


ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ

1

• Κοµµάτια µε τέλεια εφαρµογή
• Ανθεκτικά κοµµάτια που δεν τσακίζουν
• Με τα χειροποίητα εργαλεία κοπής, αποκλείεται

η πιθανότητα να υπάρχουν δύο όµοια κοµµάτια
• Κατασκευασµένα από ανακυκλώσιµο υλικό

µ !

Π.Λ.Τ. € 16,99
διαστάσεις 18,8x27,3x6,8 cm  
barcode 520-602-110-335-4

κωδ. HP.BDG.0507
κωδ. µηχ/σης 2022849

Το κουτί περιλαµβάνει:
• 28 τµχ

ΜΙΚΡΟΙ ΚΥΡΙΟΙ 
NTOMINO

2-4

Π.Λ.Τ. € 14,99
διαστάσεις 45,5x18,5x7 cm  

barcode 520-602-110-342-2
κωδ. HP.BDG.0302

κωδ. µηχ/σης 2022749

Το κουτί περιλαµβάνει:
• 1 παζλ των 50 τµχ

ΜΙΚΡΟΙ ΚΥΡΙΟΙ
ΠΑΖΛ XL 

ΣΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ
1-4

2,5mm

Εξαιρετική  
Ποιότητα

Ασφαλές
για παιδιά

4+

3+

Ένα γιγάντιο παζλ µε την παρέα των µικρών κυρίων!

• Αποτελείται από 50 κοµµάτια µε διαφορετικό σχήµα το καθένα
και µε τέλεια εφαρµογή.

• Με ειδική επιφάνεια που αποτρέπει τις αντανακλάσεις φωτός.
• Με ανθεκτικά κοµµάτια από ανακυκλωµένο χαρτί που δεν

τσακίζουν.
• Βοηθά το παιδί να συντονίζει τα χέρια µε τα µάτια.
• Αναπτύσει τη λεπτή κινητικότητα.
• Ενισχύει την αντίληψη για τον χώρο.
• Βοηθά στην ανάπτυξη της µνήµης.

Παίξε, ταίριαξε και κερδισε!

•
•
•

•
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3+

Π.Λ.Τ. € 11,99
διαστάσεις 32,5x22,3x4,7 cm  
barcode 520-602-110-048-3

κωδ. HP.BDG.0001
κωδ. µηχ/σης 2021599

Π.Λ.Τ. € 11,99
διαστάσεις 32,4x22,6x5 cm  

barcode 520-602-110-051-3
κωδ. HP.BDG.0101

κωδ. µηχ/σης 2021599

Το κουτί περιλαµβάνει:
• 1 παζλ των 5 τµχ

• 1 παζλ των 10 τµχ
• 1 παζλ των 15 τµχ
• 1 παζλ των 20 τµχ

Το κουτί περιλαµβάνει:
• 1 παζλ των 100 τµχ

ΜΙΚΡΟΙ ΚΥΡΙΟΙ 
ΠΑΖΛ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙ∆ΙΑ

ΜΙΚΡΟΙ ΚΥΡΙΟΙ 
ΠΑΖΛ 100 - ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ

1-4

1-4

ΜΙΚΡΟΙ ΚΥΡΙΟΙ
ΠΑΖΛ 100 - ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ5+

κωδ. HP.BDG.0101
κωδ. µηχ/σης 

Το κουτί περιλαµβάνει:
• 1 παζλ των 100 τµχ

µ !

