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WSTĘP

W ostatnich latach gry planszowe na dobre zadomowiły się w świadomości Polaków i stały się ważną częścią
segmentu zabawkarskiego. Nasz kraj jest obecnie jednym z najprężniej rozwijających się rynków w Europie –
ustępuje jedynie krajom z wieloletnimi tradycjami: Niemcom i Francji. Jesteśmy dumni, że możemy
współtworzyć fenomen, jakim są gry planszowe.
Z radością oddajemy w Państwa ręce katalog, w którym prezentujemy aktualną ofertę i nowości, które trafią
na półki w drugiej połowie roku. Wydajemy tylko takie gry, w które sami chętnie gramy. Mamy nadzieję,
że i Państwo zechcą zagrać z nami.
Michał Herman, redaktor prowadzący FoxGames

O P I S K AT E G O R I I
GRY KSIĄŻKOWE
FoxGames to część Grupy Wydawniczej Foksal, która skupia wiodące wydawnictwa książkowe. W naszej
ofercie nie mogło zatem zabraknąć książek, które są jednocześnie grami. Nasz katalog produktów zawiera
komiksy paragrafowe i interaktywne gry książkowe – z bestsellerowym Dziennikiem 29 na czele.

ESCAPE ROOM
Emocje z prawdziwego escape roomu ukryte wewnątrz talii kart! Polacy pokochali pokoje zagadek –
a nasza seria małych gier karcianych, które oddają wrażenia z wizyty w takim miejscu, okazała się
strzałem w dziesiątkę. W tym roku do rodziny dołączyły Tajemnica Eldorado i Magiczna sztuczka.

DLA DZIECI
Chcemy, by nasza oferta dla dzieci wyróżniała się i wyznaczała nową jakość, dlatego stawiamy na solidne
wykonanie, piękne ilustracje i ciekawą mechanikę. Najmłodsi gracze też zasługują na produkty z najwyższej
półki! Koniecznie zagrajcie w Obłędnego rycerza, czyli bajecznie wykonaną grę zręcznościową.

RODZINNE
Gry rodzinne to nasze oczko w głowie. Wydajemy tytuły, których przystępne zasady pozwolą cieszyć
się rozgrywką już od pierwszej partii, a głębia gry zachęci graczy do kolejnych rozgrywek. Koniecznie
sprawdźcie nasze nowe hity w morskim klimacie – Reef i Sonar.

IMPREZOWE
Dobra imprezówka potrafi rozruszać każde spotkanie towarzyskie. Zasady, które można wytłumaczyć
w kilka chwil, niebanalna mechanika i ciekawe wykonanie – to przepis na udaną grę z tego segmentu.
W tym roku proponujemy Klub detektywów – grę skojarzeń, blefu i kreatywności.

DLA GRACZY
Zaawansowani fani planszówek również znajdą u nas coś dla siebie. Oprócz dodatku do Kronik zbrodni
polecamy wam Londyn – przepięknie ilustrowaną grę o odbudowie brytyjskiej stolicy. Warto też zwrócić
uwagę na dynamiczną grę karcianą Żelazna kurtyna, w której każda decyzja ma ogromne znaczenie.
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12 +
29,99 PLN

GRY KSIĄŻKOWE

HIT!

4

Minął 28 tydzień tajnych
prac wykopaliskowych,
które miały przybliżyć
ludzkość do poznania
sekretu obcej cywilizacji.
W 29 tygodniu stało się jednak
coś niezwykłego! Zniknął cały
zespół, pozostawiając
po sobie jedynie dziennik.
Twoim zadaniem będzie
rozwikłanie tej tajemnicy.
Rozwiązuj zagadki
i łamigłówki, aby zdobyć
kolejne klucze. Dziennik 29
to interaktywna książka,
która jest równocześnie
grą pełną niespodzianek.
Czy odważysz się podjąć
wyzwanie?

14+
34,99 PLN

Nikt do końca nie wierzył w jego istnienie. Marynarze
nie chcieli nawet wymawiać tej nazwy. Legendarny
dziennik pokładowy z wyprawy morskiej z 1907 roku
owiany był tajemnicą…aż do dziś.
Rozrzucone po całym świecie zaginione strony zostały
odnalezione i połączone w całość. Potwory
z głębin, mroczne sny i koszmary, wiadomości
z innych wymiarów. Nadszedł czas, aby odkryć,
jaki sekret skrywa ten owiany mroczną sławą
dziennik…

NOWOŚĆ!

GRY KSIĄŻKOWE

Wyprawa 1907 to interaktywna gra książkowa.
Krok po kroku czytelnik zagłębia się szczegóły
tajemniczej podróży, rozwiązując jednocześnie
kolejne zagadki i łamigłówki. Niecodzienne
połączenie gry z książką sprawia, że trudno
oderwać się od tej niesamowitej historii, która
rzuca wyzwanie, wciąga i trzyma w napięciu
aż do finałowej zagadki.

ZAPOWIEDŹ!
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KO M I KS Y PA R AG R A F OW E

16+
34,99 PLN

GRY KSIĄŻKOWE

NOWOŚĆ!

Zakazana magia ma swoją
cenę. Utrata przyjaciół,
rodziny, spokoju, moralności…
Kapryśny książę demonów
ma teraz nad Tobą władzę.
Może istnieje jednak jeszcze
jakaś szansa na ratunek?
Tylko od Ciebie zależy to,
jak pokierujesz swoim
przeznaczeniem!

12 +
34,99 PLN

Dziki Zachód
to miejsce dla
prawdziwych
twardzieli. Wciel się
w rolę burmistrza
miasteczka – kupuj
ziemię, wznoś
budynki, zatrudniaj
pracowników,
zarządzaj finansami
i spraw, aby miasto
prosperowało jak
najlepiej. Zarządzaj
mądrze i sprawiedliwie
oraz uważaj na
niebezpieczeństwa!

6

16+
34,99 PLN

Jesteś początkującym
bandytą, na szczęście
na swojej drodze
znajdujesz kogoś,
kto decyduje się
nauczyć Cię podstaw
tego zawodu, pod
warunkiem, że
udowodnisz swoją
wartość. Wybieraj
miejsca włamań,
uważnie dobieraj
ekwipunek i rozwijaj
umiejętności, aby
stać się największym
gangsterem USA.

