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NOVINKY OD PIATNIKA PRO JARO 2021
Jaro a nový příval zábavy!
Deskové hry rozvíjejí fantazii a postřeh. Jejich hlavním přínosem je však schopnost
zabavit rodinu či přátele bez ohledu na
profesi a věk, uvolnit napětí mezi rodiči,
dětmi i teenagery. Děti mohou s přehledem
porazit dospělé, o překvapivé zvraty není
nouze.
Hry je dobré přibalit i na dovolenou, začne
pršet a máte o zábavu postaráno!
Rakouská rodinná společnost PIATNIK
nabízí širokou škálu deskových a
společenských her, při nichž se zabaví celá
rodina.
Jsou za rozumné ceny a výběr pro všechny
věkové kategorie je široký.
K dostání na www.eshop-piatnik.cz.

4MATION 349 Kč
Hra s kostkami po 2 hráče od 6 let.
Hlavní výhodou je, že můžete hned
začít hrát, cíl hry je totiž prostý položit své kostky do vodorovné, svislé
nebo diagonální řady. Snadné? Vůbec
ne: kostky totiž můžete přikládat
pouze k naposledy položené kostce,
což vám značně zkomplikuje situaci.
Hra, kterou je snadné pochopit, ale
obtížné zvládnout…

2z2

FAMILY INC 399 Kč
Svižná strategická hra je až pro 7 hráčů od 8 let,
takže výborná volba na oslavy a rodinné sešlosti. O
jedné je i Family Inc. Rodina Azzardo se schází, aby
se členové podělili o ukořistěné zboží. Jen jeden ale
odejde s plným kufrem. Žetony, “diamanty”, sčítací
deska a barevné kameny…to jsou rekvizity hry, jejímž
vítězem je ten, kdo otočí správné žetony a jako první
se dostane na poslední políčko s číslem 100 na
sčítací desce. Hra trvá 10-15 minut, takže vás
kdykoli zabaví.

MOZZAROLLER 299 Kč
Oblož pizzu podle objednávky! V téhle
mňamkózní hře od 7 let zajišťujete bleskový
rozvoz pizzy. Předtím na ní ale musíte přidat
správné ingredience - mozarellu, olivy, žampióny
atd. Pozor na konkurenci - každý se totiž snaží
prosadit jako oblíbený rozvozce a získat stálé
zákazníky.

FREEZE FACTORY 299 Kč
Kiwi, třešňová nebo citrónová zmrzlina?
Chcete-li potrénovat prostorovou
představivost a pozornost, staňte se
oblíbeným zmrzlinářem ve Freeze Factory,
která má unikátní stroj - zabalí do
kornoutu hned tři druhy zmrzliny
najednou! Vaším úkolem je správně
namíchat požadované druhy zmrzliny, a
to šikovným přesouváním žetonů s
jednotlivými příchutěmi. Jen tak se vám
podaří rychle vyřídit všechny objednávky.