2,5mm

Εξαιρετική  
Ποιότητα

Ασφαλές
για παιδιά

3,5mm

Εξαιρετική  
Ποιότητα

Ασφαλές
για παιδιά

• Κοµµάτια µε τέλεια εφαρµογή
• Ανθεκτικά κοµµάτια που δεν τσακίζουν
• Με τα χειροποίητα εργαλεία κοπής, αποκλείεται

η πιθανότητα να υπάρχουν δύο όµοια κοµµάτια
• Κατασκευασµένα από ανακυκλώσιµο υλικό

• Κοµµάτια µε τέλεια εφαρµογή
• Ανθεκτικά κοµµάτια που δεν τσακίζουν
• Με τα χειροποίητα εργαλεία κοπής, αποκλείεται

η πιθανότητα να υπάρχουν δύο όµοια κοµµάτια
• Κατασκευασµένα από ανακυκλώσιµο υλικό
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Ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι που βοηθάει τα παιδιά:

• να αναγνωρίζουν και να διαβάζουν τα γράµµατα από το Α έως το Ω
• να συσχετίζουν τα κεφαλαία µε τα πεζά γράµµατα
• να αντιστοιχίζουν τα γράµµατα µε τις εικόνες των οποίων

το πρώτο γράµµα είναι ίδιο και το αντίστροφο
• να αναγνωρίζουν µικρές λέξεις
• να εκφέρουν σωστά τα γράµµατα και µικρές λέξεις
• να σχηµατίζουν απλές λέξεις, βάζοντας στη σειρά τα αντίστοιχα

γράµµατα
• να αναπτύσσουν την παρατηρητικότητα, την οπτική µνήµη

και την κριτική σκέψη

Ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι που βοηθάει τα παιδιά:

• να αναγνωρίζουν και να διαβάζουν τους αριθµούς
από το 1 έως το 10

• να συσχετίζουν τους αριθµούς µε τις αντίστοιχες ποσότητες
• να βάζουν τους αριθµούς στη σωστή σειρά από τον µικρότερο

στον µεγαλύτερο και το αντίστροφο
• να µετρούν από το 1 έως το 10 και το αντίστροφο
• να αναγνωρίζουν τα σύµβολα των αριθµητικών πράξεων
• να κάνουν απλές αριθµητικές πράξεις, βάζοντας στη σειρά

αριθµούς και σύµβολα
• να αναπτύσσουν την παρατηρητικότητα, την οπτική µνήµη

και την κριτική σκέψη

και την κριτική σκέψη

Ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι που βοηθάει τα παιδιά:

• να αναγνωρίζουν και να διαβάζουν τα γράµµατα από το Α έως το Ω
• να συσχετίζουν τα κεφαλαία µε τα πεζά γράµµατα
• να αντιστοιχίζουν τα γράµµατα µε τις εικόνες των οποίων 

το πρώτο γράµµα είναι ίδιο και το αντίστροφο
• να αναγνωρίζουν µικρές λέξεις
• να εκφέρουν σωστά τα γράµµατα και µικρές λέξεις
• να σχηµατίζουν απλές λέξεις, βάζοντας στη σειρά τα αντίστοιχα 

γράµµατα
• να αναπτύσσουν την παρατηρητικότητα, την οπτική µνήµη 

και την κριτική σκέψηκαι την κριτική σκέψη

Ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι που βοηθάει τα παιδιά:

• να αναγνωρίζουν και να διαβάζουν τους αριθµούς 
από το 1 έως το 10

• να συσχετίζουν τους αριθµούς µε τις αντίστοιχες ποσότητες
• να βάζουν τους αριθµούς στη σωστή σειρά από τον µικρότερο 

στον µεγαλύτερο και το αντίστροφο
• να µετρούν από το 1 έως το 10 και το αντίστροφο
• να αναγνωρίζουν τα σύµβολα των αριθµητικών πράξεων
• να κάνουν απλές αριθµητικές πράξεις, βάζοντας στη σειρά 

αριθµούς και σύµβολα
• να αναπτύσσουν την παρατηρητικότητα, την οπτική µνήµη 

και την κριτική σκέψη

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ  

ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ!

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ 

 ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ 1 

ΕΩΣ ΤΟ 10 ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ!

