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    Últim avís        La tomba de l’arqueoleg      Mort el 4 de Juliol

Sherlock
9 x6,5 x 1,5 cm
       120     8€

33 cartes, reglament
 

Cada joc Sherlock conté un misteri per resoldre, d’1 a 8 jugadors prendran el paper 
d’investigadors. 

Joc recomanat pels prestigiosos premis Spiel de Jhares 2019.

Premis

Deducció
Cooperatiu
Detectius

1.- Analitza les pistes i decidiu quines poden ser rellevants. 
2.- Compartiu les pistes que creieu importants i descarteu les que no.
3.- Resoleu l’enigma darrere de cada cas.

60 min1 8  10

1

2

3



www.gdmgames.com                           pak@gdmgames.com            @gdmgames                          @Guerrademitos  

Dim:
Caixa estàndard:   PVPR:

Components:

Claus de venda

Com es juga?

          Suriguri   
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1

2

3

Sherlock
9 x6,5 x 1,5 cm
       120     8€

33 cartes, reglament
 

Cada joc Sherlock conté un misteri per resoldre, d’1 a 8 jugadors prendran el paper 
d’investigadors. 

Joc recomanat pels prestigiosos premis Spiel de Jhares 2019.

Deducció
Cooperatiu
Detectius

60 min1 8  10

1.- Analitza les pistes i decidiu quines poden ser rellevants. 
2.- Compartiu les pistes que creieu importants i descarteu les que no.
3.- Resoleu l’enigma darrere de cada cas.
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4 Data Brokers
20 x 20 x 6 cm
      6     20€

20 min 82 4

55 cartes, fitxes de joc.

4Data Brokers és un joc de disputa entre traficants que intenten controlar el Big Data.

1.-Passa una de les teves cartes al jugador de la dreta i després aposta per una de les cartes centrals. 
2.- Si ets l’ùnic apostador guanyes el control de la carta.
3.- Aconsegueix la màxima puntuació amb els combos i supercombos.
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Familiar
Original
Joc de novela·la
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Shikoku
20 x 20 x 6 cm
          6     20€

30 min 83 8

55 cartes, tauler, fitxes de joc.

Carrera en què els guanyadors de la partida seran aquells que estiguin en segona i 
penúltima posició. Familiar

Original
Fins a 8 jugadors

1.- Juga una de les teves cartes, aquesta determinarà el teu torn i les passes que pujaràs. 
2.- Recorda que la segona i la penúltima posició no es mouen.
3.- No arribis el primer! Només el segon i el penúltim poden guanyar aquesta carrera.
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Ticket to Mars
20 x 20 x 6 cm
   6     20€

15 min 8

55 cartes, tauler, fitxes de joc.

Fes pujar als cohets de rescat als teus personatges abans de que s’enlairin!

Familiar
Alta interacció 

1.- Juga una carta.
2.- Puja, baixa, canvia personatges dels cohets o avança el comptador d’Ignició.
3.- Assoleix els teus objetcius secrets per a repoblar el nou món.
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Wanted 7
20 x 20 x 6 cm
      6     20€

20 min 8

55 cartes, tauler, fitxes de joc.

Receració d’una baralla de bar per reclutar als millors pistolers.
Joc amb alt nivell d’interacció. Familiar

Alta interacció

1.- Juega les teves cartes intentant controlar el major nombre de cadires.
2.- Fes-te amb els millors pistolers de la taberna i els millors seients.
3.- Crea la millor banda de pistolers i guanya als teus rivals rivals.
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Room
15 x 10 x 2,8 cm
   12     13€

10 min 6

42 cartes mida tarot i regles.

Joc basat en l’univers d’Agus i els monstres. Ordena l’habitació de l’Agus tot intnentat 
aconseguir el major nombre de monstres. Llicència coneguda

Familiar

1.- El jugador principal tria un pal (roba, menjar o llibres)
2.- Cada jugador, juga 1, 2 o 3 cartes per orde. El jugador amb més elements del pal triat, guanya la mà.
3.- Fes servir les cartes especials per guanyar més punts.
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Bitmax puzzle game
20 x 20 x 6 cm
 6     20€

15 min 4

36 fitxes, manual i full de resolució.

Bitmax i els seus amics es pasen la vida jugant. Fan trencaclosques, jocs cooperatius, 
competitius i... en aquesta capsa els trobaràs tots! Llicència coneguda

Familiar
Infantil +4

1.- Trieu una de las 4 modalitats, ja sigui, competitiva, cooperativa o en solitari.
2.- Contrasta les teves jugades amb la imatge del llibre de regles.
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BITMAX
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9 788409 345472

8 Tesoros
26 x 17 x 0,6 cm
 12     20€
ISBN: 978-840-93454-7-2

60 min 62 6

1 llibre.

8 Tresors és un joc de rol pensat per als petits de la casa. Volem animar-los a explorar 
el món i a què deixin volar la imaginació en mig d’un oceà imaginari, la Gran Dama 
Blava, a bord de “La Llunyania” buscant tresors amagats, mentre fan front a perills i 
descobreixen el nou món que els envolta.

Rol
Infantil +6
Iniciació

1.- Crea una aventura o tria una de les que t’ofereix el llibre. 
2.- Busca un grup de grumets preparats per llençar-se a la mar.
 3.- Construeix una història conjunta amb els grumets fent servir la teva aventura com a guia.
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