Artikel: 05801

Artikel: 48380

Ugani kdo

5 010994 914387

Pripravljaš se na pot v rudnik zlata, a kako boš
spravil tja še celo tono opreme? Pomaga ti lahko
muhasta mula KAVBOJ. A pazi, kako jo nalagaš,
ker je res zelo muhasta. V igri zlaganja
opreme na sedlo
nikoli ne veš, kdaj bo
KAVBOJ poskočil in
stresel vso opremo.
Ejga, da boš res previden, kavboj. Samo
en poskok in v grlu
imaš cmok.

razpoložljivost

v prodaji

razpoložljivost

starost

6+

starost

6+

pakiranje

Carton

pakiranje

Carton

velikost

269 x 269 x 57

velikost

267 x 267 x 64

količina v kartonu

4

količina v kartonu

4

jezikovna koda

127

jezikovna koda

127

v prodaji

Artikel: B2176

Krokodilji zobozdravnik

Igre

5 010994 902179

Originalna igra ugibanja z več različnimi liki.
Postavi in igraj
v trenutku. Z
dvema polama
likov: ljudje in
ljubljenčki. Z
interneta lahko
preneseš še
dodatne like.

Artikel: B0408

60

Kavboj Buckaroo

5 010994 902155

Operacija

5 010994 902216

Smešnega FRAJERJA KROKIJA boli zob.
Si mu upaš
pomagati, da se
bo lahko vrnil
v igro? Pridruži
se prijateljem
pri popravljanju
zob krokodilu,
a pazi, da te ne
pohrusta.

Naluknjani Samo se ne počuti najbolje. Boš
uspešno izvedel operacijo ali bo zatulil brenčač?
Vzemi
pinceto in
se na vso
moč potrudi izvleči
čim več
smešnih
nevšečnosti, ki pestijo
Sama.

razpoložljivost

v prodaji

razpoložljivost

starost

6+

starost

6+

pakiranje

Carton

pakiranje

Carton

velikost

268 x 268 x 147

velikost

402 x 252 x 47

količina v kartonu

2

količina v kartonu

4

jezikovna koda

127

jezikovna koda

127

Igre

v prodaji

Artikel: A4092

Artikel: A2120

Elefun – Slonček

5 010994 757359

Jenga

5 010994 692056

ZAPODI se za letečimi kresničkami. UJEMI največ
kresničk in zmagaj.

Samo ena je Jenga,
narejena iz pravega lesa.
Ali si dovolj spreten, da
odstraniš leseno kocko in
jo položiš na vrh stolpa,
ne da bi ga pri tem podrl?
Sedaj v novem priročnem
pakiranju v obliki tube.

razpoložljivost

v prodaji

razpoložljivost

starost

6+

starost

6+

pakiranje

Carton

pakiranje

Carton

velikost

270 x 268 x 117

velikost

116 x 282 x 79

količina v kartonu

2

količina v kartonu

6

jezikovna koda

127

jezikovna koda

E24

Artikel: 98831

v prodaji

Artikel: A6984

Twister

5 010994 649739

Monopoly Junior

5 010994 809041

Kako SFECLJAN si lahko? Zavrti
vrtavko in pazi, da ne
padeš med izvajanjem
naslednjega giba. Noro
se boš zabaval med zapletanjem in fecljanjem
v štirih načinih igranja.

Dobrodošel v svoji prvi Monopoly igri. Nauči se
služiti na zabaven način. Štej denar, nabiraj gotovino in zmagaj.

razpoložljivost

v prodaji

razpoložljivost

starost

6+

starost

6+

pakiranje

Carton

pakiranje

Carton

velikost

270 x 270 x 52

velikost

267 x 267 x 50

količina v kartonu

6

količina v kartonu

4

jezikovna koda

127

jezikovna koda

268

Igre

v prodaji

Igre

61

Artikel: 00009

Artikel: 04000

Monopoly

5 010994 745820

Pridobite si premoženje s potovanjem po poti
življenja in ob tem sprejemajte pomembne življenjske odločitve. Ustvarite
si družino, zaslužite denar
(in nekaj ga tudi plačajte),
kupujte hiše in zbirajte žetone življenja za neverjetne
izkušnje. Vse je del številnih
možnosti življenja!

razpoložljivost

v prodaji

razpoložljivost

starost

6+

starost

6+

pakiranje

Carton

pakiranje

Carton

velikost

402 x 268 x 52

velikost

400 x 267 x 64

količina v kartonu

6

količina v kartonu

4

jezikovna koda

E71

jezikovna koda

268

v prodaji

Artikel: B0999

Battleship
Vzemi in odidi

Igre

5 010994 969837

Monopoly je klasična igra trgovanja in prekupčevanja z denarjem, nepremičninami in drugim
imetjem. Na slovenski različici originala zasledite
domače kraje in zemljišča.

