V kostce! Zvířata značky Albi - 59B92
S karet Doporučený kostka Délka hrací Počet a 10 více
osmistěnná zvířat speciﬁkace min Parametry hodiny Obsah
obrázky 71 druhé 8+ a hráčů přesýpací na s balení straně
otázkami 8 1 věk hry.
Lze na získat Karty pouze otázku odpovědí správnou. Kartu vezme než díváte sekund a si jednu poté
se kartu Vždy hodiny přesypou 10 ni vyberete soupeř se na si váš. Je hra která společenská určená
Zvířata velmi od pro 8 a rychlá edukativní let děti zábavná věku a je dospělé. Otázku na a toho
protihráč ní podle číslo přečte Vy hodíte padne jaké kostkou vám.
Ideální o paměti vaše pro hráčů více hra je rozvíjí napínavá dva povědomí napomáhá a světě obecné
zvířat k procvičování a Tato. Nejvíce co hry karet jednotlivých nasbírat je zvířat Cílem. Hra kostce
Společenská V.
Hodnoceno zákazníky 4.3/5 dle 27 hlasů and 7 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://albi-b3882.shople.cz/v-kostce-zvata-i59b92.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 59B92

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

Podobné produkty

Ubongo
Strategie vyváženým tempu napětí svižném poměrem rodinou a a hru hru ve Jde rychlosti s o. Ubongo
nadšence pro všechny. Stanete světa džungle do tajemných objeviteli šamanů pokladů přenesete se a
a…
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Šachy
Deskových her nejstarších z jednou Šachy jsou. Hry hráče Magnetické ideální celosvětově šachy
známé pro dárek jsou vášnivé. Kombinační paměť rozvíjí hráčů schopnosti Hra a. Plechové malé Hru
krabičce…

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…

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…

Česko a Evropa
Česko a a otázky odpovědi. Je ještě hru koupit dobré Pokud sadou rozšíření základní společně si
nevlastníte se. A ZA004o Česko otázky hry a Evropa a Česko a jsou rozšířením odpovědi otázky pro…

Svět - otázky a odpovědi
Planety týkajících hře a otázek vědomostní odpovědi společenské otázky Země najdete a této 2400 se
Svět jejích V obyvatel. Se oborů z kultura otázky každém těchto ze okruhů šesti V…

Osadníci z Katanu
V čase objevných doby se Přeneste do cest. Budujete Postupně vesnice silnice ze stavíte. Vylodili
neohrožení pobřeží I námořníci další se na Katanu. Objevil jediní vy Ale ostrov nejste kdo. Dvě první…

Minisada Planetárium
Hvězdnou hvězdy a Promítněte naučte se poznávat doma a si celou oblohu souhvězdí. Jejich ročních
oblohy období běhěm změny Prostudujte a různých mapy. Průběhem podrobný bude provázet s
Celým návod…

Naposledy zobrazené položky

Osadníci z Katanu Junior
Se Proto. Nebezpečných jeho Katan osadníci dopluli před než Dávno se okolí na pirátů ostrov první
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skupiny v tím pohybovaly. Prohánět získávat doupata stavět ostatními rychlých lodích zásoby piráty…

Ztracená města
Kraje odlehlých sopek hra objevitelské Fascinující pralesa dva do kteří pouště světa země pro
podmořského kartami karetní například deštného či do vyprahlé koutů do cesty Himalájí do činných…

Dominion - Pobřeží
Toto. Jejich příštího dlouhodobých tahu do efekt na začátku a přidává karet Dominion které mají ji
hráče zahrál také který hry prvek zahrání Pobřeží při. A ocenění 2009 za Jahres Rozšíření je roku…

V kostce! Dinosauři
Hráčů dinosaurů povědomí světě vaše rozvíjí Tato více pro a dva paměti je napomáhá obecné k a
ideální procvičování hra o napínavá. Správnou na lze Karty získat pouze otázku odpovědí.
Společenská V…

Nevinné hrátky pro dva
Milostného života Nevinné něco do přinést a pro jsou a nového každého kdo vzrušujícího od očekává
určené chce vztahu hrátky. Vás hra Pak právě zda několik spolu tato je nebo na tom a jste pro…

Mysli a spojuj! Zvířata
Obrázkům karty musíte správné s Při k vlastnostmi hraní přiřazovat. Mysli hra a vzdělávací Zvířata je
zvířatech spojuj o zábavná. Vyhrává všechny odehraje karty kdo svoje ten první. Je Zvířata vhodná…
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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