První beskydská desková společenská hra
Po úspěchu verze hry vyrobené na míru pro projekt Euroregion Beskydy v roce 2019 přichází hra nyní na trh
a je v prodeji online nebo na objednávku. Hra plná zajímavostí při putování Regionem Beskydy pobaví dospělé
i děti, je plně v češtině a oproti původní verzi jsme ji zvětšili do praktičtějšího formátu.

Vaše obec je
součástí hry

Možné doplnit obal
logem nebo znakem

Ideální jako dárek
jen za 690 Kč

Při odběru nad 5 ks
individuální cena

V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailu nebo objednávejte na

www.jsmezbeskyd.cz

obchod@jsmezbeskyd.cz

Podrobný popis
Originální koncept hry z kreativního a grafického studia MamiArt
v Beskydech (v roce 2021 nominováno na prestižní marketingové ceny
Effie) a ilustrátorky Markéty Šebestové. Při akčním putování horami
i údolími je úkolem pro 2–6 hráčů s důvtipem, štěstím i znalostmi
Beskyd sestavit zbojnickou bandu a s tou vyhnat nepoctivé panstvo
z frýdeckého zámku. Hru s pomocí rodičů zvládnou děti již od
6 let. Na začátku si hráči vylosují svoji zbojnickou postavu Lysoně,
Smrkoně, Kněhyňky, Grunika, Prašivky nebo Ropičky. S tou pak putují
po Beskydech s cílem získat partu zbojníků. Ti se k nim v podobě
získaných karet přidávají na základě štěstí, důvtipu a také znalostí
Beskyd a Pobeskydí. Po dosažení předepsaného počtu zbojníků hráči
utíkají přímo na frýdecký zámek, odkud vyženou nepoctivé panstvo.
Kdo to zvládne jako první, vyhrává. Hráči se svými postavami zbojníků
putují po skutečných beskydských místech a obcích a při tom se
seznámí s celou řadou nových zajímavostí a skutečností. Také historické
souvislosti použité ve hře v odlehčené podobě odpovídají tomu, jak to
kdysi v Beskydech mezi zbojníky a panstvem opravdu bylo. Věříme, že si
hru užijete stejně jako všichni dospělí i děti, kteří ji doposud vyzkoušeli.
Hra bude pravidelně doplňována o nové sady 30 akčních karet tak, aby si
hráči mohli upravovat taktiku. Objednávky předáváme od 15. 11. 2022.
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