszyny Molocha. Każdy z graczy dowodzi jedną z armii, na którą
składają się żetony jednostek, modułów i akcji, które wykłada się na heksagonalnej planszy pola bitwy.

Każda armia składa się z 35 żetonów, na które składają się żetony jednostek oraz akcji specjalnych. Jednostki
wykłada się na planszę, na dowolnym polu nie zajętym przez inny żeton. Każda z nich ma oznaczenie
informujące, czy jest jednostką strzelającą czy walczącą wręcz a także inicjatywę (o wartości od 0 do 3). Na
żetonie znajdują się także symbole oznaczające z jaką siłą i w jakie kierunki atakuje. Niektóre jednostki mają
zdolności specjalne, np. „Sieciarz” może zablokować działanie sąsiadującej jednostki, inne mogą atakować
dwukrotnie, jeszcze inne mają zamontowany pancerz itp. Symboli jest niewiele, są czytelne i bardzo łatwo się w
nich połapać – nie trzeba ich nawet specjalnie znać przed rozgrywką. Przykładowe żetony można zobaczyć w
galerii poniżej.

Wśród żetonów występują żetony specjalne „Bitwa”, które można zagrać, aby rozpocząć walkę. Momenct
rozstrzygania bitwy jest bardzo efektowny – wiele jednostek ginie, wykonując przed śmiercią jeszcze jeden,
zabójczy atak. Dobre ustawienie jednostek i ich osłona oraz ochrona bazy są bardzo trudne, często więc posyła
się jednostki w samobójcze misje, aby tylko zdjąć jeszcze jeden punkt z bazy przeciwnika.

Nowa edycja niesie wiele zmian. Są to:
Ilustracje: wszystkie żetony, plansza oraz okładka mają nowe ilustracje przygotowane specjalnie do tej edycji.
Za projekt okładki odpowiada Piotr Cieśliński pracujący na co dzień nad okładkami książek dla wydawnictwa
Fabryka Słów, projekt planszy przygotował Michał Oracz, a ilustracje na żetonach wykonał pracujący z nami od
wielu lat Piotr Foksowicz oraz Invlove.
Znaczniki obrażeń: do Neuroshimy Hex wracają znane z pierwszej edycji znaczniki obrażeń sztabów. W
zestawie znajdują się cztery znaczniki. Dla rozgrywek na większą ilość graczy na planszy pozostaje licznik
obrażeń tak, jak w poprzedniej edycji.
Talia Hexogłówek: do Neuroshimy Hex dodaliśmy 55 kart z hexogłówkami zaprojektowanymi przez Michała
Herdę, który od wielu lat zajmuje się projektowaniem podobnych łamigłówek. Dzięki tym 55 kartom możecie
pobawić się w Neuroshimę nawet, gdy nie ma w okolicy przeciwnika!
Grube żetony: w nowym wydaniu żetony drukowane są na grubej tekturze (1.5 mm).
Nowe ikony: ikony na żetonach uległy minimalnej zmianie – mają dodany kolor oraz są wyraźniej zaznaczone
na żetonach. Ponadto zmieniła się ikona wytrzymałości (dotąd zbyt podobna do ikony medyka, teraz zmieniła
się w ikonę tarczki), usunięto z żetonów ikonę klepsydry, która nie wnosiła do gry istotnych informacji oraz
zmieniła się ikona „Bomby” na żetonie Klauna, ponieważ po klaryfikacji reguły zbyt różni się od Bomby, czyli
żetonu natychmiastowego.
Poszerzona instrukcja: nowe wydanie posiada nową instrukcję, która została zaktualizowana o wyjaśnienie
wszystkich problemów, jakie przez lata były zgłaszane na forach internetowych.
Zmiany w regułach: nowa reguła zmniejszająca losowość dociągu, nowa reguła likwidująca pechowy dociąg
oraz nowy tryb gry na 3 graczy. Oczywiście nowe reguły wraz z instrukcją będą udostępnione za darmo do
pobrania na stronie Portal Games.
Karty referencyjne: do pudełka dodano cztery karty referencyjne – dla każdej z podstawowych armii w grze.

