Játékleírás

Üdvözlünk, örülünk, hogy velünk játszol!
Kérlek, mielőtt részt veszel a játékban, mindenképpen olvasd el a Játékszabályzat-ot részletesen!
Indulhatunk?
A megfejtés, egy 9 betűs értelmes magyar szó, ezt a szót kell elküldened 2021. 07. 30-ig a
jatek@compaya.hu email címre, a neveddel együtt. Minden betűt, egy-egy terméknél rejtettünk el.
A termékek megtalálásához egy-egy rövid leírást kapsz segítségként, ez alapján könnyebben
megtalálod. Természetesen nem kell egyesével végig nézned a teljes kínálatunkat, ha csak nem ezt
szeretnéd
Lássuk a segítségeket:
1. Ha van egy 5 éves gyermek a családban, és szeretnéd képességeit fejleszteni, keresd ezt a
játékot, mert tökéletes választás lesz. Számos fejlesztési területet érint,- leginkább a logikátmelyet játék közben észrevétlenül erősít meg gyermeked. Fokozatosan nehezednek a
feladatok, ebben pontosan 60 feladvánnyal találkozol majd. Vezessen gyermeked vidéki
gazdaságot, terelje külön legelőre az állatait, építsen kerítést, és tegyen az állatok mellé
itatót is, mert azok szükségesek a nagy melegben.
2. Egy absztrakt stratégiai játékot keress, amiből kártya, és fémdobozos változat is készült,
hogy kis helyet foglalva bárhova magaddal vihesd. Számos díjjal büszkélkedhet már az évek
alatt (pl.: 2011 Év játéka győztes), sikere ma is töretlen, ezért nálunk is a legnépszerűbb
játékok közé tartozik. A festett fa elemeken különböző formákat és színeket láthatunk.
Ezekből kell sorozatot alkotnunk, hogy minél több pontunk legyen. De légy óvatosan az 5
elem lerakásával!
3. Európa egyik legcsodálatosabb fővárosába utazhatunk a következő játékkal, mely már nem
csak német nyelven, de magyarul is megjelent. Az 1900-as években, miután itt rendeztek egy
rangos eseményt, ez a lenyűgöző város a virágkorát éli. Ebben a gazdasági társasjátékban
legyél gazdag befektető, vásárolj fel minél több ingatlant, gyűjts minél több pontot, és nyerd
meg a játékot!
4. Szereted a természetet? De még jobban, ha egy játék akciós? És azokat, amiket csak ketten
tudtok játszani? Itt a Neked való kártyajáték. A változatos időjárás következtében, csak úgy
ontja magából az erdő a rengeteg finomságot. Fogd kezedbe a kis kosaradat és gyűjtögetésre
fel!
5. Ha szereted a történelmet, és a háborús játékok a kedvenceid, hamar kiderül számodra,
melyik játékot kell keresned. Két csapat küzd egymás ellen, mindkét seregben gyalogság,
páncélosok és tüzérség. Az angol nyelven megjelent játékban a 16+1 küldetést végig játszva
garantált az izgalom, és számos kiegészítőjével további csaták részeseivé válhatsz. Mire
gondoltunk? Egy 12 év felettieknek ajánlott, történelmi ihletésű stratégiai játékra, mely a
terület befolyás mechanizmust használva repít vissza az időbe. Meg találtad?

6. Egy sokak által kedvelt, talán az egyik legnépszerűbb társasjátékcsalád tagját kutasd fel,
melynek számos kiegészítőjével, akár az egész világot beutazhatod egy közlekedési eszköz
segítségével. Máris szűkebb a kör, ugye? Na, de vajon melyiket kell megkeresni? Bár az
alapjáték teljesen nyelvfüggetlen, ennek a kiadásnak a megszokottaktól eltérő nyelvű a
doboza.
7. Hamarosan, magyar nyelven, kiadásunkban jelenik meg a következő társasjáték, ami egy
újabb betűt rejt. Normál hosszúságú játékidejével, egy fárasztó nap után is, egy állatgondozó
bőrébe bújhatsz. Építsd meg a kifutókat, neveld fel a kicsinyeket és töltsd fel a játéktáblákat
látványosságokkal. Uwe Rosenberg újabb tetrisz-elem lehelyezős játékával csábít egy
különös helyre.
8. Minden gyermek imádja az építőjátékokat. Most egy különleges, a legkisebbek számára
készült, első mágneses építőjátékot kell megtalálnod, ami a finommozgás és koncentráció
mellett a gondolkodását is fejleszti. A cél: Kártyákon, síkban ábrázolt képet térben
megvalósítani a 8 db nagy méretű építőelemmel. Egyszerűnek tűnik? Biztos a béka van alul
és nem a kisegér? Építkezésre fel!
9. Az utolsó betűt egy jubileumi kiadásban rejtettük el. Pár éve „nagykorúvá” vált a
termékcsalád alapjátéka, mely kicsik és nagyok kedvence egyaránt. Ennek a lapkalehelyezős
játéknak számos kisebb „lapkás” kiegészítője kapható, és már térképek is választhatók a még
nagyobb játékélmény eléréséhez. A keresett kiadás egy neves társasjátékdíj elnyerésének
évfordulójára készült.

A kilenc segítség a rendelkezésedre áll. Olvass figyelmesen, a leírásokban benne van a titok nyitja

Jó játékot kíván Neked a ComPaYa csapata.