Π.Λ.Τ. € 12,99
διαστάσεις 18,8x27,3x6,8 cm  
barcode 520-602-110-053-7

κωδ. HP.BDG.0401
κωδ. µηχ/σης 2021649

Το κουτί περιλαµβάνει: 
58 τεµάχια

2-4

Π.Λ.Τ. € 12,99
διαστάσεις 18,8x27,3x6,8 cm  
barcode 520-602-110-054-4

κωδ. HP.BDG.0402
κωδ. µηχ/σης 2021649

Το κουτί περιλαµβάνει: 
45 τεµάχια

2-4

3+

3+

ΜΙΚΡΟΙ ΚΥΡΙΟΙ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΑΖΛ - ΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΜΙΚΡΟΙ ΚΥΡΙΟΙ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΑΖΛ - ΑΡΙΘΜΟΙ

µ !
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Κάνε τη σωστή ερώτηση,  
βρες ποιος είναι και κέρδισε!

Π.Λ.Τ. € 19,99
διαστάσεις 27x37x6,8 cm  

barcode 520-602-110-068-1
κωδ. HP.BDG.0502

κωδ. µηχ/σης 2021999

Το κουτί περιλαµβάνει:
• 2 ταµπλό

• 48 µικρές κάρτες
χαρακτήρων (24 µπλε και 

24 κόκκινες)
• 24 µεγάλες κάρτες

χαρακτήρων (µυστικές)

2

barcode

Π.Λ.Τ. € 19,99
διαστάσεις 27,3x27,3x6,7 cm  
barcode 520-602-110-057-5

κωδ. HP.BDG.0501
κωδ. µηχ/σης 2021999

Το κουτί περιλαµβάνει:
• 50 κάρτες

• 4 στεφάνια
• 20 µάρκες

2-4

Κάνε τις σωστές ερωτήσεις,  
βρες τι δείχνει η κάρτα
που έχεις στο κεφάλι σου, 
και γίνε ο νικητής!

• Πάρε µία κάρτα χωρίς να τη δεις και τοποθέτησέ τη
στο στεφάνι σου

• Κάνε µέχρι και πέντε ερωτήσεις τη φορά
• Μάντεψε σωστά τι απεικονίζει η κάρτα που έχεις

στο κεφάλι σου και επέστρεψε µία µάρκα.
Μάντεψε λάθος και πάρε µία ακόµα µάρκα

• Επέστρεψε πρώτος όλες τις µάρκες και θα είσαι
ο νικητής

ΜΙΚΡΟΙ ΚΥΡΙΟΙ 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι - ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΠΟΙΟΣ ΕIΝΑΙ

ΜΙΚΡΟΙ ΚΥΡΙΟΙ 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι - ΒΡΕΣ ΤΙ ΕΙΣΑΙ

µ !

5+

6+
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Ένα γιγάντιο παζλ µε τα ζωάκια της ζούγκλας!

• Αποτελείται από 50 κοµµάτια µε διαφορετικό σχήµα το καθένα
και µε τέλεια εφαρµογή.

• Με ειδική επιφάνεια που αποτρέπει τις αντανακλάσεις φωτός.
• Με ανθεκτικά κοµµάτια από ανακυκλωµένο χαρτί που δεν

τσακίζουν.
• Βοηθά το παιδί να συντονίζει τα χέρια µε τα µάτια.
• Αναπτύσει τη λεπτή κινητικότητα.
• Ενισχύει την αντίληψη για τον χώρο.
• Βοηθά στην ανάπτυξη της µνήµης.

FISHER-PRICE 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΑΖΛ - ΒΡΙΣΚΩ ΚΑΙ ΤΑΙΡΙΑΖΩ

Το κουτί περιλαµβάνει:
• 60 τεµάχια

Το κουτί περιλαµβάνει:
• 50 τεµάχια

Π.Λ.Τ. € 12,99
διαστάσεις 18,8x27,3x6,8 cm  
barcode 520-602-110-056-8

κωδ. HP.BDG.0403
κωδ. µηχ/σης 2021649

1-4

Π.Λ.Τ. € 14,99
διαστάσεις 45,5x18,5x7 cm  

barcode 520-602-110-341-5
κωδ. HP.BDG.0301 

κωδ. µηχ/σης 2022749

1-4

Απλώστε τα κοµµάτια σε µία επίπεδη επιφάνεια και 
προτρέψτε το παιδί  να ενώσει τις εικόνες που ταιριάζουν.