KO M I KS Y PA R AG R A F OW E

10+
34,99 PLN

Na pozór zwykła podróż pociągiem między Londynem a Liverpoolem
okazuje się być szansą na zaprezentowanie niezwykłych umiejętności
śledczych... Wciel się w Holmesa, Watsona lub Moriarty’ego i rozwiąż
sprawy skradzionych diamentów, porwania księżniczki i tajemniczej
śmierci. Postaraj się być jak najlepszym detektywem - przepytuj
podejrzanych, zwracaj uwagę na wskazówki. Doprowadź do
NOWOŚĆ!
pomyślnego zakończenia śledztwa, bo tutaj bohaterem jesteś Ty!

GRY KSIĄŻKOWE

10 +
34,99 PLN

HIT!

W mrocznym Londynie
detektywom nigdy
nie brakuje spraw
do rozwiązania. Kto
stoi za morderstwem
madame Yvette,
kradzieżą złotego
skarabeusza,
okrutnymi torturami i
zniknięciem kota pani
Hudson? Masz mało
czasu, bo ktoś bardzo
sprawnie rozdaje
karty i myli tropy,
raz po raz narażając
Cię na śmiertelne
niebezpieczeństwo!

10+
34,99 PLN

Irene Adler otwiera w
Londynie swoje własne
biuro detektywistyczne.
Gdy Sherlock Holmes
się o tym dowiaduje,
reaguje jak zawsze
ze spokojem, ale czy
nie powinien jednak
potraktować swojej
konkurentki poważnie?
Wciel się w jedną z
dwóch postaci i rozwiąż
sprawy porwania oraz
zabójstwa. Graj sam lub
rzuć wyzwanie drugiemu
czytelnikowi!

7

KO M I KS Y PA R AG R A F OW E

10+
34,99 PLN

34,99 PLN

Wstępujesz
w szeregi
prestiżowej
organizacji Legion
Walecznych,
ale nie od
razu będziesz mógł
wymierzać
sprawiedliwość: Mystery i jego pomocnicy będą udzielać
ci wskazówek. Wyruszaj do walki,
korzystaj ze swoich mocy, stawiaj
czoła niebezpieczeństwom i zostań
najsłynniejszym obrońcą uciśnionych!

14 +
34,99 PLN

Miasto
zostało
zaatakowane przez
krwiożercze zombie!
Tylko
ucieczka
gwarantuje
przeżycie.
Wciel się w
Judy albo Bena, stwórz własną drużynę i przeżyj historię na dwa różne
sposoby. Czeka na Ciebie przygoda
pełna akcji, świetnego humoru oraz
zombie… masy zombie.

GRY KSIĄŻKOWE

HIT!

Jako
utalentowany
student
technomagii, otrzymujesz
zadanie
znalezienia cennej
many niezbędnej
do funkcjonowania magiochronnej
Wieży Eiffela. Wykaż się inteligencją
i umiejętnościami – dokonaj właściwych wyborów i doprowadź swoją
misję do końca!

8+

16 +
34,99 PLN

HIT!

8

Nieznani
sprawcy
wysyłają list
z żądaniem
okupu, który musisz
osobiście
dostarczyć
do tajemniczego
domostwa,
aby uratować swoją córkę. Jak się później
okaże, kryje się tam wiele sekretów,
przy których porwanie wydaje się
być niewinną zabawą. Zło wydaje się
czaić za każdym rogiem…

10+
34,99 PLN

Jako
łowczyni
nagród,
podejmujesz się
wyzwania:
obiecujesz
odnaleźć
skradzione
ze świątyni
relikwie i
znaleźć ich
złodziei. Spakuj więc fiolki z trucizną,
naostrz swe noże i przygotuj się do
dalekiej drogi! Musisz się jednak
spieszyć, bo gdy zajdzie słońce, na
ocalenie miasta będzie za późno…

12 +
34,99 PLN

Tajemne
emblematy
na ciałach
ofiar, mrożące krew
w żyłach
opowieści
o ludziach
przepadających bez
śladu…
Kto za to
wszystko odpowiada? Już za chwilę
staniesz się wilkołakiem, więc lepiej
szybko nauczyć się myśleć i walczyć
jak on, bo nie masz ani chwili do
stracenia!

KO M I KS Y PA R AG R A F OW E

HIT!

8+

8+

34,99 PLN

34,99 PLN

Domek z piernika,
ubrana na czerwono
dziewczynka,
siedmioro dzieci,
które zabłądziły w
lesie. A co, jeśli te
znane bajki skrywają
tajemnice, które
trzeba wyjaśnić?
Wybierz swoje
magiczne zwierzę,
rozwiąż zagadki,
zdobądź pożywienie
dla bajkonów i
postaraj się wykonać
powierzoną Ci misję.

Wciel się w rolę
jednego z młodych
piratów, którzy po
przybyciu na wyspę
zostali poproszeni o
pomoc. Mieszkańcy
zostali poddani
działaniu klątwy,
która wbrew ich woli
zamieniła ich w…
zwierzęta. Czeka na
Ciebie wiele zagadek,
przemierzanie wysp
oraz spotkania z ich
mieszkańcami. Jeśli
misja się powiedzie,
zostaniesz hojnie
wynagrodzony!

GRY KSIĄŻKOWE

HIT!

8+

8+

34,99 PLN

34,99 PLN

Jesteś jednym z
braci, którzy pragną
porzucić życie na
wsi i stawić czoła
przygodzie. Czy
zmierzysz się z
podstępnymi
szubrawcami,
mściwym nędzarzem
oraz dowódcą
królewskiej straży?
Jeśli wykażesz się
odwagą, wytrwałością
i cierpliwością, a
także znajdziesz
bransoletki męstwa,
zostaniesz pasowany
na rycerza!

Król wzywa Cię i
prosi o wykonanie
misji najwyższej
wagi. Musisz
dostarczyć pilną
wiadomość hrabiemu
z sąsiedniego
miasta. Droga jest
jednak długa i pełna
niebezpieczeństw.
Jednak służba nie
drużba –zbieraj
ekwipunek, pakuj
plecak i ruszaj w
drogę!
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1-6

12 +

39,99 PLN

HIT!

