K PŘEDPLATNÉMU ZDARMA HRA PODLE VLASTNÍHO VÝBĚRU
Objednejte
sobě nebo jako dárek
roční předplatné jen
za 988 Kč, a dostanete
hru v hodnotě až 699 Kč!

Sochy v akci
Je Zuzka mýval, nebo
tuleň? Sedí Adam
v kostelní lavici, nebo
na elektrickém křesle?
Možná budete mít
záchvaty smíchu,
až se budete pídit, co
vlastně vaši přátelé
znázorňují jako
správné Sochy v akci.

499 Kč

✱ zaplatíte jen 988 Kč
✱ získáte roční předplatné
a dárek v hodnotě až 699 Kč
✱ čeká vás luštění o hodnotné ceny

NOVINKA! Vánoční

předplatitelská nabídka

Roční předplatné
Překvapení + 11 speciálů
za zvýhodněnou
cenu 1 127 Kč
A jako dárek navíc – hra
podle vlastního výběru!

Předplatné časopisu Překvapení si můžete nově
objednat od čísla 1/2018 na rok 2018 včetně
11 speciálů za zvýhodněnou cenu 1 127 Kč.
Výčet speciálů naleznete na www.mojepredplatne.cz.

52

Překvapení 47

Panovník
Stolní hra je určená
pro 1-4 hráče. Hráč,
který do konce partie
získá nejvíce bodů moci,
se stane novým vládcem
legendární říše Laar.

499 Kč

Na ledové
kře
Hlavolamová hra pro
1 hráče patří do řady
SMART games. Pomozte
obyvatelům severního
pólu maskovat se v jejich
přirozeném prostředí.

Colt Express
Rychlá hra, ve které
se hráči vžijí do kůže
banditů. Všichni společně
se vydají přepadnout vlak
převážející spoustu
cenností. Nástupem
do vlaku už však každý
hraje na své triko a snaží
si nacpat vlastní
kapsy, co to jde.

499 Kč

699 Kč

Jak si objednat
✱ na internetu: www.mojepredplatne.cz
✱ e-mailem: predplatne-casopisu@vlmedia.cz
✱ telefonicky: 272 015 015

Nabídka platí od 20. 11. do 17. 12. 2017
pouze pro nové nebo kusově navýšené
předplatné a do vyčerpání zásob.
Stav zásob si můžete ověřit
na předplatitelské lince 272 015 015.

Pokud obdržíme platbu do 8. 12., stihneme hru poslat do Vánoc.
Vánoční certifikát si můžete stáhnout na www.mojepredplatne.cz.
Předplatné začne nejbližším možným číslem nebo na vyžádání číslem 1/2018, které vychází 2. 1. 2018.
Kompletní podmínky předplatného: http://mojepredplatne.denik.cz/casopisy-zdroj/obchodni-podminky-casopisy.html
Překvapení 47
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