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POT POURRI 699 Kč 
Hra pro 3-5 hráčů od 8 let z vás udělá kuchaře v bistru Pot Pourri, který touží získat 
prestižní hvězdičky od slavného gurmánského kritika Gustava Germa. Prokažte své 
kuchařské dovednosti, ovšem pozor: k přípravě pokrmů jsou k dispozici jen tři hrnce,  
o které se musíte dělit se soupeři, a pak je tu otravná poklička, která vždycky překáží.  
Kdo uvaří pokrmy podle receptu a z hrnců naservíruje ta nejlepší jídla, nasbírá nejvíce 
gurmánských hvězdiček.

NOVINKY OD PIATNIKA PRO PODZIM-ZIMU 2022 
Super dárek a zábava za sychravého počasí. Hraní stmelí partu přátel nebo rodinu, 
prověří vaše dovednosti a naučí vás něco nového. 

Rakouská rodinná společnost PIATNIK má tradici bezmála 200 let.  Nabízí širokou škálu 
deskových a společenských her, při nichž se zabaví děti i dospělí. Mnoho z nich jsou 
ověnčené cenami od pedagogů, herních mágů i rodičů a zajistí vám kvalitně strávený čas, 
plný legrace. K dostání na www.eshop-piatnik.cz  

http://www.eshop-piatnik.cz
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KLUB DOBRODRUHŮ 449 Kč 
Super důmyslná hra pro 2-5 hráčů od 8 
let prověří vaší fantazii, s níž budete 
vymýšlet bláznivé nápady, aby vás 
dostaly z různých šlamastyk. Už jste 
někdy bojovali se žralokem pomocí 
žehličky a rtěnky? Nebo jste od sebe 
odvraceli pozornost disko koulí a 
žvýkačkou? K úspěchu vás dovede 
vynalézavost, logika a zdravá špetka 
bláznovství! 

SAVANNAH PARK 799 Kč 
Strategická hra pro 1-4 hráče od 8 let. 
V srdci Afriky leží neobyčejný přírodní 

ráj.  Kdo z vás tu dokáže vytvořit 
nejlepší park se stromy, které poskytují 

stín? Pomozte zvířatům, aby se 
shromáždila do velkého stáda a 

zajistěte jim přístup k vodě. Tím vším 
získáváte cenné body k vítězství!

OTTI PANZEROTTI 325 Kč 
Postřehová hra pro 2-4 hráče již od 3 
let. K dispozici máte 3 barevné želvičky 
a 27 kartiček s želvami různé barvy. 
Pokud otočíte kartičku, na které je 
znázorněna stejná kombinace barev, 
jakou má jedna z želviček, smíte si ji 
ponechat. Dávejte proto dobrý pozor a 
nasbírejte nejvíc karet! 


