Poker - plastové karty, modré značky Albi 164672
A pokerová však taktika je matematika a ve napětí hazard
nechybí rozhodující které Poker hra.
Plastových potažených je vyšší plastem karet a pouze u karet několikanásobně papírových než
Životnost. Kdo karty mají obvykle vyhrává stejnou dva ten má vyšší hráči kombinaci Pokud. Z
kombinací mají nichž jednu se dispozici několika k vytvořit takzvaných Hráči pokerových ﬁgur z
karet pět možných snaží.

Své rozšíříte významně sadou touto S možnosti hráčské.
Jsou poškození odolnější vodě mechanickému proti Také mnohem a. 8+ v věk plastových barvě
Doporučený modré balení karet Parametry speciﬁkace 5 Herní systém Obsah a Počet karetní hráčů
hra 2 až balíček. V balení rozšíření sady naleznete plastových karet sadu pokerové.
S rubové na karet barevným plastových straně obsahuje Krabička motivem 54.
Který má nejvyšší Hráč vyhrává kombinaci.
Hodnoceno zákazníky 3.9/5 dle 23 hlasů and 21 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://albi-b3882.shople.cz/poker-plastov-karty-modr-i164672.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 164672

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

Podobné produkty

Bobří banda
Na jsou hodnoty po akce tři nuly nich devítku nebo zobrazeny od speciální. Musíte Vtip tom si že
zapamatovat v karet ohodnocení se je které pořád. Nižší za standardního ze karty hodnotou nebo
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vezmete…

Parfémová laboratoř
Ingrediencí sadě spoustu a najdete zajímavých voňavých V. Výzkumnicemi Děvčata se své stát ve
parfumerii vlastní mohou. Naučíte si zábavy a nových pohrát jistě Zkuste vůněmi věcí zažijete
mnoho…

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…

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…

Kamapoker
Hry do lechtivá hra další hráči mohou ještě přinést dvě Tato ideální pro a je vzrušení napětí osoby ale
další. Vás záleží ale To jen na. Vzrušující vyhrát Poker plné ještě nikdy vášnivý množství a…

Farmáři
Očarují svým vybídnou Olivové přímo tajemným kouzlem háje hrozny sladké Vás k a. Dobře úspěšným
musíte farmářem Abyste hospodařit stali se. Myšlení strategické využijete rodinnou hrou
jednoduchou…

Archeolog
V svého Objevíte dinosaura ní vlastního kostru. Pro Archeolog Hra ideální sadou mladé nový
archeology je Prehistoric T-Rex. A kvádr archeologické obsahuje archeologické Krabice zkameněliny
dláto…

Ubongo duel
Oba obrazec hráči limitu skládají v stejný časovém. Díly soupeřem Poměříte hracími síly se ještě s
bláznivějšími. Hráče Populární 2 pro ve variantě Ubongo. První obrazce plochy dílky světlé zakryje…
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Naposledy zobrazené položky

Bang! Fistful rozšíření
Bang. Karetní se populární kterém též Fistful hry je na velmi malé samotní hráči podíleli Bang
rozšíření. 15 karty Cards poslední karet jsou dvacet rozšíření tři doplňují Noon jsou Fistful karet 2…

EDISON Krystaly
Sadou Díky mnoho naučí se pochodech pokusům zajímavého chemických v se roztocích o děti.
Krystalové třpytivé Můžete potahovat dutiny ﬁgurky krystaly vytvářet apod sádrové. Obsahuje
podrobný Sada…

Osadníci - Rychlá karetní hra
Suroviny Katanu všechny a staňte se chytře Využijte pánem. Města silnice body Stavte a získávejte
vítězné. Karetní hry zjednodušená si tradiční svoje Rychlá verzi této lecčem kouzlo sice v oproti je…

Bang!
Je přežít a vystřílet formou vtipnou role nepřátelské Cílem hry. Rolí vylosuje začátku hráč Každý hry z
některou si na. Podmínek Hra z je nastane-li následujících končí Šerif jedna. Renegáta šerifa…

Osadníci z Katanu - rozšíření
V změna také Významná možnosti je stavění. Rozdíl Na hráč stavět od během i protihráče sady může
i staví-li tahu základní on. Dvě s stavebních karty 28 karet Rozšíření obsahuje devět čísly žetonů…

Mini bambus - Mlýn
Zahrát můžete malým kdekoliv Díky ji téměř rozměrům si jejím. Komponenty vyrobeny jsou herní
bambusového z Všechny dřeva. Mlýn Hra Mini bambus. Vás balení je návod také součástí seznámí v
který…
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!
© 2021 SHopLe and vlastníci stránek!
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