ESCAPE ROOM

NOWOŚĆ!

10

Dziś do miasta przyjeżdża Lance Oldman. Ten
legendarny magik znany jest z niesamowitych
pokazów, a bilety na jego przedstawienia są
w zasadzie nie do dostania. Dziwnym trafem
do twojej skrzynki trafia tajemnicza koperta
z zaproszeniem na występ. Nie możesz się
już doczekać, bo te widowiska owiane są
tajemniczą aurą. Miej się jednak na baczności,
bo zakazana magia ma swoją cenę…

1-6

12 +

39,99 PLN

1-6

12 +

39,99 PLN

HIT!

HIT!

Jesteście
profesjonalnymi
złodziejami, którym powierzono ryzykowną misję:
musicie dostać się do kasyna w Wenecji i wykraść
żeton warty 10 milionów dolarów. Każde z was
wciela się w inną postać. To niebezpieczna robota,
dlatego trzymajcie się planu – najmniejszy błąd może
zniweczyć wasze wysiłki!

Jesteście grupą
odkrywców, którzy
już od dawna szukali
legendarnego złotego miasta w sercu dżungli.
Podczas powrotnego lotu rozbija się wasz samolot,
a wy gubicie się w niezbadanym obszarze lasu.
Tu niebezpieczeństwo czai się na każdym kroku.
To może być wasz koniec… lub ostatnia szansa
na rozwikłanie tajemnicy Eldorado!

ESCAPE ROOM

PODRÓŻ
W CZASIE

1-6

12 +

39,99 PLN

1-6

12 +

39,99 PLN

HIT!

Doktor Thyme zaprasza was do swego laboratorium!
Ten ekscentryczny naukowiec i jego badania nad
czasem skrywają wielką tajemnicę. Spodziewacie się,
że wyróżnienie, jakie was spotkało, będzie niezwykłym
doświadczeniem. Okaże się jednak, że ta przygoda
znacznie przerośnie wasze oczekiwania!

HIT!

Witajcie w Londynie! Tajny agent Jej Królewskiej Mości
wybrał was – najlepszych detektywów Scotland Yardu
– do wykonania ściśle tajnej misji najwyższej wagi!
Nad miastem zawisła straszliwa groźba. Musicie
odnaleźć i zneutralizować źródło niebezpieczeństwa,
zanim będzie za późno!
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1-4

6+

30’

99,99 PLN

NOWOŚĆ!

DLA DZIECI

Niesamowita gra
kooperacyjna,
w której liczy się
przede wszystkim
zręczność i współpraca
zespołowa. Gracze muszą
przejść 20 poziomów, aby
wygrać. Aby tego dokonać,
muszą przechylać pudełko
za pomocą specjalnych dźwigni.
Każdy poziom to inna trasa, którą musi przejść
rycerz i na której znajdują się najróżniejsze
przeszkody.

20mów!
o

pozi

12

2-6

4+

15’

2-6

44,99 PLN

Czy jesteś wystarczająco szybki i na tyle zręczny, żeby
połączyć ze sobą dwie połówki owocu zanim zrobi
to ktoś inny? Czy uda Ci się zebrać najwięcej
żetonów? Gra pełna kolorów, witamin i emocji umili
każde spotkanie.

5+

20’

44,99 PLN

Światowy hit, który pokochały setki tysięcy dzieci
w kilkudziesięciu krajach. Znajduj różnice
na kolorowych kartach z obrazkami. Jeśli będziesz
odpowiednio szybki i pozbędziesz się wszystkich
jako pierwszy - wygrasz!

2-10

6+

DLA DZIECI

Wyróżnienie
w kategorii
Zabawa
2019

20’

2-10

44,99 PLN

Wyróżnienie
w kategorii
Zabawa
2019

30’

44,99 PLN

2014
Gra Roku
dla dzieci
nominacja

W tej grze przyporządkowujecie wybranym
gatunkom ich cechy. Rzucając na przemian kośćmi
musicie jak najszybciej znaleźć zwierzę, do którego
pasują wylosowane właściwości. Tu liczą się wiedza,
refleks i spostrzegawczość.

6+

HIT!
2012
Karciana
gra roku
Game Expo

Ameby uciekły z laboratorium, a wy musicie pomóc
je wyłapać! Te małe stworzonka zmieniają kolory,
kształty i wzory, a do tego uwielbiają chować się
w wentylacji. Tę rewelacyjną grę pokochały miliony
osób na całym świecie!

13

2-4

6+

15’

39,99 PLN

DLA DZIECI

NOWOŚĆ!

Gracze pomagają żółwiowi jako
pierwszemu dotrzeć do mety,
ale muszą uważać na chytrego królika.
Aby ten pierwszy mógł poruszyć się
o jak najwięcej pól, aktywny gracz musi
„na oko“ chwycić konkretną liczbę kart.
Sprint to kooperacyjna gra pełna emocji!

2-5

4+

15’

39,99 PLN

NOWOŚĆ!

14

Czy znajdziesz dwie
pasujące połówki obrazu
jako pierwszy? Tu liczy się szybkość oraz
spostrzegawczość, a bujanie w obłokach
nabiera naprawdę nowego znaczenia.
Sprawdź także wariant kooperacyjny,
w którym wszystkie chmurki muszą zostać
ułożone w jak najkrótszym czasie.

2

5+

5’

79,99 PLN

Idealna pierwsza gra strategiczna,
absolutny hit sprzedażowy! Gobblety
to kółko i krzyżyk, w którym każdy
gracz posiada trzy wielkości pionków.
W każdej turze zajmuje jedno pole –
puste, lub przykrywając pionek swój
czy też przeciwnika. Wygrywa ten,
kto pierwszy ustawi trzy Gobblety
w linii!

HIT!

DLA DZIECI

2-4

4+

15’

79,99 PLN

Rzucaj kolorowymi kostkami i znajduj ukryte jaja.
Aby wygrać, zgromadź jako pierwszy na swojej górze
lodowej 6 pingwinków. W tej wesołej rywalizacji
przydadzą się przede wszystkim dobra pamięć
i odrobina szczęścia.