• περιλαµβάνει εικόνες σε ζευγάρια, οι οποίες συνδέονται
µεταξύ τους

• βοηθά το παιδί να κατανοήσει τις έννοιες και να αναπτύξει
δεξιότητες κριτικής σκέψης,  µέσα από ένα διασκεδαστικό
και ασφαλές παιχνίδι

• συµβάλλει στη νοητική ανάπτυξη του παιδιού
• περιέχει ανθεκτικά κοµµάτια που δεν τσακίζουν
• είναι κατασκευασµένο από ανακυκλώσιµο υλικό

3+

3+

Ένα γιγάντιο παζλ µε τα ζωάκια της ζούγκλας!

Αποτελείται από 50 κοµµάτια µε διαφορετικό σχήµα το καθένα 
και µε τέλεια εφαρµογή.
Με ειδική επιφάνεια που αποτρέπει τις αντανακλάσεις φωτός.
Με ανθεκτικά κοµµάτια από ανακυκλωµένο χαρτί που δεν 
τσακίζουν.
Βοηθά το παιδί να συντονίζει τα χέρια µε τα µάτια.
Αναπτύσει τη λεπτή κινητικότητα.
Ενισχύει την αντίληψη για τον χώρο.
Βοηθά στην ανάπτυξη της µνήµης.

Το κουτί περιλαµβάνει:
50 τεµάχια

Ένα γιγάντιο παζλ µε τα ζωάκια της ζούγκλας!

• Αποτελείται από 50 κοµµάτια µε διαφορετικό σχήµα το καθένα 
και µε τέλεια εφαρµογή.

• Με ειδική επιφάνεια που αποτρέπει τις αντανακλάσεις φωτός.
• Με ανθεκτικά κοµµάτια από ανακυκλωµένο χαρτί που δεν 

τσακίζουν.
• Βοηθά το παιδί να συντονίζει τα χέρια µε τα µάτια.
• Αναπτύσει τη λεπτή κινητικότητα.
• Ενισχύει την αντίληψη για τον χώρο.
• Βοηθά στην ανάπτυξη της µνήµης.

Το κουτί περιλαµβάνει:
• 50 τεµάχια

FISHER-PRICE 
XL PUZZLE ΣΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ

2,5mm

Εξαιρετική  
Ποιότητα

Ασφαλές
για παιδιά
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3+

3+

Π.Λ.Τ. € 12,99
διαστάσεις 24x24x7 cm  

barcode 520-602-110-049-0
κωδ. HP.BDG.0002

κωδ. µηχ/σης 2021649

Το κουτί περιλαµβάνει:
• 18 τεµάχια

Το κουτί περιλαµβάνει:
• 42 τεµάχια

1-4

1-4

Περιλαµβάνουν 5 διαφορετικά
σχέδια αυξανόµενης δυσκολίας

• συµβάλλουν στη νοητική ανάπτυξη
του παιδιού

• περιέχουν ανθεκτικά κοµµάτια 
που δεν τσακίζουν, µε τέλεια εφαρµογή

• κατασκευάζονται από
ανακυκλώσιµο υλικό

Περιλαµβάνουν 5 διαφορετικά
σχέδια αυξανόµενης δυσκολίας

• συµβάλλουν στη νοητική ανάπτυξη
του παιδιού

• περιέχουν ανθεκτικά κοµµάτια 
που δεν τσακίζουν, µε τέλεια εφαρµογή

• κατασκευάζονται από
ανακυκλώσιµο υλικό

3+

Π.Λ.Τ. € 12,99
διαστάσεις 24x24x7 cm  

barcode 520-602-110-050-6 
κωδ. HP.BDG.0003

κωδ. µηχ/σης 2021649

FISHER-PRICE 
ΠΑΖΛ ΓΙΑ ΜΩΡΑ - ΤΑ ΖΩΑΚΙΑ

FISHER-PRICE 
ΠΑΖΛ ΓΙΑ ΜΩΡΑ - ΣΤΟΝ ΒΥΘΟ
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Ένα παιχνίδι που αναπτύσει  
τη φαντασία και τη δηµιουργικότητα  
των παιδιών.