OBECNOŚĆ

Liczba graczy: 2 - 7 osób
Czas gry: ok. 45 minut

Obecność to asymetryczna gra karciana, w której jeden gracz (Obcy) staje do walki przeciwko pozostałym
graczom (Rozbitkom). Jeśli jesteś jednym z Rozbitków, będziesz używał kart Miejsc, aby z ich pomocą
przemierzać i badać planetę Artemia. Korzystaj z jej tajemniczych mocy oraz kart Przetrwania i unikaj
schwytania przez Obcego do czasu przybycia misji ratunkowej.

Jeśli zaś wcielisz się w rolę Obcego, Twoim celem będzie schwytanie Rozbitków ze statku badawczego i
zasymilowanie ich z ekosystemem rodzimej planety. Korzystaj z kart Pościgu oraz aktywuj tajemnicze moce
planety, aby przeprowadzać wielokrotne ataki na Rozbitków, osłabiając ich wolę przetrwania i szansę na
przeżycie.

OSADNICY: NARODZINY IMPERIUM

Liczba graczy: 1 - 4 osoby
Czas gry: ok. 60 minut

Cztery światowe potęgi odkrywają nowe obszary obfitujące w surowce i możliwości. Rzymianie, Barbarzyńcy,
Egipcjanie oraz Japończycy – wszyscy chcą poszerzyć granice swoich imperiów, obejmując w posiadanie
nowe terytoria. Wznoszą budynki, aby zwiększyć swoją potęgę ekonomiczną, eksploatują kopalnie oraz
rozwijają farmy, aby pozyskiwać surowce, budują baraki, żeby szkolić swoich żołnierzy. Wkrótce nowy obszar
okazuje się być za mały dla nich wszystkich i rozpoczyna się wojna.

Osadnicy: Narodziny Imperium to karciana gra, która pozwala graczom wcielić się w role przywódców czterech
wspaniałych cywilizacji. W ciągu 5 rund, gracze będą odkrywać nowe tereny, wznosić budowle, wytwarzać i
handlować surowcami, najeżdżać wrogów, a wszystko po to, aby zdobywać punkty zwycięstwa.

PANDEMIA

Liczba graczy: 2 - 4 osoby
Czas gry: ok. 60 minut

Cztery choroby wydostały się na świat i przed drużyną specjalistów w różnych dziedzinach stanęło zadanie
odnalezienia szczepionek na te epidemie, zanim ludzkość zostanie unicestwiona.

Gracze muszą współpracować ze sobą, wykorzystując silne strony swych postaci i dobrze planować strategię,
jaką wykorzystają, by pozbyć się chorób, zanim w serii coraz gwałtowniejszych epidemii opanują one cały
świat. Na przykład Specjalista Operacyjny potrafi budować laboratoria badawcze, potrzebne do tego, by
wynajdywać szczepionki na choroby. Naukowiec potrzebuje tylko 4 kart konkretnej choroby, by ją wyleczyć,
zamiast zwyczajowych 5.

Choroby rozprzestrzeniają się jednak przerażająco szybko, zaś czas ucieka. Drużyna musi jednocześnie starać
się powstrzymywać napór epidemii na dotkniętych nimi obszarach oraz wynajdywać szczepionki.

PATCHWORK

Liczba graczy: 2 osoby
Czas gry: ok. 30 minut

Patchwork to metoda szycia, w której łączy się małe kawałki materiału w większą całość, tworząc nowy wzór.
W przeszłości wykorzystywano ją, żeby zagospodarować niechciane ścinki i skrawki.

Dziś jest formą sztuki – z cennych tkanin projektanci wyczarowują cudowne włókiennicze kreacje. Największe
arcydzieła powstają z nierównych kawałków materiału, dlatego tę właśnie technikę przyjęła większość
artystycznego światka.