Nagroda
Główna
w kategorii
Zabawa
2018

2009
Gra Roku
dla dzieci
– wyróżnienie

15

GRY

przedszkolne

1-4

3+

15-30’

34,99 PLN

Seria nagrodzona w konkursie Świat Przyjazny Dziecku!
Poprzez zabawę, gry przedszkolne ćwiczą pamięć,
spostrzegawczość i zdolność planowania. Wszystkie
z nich mają kilka wariantów rozgrywki,
dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie.

DLA DZIECI

Nagroda
Główna
w kategorii
Zabawa
2018
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2-4

6+

30-40’

2-8

59,99 PLN

Spraw, aby twoja gwiazda błyszczała na czerwonym
dywanie! Zostań stylistką znanej celebrytki, rób
zakupy w eleganckich butikach, poluj na okazje
i znajdź najlepszy zakład fryzjerski. Czy potrafisz
dobrać odpowiednią stylizację, aby twoja modelka
wyglądała bajecznie?

6+

15’

59,99 PLN

W tej grze liczy się przede wszystkim refleks
i spostrzegawczość. Zadaniem graczy jest
jak najszybciej chwycić żeton,
który odpowiada liczbie konkretnego
owocu na karcie. Świetna zabawa
i nauka liczenia w jednym!

DLA DZIECI

2-5

5+

10’

59,99 PLN

3-5

6+

30’

89,99 PLN

g

Prosta i szybka gra dla całej rodziny. Jesteś wesołym
potworkiem, który uwielbia smakołyki. W czasie rundy
każdy stara się odnaleźć prawidłowy przysmak, idąc
po „nitce do kłębka”. Kto jako pierwszy zdobędzie pięć
słodkości - zwycięża!

Twoim zadaniem będzie sprytnie oddzielać jedne
zwierzęta od drugich za pomocą specjalnego
sznurka. Stwórz różnorodne grupy zwierzaków
i skutecznie przeprowadź badania ich zwyczajów.
Bądź szybszy niż Twoi przeciwnicy i zostań zwycięzcą!

17

2-4

8+

25’

79,99 PLN

HIT!

RODZINNE

Bestseller,
który został
przetłumaczony
na 20 języków! Ponad 700
tysięcy egzemplarzy sprzedanych
na całym świecie! Kingdomino to
kolorowa gra dla całej rodziny, która
bazuje na znanej wszystkim mechanice
domina. Stwórz własne królestwo,
powiększaj je o pola z koronami
i układaj je tak, żeby przyniosły jak
najwięcej punktów!

18

2018
Gra roku Węgry

2017
Gra roku Niemcy
(Spiel des Jahres)

2017
Gra rodzinna
Holandia

2017
Gra rodzinna
Belgia

2017
Gra roku Włochy

2017
Gra roku
nominacja Francja

2017
Gra rodzinna
nominacja Dania

2016
Gra roku
nominacja
magazynu
Tric Trac

2016
Gra rodzinna
nominacja
Golden Geek

2-4

8+

30’

2-5

119,99 PLN

8+

25’

74,99 PLN

Zbuduj najbardziej rozwinięte królestwo, zdobądź
bogactwo dzięki rycerzom, zyskaj przychylność
Królowej, ale strzeż się złego smoka! Queendomino
opiera się mechanice bestsellerowego Kingdomino,
ale oferuje znacznie większą głębię rozgrywki.
Dzięki nowym rozwiązaniom gra spodoba się
zarówno posiadaczom kultowego pierwowzoru,
jak i osobom, które tego tytułu jeszcze nie znają.
2018
Najlepszy
dodatek:
UK Games
Expo

2018
Gra roku
nominacja
magazynu
Tric Trac

2017
Gra rodzinna
nominacja
Golden Geek

DLA GRACZY
RODZINNE

To rozszerzenie zarówno
do gier Kingdomino, jak
i Queendomino. Wprowadza
dodatkowe elementy
urozmaicające rozgrywkę –
nowe płytki domina, kafelki
celów, drewniane figurki
Gigantów, magnetyczną wieżę
na płytki oraz dodatkowe
komponenty dla 5-tego gracza.
Nowe rozwiązania zwiększają
możliwości taktyczne, czyniąc
rozgrywkę jeszcze bardziej
fascynującą!

19

2-5

7+

20’

44,99 PLN

RODZINNE

Wszyscy gracie jednocześnie! Każdy z Was otrzymuje
15 kafelków i stara się dołożyć je do kafelków leżących na stole
najszybciej jak to możliwe. Im więcej boków kafelka dopasuje,
tym więcej karnych kafelków odda innym graczom.
Czy jesteście gotowi na najszybszą układankę na świecie?

2-5

7+

15’

89,99 PLN

Rurka wodna to kafelkowa gra, w której gracze
budują jak najdłuższy tor zjeżdżalni. Wygra ten,
kto jednym ślizgiem zaliczy najdłuższą trasę
w wielkim parku wodnym.
Gracze po kolei dokładają
elementy zjeżdżalni i poruszają
się po niej pionkami.

2018
Wyróżnienie

20

1-2

3+

20’

129,99 PLN

To dynamiczna układanka i zmuszająca
do myślenia zagadka. Rozwija zmysł
obserwacji i zdolność logicznego
myślenia. To klasyka gier logicznych
z „płynnie regulowanym” poziomem
trudności. Różne zasady gry
powodują, że mogą zacząć się
w nią bawić już trzylatki.
Oprócz jednoosobowych
układanek gra oferuje też
warianty na większą
liczbę graczy.

2019
Nominacja
Gra Roku
dla dzzieci

RODZINNE

2018
Nominacja
Zabawka Roku

HIT!

1-4

6+

25’

99,99 PLN

Użyj kolorowych klocków, aby stworzyć figurę
pasującą do tej, która pojawi się na karcie.
Bądź szybszy od pozostałych graczy! Zwycięzcą
zostanie ta osoba, która jako
pierwsza za pomocą swoich
klocków, odwzoruje figurę
z wylosowanej karty. Ćwicz
refleks i spostrzegawczość
poprzez zabawę! Dzięki
kilku poziomom trudności
Smart Domino pokochają
zarówno młodsi,
jak i starsi.