Οι Santoro’s Gorjuss ντύνονται µε µοναδικό 
τρόπο και το στιλ τους είναι µαγευτικό! 
Βοήθησε τες να συνδυάσουν πανέµορφα 
ρούχα και αξεσουάρ και να ξεχωρίσουν 
µάσα από διαφορετικές και συναρπαστικές 
εµφανίσεις.

Ένα παιχνίδι που αναπτύσει 
τη φαντασία και τη δηµιουργικότητα 
των παιδιών.

Οι Santoro’s Gorjuss ντύνονται µε µοναδικό 
τρόπο και το στιλ τους είναι µαγευτικό! 
Βοήθησε τες να συνδυάσουν πανέµορφα 
ρούχα και αξεσουάρ και να ξεχωρίσουν 
µάσα από διαφορετικές και συναρπαστικές 
εµφανίσεις.

SANTORO GORJUSS
ΣΑΛΟΝΙ ΜΟ∆ΑΣ

3+
Π.Λ.Τ. € 18,99

διαστάσεις 18,8x27,3x6,8 cm  
barcode 520-602-110-340-8

κωδ. HP.BDG.0602
κωδ. µηχ/σης 2022949

Το κουτί περιλαµβάνει:

• 1 Μαγνητικό πίνακα
• 3 καρτέλες µε 28 µαγνητικά

ρούχα και αξεσουάρ

1-2

Π.Λ.Τ. € 12,99
διαστάσεις 32,4x22,6x5 cm  

barcode 520-602-110-052-0
κωδ. HP.BDG.0201

κωδ. µηχ/σης 2021649

Το κουτί περιλαµβάνει:
• 1 παζλ των 200 τεµαχίων

1-4

SANTORO GORJUSS
ΠΑΖΛ 200 - ΤΣΙΡΚΟ

5+

2,5mm

Εξαιρετική  
Ποιότητα

Ασφαλές
για παιδιά

• Κοµµάτια µε τέλεια εφαρµογή
• Ανθεκτικά κοµµάτια που δεν τσακίζουν
• Με τα χειροποίητα εργαλεία κοπής, αποκλείεται

η πιθανότητα να υπάρχουν δύο όµοια κοµµάτια
• Κατασκευασµένα από ανακυκλώσιµο υλικό

κωδ. µηχ/σης Βοήθησε τες να συνδυάσουν πανέµορφα 
ρούχα και αξεσουάρ και να ξεχωρίσουν 
µάσα από διαφορετικές και συναρπαστικές 
εµφανίσεις.
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Το κουτί περιλαµβάνει:
• 1 ταµπλό
• 4 κάρτες-µονοπάτια διπλής όψης
• 4 πιόνια-φιγούρες
• 4 βάσεις
• 1 τροχός
• οδηγίες Π.Λ.Τ. € 16,99

διαστάσεις 37x27x6,4 cm  
barcode 520-602-110-069-8 

κωδ. HP.BDG.0503
κωδ. µηχ/σης 2021849

2-4

Οι Gorjuss εκπλήξεις δεν τελειώνουν ποτέ!
Αλλάξτε θέση ή γυρίστε τις κάρτες και θα βρεθείτε σε 
ένα καινούριο µονοπάτι!

