
Fedezz fel egy új világot! Ti vagytok az első telepesek CATAN szigetén. 

Gyorsan településeket és utcákat építetek. A meghódított területek 

gazdagon ellátnak nyersanyaggal. Virágzik a kereskedelem, a 

településeket városokká fejlesztitek. Hamarosan szűkössé válik az élet a 

szigeten és egy verseny veszi kezdetét a nyersanyagok és a hatalom 

megszerzéséért. Tervezz okosan, kereskedj ügyesen és bízz a 

szerencsédben! CATAN, játékosok millióit lelkesíti a világ minden táján. 

Mindig meglepő, mindig új! Irány CATAN

Ajánlott korosztály 10 – 120 éves

Játékosok száma 3 – 4 játékos részére

Összetettség, nehézségi fok  közepes

Játékidő 60 – 180 perc

CATAN TELEPESEI



Át meritek lépni a kísértetjárta Mysterium kastély küszöbét? Ebben az aszimmetrikus 

játékban egy játékos a szellem szerepét ölti magára, míg mindenki más egy-egy 

médium bőrébe bújik. Mindannyian egy közös cél eléréséért küzdenek: fényt kell 

deríteni a kísértet halálát körülvevő különös körülményekre, és elérni, hogy a lelke 

végső nyugalomra lelhessen. A szellem nem tud beszélni, ezért látomásokat küld az 

összegyűlt médiumoknak, akik az éteri üzenetek megfelelő értelmezésével 

rekonstruálni tudják az eseményeket. Együttműködésre és ihletett találgatásra lesz 

szükség ahhoz, hogy feladatuk, a tettes személyének felfedése sikeresen 

megvalósulhasson. De kevés az idő! A csapatnak csak "hét óra" áll rendelkezésére 

ahhoz, hogy kapcsolatba lépjenek a szellemmel, és megfejtsék a több évtizedes 

rejtélyt.

Ajánlott korosztály 10 – 120 éves

Játékosok száma 2 – 4 játékos részére

Összetettség, nehézségi fok  egyszerű

Játékidő 30 – 60 perc

MYSTERIUM
KOOPERATÍV TÁRSASJÁTÉK



Ketten dolgoztok egy titkos küldetésen. A feladatotok: kapcsolatba lépni 15 

ügynökkel úgy, hogy közben elkerülitek az ellenséges bérgyilkosokat. Te ismered 

azokat az ügynököket, akikkel a társad biztonságosan találkozhat. A társad ismeri 

azokat az ügynököket, akikkel te találkozhatsz biztonságosan. Csak egyszavas 

célzásokkal utalhattok a megfelelő ügynökökre, egyszerre akár több szóra is az 

asztalon, hogy egymást a keresett ügynökökhöz irányítsátok, mielőtt kifuttok az 

időből.

Ajánlott korosztály 10 – 120 éves

Játékosok száma 2 – 8 játékos részére

Összetettség, nehézségi fok  egyszerű

Játékidő 10 – 20 perc

FEDŐNEVEK
KOOPERATÍV TÁRSASJÁTÉK



A Pandemic alapjáték egy összefogást igénylő, kooperatív társasjáték. Te és társaid 

egy betegségek ellen harcoló nemzetközi csapat magasan képzett tagjai vagytok, 

akik felveszik a küzdelmet a négy halálos kórral szemben. Csapatotok keresztül fog 

utazni a világon, hogy meggátolja a fertőzés elterjedését, és hogy olyan 

erőforrásokat fedezzen fel, amikre szükség lesz a különböző gyógymódok 

kifejlesztéséhez. Kooperatív játékról lévén szó, a játékosok együtt nyernek vagy 

veszítenek. Együtt kell dolgoznotok, felhasználva az egyéni adottságaitokat azért, 

hogy elpusztítsátok a betegségeket, mielőtt azok fertőznék meg a világot. Az óra 

ketyeg, amint a pestis kitörését és terjedését felgyorsítják, a járványok és kitörések.

Megtaláljátok a gyógymódokat időben? Az emberiség sorsa a ti kezeitekben van.

Ajánlott korosztály 11 – 120 éves

Játékosok száma 2 – 8 játékos részére

Összetettség, nehézségi fok  közepes

Játékidő 30 – 60 perc

PANDEMIC
KOOPERATÍV TÁRSASJÁTÉK