Stworzenie pięknej kołdry nie jest jednak łatwe, wymaga wysiłku i czasu, a dostępne kawałki materiału nie
zawsze chcą do siebie pasować. Musisz więc wybierać je bardzo uważnie i mieć solidny zapas guzików, który
nie tylko pozwoli Ci zakończyć kołdrę, ale uczyni ją lepszą i ładniejszą od rękodzieł konkurencji.

Wymagać to będzie od was około 30 minut rozsądnego doczepiania guzików. A gracz, który połączy najlepsze
materiały i doda je w najefektywniejszy sposób do kołderki, wygrywa!

Gra Patchwork została doceniona przez użytkowników BoardGameGeek i uznana za najlepszą abstrakcyjną
grę wydaną w 2014 roku (2014 Golden Geek Abstract Game Winner).

PIĘĆ KLANÓW

Liczba graczy: 2 - 4 osoby
Czas gry: ok. 40 - 80 minut

W tej strategicznej grze gracze będą musieli podejmować wiele ważnych decyzji, które wymagają od nich
więcej niż od standardowych gier typu worker-placement. Wszystko dlatego, że tym razem robotnicy znajdują
się od razu na planszy, a naszym zadaniem jest ich sprawne i efektywne przemieszczanie.
Oazy, wioski, targowiska i wiele różnorodnych miejsc tylko czeka, aż przybędą do nich nowi pracownicy członkowie plemion. A to jak, kiedy i gdzie ich przeniesiesz wpływa bezpośrednio na to, czy wygrasz, czy raczej
poniesiesz klęskę.
Wezyrowie - zbierając ich przed sobą otrzymasz dodatkowe punkty na koniec gry,
Starszyzna - również zapewniają punkty, ale pozwalają także przywoływać do pomocy potężnych Dżinów,
Kupcy - wracają z powrotem do woreczka zapewniając karty zasobów,
Budowniczowie - wracają z powrotem do woreczka zapewniając monety,
Zabójcy - wracają z powrotem do woreczka zabijając pionki na planszy lub zgromadzone przez innych graczy.
Planując zwycięską strategię nie możesz zapominać o potężnych magicznych istotach - Dżinach. Jeżeli Ty ich
nie wykorzystasz, to przeciwnicy z pewnością użyją ich potężnych mocy i doprowadzą do Twojej zguby.
Zawsze miej ich na oku, jeżeli rzeczywiście liczysz na przejęcie Sułtanatu.

Pięć Klanów to gra z bardzo wysoką jakością komponentów, jasną i przejrzystą instrukcją i mechaniką, która
oferuje wiele dróg prowadzącch do zwycięstwa. Przemieszczanie pionków nie tylko wpływa na to, czy Ty
otrzymasz punkty, ale także zmienia ustawienie planszy dla przeciwników. Często trzeba zastanowić się nad
tym, czy warto zrobić coś dla siebie, czy tym razem zrobić coś przeciwko innym.
Pięć Klanów to arcyciekawa gra, którą zaprojektował Bruno Cathala, mający na swoim koncie wiele
fantastycznych tytułów - Cyklady, Shadows over Camelot, Mr. Jacka, Małego Księcia i Abyss.