• Ξεκινήστε µια ζαχαρένια περιπέτεια, γεµάτη εκπλήξεις,
παρέα µε τα Gorjuss κορίτσια

• Γυρίστε τον τροχό και αφήστε τον να σας οδηγήσει σε γλυκά,
µυστηριώδη µονοπάτια

• Κάποιες φορές οι κάρτες θα σας πηγαίνουν µπροστά και
κάποιες άλλες θα χρειαστεί
να επιστρέψετε πίσω

• Κάθε κουτάκι και µια έκπληξη, κάθε γύρος και µια ονειρική
διαδροµή!

• Ποιο Gorjuss κορίτσι θα φτάσει πρώτο στο τέρµα;

SANTORO GORJUSS
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι - ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

8

Π.Λ.Τ. € 12,99
διαστάσεις 18,8x27,3x6,8 cm  
barcode 520-602-110-055-1 

κωδ. HP.BDG.0504
κωδ. µηχ/σης 2021649

Το κουτί περιλαµβάνει:
• 8 καρτέλες µε 48 κάρτες

2-4

Μάζεψε τα περισσότερα Gorjuss ζευγάρια
και κέρδισε!

• Ενισχύει την αυτοσυγκέντρωση και την εξάσκηση
της µνήµης και της παρατηρητικότητας

SANTORO GORJUSS
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι - ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΜΝΗΜΗΣ

4+

3+
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Π.Λ.Τ. € 12,99
διαστάσεις 32,4x22,6x5 cm  

barcode 520-602-110-343-9
κωδ. HP.BDG.0102

κωδ. µηχ/σης 2022649

Το κουτί περιλαµβάνει:
• 1 παζλ των 100 τµx

ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ 
ΠΑΖΛ 100 - ΣΤΡΟΥΜΦΟ-ΜΠΕΡ∆ΕΜΑΤΑ!

ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι - ΣΤΡΟΥΜΦΟ-ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ

1-43,5mm

Εξαιρετική  
Ποιότητα

Ασφαλές
για παιδιά

• Κοµµάτια µε τέλεια εφαρµογή
• Ανθεκτικά κοµµάτια που δεν τσακίζουν
• Με τα χειροποίητα εργαλεία κοπής, αποκλείεται

η πιθανότητα να υπάρχουν δύο όµοια κοµµάτια
• Κατασκευασµένα από ανακυκλώσιµο υλικό

5+

4+

Το κουτί περιλαµβάνει:
• 1 ταµπλό
• 4 κάρτες-µονοπάτια διπλής όψης
• 4 πιόνια-φιγούρες
• 4 βάσεις
• 1 τροχός
• οδηγίες

Π.Λ.Τ. € 19,99
διαστάσεις 37x27x6,4 cm  

barcode 520-602-110-337-8 
κωδ. HP.BDG.0509

κωδ. µηχ/σης 2022999

2-4

Oι περιπέτειες στο Στρουµφο-χωριό  
δεν τελειώνουν ποτέ!

• Τα αγαπηµένα Στρουµφάκια σάς προσκαλούν
σε µια φανταστική στρουµφο-περιπέτεια γεµάτη εκπλήξεις
και απρόοπτα.

• Κάθε φορά που θα γυρνάτε τον τροχό, θα µεταφέρεστε
σε ένα καινούριο στρουµφο-µονοπάτι.

• Κάποιες φορές οι στρουµφο-κάρτες θα σας οδηγούν
µπροστά και κάποιες άλλες θα πρέπει να επιστρέψετε πίσω.

• Σε κάθε κουτάκι σάς περιµένει και µια καινούρια στρουµφο-
έκπληξη, σε κάθε γύρο θα κάνετε και µία διαφορετική
στρουµφο-διαδροµή!

• Ξεκινήστε το παιχνίδι και ανακαλύψτε ποιο Στρουµφάκι
θα είναι o νικητής!

οδηγίες

ΣΤΡΟΥΜΦΟ-ΜΠΕΡ∆ΕΜΑΤΑ!

