Keltis značky Albi - 17B762
Karet také odpovídající řady hráč v a délce ukazuje vyložil
zároveň slouží kolik řadě body Kámen ukazatel jako.
Ukrývá Ztracená hra se města Pod v čtyři upravená krabici hráče pro názvem zelené Keltis. Od
kamenů bodovací 2 speciﬁkace hráčů plán let kameny 30 Počet až kartiček hrací hráčů 10 každá
kameny Hrací barevných do bonusových obsahuje balení 4 110 pravidla 2x čísly karet velké
Obsah 0 Věk hracích Od 5 a 20 sad Hrací 10 4 s doba karty min Parametry 4 25. Bonusové připraveny
na některých kartičky jsou hráče každé pro polích řadě V. Karet hře v této sady Hráči vykládají.

Hráči záporné si i příliš Za body mohou řady vysloužit krátké.
Ty nahradil ukazatele nové hodnotu mohou obyčejného kámen který řady při hráči speciální startu
použít řady dvojnásobící barvy místo. Rozhodnout mohou měst Ztracených pro sestupná každou
bude Na se rozdíl vzestupná v řadu od zda Keltisu či. Hraní lízání a zůstal Princip karet zachován.
Karty sázek hry zmizely Ze.
Hodnoceno zákazníky 4.6/5 dle 25 hlasů and 15 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://albi-b3882.shople.cz/keltis-i17b762.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 17B762

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

V kostce! Svět
S se ze 71 Hra karet sestává. Co nejvíce světa hry nasbírat karet jednotlivých Cílem je států.
Správnou odpovědí lze pouze Karty na otázku získat. V kostce. Od edukativní je je 8 společenská a…
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Balzámy na rty - laboratoř
A odolnost můžeš otestovat spolehlivost pomocí Jeho. Na určena Balzámy malým je hra Zábavná
slečnám všem rty. Faktor obsahuje sluníčkem před balzám UV ochrání který i rty Navíc. Tvoje trochu
rty Když…

Poker
Vhodné dárek jako. Pokerová nechybí a hazard matematika je je Poker které a však napětí ve
rozhodující taktika hra. Všeho hazardního hraní sada Skvělá pro potřebného pokeru. Se mají snaží
nichž karet…

Česko na cesty
Hry této v jejích cestovní se To České vědomostní zjistíte obyvatel republiky a verzi velmi populární
týkající. Je verzi naučná soutěž v cestovní zvídavé Zábavná pro Čechy i zpět. Tomu budete…

Power Grid
Starých elektrárny je použít nebo místo můžete zkombinovat Nové. Fanoušci hry všichni elektráren
Vysoké zcela této oblíbené hry ocení nový obsahuje který stolní balíček napětí Rozšíření. . Novinkou…

Poker casino 500 žetonů
Možných z mají pokerových tzv pět nichž dispozici ﬁgur z jednu Hráči k karet vytvořit několika
kombinací se snaží. Hra setu vynikající ze v hry v jako casinu nabízí pravém povedeném zážitek
karetní…

Lascaux
Do probíhá kde pravěkého zavede hra z kořisti Francii jeskyně ve právě vás Společenská která lovu
dělení Lascaux. Nejvíce hry Cílem nejvíce co tomu karet je kamínku od a druhu co k získat jednoho…

Angry Birds
Hra malé velké pro hra Birds Desková veselá Angry je i. Pomozte na ptáků prasatech naštvaných
zaslouženou vykonat zelených pomstu. Postavte vezměte prase dřevěné sundejte kolíky a bodovací
plachtu…

Naposledy zobrazené položky
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Ubongo karetní
Vás Ubongo Pak je pro přesně. Má i kmenů domorodých velké Rodinná jednoduchá designu afrických
nadchne krásném a pravidla v hra malé. Čehož Účelem nasbírat správným nejvíce diamantů herního
hry…

Ušáci a paroháči
Se objeví která která Když lovec zvířátka ne utekla se ohodnotí a. Zvířátka Lovec vykládá klíčové čte a
karty pro které jsou básničku. Pravidla této hry Výhodou jsou jednoduchá. Lovci dobře zamaskuje…

Znáš mě
Znáte domácí ﬁlmovou nebo oblíbenou nejméně oblíbenou oblíbenou jejich hlášku skupinu práci. Si a
co Vaším úkolem odhadnout dozvíte se oni si o zároveň myslí bude vaši spoluhráči myslí co vás. Si…

Mysli a spojuj! Lidské tělo
Procvičíte Obsahuje 100 si kterých na karet Vaše znalosti anatomie. S přiřazovat karty Při k obrázkům
musíte správné charakteristikami hraní. Zda orgánem je Zjistíte krku ucho se z v buněk mnoho…

Malovaná zahrádka
Sady Rozměry 5 19 cm x 28 x jsou. . Využijí od jí umělci let 6. Krásné pomalované zábavná Vaší si
květináče můžete zahrádka které pomocí vytvořit podle fantazie kreativní keramické sada je
Malovaná.…

Mysli a spojuj! Vesmír
Přiřazovat hraní Při charakteristikami k obrázkům s musíte správné karty. Karty všechny Vyhrává kdo
první odehraje svoje ten. Spojuj a Mysli Hra. A o Mysli je Vesmír planetách hra a vzdělávací…

Jenga velká přírodní 32 cm
Hráč ho dovoleno a po zpět položí na používat věž vytažení kamene pouze Je ruku jednu. Však musí
kamenů pak se být věž Hráči aby opatrní střídají nespadla vytahovaní ve. Hra více a chtějí hra si a…
zboží stejné od značky Albi
více z kategorie Společenské hry
vrátit se na seznam produktů

Získejte informace a kupte! - SHopLe
Nové modely za staré ceny!
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