
ŘEKA
V dlouhé a líné řece se skrývá mnoho neznámých tvorů. Průzkum-
níci potřebují správné vybavení a mnoho štěstí, aby je objevili. Je to 
těžký závod; vítězem se stává jen ten, kdo na konci expedice ukáže 
nejzajímavější úlovky. 
EAN: 5999559660924

SKLENÍK
V  zemi  nočních  víl,  kde  slunce  nikdy  nesvítí,  rostou 
rostliny ve skleníku. Světlušky se o ně starají a poskytují 
dostatek světla pro růst. Green Giggle, zlobivá kočka, je 
ráda pronásleduje na louku . Noční v í ly musí  zachrá-
nit zmatené světlušky a přivést je zpět do bezpečného 
skleníku v naději, že jim Green Giggle během cesty zpět 
nezpůsobí další potíže. 
EAN: 5999559660917

CARTA MAGICA
Tajemný svět moří je v chaosu! Pouze magické talismany mohou 
zachránit tyto civilizace před úplným zánikem.
   Musíte  se plavit přes nebezpečná moře,  šikovně obchodovat, 
bojovat v bitvách a zkrotit příšery, abyste magické talismany získali.                  
   Ale pozor! Silný vítr vás může dostat do nečekaných situací a tím 
tak oddálit splnění vašeho úkolu. 
EAN: 5999559660894

TAJEMNÁ KNIHOVNA
Tajemná  knihovna  vlastnila  sbírku  speciálních  knih.Tyto  knihy 
umožňovali  čtenářům  stát  se  postavou  v  jejich  příběhu. Mohli 
cvičit draky, hledat poklady, plavit se po řece Nil a to vše pouze za 
poplatek za vypůjčení knihy.  
   Jednoho dne však začal jistý vynálezce s knihami experimentovat 
a způsobil ohromnou zkázu. V knihách, které poškodil, se přerušila 
kontinuita příběhu, dobrodruzi v nich zůstali uvězněni a nemohli se 
vrátit zpět do reality. 
EAN: 5999559660818

GÜSOVÉ
Güsové jsou experti na rostliny a mají legrační jména s písmenem 
u.  Güsové  vytvořili  tajné  léčivé  recepty  s  různými  přísadami 
specifickými pro každou rostlinu. Proto nesmí být recepty nikdy po-
míchané! Aby rostlinkám nerostly nežádoucí výhonky, je zapotřebí 
léčivých krystalů. Ty musí být nasbírány na určených pasekách lesa. 
Jenže stromy neustále mění polohu, a díky tomu se mění i vstupy 
na jednotlivé paseky. Tyto změny mohou navíc vést k nečekaným 
setkáním s lesními tvory.
EAN: 5999559660757

VESMÍRNÍ PIRÁTI
Čeká vás nekonečný Vesmír! Na neznámých planetách vás čekají 
poklady a dobrodružství. Poznejte život opravdového vesmírného 
piráta, který pátrá po pokladech a vrhá se do bitev kvůli kořisti. 
Riskuje, aby získal fantastické poklady, protože jejich magická síla 
mu může pomoc na jeho cestě. 
EAN: 5999559660689

V ZAHRADĚ
V naší pohádkové zahradě vyrostou do podzimu ze semen zasetých 
na jaře krásné vysoké stromy. Ty, jako malý zahradník, jsi byl vybrán 
a pozván do této zahrady, abys tomu pomohl!
     Semena,  sazenice a  stromy potřebují hodně slunečního svitu 
a stálé zalévání, aby mohly růst. Dávejte pozor, abyste měli vždy 
dostatek vody a spotřebovali veškerou zásobu, než temné mraky 
skryjí slunce.
      Vzrušující  taktická  hra  pro  děti  i  dospělé  s  konkurenční 
a kooperativní verzí.
EAN: 5999559660900

QUICK
Každé město je plné zvláštních lidí, kteří občas cestují na zvláštní 
místa. Jako taxikář, jste vy ten první, kdo se dozví, kam kdo z nich 
míří.  Někde  jede  detektiv  ke  kartářce,  jindy  soudce  do  ZOO. 
Z vašeho pohledu, je to však celkem jedno, protože Vy se musíte 
soustředit pouze na cestu. A pokud znáte zadní uličky, budete tím 
nejlepším a nejrychlejším taxikářem.
EAN: 5999559660702

DRIP DROP
Co je to za zvláštní zvuk, to jemné ťukání? To déšť bubnuje na listí. 
Naši malí přátelé putují lesem a překvapí je bouřka. Jak se v takovém 
ošklivém počasí dostanou domů? Shovají se pod houby a listí nebo 
budou opatrně přebíhat z úkrytu do úkrytu, aby se nepromočili? 
Jejich  krásná mechová  chaloupka  na  ně  již  čeká  -  oheň praská 
v krbu a konvice s horkým čajem stojí na stole. Začíná závod - kdo 
se dostane do chaloupky jako první?   
EAN: 5999559660672

ŠÉFKUCHAŘI
Víte,  kolik  cuket  potřebujete  na  čokoládový  dort?  Nevíte? 
Nevadí. Dozvíte se to při této hře. Připravíte báječné pokrmy za 
mnoho bodů. Vyzkoušíte si, jací byste byli šéfkuchaři v plně vytí-
žené kuchyni a jak byste dokázali čelit svým zdatným konkurentům 
v získávání ingrediencí a přípravě pochoutek. Příběh se odehrává 
na několika místech a na závěr si uvědomíte, že vaření je skutečně 
těžký strategický oříšek! Cílem hry je získat co nejvíce pokrmových 
karet s co největším počtem bodů.
EAN: 5999559660610