PUERTO RICO

Liczba graczy: 2 - 5 osób
Czas gry: ok. 90 - 150 minut

Poszukiwacz złota, kapitan, burmistrz, handlarz, osiedleniec, rzemieślnik czy budowniczy? Czy uda Ci się
uzyskać najbardziej dochodową plantację? Czy wybudujesz najbardziej wartościowe budynki? I czy, co
najważniejsze, uzyskasz taki dobrobyt, że zasłużysz na najwyższy szacunek wśród mieszkańców Puerto Rico?
Na czym to polega?
Gracze wcielają się w role właścicieli plantacji na Puerto Rico w czasach, gdy na morzach panowały żaglowce.
Każdy z plantatorów może uprawiać: zboże, kawę, cukier, tabakę i indygo, a jednocześnie muszą się starać,a
by to właśnie ich firma prosperowała najlepiej.
Unikalny system gry pozwala graczom samodzielnie wybierać kolejność faz w każdej turze, a gracz, który
potrafi wykorzystać to z najlepszym skutkiem dla siebie, wygrywa grę.
Edycja 2016
Nowa edycja gry otrzymała odświeżoną szatę graficzną, zarówno pudełka, jak i poszczególnych elementów wszystkie żetony i plansze zostały zaprojektowane na nowo.
W pudełku z grą, oprócz obecnego w poprzedniej edycji dodatku z 14 nowymi budynkami, znajdzie się też
nowy dodatek - Szlachcic - w skład którego oprócz 9 nowych budynków wchodzą czerwone znaczniki,
szlachcice.

RED7

Liczba graczy: 2 - 4 osoby
Czas gry: ok. 10 minut

Fantastyczna! Genialna!
Tak gracze mówią o Red7. Ta mała i niepozorna gra zdobyła nominacje do Golden Geek Award 2014 w aż 4
kategoriach (najlepsza gra innowacyjna, karciana, rodzinna i imprezowa).

Jak to możliwe, że 7 liczb, 7 kolorów i 7 zasad na 49 kartach wdarło się przebojem do światowej czołówki gier?
Tego się nie da opisać. Po prostu wybierz jeden z trzech wariantów i zagraj!
Tylko pamiętaj, że pod koniec ruchu musisz wygrywać albo odpadasz z gry!

SABOTAŻYSTA

Liczba graczy: 3 - 10 osób
Czas gry: ok. 30 minut
Gracze wcielają się w rolę kopaczy poszukujących bryłek złota w głębokich tunelach wijących się w trzewiach
góry lub w sabotażystów, którzy na każdym kroku utrudniają pracę kopaczom. Członkowie obu grup powinni
wspierać się wzajemnie, kiedy już odkryją, kto jest po ich stronie. Jeżeli kopacze zdołają przebić tunel do
skarbu, otrzymują nagrodę w postaci bryłek złota, podczas gdy sabotażyści odchodzą z pustymi rękoma.
Jednak, jeśli kopacze poniosą porażkę, nagrodę zgarniają sabotażyści.

Wygrywa gracz, który po zakończeniu trzeciej rundy posiada najwięcej bryłek złota.

SPLENDOR

Liczba graczy: 2 - 4 osoby
Czas gry: ok. 30 minut

Splendor jest dynamiczną i niemal uzależniającą grą w zbieranie żetonów i kart, które tworzą zasoby gracza,
umożliwiające mu dalszy rozwój. Gracze wcielają się w renesansowych kupców, którzy próbują nabyć kopalnie
klejnotów, środki transportu, sklepy - wszystko to w celu zdobycia jak największego prestiżu. Gdy będziesz już
dostatecznie bogaty, być może zaszczyci Cię swą wizytą przedstawiciel szlachty, co jeszcze podniesie Twój
prestiż w oczach konkurencji.
Każdy gracz w swojej turze może podjąć jedną akcję z poniższych trzech:
pozyskać żetony - trzy różne lub dwa takie same,
kupić lub zbudować kartę - płacąc za nią posiadanymi żetonami - klejnotami i dodając ją do swoich kart na
stole,
zarezerwować kartę.
Ostatnia akcja pozwala mieć graczowi pewność, że nikt nie zabierze mu karty, którą sobie upatrzył lub że
przeciwnik nie zbuduje kluczowej dla niego karty. Akcja ta kosztuje Cię całą rundę, ale w zamian dostajesz
żeton złota, który może w przyszłości posłużyć jako dowolny klejnot.
Wszystkie karty, które kupujesz, dają Ci stałe zniżki na zakup następnych kart, niektóre dają również punkty
prestiżu. Pierwsza osoba, która zdobędzie 15 punktów prestiżu, wygrywa grę!