2017
Gra rodzinna
Dania

21

2-6

6+

15’

69,99 PLN

RODZINNE

NOWOŚĆ!

Wyposażeni w klejące języki, musicie
jak najszybciej chwycić owada w określonym kolorze
i kształcie. Trzeba jednak uważać, aby nie użądliła
was osa. Czy będziesz wystarczająco szybki i na tyle
zwinny, aby pokonać współgraczy? Na językach
to zabawna gra, którą pokochają zarówno dzieci,
jak i dorośli!

2-4

7+

20’

99,99 PLN

Zaganiaj owce tak, aby uzyskać dominację na wypasie!
Gracze na początku rozgrywki tworzą planszę złożoną
z kafelków, a następnie muszą przemieszczać stada
owiec w taki sposób, aby zająć nimi jak najwięcej pól
i równocześnie przeszkodzić w rozprzestrzenieniu się
owiec innych graczy.

2014
Najlepsza
rodzinna gra
planszowa

22

2-4

7+

30’

64,99 PLN

Zagłębiaj się w korytarze i tajemne przejścia,
przechodź przez ściany i zmieniaj kolory,
aby znaleźć właściwą drogę
i przestraszyć gości Zamku
na Czarnej Skale. Zostań
najszybszym duchem i
zdobądź tytuł „Mistrza
Straszenia”!

RODZINNE

2-4

6+

15’
20’

99,99 PLN
39,99

Gracze budują zamki dokładając karty
z fragmentami muru, jednak każdy
kolejny musi posiadać wartość wyższą
od wcześniej dołożonego.
Wygra gracz, który jako
pierwszy wybuduje zamek
składający się z dziesięciu
kart. Gra posiada 2 warianty:
łatwiejszy i trudniejszy.

Wyróżnienie
w kategorii
Zabawa
2016
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2-8

6+

20’

49,99 PLN

RODZINNE

Inwazja potworów zniewalających
swym wrodzonym wdziękiem
sprawiła, że niemal wszyscy
w królestwie oniemieli z zachwytu.
Ofiarą nieziemskiego uroku padła
nawet armia królestwa.
Zrozpaczony król
zwraca się do Was,
nieustraszeni
pogromcy
potworów,
z prośbą o pomoc
w wyłapaniu
potworów!

2-4

6+

15’

59,99 PLN

W opuszczonym dworze na wzgórzu
dostrzegliście we mgle dziwne, świetliste
sylwetki. Dorośli nigdy wam nie uwierzą,
postanowiliście więc, że uratujecie
miasto i za pomocą sprytu przepędzicie
duchy tam, skąd przybyły.
Straszny dwór to bardzo
klimatyczna gra kooperacyjna
nie tylko dla dzieci!

24

2017
Nominacja
Gra Roku
dla dzzieci

Nagroda
Główna
w kategorii
Zabawa
2017

1-8

8+

20’

39,99 PLN

Uczestnicy zabawy będą starali się przestraszyć
jak najwięcej zwierzaków należących
do przeciwnych drużyn. Słoń boi się myszy,
mysz – kota, kot ucieka przed psem, a pies –
przed słoniem. Zwycięży ta osoba, która jak najlepiej
poradzi sobie z tą niecodzienna układanką.

RODZINNE

2-5

10+

20’

64,99 PLN

Wejdź
do świata
pełnego najdziwniejszych
potworów. Przyzwij je, staw im
czoła i przejmij nad nimi kontrolę.
Stwórz takie monstra, które sprawią,
że przeciwnikom zabraknie tchu…
z przerażenia. Tylko w ten sposób
będziesz mógł opanować własne
lęki i przejąć kontrolę nad
Koszmarium.

25

Hjalmar HacH & Lorenzo silva

KOLEJOWY

KOLEJOWY
sz lak

Płomienna
DEEP BLUE czerwień
edition

RODZINNE

NOWOŚĆ!

1-6

8+

30’

59,99 PLN

Głȩboki błȩkit

1-6

8+

30’

59,99 PLN

W Kolejowym szlaku gracze rzucają kośćmi, a następnie
rysują trasy na swoich planszach. Pod koniec gry
zdobywają punkty za swoje najdłuższe trasy oraz
za stworzenie sieci połączeń. Muszą jednak uważać,
bo za niezamknięte trasy
mogą stracić punkty.

Głęboki błękit pozwala na wprowadzenie do gry
kostek jezior albo rzek, a Płomienna czerwień kostek
meteorytów i lawy. Łącząc obie wersje
można zagrać nawet w 12 osób!
Kolejowy szlak idealnie sprawdzi się
jako gra podróżna.

NOWOŚĆ!

26

sz lak

2018
Gra solo
nominacja
Golden Geek

2-4

8+

30’

119,99 PLN

Sonar to gra, w której liczy się
współpraca i przewidywanie
ruchów przeciwnika. Każdy
z graczy może wcielić się w
rolę kapitana lub operatora
radiowego. Drużyny mają za
zadanie zatopić łódź podwodną
przeciwników, przy okazji
chroniąc przed tym samym
swój okręt. Tylko jedna z łodzi
wynurzy się na powierzchnię…

NOWOŚĆ!

RODZINNE
27

2-4

8+

30-45’

179,99 PLN

W każdej turze gracze zagrywają lub
dobierają na rękę kartę, która określa
jakie elementy muszą dołożyć do swojej
rafy oraz to, ile punktów otrzymają za
określony układ. Reef to abstrakcyjna
gra logiczna, w której zadaniem graczy
jest stworzenie najpiękniejszej rafy
koralowej, dającej im jak najwięcej
punktów zwycięstwa.

RODZINNE

NOWOŚĆ!

28

2018
Gra rodzinna
nominacja
Golden Geek

2

7+

15’

39,99 PLN

Bitwa o Tortugę to szybka gra dwuosobowa,
w której gracze wcielają się w kapitanów
hiszpańskiej oraz pirackiej floty,
walczących o osnutą złą sławą
wyspę Tortugę. Celem jest pokonanie
statków przeciwnika wykorzystując
różne możliwości manewrowe
swoich okrętów.