Artikel: B0995

62

Igra življenja

5 010994 875305

Cluedo Vzemi in odidi

5 010994 875480

Ta izvedba klasične igre
potapljanje ladjic ima
vse, kar potrebuješ, da
jo vzameš s sabo na pot.
Igralni enoti s prostorom
za vse dele igre.

Detektivska igra pripravljena za na pot. Lahko
razrešiš skrivnost in obtožiš pravega? Kdo je bil?
Kje? In s katerim orožjem?

razpoložljivost

v prodaji

razpoložljivost

starost

6+

starost

6+

pakiranje

Carton

pakiranje

Carton

velikost

159 x 235 x 48

velikost

160 x 236 x 49

količina v kartonu

6

količina v kartonu

6

jezikovna koda

619

jezikovna koda

619

Igre

v prodaji

Artikel: B1000

Artikel: B1204

Štiri v vrsto
Vzemi in odidi

5 010994 875503

Ugani kdo
Vzemi in odidi

5 010994 875527

Sedaj lahko igrate
Štiri v vrsto kadarkoli in kjerkoli. Postavi
štiri v vrsto kar na
poti.

Pripravi se na zabavo
na poti s potovalno
verzijo klasične igre
Ugani kdo. V napeti igri
poskušaj ugotoviti, kdo
je skrivni lik tvojega
soigralca.

razpoložljivost

v prodaji

razpoložljivost

starost

6+

starost

6+

pakiranje

Carton

pakiranje

Carton

velikost

161 x 236 x 48

velikost

160 x 236 x 49

količina v kartonu

6

količina v kartonu

6

jezikovna koda

619

jezikovna koda

619

Artikel: B1002

Lačni povodni konji
Vzemi in odidi

5 010994 861414

Monopoly
Vzemi in odidi

5 010994 861728

Povsem ponorele lačne
povodne konje igraj kar
na poti. Barvita povodna
konja sta glavni zvezdi
in zelo lačna sta. Hitro
pritiskaj na rep, da bosta
pojedla čim več frnikol.

Igraj Monopoly - hitro igro
trgovanja z nepremičninami, kar na poti. Kompaktna izdaja igre je popolna
za izlete in počitnice in
potovanja z avtom

razpoložljivost

v prodaji

razpoložljivost

starost

6+

starost

6+

pakiranje

Carton

pakiranje

Carton

velikost

161 x 236 x 48

velikost

160 x 237 x 49

količina v kartonu

6

količina v kartonu

6

jezikovna koda

619

jezikovna koda

619

v prodaji

Igre

Artikel: B1001

v prodaji

Igre

63

Artikel: B4643

Artikel: B4503

Igre

Ledeno Kraljestvo:
Pazi, led poka!

64

Igre

5 010994 934491

Ledeno Kraljestvo:
Jenga

5 010994 935139

Otroci bodo uživali v napeti igri skupaj s svojimi
najljubšimi liki iz Disney Ledenega kraljestva. Ana
in Olaf bi rada še drsala, a
led poka. Igralec, ki obdrži
Ano in Olafa na drsalkah,
zmaga.

V Jengi iz Ledenega kraljestva igralci gradijo Elzino palačo. V igri se prepletajo elementi
klasične igre s tematiko
Ledenega kraljestva. S paličico
v obliki snežinke
potisnite ven
ledene kocke in
jih uporabite za
gradnjo. Igralec,
ki zgradi palačo
visko 10 ledenih
kock in postavi
Elzo na balkon,
zmaga.

razpoložljivost

spomladi

razpoložljivost

starost

6+

starost

6+

pakiranje

Carton

pakiranje

Carton

velikost

267 x 267 x 63

velikost

356 x 267 x 64

količina v kartonu

4

količina v kartonu

4

jezikovna koda

102

jezikovna koda

102

spomladi

