SEZNAM DESKOVÝCH HER
Dominion Intriky
Strategické hry
Od 8 let, 20 - 40 min, 2 - 4 hráči
Nová variabilita a možnosti
Samostatně hratelná verze hry Dominion, která přináší
do hry více interakce. Intriky přináší 25 nových karet
hry Dominion. Uvnitř najdete nový druh bodovacích karet, které jsou zároveň vítěznými body.
Intriky přináší Dominionu ještě větší variabilitu a nové možnosti. Při kombinaci peněz a
vítězných bodů ze základní hry je možné hru hrát až v 6 hráčích.

Leo musí ke kadeřníkovi
Rodinné hry
Od 6 let, 20 - 40 min, 2 - 5 hráčů
Kooperativní rodinná hra
Leo je roztomilá kooperativní hra, ve které se hráči snaží
společně Leovi naplánovat cestu ke kadeřníkovi tak, aby tam
stihl dojít před zavírací hodinou kadeřnického salónu. Abyste
zvítězili, budete potřebovat dobrou paměť, dokonalou
spolupráci a bezvadné plánování. Hra byla nominována na hru
roku v německu v kategorii pro děti (Spiel des Jahres 2016).

Zajíc a želva
Rodinné hry
Od 7 let, 20+ min, 2 - 5 hráčů
Kdo vyhraje závod zvířátek?
U deskové hry Zajíc a želva se zabaví celá rodina. Sázku
zajíce a želvy z bajky všichni známe. Želva svou pílí
a vytrvalostí předběhne i mrštného rychlého zajíce.

Krysí válka
Novinka Karetní hry
Od 6 let, 5+ min, pro 2 hráče
Vtipná karetní hra
Krysí válka mezi Eidamáky a Hermelíny se táhne již od
nepaměti a vznikla údajně proto, že princ Plesnivec urazil
princeznu Eidamínu, když ji na bále při tanci šlápl na ocas.
Ačkoliv Krysí válka obsahuje minimální množství herních
komponent, nabízí nepřeberné množství strategií. Právě
herní variabilita je jednou ze silných stránek této vtipné
karetní hry.

Na prodej
Rodinné hry
Od 8 let, 30 min, 3 - 6 hráčů
Vítejte na aukci nemovitostí!
Vzrušující společenská hra, ve které se ukáže váš
obchodnický duch. Nejdříve se snažíte na dražbě co
nejlevněji nakoupit nemovitosti a posléze co nejdráž
prodat. Jak snadné! Vyzkoušejte si, jak pevné nervy při
dražení máte a jak dobře dokážete odhadnout své
soupeře!

Quiddler
Karetní hry
Od 8 let, 30 min, 1 - 8 hráčů
Žolíky se slovy
Karetní hra pro ty kdo rádi soutěží ve slovních bitvách. Cílem hry
je co nejdříve složit slovo, či slova z daných karet, jejichž počet
se každé kolo zvyšuje, a karty vyložit.

Cortex pro děti
Vzdělávací hry
Od 6 let, 15 min, 2 - 6 hráčů
Bitva mozkových závitů
Dětská verze unikátní vzdělávací hry Cortex. V logické hře
Cortex pro děti všichni hráči hrají proti sobě, a to pomocí 8
různých úkolů, které procvičují různé funkce mozku. Ten, kdo
jako první získá 4 části puzzle a složí z nich mozek, vyhrává.
Úkoly procvičují paměť, pozornost, koordinaci, abstraktní
myšlení a schopnost rozeznávat hmatem různé předměty
nebo struktury.

Pravidla půjčování deskových her
Půjčování
-

absenčně (domů) se půjčuje pouze jedna desková hra na 31 dnů bez možnosti prodloužení
deskovou hru si mohou vypůjčit pouze registrovaní čtenáři s vyrovnanými závazky vůči Městské
knihovně Němčice n. H.
čtenářům mladším 15 let se desková hra půjčí oproti podpisu zákonného zástupce (je nutný souhlas
rodiče)
před půjčením je zkontrolován obsah hry a čtenář obdrží potvrzení o výpůjčce společně se
seznamem všech komponentů hry (pokud není seznam uveden u hry)
při půjčení zaplatí čtenář vratnou kauci 200 Kč

Vracení
-

čtenář je povinen vrátit deskovou hru ve stanoveném termínu
v případě poškození či ztráty jednotlivých komponentů (částí) hry nebo hry samotné je čtenář
povinen uhradit vzniklou škodu
při ztrátě jednoho druhu komponentů je nutné nahradit celou sadu, popřípadě koupit celou novou
hru
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