RODZINNE

2-4

8+

45’

149,99 PLN

Czy zostaniesz najdzielniejszym wikingiem?
Przejmij najlepsze statki, wyrusz na wyprawę i zostań
najbogatszym wodzem! Działaj sprytnie, obserwuj
innych i nie daj się przechytrzyć przeciwnikom.
Nie zapomnij – to Ty masz panować na morskich
szlakach handlowych!
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2-4

8+

20’

69,99 PLN

Przepiękna gra z niesamowitymi elementami!
Czy masz szczęście i nie zawahasz się go użyć, aby zdobyć
jak najwięcej kwiatów? Czy wolisz grać ostrożnie,
ale bezpiecznie? Spróbuj swoich sił i przekonaj się,
czy masz szansę zostać najsłynniejszym kolekcjonerem
kwiatów wiśni w całej Japonii.

RODZINNE

NOWOŚĆ!

A

AA
A BB C
B D
B C D

1-4

10+

20’

64,99 PLN

Niezwykle przyjemna gra w klimatycznej
oprawie graficznej. Celem jest zbieranie
symboli duchów w takich kombinacjach,
aby przyniosły nam jak najwięcej
punktów. Polska wersja gry zawiera
w środku aż trzy kickstarterowe
dodatki!

30

3-5

10+

15’

39,99 PLN

Narabi to prosta gra
karciana, która wciągnie
was już od pierwszej partii!
Dotrzyjcie do wspólnego
celu w jak najmniejszej
liczbie ruchów. Aby odnieść
sukces, musicie połączyć
swoje siły, bo w tej grze
liczy się praca zespołowa,
pamięć oraz taktyka!

RODZINNE

1-4

8+

20’

59,99 PLN

Celem gracza jest poprowadzenie swojej
rzeki tak, aby jak najwięcej surowców dotarło
do swoich miejsc docelowych. Trzeba również
odpowiednio rozmieścić porty i łąki,
aby otrzymać jak najwięcej punktów zwycięstwa.
Ta gra przypadnie do gustu wszystkim
miłośnikom gier kafelkowych!
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13 + 30-45’

1-4

1-6

149,99 PLN

89,99 PLN

Pomóż dokończyć budowę jednej z najbardziej
epickich konstrukcji, jakie widział świat! Wybierz
odpowiednie kostki i ułóż z nich witraż, który zapewni
najwięcej punktów zwycięstwa. Używaj pomocnych
narzędzi oraz realizuj cele, które zapewnią dodatkowe
punkty zwycięstwa.

HIT!

2019
Gra Roku
dla całej rodziny
nominacja

2018
Gra roku Targów
Gra i Zabawa

2018
Gra roku
nominacja
Origins Awards

2017
Gra rodzinna
nominacja
Golden Geek

2017
Gra solo
nominacja
Golden Geek

2017
Gra roku
nominacja
Golden Geek

2017
Innowacyjna
gra roku
nominacja
Golden Geek

2017
Gra roku
nominacja
Meeples’
Choice

2017
Innowacyjna
gra roku
nominacja
Golden Geek

RODZINNE

Jeszcze więcej szkła sprawi, że rozgrywka w Sagradę
nabierze nowej głębi! Dodatek pozwala wprowadzić
do rozgrywki 2 kolejne osoby. Zawiera też dodatkowe
kości, nowe karty celów, narzędzi, witraży, żetony
przysługi, podstawkę na kości oraz prywatne plansze,
które wprowadzają nową mechanikę.
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13+ 30-45’
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2

8+

30’

64,99 PLN

Dołącz do Bilbo Bagginsa oraz hobbitów i wyrusz
w pełną przygód wyprawę po skarb. Na swojej
drodze spotkasz wielu wrogów: orki, trolle, wielkie
pająki oraz smoka. Czy zdołasz ich pokonać?
Hobbit to 2-osobowa gra jednego z najlepszych
niemieckich projektantów!

RODZINNE

2-4

8+

30’

39,99 PLN

Stań u boku Aragorna, Gandalfa,
Legolasa i zmierz się z armią Mordoru.
Stwórz drużynę, która zdoła pokonać
wrogów. Bądź jednak czujny, ponieważ
w każdej chwili może nastąpić atak
sił zła! Wygra gracz, który pokona
najgroźniejszych wrogów.

33

2-4

30’

Zwycięski tytuł w konkursie „Stwórz grę i wskocz
na półkę Empiku“. W swojej kolejce gracz rzuca
kostkami i w ciągu 30 sekund przydziela je
do odpowiednich balonów, nadając im tym samym
kierunek lotu. Zadanie polega na tym, żeby nasz
balon dotarł jak najbliżej mety, zaliczając przy tym
jak najmniej kolizji, które
przyniosą punkty karne.

RODZINNE

NOWOŚĆ!

8+

2-4

8+

20’

69,99 PLN

Gwiezdny wyścig to planszowa gra blefu polegająca
na zagrywaniu kart akcji i sekretnym przesuwaniu
statków handlowych.
Czy uda Ci się oszukać przeciwników
i bezpiecznie dotrzeć do celu?
Tylko jeden statek może dostarczyć
ładunek na planetę i zwyciężyć!

34

8+

2-4

40’

2-4

8+

40’

139,99 PLN

Szybka, taktyczna gra
o wyścigach kolarskich,
w której gracze poruszają
swoich zawodników
dobierając i zagrywając
numerowane karty,
które wskazują jak daleko
poruszy się każdy z nich.
Wielka pętla to polska
edycja bestsellerowej gry
wyścigowej Flamme Rouge,
która uznawana jest
za klasykę gatunku.

HIT!

RODZINNE

Dodatek Meteo wprowadza do gry
różnorodne warunki atmosferyczne.
Czasami będzie to pomocny wiatr
w plecy, który doda sił naszym
podopiecznym. Gorzej gdy powieje
z boku lub przodu, albo co gorsza –
popada. Wtedy naszych
kolarzy może nawet czekać
bolesny upadek i utrata
cennych sekund.
ZAPOWIEDŹ!

