
45%
SLEVA

DESKOVKY!DESKOVKY!

Další
-KAPITOLA-

Půjčte svým 
čtenářům 

nejen knihy
I letos přinášíme všem knihovníkům cenově 
zvýhodněný balíček deskových a  karetních 
her. Deskové hry jsou stále populárnější a staly 
se nedílnou součástí mnoha moderních 
knihoven. Sbližují rodinu i přátele, rozvíjejí 
logické myšlení, trénují paměť a rozšiřují 
vědomosti. Rozehrajte s  námi vlastní 
příběhy a představte herní novinky svým 
čtenářům.



VELBLOUDÍ 
DOSTIHY 
NA CESTY

Rodinná hra v cestov-
ní verzi. V  bláznivém 
závodě  se  velblou-
di nosí  vzájemně na 
zádech, zatímco vy   
sázíte  na šampióna. 
Zatímco se velblou-
di ženou přes píseč-
né duny, vsaďte si na 
svého favorita a  po-
pohánějte jej. Kdo se 
zalekne fenka? A kte-
rý velbloud osvěžen 
oázou dojede do cíle 
jako první?

NEOBVYKLÍ 
PODEZŘELÍ

Dokážete odhalit pa-
chatele zločinu pod-
le toho, jestli si čistí 
zuby nebo jestli po-
slouchá heavy metal? 
Párty hra, ve které se 
společně snažíte na 
základě indicií vybrat 
z dvanáctky podezře-
lých jednoho pachate-
le. Jeho totožnost však 
zná pouze jediný hráč 
a jeho nápovědy ne-
musí být vždy k užitku.

OMINOES: 
KOSTKY 
BOHŮ

Strategická hra, ve 
které se hráči snaží 
vytvářet souvislé plo-
chy  postupným po-
kládáním  kostek  se 
svým  zvoleným sym-
bolem.  Cesta k  úspě-
chu vede jedině přes 
strategické myšlení, 
chytré využívání spe-
ciálních symbolů na 
kostkách a nezbytnou 
špetku štěstí.  Jedno-
duchá pravidla a sviž-
ná herní doba.

Běžná cena 399 Kč

po slevě  220 Kč
Běžná cena 499 Kč

po slevě  275 Kč
Běžná cena 499 Kč

po slevě  275 Kč



OSTROV
SKYE

Staňte se králem skotské-
ho ostrova! Zajistěte si po-
řádný příjem, shromážděte 
stáda i  loďstvo a triumfujte 
nad znepřátelenými kla-
ny.  Rodinná strategická hra 
pro pokročilejší hráče, která 
částečně vychází z principu 
oblíbeného Carcassone. Na 
rozdíl od něj však vyžaduje 
hráčův smysl pro obchodo-
vání a strategii pro budování 
vlastního území.

COSTA
RICA

Kdo přinese z pralesa 
ty nejcennější fotogra-
fie a  která expedice se 
vrátí domů s prázdnou? 
Svižná rodinná hra z pro-
středí Střední Ameriky, 
ve které se snažíte pro-
zkoumat co nejvíce ži-
vočišných druhů a bránit 
se útokům tropických 
moskytů. Hra Costa Rica 
kombinuje riskování s lo-
gikou, kterou využijete 
především při plánování, 
kudy povedete expedici. 
Budete riskovat, nebo se 
spokojíte s málem?

Běžná cena 699 Kč

po slevě  385 Kč
Běžná cena 399 Kč

po slevě  220 Kč



Do 31. 12. 2018
můžete zakoupit pro svou knihovnu balíček 

šesti nových deskových her se slevou 45 %. 
A navíc je doprava zdarma a k balíčku her 

získáte i set propagačních materiálů.

Běžná cena: 2 794 Kč

Cena po slevě: 1 540 Kč
uvedené ceny jsou vč. DPH.

Objednávejte e-mailem na knihovny@albi.cz

ALBI ČESKÁ REPUBLIKA a.s.
Palác Karlín, Thámova 289/13

186 00 Praha 8

www.albi.cz

X BERE!

Pozor na krávy! Chytrá karetní hra, 
která procvičuje logické myšlení. Hráči 
vykládají karty s  čísly, které se poté 
podle několika pravidel přiřazují do 
jednotlivých řad. Kdo zahraje poslední 
kartu do příslušné řady, musí si celou 
řadu vzít.

Běžná cena 299 Kč

po slevě  165 Kč