Oι περιπέτειες στο Στρουµφο-χωριό 



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ

10

Το σετ περιλαµβάνει:
• 1 µαγνητικό πίνακα
• 3 καρτέλες µε 47 µαγνητικά ρούχα  και αξεσουάρ για να δηµιουργήσεις

αµέτρητους  µοδάτους συνδυασµούς.

ΣΥΝ∆ΥΑΣΕ! ΑΛΛΑΞΕ! ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΕ!
Ένα παιχνίδι που αναπτύσσει τη φαντασία και τη δηµιουργικότητα των παιδιών!

Η Barbie λατρεύει τη µόδα και το ντύσιµό της έχει µοναδικό στιλ!  Βοήθησέ τη να συνδυάσει ρούχα 
και αξεσουάρ και να λάµψει  µέσα από πολλές διαφορετικές και συναρπαστικές εµφανίσεις.

BARBIE
ΣΑΛΟΝΙ ΜΟ∆ΑΣ

Π.Λ.Τ. € 18,99
διαστάσεις 18,8x27,3x6,8 cm  
barcode 520-602-110-339-2

κωδ. HP.BDG.0601
κωδ. µηχ/σης 2022949

1-2

3+
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Π.Λ.Τ. € 12,99
διαστάσεις 32,4x22,6x5 cm  

barcode 520-602-110-344-6
κωδ. HP.BDG.0202

κωδ. µηχ/σης 2022649

Το κουτί περιλαµβάνει:
• 1 παζλ των 200 τµx

ΤΖΕΡΟΝΙΜΟ ΣΤΙΛΤΟΝ 
ΠΑΖΛ 200 - Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ ΤΖΕΡΟΝΙΜΟ ΣΤΙΛΤΟΝ

1-43,5mm

Εξαιρετική  
Ποιότητα

Ασφαλές
για παιδιά

• Κοµµάτια µε τέλεια εφαρµογή
• Ανθεκτικά κοµµάτια που δεν τσακίζουν
• Με τα χειροποίητα εργαλεία κοπής, αποκλείεται η πιθανότητα να υπάρχουν δύο όµοια κοµµάτια
• Κατασκευασµένα από ανακυκλώσιµο υλικό

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι - ΤΡΕΞΕ ΤΡΕΞΕ ΠΟΝΤΙΚΕ!

Το κουτί περιλαµβάνει:
• 1 ταµπλό
• 55 κάρτες
• 16 πλαστικά πιόνια
• οδηγίες

Π.Λ.Τ. € 19,99
διαστάσεις 27,3x27,3x6,7 cm  
barcode 520-602-110-338-5 

κωδ. HP.BDG.0510
κωδ. µηχ/σης 2022999

2-4

Σε αυτούς τους Αγώνες κάθε ποντικός παλεύει για την τιµή του!
Μαζεύει ένα σκορ και σε κάθε παρτίδα βάζει στόχο την πρωτιά.
Το τρόπαιο αυτήν τη φορά θα είναι κάτι µοναδικό:
η συλλογή από κρούστες τυριών του Τζερόνιµο Στίλτον!

• Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες, απλώς όταν ξεκινάει η παρτίδα ο κάθε
παίκτης παίρνει από 4 κάρτες.

• Όταν έρθει η σειρά σας να παίξετε, τραβάτε µία κάρτα ΠοντικοΛόττο
και επιλέγετε ποια από τις 5 κάρτες που κρατάτε θέλετε να χρησιµοποιήσετε.

• Αν δεν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε καµία από τις κάρτες που έχετε,
λέτε «πάσο» και συνεχίζει ο επόµενος παίκτης.

• Κερδίζει ο παίκτης που θα µαζέψει πρώτος όλα του τα πιόνια στην Ποντικότρυπά
του και είναι ο µοναδικός που παίρνει πόντους.

ΤΡΕΞΕ ΤΡΕΞΕ ΠΟΝΤΙΚΕ!
ΤΖΕΡΟΝΙΜΟ ΣΤΙΛΤΟΝ 