2018
Gra roku Włochy

2018
Gra roku
nominacja Francja

2017
Gra roku
nominacja
magazynu
Tric Trac

2016
Gra roku
nominacja
Golden Geek

2016
Gra rodzinna
nominacja
Golden Geek

2016
Najlepsza grafika
nominacja
Golden Geek

35

2

7+

20’

39,99 PLN

RODZINNE

Przeżyj wielkie piłkarskie emocje!
Atakuj skrzydłami, drybluj
i strzelaj z dystansu. Wykorzystuj
faule przeciwnika i zdobywaj
bramki z rzutów wolnych.
Zagraj z przyjaciółmi w szkole,
w podróży lub podczas
przerwy w telewizyjnej
transmisji meczu.

2

6+

20’

59,99 PLN

Mundial to zręcznościowa
gra piłkarska dla całej rodziny.
Rozstawcie boisko, rozłóżcie karty
zawodników i przygotujcie się
na mecz o wszystko. Przesuwajcie
piłkarzy, walczcie o piłkę
i strzelajcie na bramkę przeciwnika.
Poczujcie szalone emocje
Mistrzostw Świata
w swoim domu!

36

3-15

10 +

25’

39,99 PLN

4-18

10+

25’

39,99 PLN

IMPREZOWE

Uczestnicy zabawy poznają kategorię, do której muszą
wymyślić trzy skojarzenia, a czwarte wpisać jako „rakietę”.
Cała magia gry polega na wymyślaniu skojarzeń niezbyt
prostych, ale też nie przesadnie skomplikowanych. Popisz
się kreatywnością i baw się słowami w Rakiecie Imprezowej!

Wariacja na temat popularnej gry
towarzyskiej Kalambury. Dwalambury
to pełna emocji gra, w której ważna jest
umiejętność kojarzenia. Dzięki oryginalnej
formule radość z gry będą czerpać
zarówno młodsi jak i starsi gracze.

37

2-6

8+

15’

49,99 PLN

NOWOŚĆ!

IMPREZOWE

Mała kościana gra, w której gracze mogą
nie tylko przetestować swoją wiedzę, ale też
sprawdzić swoją spostrzegawczość, refleks
i zdolność kojarzenia. Rzuć Hasło zawiera
różnokolorowe kości z literami i tematami,
a całość polega na znajdowaniu do nich
skojarzeń. Kto pierwszy poda słowo hasło
do zadanego tematu, które rozpoczyna się
na literę z jednej z kostek - zdobywa punkt.

2-6

10+

20’

39,99 PLN

Walka o wpływy, pieniądze i władzę!
Akcja gry toczy się na granicy
dwóch stref wpływów: rosyjskiej i
zachodnioeuropejskiej. Gracze wcielają się
w lokalnych biznesmenów starających się
sięgnąć po władzę. Aby to osiągnąć, muszą
skutecznie wykorzystywać swoje wpływy
w kraju i za granicą. Światowy konflikt to
niezwykle klimatyczna gra, w której liczy
się przede wszystkim blef!

HIT!

NOWA
EDYCJA

+ 3 000
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2013
Gra karciana
nominacja
Golden Geek

2013
Gra imprezowa
nominacja
Golden Geek

000 $

+ 2 000 000 $

- 3 000 000 $,

4-8

8+

45’

129,99 PLN

NOWOŚĆ!

IMPREZOWE

Wykaż się zmysłem prawdziwego
detektywa i dołącz do legendarnego
klubu. Przeanalizuj wszystkie dowody,
przesłuchaj świadków i postaraj się
wskazać, kto w grupie mija się
z prawdą. Każdy z graczy zagrywa
pięknie zilustrowane karty,
które muszą pasować do zadanego
tematu… o którym agent nic nie wie.
Tylko najbardziej spostrzegawczy
i najsprytniejszy odniesie sukces
i osiągnie zwycięstwo!
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2-4

8+

20’

44,99 PLN

IMPREZOWE

HIT!

The Mind to karciana gra kooperacyjna, w której gracze
muszą dotrzeć do 12 poziomu, żeby wygrać. Na każdym
z nich, gracze otrzymują liczbę kart zgodną z aktualnym
etapem. Na „trzy cztery” rozpoczynają zagrywanie kart,
które muszą padać na stół jedna po drugiej, w kolejności
rosnącej. Nie możemy się przy tym porozumiewać w żaden
sposób, czy to werbalny czy niewerbalny. Jak więc wygrać?
W tym kryje się cała magia!

40

2019
Gra Roku

2018
Gra Roku
nominacja

2018
Gra rodzinna
nominacja

2018
Gra Roku
Nagroda Jury

2018
Najlepsza gra
karciana
Golden Geek

2018
Najlepsza gra
imprezowa
Golden Geek

2018
Gra roku
– nominacja
Golden Geek

2018
Innowacyjna
gra roku
– nominacja
Golden Geek

2018
Najlepsza gra
kooperacyjna
Golden Geek

2-5

8+

15’

39,99 PLN

Iluzja to kolejna gra karciana
Wolfganga Warscha, twórcy
The Mind. Zaskakujący i wciągający
tytuł, od którego naprawdę
można się pozytywnie uzależnić!
Czy potrafisz oszacować, którego
koloru jest najwięcej na karcie?
Czy nie zwiedzie cię perspektywa?
Sprawdź, czy naprawdę możesz
zaufać swoim
oczom...

IMPREZOWE

2018
Gra karciana
nominacja
Golden Geek

NOWOŚĆ!

2018
Gra imprezowa
nominacja
Golden Geek

10+

20’

39,99 PLN

DLA GRACZY

2-4

Od zarania dziejów liczbie 7 przypisywano wyjątkowe
znaczenie i cechy magiczne. Miała stanowić źródło
pradawnych mocy oraz klucz do wytłumaczenia
niezwykłych wydarzeń. W tej sprytnej grze karcianej
w zręczny sposób trzeba będzie wykorzystać
umiejętności kart i liczyć na odrobinę szczęścia.