Terra Mystica

Liczba graczy: 2 - 5 osób
Czas gry: ok. 100 minut

W grze Terra Mystica każdy z graczy obejmuje dowodzenie nad jedną z 14 ras i stara się rozwijać szybciej i
bardziej efektywnie niż przeciwnicy. Terra Mystica to świat pełen magii, jego mieszkańcy są w stanie
przekształcać teren, na którym żyją. Każda rasa ma swój ulubiony rodzaj terenu i tylko na tym terenie może
budować. Właśnie dlatego wszystkie rasy opanowały zdolność Przekształcania terenu.

Podczas rozgrywki gracze muszą zajmować kolejne tereny, aby wznosić Osady. Ponieważ gracz zdobywa
Moc, kiedy inni gracze budują Osady lub rozbudowują budowle w bezpośrednim sąsiedztwie, trzeba znaleźć
równowagę pomiędzy Sąsiadowaniem z innymi graczami i wolną przestrzenią do ekspansji.

Gra Terra Mystica jest jedną z najlepiej ocenianych gier na targach Essen 2012, więc możemy mieć pewność,
że jest to tytuł godny uwagi

TERRAFORMACJA MARSA

Liczba graczy: 1 - 5 osób
Czas gry: ok. 90 - 120 minut

W Terraformacji Marsa gracz obejmie kontrolę nad jedną z korporacji i jako jej zarząd będzie kupować i
zagrywać karty opisujące różne projekty inwestycyjne. Zazwyczaj projekty będą bezpośrednio lub pośrednio
przyczyniać się do procesu terraformacji, mogą też jednak być przedsięwzięciami biznesowymi innego rodzaju.
Aby wygrać, gracz musi osiągnąć wysoki Współczynnik Terraformacji (WT) i zdobyć dużo Punktów
Zwycięstwa (PZ). WT gracza wzrasta za każdym razem, kiedy podniesie on jeden ze Wskaźników Globalnych
(Temperaturę, poziom Tlenu lub liczbę Oceanów). Od WT zależy podstawowy dochód gracza, a także jego
podstawowy wynik.
W miarę przebiegu procesu terraformacji gracze będą mogli realizować coraz większą liczbę projektów.
Dodatkowe PZ można zdobyć za wszystko, co przyczyni się do zwiększenia panowania ludzkości nad Układem
Słonecznym, na przykład za zakładanie miast, budowę infrastruktury lub ochronę środowiska.
Czas odmierza się w Pokoleniach.
Gracze rozpoczynają każde Pokolenie od fazy kolejności,
następnie przechodzą do fazy badań naukowych, podczas której zdobywają nowe karty.
W fazie akcji gracze wykonują kolejno po 1 albo 2 akcje. Gracze odbywają swoje tury do momentu, aż wszyscy
spasują.
W fazie produkcji gracze produkują Zasoby (zgodnie z poziomami produkcji zaznaczonymi na swoich
planszach) i otrzymują dochód wynikający z WT.

Na głównej planszy znajdują się tory: Temperatury, poziomu Tlenu, Współczynników Terraformacji i Pokoleń.
W trakcie rozgrywki na mapie powierzchni planety gracze będą umieszczać kafelki Oceanu, Zieleni i Miasta.
Na planszy znajduje się również lista podstawowych projektów dostępnych dla wszystkich graczy, a także
tytuły i nagrody, o które gracze mogą rywalizować.
Gra dobiegnie końca, gdy na Marsie będzie dostatecznie dużo Tlenu, aby móc nim oddychać (14%),
dostatecznie dużo oceanów, aby wytworzyć pogodę przypominającą ziemską (9), i gdy temperatura będzie
znacznie wyższa od 0°C (+8°C). Wtedy życie na Marsie, choć dalekie od komfortowego, stanie się możliwe!
Zwycięzcą zostanie gracz, który na koniec gry będzie mieć najwięcej PZ. Na PZ gracza składają się jego: WT,
kafelki na planszy, zdobyte nagrody, uzyskane tytuły, a także PZ z zagranych kart.