PSÍ DOMOVY
Když  jsou  lidé v práci, čas doma se vleče.  Je  těžké být hodným 
pejskem a v klidu čekat. Vždyť venku čeká  tolik dobrodružství! 
Vypařit se ven, to je hračka, ale vrátit se domů bez pomoci, může 
být obtížné. Sledujte stopy v parku a pomozte dostat se zatoulaným 
psíkům domů. 
EAN: 5999559660740

BROUCI
Profesor  Broučník  miluje  brouky.  Snaží  se  jich  nasbírat  co 
nejvíce, aby je mohl pozorovat. Jenže, který brouček by chtěl vlézt 
dobrovolně do krabičky od sirek? Život venku je přeci mnohem lepší.
   Společenská hra Brouci je týmová hra pro celou rodinu. Všichni 
mají společný cíl ... záchranu broučků před profesorem Broučníkem. 
EAN: 5999559660542

MAJÁK
Osamělý obyvatel majáku se plavil na své lodi plné jídla zpět domů, 
cestou ho ale zastihla obrovská bouře. Zuřící vlny zničily jeho loď 
i její náklad. On sám naštěstí unikl a zachránil si život na malé skalce. 
Čtyři plachetnice přijeli muži na pomoc a soupeří, která ho doveze 
zpět na jeho maják jako první. 
EAN: 5999559660511

GRAND PRIX
Závodníci uhánějí po neznačených cestách opuštěnou krajinou, aby 
vyhráli báječné ceny a hlavně titul nejodvážnějšího jezdce. Henry, 
René, Morris, Jean le Chauffeur a pan Bugatti uhánějí po cestách, 
překonávají překážky i sami sebe a všichni chtějí být první. 
EAN: 5999559660283

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
Je krásný předvánoční čas. Všechno je tak krásné, že se na malý oka-
mžik i sám andělíček trochu pozapomněl. Byl to skutečně jen malý 
okamžik? Jisté je jen to, že se mu do cesty připletl sněhový mrak ... 
anděl po něm uklouzl a všechny dárečky se mu rozsypaly po okolí. 
   Zvládnou děti andělíčkovi pomoci a zachránit tak štědrý večer?
EAN: 5999559660597

ŽABÍ PRINC
Napínavá hra, která prověří vaši paměť.
   Náš příběh začíná neuváženým slibem. Na dvoře si hrála princezna 
se svým oblíbeným míčem, který ji spadl do studny. Princezna se 
rozplakala a ve svém zoufalství slíbila žabákovi, který ji přiskákal na 
pomoc, že výměnou za míč, s ní může jít do zámku, jíst s ní u stolu, 
pít z její číše a spát v její posteli. Žabák tak doufal, že se zlomí kletba 
a on se promění zpět v prince. Jenže princezna, jakmile držela svůj 
míček, utekla a schovala se žabákovi kdesi v zámku. 
EAN: 5999559660528

O SPOLEČNOSTI
Deskové  hry Marbushka  jsou  hry  pro  děti  s originálním  designem 
a neotřelou herní tématikou. 
      Cílem  společnosti  je  znovu  zviditelnit  význam dětských  stolních 
her  a vytvořit  tak  svět,  ve kterém si  děti  i jejich  rodiče mohou užít 
společně strávený čas.
   Filozofií společnosti je originalita, poctivost a hravost, zároveň i víra, 
že    trvalé  kvality  lze  dosáhnout  pouze  použitím pečlivě  vybraných 
přírodních materiálů a precizním řemeslným zpracováním. 

4 stěžejní hodnoty společnosti MARBUSHKA

ODPOVĚDNOST 
Kromě tvorby krásných her se při výrobě snažíme také o ekologické 
prostředí  a udržitelnost.  Naše  kreativita,  způsob  myšlení  a celé 
naše  podnikání  je  šetrné  k životnímu  prostředí.  Papíry  používané 
v naší  produkci  jsou  certifikovány  organizacemi  FSC  a PEFC,  které 
zaručují, že lesy jsou využívány v souladu s normami, znovu vysazeny 

a zodpovědně udržovány. Obaly našich her jsou vyrobeny z 90% 
recyklovaného papíru.
RUČNÍ VÝROBA
S výjimkou tisku a vázání se výroba všech her Marbushka provádí 
ručně.  Ručně  vyráběné  výrobky  mají  menší  dopad  na  životní 
prostředí.

PŘÍRODNÍ MATERIÁLY
Preferujeme přírodní materiály:  papír,  dřevo,  plátno. K barvení 
a ochraně dřevěných částí našich her používáme přírodní barvy.

FAIRTRADE 
Hračky  Marbushka  se  vyrábějí  hlavně  v Maďarsku.  Naši 
partneři, dodavatelé, výrobci a maloobchodníci jsou malé rodinné 
podniky. Všechny výrobky Marbushky jsou vyráběny v podmínkách 
Sweatshop-free.
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935,- Kč 15 minut od 4 let 4 hráči

780,- Kč 15 minut od 4 let 4-6 hráčů

935,- Kč 20 minut od 5 let 2-4 hráčů

985,- Kč 30 minut od 6 let 2-4 hráčů

935,- Kč 15 minut od 5 let 2-4 hráčů

780,- Kč 20 minut od 5 let 2-4 hráčů

935,- Kč 20 minut od 6 let 2-5 hráčů

935,- Kč 25 minut od 7 let 2-6 hráčů

935,- Kč 25 minut od 5 let 2-6 hráčů

935,- Kč 20 minut od 5 let 4 hráči

935,- Kč 10 minut od 3 let 4 hráči

935,- Kč 15 minut od 4 let 4 hráči

985,- Kč 45 minut od 7 let 4 hráči

835,- Kč 30 minut od 6 let 6 hráči

935,- Kč 10 minut od 4 let 4 hráči

985,- Kč 45 minut od 8 let 4 hráči