Obejrzyj dowolną kombinację 3 kart z rąk przeciwników i/lub znajdujących się na wierzchu
talii dobierania. Karty pochodzące z talii kart
dobierania umieść z powrotem na jej wierzchu
w dowolnej, wybranej przez siebie kolejności.
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1-4

12 + 60-90’

1-4

139,99 PLN

89,99 PLN

Kroniki zbrodni to innowacyjne połączenie gry
planszowej, aplikacji i wirtualnej rzeczywistości.
Gracze wspólnie prowadzą dochodzenie
i starają się rozwikłać wielopoziomowe sprawy
kryminalne, które doprowadzą ich do wielkiego
finału. Sama wizyta na miejscu zbrodni
to możliwość zanurzenia się w wirtualnej
rzeczywistości i obejrzenia lokacji
z perspektywy 3D!

DLA GRACZY

HIT!

2018
Innowacyjna
gra roku
nominacja
Golden Geek

2018
Gra roku
nominacja
magazynu
Tric Trac

2018
Gra roku
nominacja
Golden Geek

2018
Gra solo
nominacja
Golden Geek

2018
Gra
kooperacyjna
nominacja
Golden Geek

2018
Tematyczna
gra roku
nominacja
Golden Geek

Dodatek zawiera 4 nowe scenariusze,
karty postaci, dowodów, lokacji, a także
karty akcji, które wprowadzają możliwość
niekonwencjonalnego zachowania. Możesz
ich użyć w dowolnej chwili do szpiegowania,
przekupienia lub zastraszenia kogoś,
a nawet do włamania się!
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C
D
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03
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01

05
02
19

12

NOWOŚĆ!
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12 + 60-90’

Dzięki specjalnym goglom VR,
po nałożeniu ich na będziemy
widzieć lokacje z gry Kroniki
Zbrodni w 3D! Do okularów
dołączony jest dodatkowy
scenariusz Tajny raport!

2-4

12 +

60’

129,99 PLN

Nieznany wirus zaatakował ludzi, przemieniając
większość z nich w zombie. Nie ma czasu na
robienie zapasów i długie przygotowania do
ucieczki. Chcąc przeżyć, musicie schronić
się w jednej z podmiejskich lokacji i
odpierać kolejne fale żywych trupów aż
do nadejścia pomocy. Sprawdź, czy jesteś
na tyle twardy i sprytny, by przeżyć
apokalipsę zombie.

DLA GRACZY

2

12 +

20’

44,99 PLN

1

2

3

4

5

6

7

8

PUDEŁKO
W PRZYGOTOWANIU

9

10

11

12

13

14

15

Niesamowita gra karciana
dla dwóch osób, w której
odpowiednio dobrana
strategia i taktyka zadecyduje
o losach Zimnej Wojny.
Wciel się w przywódców USA
lub Związku Radzieckiego
i poprowadź pojedynek
między dwoma największymi
mocarstwami
na świecie.

ZAPOWIEDŹ!
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2-4

8+

30’

139,99 PLN

DLA GRACZY

Gracze zagrywają karty lokacji i stawiają
budynki, starając się zebrać za nie
jak najwięcej punktów zwycięstwa.
Za prostymi zasadami, które można
wytłumaczyć dosłownie w pięć minut
kryje się głębia, którą docenili gracze
i krytycy na całym
świecie.

1995
Gra Roku
Finlandia

1994
Gra roku Niemcy
(Spiel des Jahres)

1995
Gra Roku
Szwecja

1994
Gra rodzinna
nominacja

2-4

10+

20’

39,99 PLN

Zanurz się w atmosferę intryg,
podwójnych układów i zdrad toczących
się wśród gangów XIX-wiecznego Nowego
Jorku. Wraz ze swoimi zaufanymi ludźmi
zdobądź dominację nad przestępczym
półświatkiem jednego z największych
miast w Stanach Zjednoczonych.
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12 +

60’

139,99 PLN

ZAPOWIEDŹ!

Odbuduj Londyn po wielkim pożarze z 1666 roku.
Czy zdecydujesz się wznosić wielkie budowle
i niesamowite pałace? Czy poradzisz sobie z
rosnącym ubóstwem? Myśl strategicznie, działaj
mądrze i wygraj realizując swoją wizję miasta!
W grze Londyn musisz odpowiednio zarządzać
kartami, spłacić pobrane pożyczki na czas oraz
dostosować się do bieżących potrzeb, aby wygrać.

DLA GRACZY

2017
Gra karciana
nominacja
Golden Geek

45

2-4

14 +

45’

64,99 PLN

Karmaka jest strategiczną
grą karcianą, w której
gracze powoli wspinają się
po szczeblach Karmicznej
Drabiny, rozpoczynając grę
jako małe, niewiele znaczące
żuczki. Pierwszy gracz, który
dosięgnie szczytu drabiny,
wstąpi w najwyższą formę
bytu i wygra rozgrywkę!
2018
Wyróżnienie
Gra Roku
Najlepsza
Grafika

DLA GRACZY

2016
Wybór graczy
nominacja
SXSW

2-4

10+

45’

139,99 PLN

Zapętlone w tryby czasu armie niestrudzonych
wojowników od niepamiętnych czasów stają
naprzeciw siebie. Wciel się w jednego z dowódców
i zdobądź władzę na owianej tajemnicą pustyni
Eko. Ta gra to niecodzienne
połączenie strategii
i gry logicznej.
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2-4

12 +

45’

109,99 PLN

Wciel się w rolę górniczego
magnata, rekrutuj najemników,
wykorzystuj ich umiejętności
i zbieraj unikalne artefakty. Uważaj
jednak – konkurencja tylko czeka
na okazję, by przekupić Twoich
najbardziej zaufanych ludzi
i sprzątnąć Ci skarby sprzed nosa!
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DLA GRACZY

Change the color
of up to 3
Mercenaries in your
hand to any color.

30’
15’

99,99 PLN
39,99

Tajne stowarzyszenia działające w cieniu
królewskiego tronu chcą przejąć władzę
nad Starym Państwem. Intrygi, szantaż i groźby
stanowią dla nich chleb powszedni. Zbieraj
zestawy kart, które zapewnią Ci specjalne moce
i punkty niezbędne do zwycięstwa!
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BACK CATALOG

8+

40’
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30’
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7+

15’
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5+

15’

BACK CATALOG
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