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PER RIURE UNA ESTONA

DE TOTA LA VIDA

JUNGLE SPEED

AVENTUREROS AL TREN

Asmodee

Edge

Divertit joc de cartes en què hauràs
d'estar molt concentrat per ser molt
àgil, i tenir molt desperts els teus
reflexos, per tal de ser el primer i
més ràpid a desfer-se de totes les
cartes. Un joc que entretindrà grans i
petits.

Un joc molt senzill de jugar que
proposa una gran carrera en tren
entre els jugadors. Qui serà el més
ràpid en connectar les ciutats i fer el
viatge? És apte per a jugadors de
més de 8 anys, hi poden jugar entre
2 i 5 jugadors i les partides solen
durar uns 45 minuts.

TIME’S UP PARTY

EN FAMÍLIA
HANABI
Asmodee
En aquest joc cooperatiu únic, els
jugadors/es treballen colze a colze
per crear un magnífic espectacle
pirotècnic.
No obstant això, tots ells/es hauran
d’agafar les seves cartes a l'inrevés,
ja que la pólvora, les metxes i els
coets
s'han
barrejat!
Ningú
aconsegueix veure, amb tant fum,
què és el que està manipulant... o
sigui que hauràs de donar als teus
companys/es informació de vital
importància, i recordar la que rebis
tu dels altres.

Asmodee

1000 KILÓMETROS

Time’s Up! és un divertidíssim joc
que no hauria de faltar en els teus
sopars
i/o
reunions
d'amics.
L'objectiu de Time’s Up Party és
encertar la major quantitat de
personatges famosos – reals o
ficticis -... en una volta del rellotge
de sorra.

Asmodee

SABOTEUR

Sigues el primer jugador a arribar als
1000 km, en aquest clàssic joc de
cartes!

Mercurio

VIRUS
Tranjis
El joc de cartes més contagiós. La
teva missió consisteix a enfrontar-te
a una pandèmia i competir per ser el
primer a erradicar els virus
aconseguint aïllar un cos sa per
evitar que es propaguin les terribles
malalties.
Atura brots de virus experimentals
que ara es mouen lliurement per tot
arreu i aconsegueix la victòria.

Prem l’accelerador i suma poc a poc
tots els quilòmetres possibles, però
ves amb compte, el camí està ple
d’obstacles.

Joc semicooperatiu d'humor i misteri
en el qual ni res ni ningú és el que
sembla. Posa't en situació: els
jugadors us heu convertit en nans
miners a la recerca d'or dins d'una
gran mina. Hi ha, però, un petit
detall: ningú no sap qui és qui. A
més, hi ha algú que en secret es vol
quedar l'or i farà tot el possible
perquè els altres fallin.

RUMMYKUB
Goliath
Joc de taula d'estratègia, ideal per
iniciar-te o regalar als teus amics i
convertir-los en els principals fans
d'aquest clàssic joc de números.
L'objectiu principal és aconseguir fer
escales i combinar els teus números
amb els que trobis al tauler, per ser
el primer que es queda sense fitxes.
Nombre de jugadors: de 2 a 4

TIMELINE
Asmodee
Diferents
cartes
amb
esdeveniments històrics és el que
ens trobarem dins la llauna de
Timeline.
Un cop repartides les cartes,
estudia bé les que tinguis a mà,
fes-te preguntes i aconsegueix
col·locar-les en l'ordre cronològic
correcte. Si ets el primer a
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ESTRATÈGIA

MISTERI

HARRY POTTER HOGWARTS
BATTLE

PANDEMIC

Asmodee

Joc de taula de cooperació en què
els participants guanyen o perden
com a equip. El principal objectiu
és aconseguir el màxim nivell de
coordinació
entre
tots
els
jugadors/es, atès que hauran de
controlar
l'expansió
d'una
pandèmia mundial que amenaça
extingir la humanitat..

Joc cooperatiu de cartes: encarna
un dels protagonistes de la saga i
lluita contra el mal fins derrotar a
qui-tu-ja saps i salvar el món.

REGRESO AL FUTURO
Ravensburger
Vols reviure les increïbles aventures
amb el DeLorean? Viatja en el temps
amb els mítics personatges de la
trilogia i assegura’t que el passat es
queda tal com era.

STAR WARS X-WING
Fantasy Flight
X-wing és un vertiginós joc de
combat espacial tàctic ambientat en
l'univers de Star Wars. Els jugadors
controlen caces estel·lars de
l'Aliança Rebel o l'Imperi Galàctic,
assignant-los pilots i equipant-los
amb armament especial i millores,
per vèncer els seus rivals amb
hàbils maniobres.

Asmodee

EXIT

Devir
Primer joc d’una gran col·lecció de
propostes que repliquen l’estructura
d’un
Escape
Room.
Porta
l’experiència de l’escapament fins a
casa teva: troba pistes, resol misteris
i troba la clau per sortir. D’1 a 6
jugadors a partir de 12 anys.

El destí dels éssers humans és a
les vostres mans!

CIUDADELAS

CÓDIGO SECRETO

Asmodee

Devir

Ciudadelas és un enginyós joc de
cartes que et situa en un món de
fantasia
medieval
renaixentista.
Hauràs de construir la més gran i
gloriosa ciutadella del món, amb
diverses cartes que representen els
diferents districtes de la teva ciutat.
Per fer això, interpretaràs els papers
dels més poderosos personatges de
la ciutat.

El joc de taula d'espies en què et
trasllades a una ciutat plena d'espies
i és tot un problema contactar-hi. Els
caps de cada equip coneixen la
identitat secreta de cada agent, però
els companys només els coneixen
pels seus noms en clau. Com saber
qui és qui? Com evitar ser la propera
víctima de l'assassí?

CATAN
Devir
Diuen que és el joc més exitós del
segle XXI, que ha canviat la indústria.
Consisteix a explorar una illa sense
colonitzar, l’illa de Catan. Es tracta
d’un joc de negociació i col·laboració
en el que hauràs de construir pobles,
camins i establir rutes comercials.
Ideal per jugar en família i en grup.

SHERLOCK: EL MAYORDOMO
GDM Games
Aquesta és una mostra de les
col·leccions de baralles de cartes
Sherlock. Cada baralla et proposa un
misteri per a la resolució del qual
tots els jugadors i jugadores haureu
de cooperar. A partir de 10 anys i fins
a 8 jugadors.

