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що надійшли у продаж

Весела Ферма

У кожного гравця є власне господарство, що налічує чотири кумедні тварин-
ки: білосніжна вівця, прудкий кролик, порося-нечепура та весела корівка. 
Впродовж гри гравці щедро та смачно годують своїх мешканців ферми. Наїв-
шись вдосталь смачної їжі, тваринки починають рости. Вони стають довшими 
і довшими, досягаючи неймовірної довжини. Чим довший ваш годованець, 
тим кращий ви господар.

Власник найдовшого кролика, вівці, порося чи корівки отримує призові очки. 
Але якщо тваринка залишилася голодною, вона ображається на недбайливо-
го господаря і покидає його, за що гравець втрачає очки. Отож, важливо бути 
турботливим та уважним фермером, закуповувати необхідне насіння, вчасно 
збирати врожай, вдосталь годувати своїх тварин і, таким чином, будувати 
власну Веселу Ферму.

Весела Ферма — це настільна гра для всієї родини. В неї можуть 
грати 2-4 гравця. Рекомендований вік від 8 років. Ігрова партія 
займає 45 хвилин. Це економічна стратегія, де вам не буде часу 
нудьгувати, треба планувати свої дії і йти до успіху.

2011

КРАЩЕ 
ХУДОЖНЄ 

ОФОРМЛЕННЯ ГРИ

ЛАУРЕАТ



Автори: Невський Олександр, Олег Сидоренко 
Художник: Леонід Андрощук



Ігри від українських та закордонних розробників

К2
К2 є другою за висотою гірською вершиною в світі (після Евересту), її 
висота становить 8611 метрів над рівнем моря. Вона також вважається 
одним із найважчих «восьмитисячників» – ніхто так і не зміг підкорити 
вершину К2 взимку. Зараз ваша команда альпіністів стоїть біля підніжжя 
цієї величної гори, готуючись піднятися на вершину слави і популярності. 

Вам добре відомо, що чекає попереду, – мінлива погода, схили з підступ-
ними засніженими карнизами і нестача кисню стануть вашими смертель-
ними ворогами в цій небезпечній експедиції. Вам необхідно ретельно 
продумувати кожен крок, правильно використовувати час в ясні дні, 
змагаючись з іншими командами, які готові вирвати прапор перемоги з 
ваших рук.

К2 – це гра про альпінізм, яка викличе у вас бурю емоцій. 
Рекомендований вік від 10 років. Ігрова партія займає 60 
хвилин. 

Ця тематика дуже добре передається механікою, включа-
ючи такі елементи як: зміна погоди, нестача кисню, гибель 
альпіністів. В результаті, ми отримуємо захоплююче зма-
гання як для геймерів,і для любителів пограти у настільні 
ігри.



Автор:
Адам Калюжа

Художник:
Ярек Ноцон
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Сили опору Мурах на чолі з таєм-
ничим Сержом Анте намагаються 
допомогти звільнити цивільних 
мурах від окупації збройних сил 
противника, який підступно напав 
на мирну республіку мурах. 

Тепер ви повинні боротися за 
свою свободу. Скажімо разом: 
Viva la ResistANTS!

Viva la ResistANTS!

Viva la ResistANTS! - це абстрактна 
настільна гра для 2 гравців. Кожен 
гравець бере під своє командуван-
ня загін мурашок. Їх мета – зібрати 
якомога більше озброєння та 
фуражу у ворожому тилу. 

Гравець, який виконає це завдання 
найкраще, і набере таким чином 
більше переможних очок, стає 
переможцем.

український розробник настільних ігор
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З нами грати цікаво

Власник маєтку запрошує групу екстрасенсів, щоб розгадати таємницю 
цього місця і принести спокій та мир жителям. Проблема в тому, що 
кожен, хто перебуває у цьому маєтку, не тільки відчуває, а й практично 
бачить привида. Як розповідає давня легенда, це дух, душа одного з 
жильців садиби, що був несправедливо страчений за злочин, якого він не 
скоював, більше 100 років тому. 

Тепер, використовуючи таємничі знаки, він намагається розповісти 
людям правду про те, що відбулося насправді. Це звільнить його від 
земних пут і дозволить потрапити у світ потойбіччя. Було запрошено 
фахівців з надприродного для того, щоб розгадати ці таємничі знаки, і 
зрозуміти, що примара хоче сказати. Якщо екстрасенси розкриють таєм-
ницю, то отримають щедру винагороду. У них є 7 днів і 7 ночей для вико-
нання цього завдання. Якщо вони справляться із цим у відведений для 
них час, то вони виграють гру.

Таємничі знаки

Таємничі знаки – це кооперативна гра 
для 2-7 гравців. 

Один гравець виступає в ролі привида, 
який живе в загадковій давній садибі. 
Інші гравці - це група екстрасенсів, що 
запрошені власником маєтку для роз-
гадки таємниці цього місця. 

Вони мають на меті принести спокій та 
мир людям, що тут мешкають.
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Ювелірні вироби з Нізаму – це 
найбільша та найбагатша колек-
ція ювелірних виробів в Індії. 

Колекція включає в себе величез-
ну кількість діамантів, смарагдів, 
перлів та іншого каміння. Слово 
«нізам» походить від арабського 
слова, що означає "порядок", " 
упорядкування".

Настільна гра "Нізам" – це абстрактна гра для 
2 гравців, де ви граєте дорогоцінними каменя-
ми. Мета гри полягає в тому, щоб отримати 
більше очок перемоги. Ви збираєте їх розта-
шувавши три або більше однакових каменів в 
ряд. Але виконуєте це особливим чином. 

Гра пропонує також ще 2 альтернативних варі-
анти правил, в одному використовується схід-
ний базар, що пропонує каміння на вибір, в 
іншому – перемагає той гравець, який скоріше 
зібрав усі 8 дорогоцінних каменів.

Грайте, спілкуйтесь, розважайтесь

Нізам

Закритий показ
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