TZOLKIN: KALENDARZ MAJÓW

Liczba graczy: 2 - 4 osoby
Czas gry: ok. 90 minut

Sercem gry jest mechanizm zębatkowy, w którego centrum znajduje się tytułowy kalendarz sterujący obrotem
pięciu kół akcji. Planując działania musisz zatem brać pod uwagę stale zmieniającą się sytuację na planszy.

W swojej turze gracze mogą położyć jednego lub więcej robotników na najniższym wolnym miejscu na kołach
lub podnieść jednego lub więcej robotników. Gdy gracz podnosi robotnika, przeprowadza również spejalną
akcję odpowiadającą miejscu, z którego robotnik został podniesiony. Akcie umieszczone na późniejszych
obszarach obrotu są dużo bardziej wartościowe, więc warto zatrzymać robotnika na kole i pozwolić by czas
pracował na naszą korzyść. Jednak gracze nie mogą zrezygnować ze swojej tury - jeśli gracz wyłożył
wszystkich robotników na koła, musi któregoś podnieść w kolejnej turze.

Gra kończy się po jednym pełnym obrocie centralnego koła. Gra oferuje wiele dróg do zwycięstwa - składanie
ofiar bogom lub budowanie świątyń to przykładowe dwie spośród nich.

Zbieraj plony, pozyskuj surowce, wznoś budowle i unikaj gniewu bogów!

TZOLKIN: TRIBES & PROPHECIES

Liczba graczy: 2 - 5 osób
Czas gry: ok. 90 minut

Najnowszy dodatek do gry Tzolkin: Kalendarz Majów, w której wcielasz się w rolę przywódcy jednego z
majańskich plemion. Rozbudowuje on grę, dodając do niej plemienne zdolności, przepowiednie oraz zestaw
elementów dla piątego gracza.

Tym razem Twoje plemię otrzyma specjalną zdolność, którą tylko Ty będziesz mógł użyć. Dzięki temu, że w
pudełku znajdziemy ich aż 13, każda kolejna rozgrywka nie tylko zyska na różnorodności, ale też na
unikatowości!

Ponadto w grze będziemy musieli żyć z trzema przepowiedniami, które są doskonałą okazją do zdobycia
kolejnych punktów. Nie można ich zlekceważyć, ponieważ nie wzięcie ich pod uwagę w ekonomicznym rozwoju
swojego plemienia, przynosi opłakane skutki.

Rozbudowywanie dobrobytu swojego plemienia będzie także możliwe w większym gronie, dzięki dodatkowym
elementom dla piątego gracza.

ULM

Liczba graczy: 2 - 4 osoby
Czas gry: ok. 60 minut

Ulm: Tempora in Priscum Aurum to klasyczna eurogra z bardzo dobrą selekcją zastosowanych mechanizmów
rozgrywki. Tworzą one przejrzystą i spójną, ale niepozbawioną głębi taktycznej i konieczności dokonania wielu
trudnych wyborów całość. Wymóg wybrania jednego żetonu akcji i wykonania powiązanych z nim trzech akcji
powiązanych, tworzy mieszaninę wciąż zmieniających się możliwości.

