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Link do produktu: https://www.moriongames.pl/dobble-star-wars-mandalorian-p-12310.html

DOBBLE Star Wars Mandalorian
Cena

59,90 zł.

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

093107

Producent

Rebel

Opis produktu
Zabierz bohaterów takich jak Mandalorian, Grogu, Ahsoka Tano czy Kuiil gdzie tylko zechcesz i baw się, szukając par w
popularnej grze towarzyskiej! Spójrz na pierwszą kartę, którą trzymasz w ręku oraz na tę, która leży na środku stołu. Znajdź
na nich wspólny obrazek, nazwij go i szybko pozbądź się swojej karty. Teraz następna! Tylko nie zwątp, dwie karty zawsze
łączą się dokładnie jednym symbolem!
Na czym to polega?
Spójrz na pierwszą kartę, którą trzymasz w ręku oraz na tę, która leży na środku stołu. Znajdź na nich wspólny symbol, nazwij
go i szybko pozbądź się swojej karty. Teraz następna! Tylko nie zwątp, dwie karty zawsze łączą się dokładnie jednym
symbolem!
W Dobble można grać na wiele sposobów, a 5 z nich jest opisanych w instrukcji jako mini-gry. Aby utrudnić zabawę symbole
na kartach bywają odwrócone i miewają różne rozmiary. Same karty są okrągłe i kolorowe, a każda z nich ma unikalny zestaw
grafik związanych ze światem Star Wars i serialu The Mandalorian.
Dlaczego pokochasz tę grę?
Przyjrzyj się obrazkom, znajdź parę, przejdź do kolejnej karty. Wydaje się proste, prawda? Ale pary nie są tak oczywiste:
obrazki na kartach są różnej wielkości, odwrócone, a przede wszystkim otoczone zupełnie innymi grafikami, co potrafi zmylić
nawet najbardziej spostrzegawczych graczy!
Żadna inna gra nie rozrusza towarzystwa tak jak Dobble. Żadna nie jest tak prosta i nie daje tyle zabawy w ciągu tych kilku
minut! Rozgrywka jest bardzo szybka, emocjonująca, a przy stole dużo się dzieje, gdy każdy próbuje wyprzedzić innych
uczestników w wyścigu do zwycięstwa.
Poza tym:
Tylko Dobble tłumaczy się w minutę!
Gra ukryta jest w solidnej, metalowej puszce, która z powodzeniem wytrzyma transport gdzie tylko zapragniemy.
Okrągłe, solidne karty są bardzo wygodne podczas zabawy, nawet dla niewielkich dziecięcych rączek.
Dzięki nawiązaniu do popularnej serii, tytuł nada się nie tylko dla najmłodszych. Również dorośli, fani serialu, chętnie zasiądą
do gry i przypomną sobie charakterystyczne postaci i symbole.
Podstawowe informacje:
Ilość graczy 2 - 8
Wiek 6+
Czas gry ok 10 minut
Zawartość pudełka:
55 kart
instrukcja
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