WSIĄŚĆ DO POCIĄGU: USA

Liczba graczy: 2 - 5 osób
Czas gry: ok. 45 minut

Wsiaść do Pociągu: USA zdobyła prestiżową nagrodę "Gra Roku" (Spiel des Jahres) - została oceniona przez
grono ekspertów za najlepszą grę wydaną w roku 2004. Od tego czasu pozostaje jedną z najwyżej ocenianych
gier planszowych na świecie!
We Wsiąść do Pociągu: USA gracze otrzymują na początku zestaw biletów (zadań), które mają zrealizować na przykład "San Francisco - New Jork" czy "Los Angeles - Atlanta". W czasie gry budują trasy z wagoników na
mapie Stanów Zjednoczonych, przy czym dwie osoby nie mogą przejechać tą samą trasą (chyba że jest tam
podwójna linia).
Nie posiadasz poprawnej wersji formantu ActiveX wymaganego przez strone
Do prawidlowego dzialania strony potrzebujesz Flash Player
Pobierz Flash Player
Gra wymaga strategii i taktycznego myślenia, które pozwoli jak najkorzystniej zrealizować swoje zadania,
zablokować przeciwników i przechwycić najlepsze trasy. Jednocześnie ma bardzo proste zasady, które można
wyjaśnić w ciągu kilku minut!
Wsiąść do Pociągu: USA jest szczególnie polecana osobom, które rozpoczynają swoją przygodę z grami
planszowymi, co nie znaczy jednak, że nie stanowi wyzwania także dla wyrafinowanych amatorów tej rozrywki.
To gra dla każdego - mogą się w nią bawić już kilkuletnie dzieci jak i dorośli ludzie. Udane połączenie
elementów strategii i szczęścia pozwala na wygraną nawet początkującym.

WYSOKIE NAPIĘCIE

Liczba graczy: 2 - 6 osób
Czas gry: ok. 60 - 90 minut

Zarabianie pieniędzy na elektryczności? Zbijanie kokosów na elektryczności? Co za świetny pomysł!!! Czy
powinienem używać węgla lub oleju do wytwarzania prądu w tradycyjny sposób? A może te zasoby wyczerpią
się w przyszłości? A może przyszłość leży w spalaniu śmieci? Z pewnością energia jądrowa jest bardzo
zachęcająca. Jeśli tylko rząd zatroszczy się o składowanie odpadów atomowych przyniesie to spory zysk.
Oczywiście możesz używać bardziej ekologicznych źródeł energii i być niezależnym od zasobów. Ale czy takie
rozwiązanie będzie wystarczająco wydajne, aby zaspokoić wszystkich klientów? No i nie zapomnij o rywalach.
Konkurencja nie śpi. Analizuj jakie elektrownie budują, jakie miasta mają w zasięgu, od jakich zasobów zależy
ich sukces i jakimi nowymi elektrowniami się interesują.

W trakcie gry licytuje się elektrownie (np. atomowe, wiatrowe, itp.), których następnie używa się do podłączania
miast do swojej sieci energetycznej. Niektóre rodzaje elektrowni wymagają specyficznych surowców (np.
węgla, uranu), których ceny i dostępność zmienia się dynamicznie na rynku.

Zwycięzcą zostaje osoba, która podłączyła do swojej sieci i zaopatruje w energię największą liczbę miast.

ZAMKI BURGUNDII

Liczba graczy: 2 - 4 osoby
Czas gry: ok. 90 minut

Dolina Loary w trakcie XV wieku. Gracze wcielając się w role wpływowych książąt starają się powiększać swoje
wpływy i bogactwa. W trakcie 5 faz gry gracze zbierają decydujące o zwycięstwie punkty przez handel,
hodowlę zwierząt, budowę miasta czy odkrycia naukowe.

Dwie kości wyznaczają dostępne opcje akcji ale to gracze zawsze dokonują ostatecznych wyborów. Czy to
przez handel lub hodowlę zwierząt, budowanie miasta czy odkrycia naukowe, wiele dróg prowadzi graczy do
dobrobytu i sławy!

Wiele sposobów na zdobywanie punktów zwycięstwa w tej grze o budowaniu wymaga przemyślanych ruchów
runda po rundzie oraz planowania z wyprzedzeniem. Dzięki różnym posiadłościom gra pozostaje wyzwaniem
dla graczy przez długi czas ponieważ żadne dwie partie nie są takie same.

Zwycięzcą jest gracz z największą ilością punktów zwycięstwa na końcu gry.

