
www.bville.com.ua



Історія успіху TACTIC почалась з випуску настільної гри «Кімбл»
у Фінляндії в 1967 році. Сьогодні TACTIC Group є однією з най-
сильніших, найбільш продуктивних і швидко зростаючих компа-
ній на ринку настільних ігор у Європі.

Компанія поставляє свою продукцію, переважна більшість якої
виробляється у Фінляндії, ЄС, в більш ніж 30 країн по всьому
світу.

Широкий асортимент включає в себе веселі розважальні про-
дукти для людей різного віку: від малюків до дорослих.

TACTIC дуже добре розуміє свою відповідальність щодо забез-
печення високої якості та  безпечності продукції. Для компанії
якість та безпека має першорядне значення.

Метою TACTIC Group є прагнення зробити світ щасливим міс-
цем для життя, пропонуючи цікаві ігри для всіх та кожного.

від 8 років

Володар семи земель
Ця унікальна стратегічна гра надає можли-

вість кожному спробувати себе в якості ватаж-
ка та стратега. Заселення та завоювання нових
земель — ось найближча мета гравців.

Обери собі персонажа та  поринь у  світ іс-
торичних подій! Прагнеш слави? Збирай воїнів
у похід, плануй швидкі та блискучі операції.

Привласнюй землі та  турбуйся про міцні
тили. Збудуй могутню країну!

Гра 2015 року!
2-4

Давайте 
вивчати

Букви та слова
Гра містить 4 захоплюючих варіанти,

які допоможуть опанувати азбуку, читати
та  складати прості слова. Пограйте і  пере-
конайтеся, що з настільними іграми вчитися
легко і весело! Відмінний результат Вас при-
ємно здивує!

Цифри
Весела і корисна гра для дітей, які бажа-

ють навчитися рахувати.
Планшети з  віконцями приховують цікаві

приклади на  додавання і  віднімання різних
рівнів складності.

Вам вже цікаво? Вирішіть завдання і вкла-
діть плитки в отвори ігрового поля.

Коли всі плитки опиняться на  своїх міс-
цях — на зворотному боці таблиці ви поба-
чите зображення з бджілкою Тіко, а це зна-
чить — ви правильно виконали всі завдання!

Тварини
Весела і корисна гра для дітей, яка допо-

може вивчити багато чого цікавого про життя
тварин.

Де вони живуть? Що вони їдять? Щоб ви-
грати більше карток з  тваринами, потрібно
знайти їх домівки і  улюблені «страви». Ви-
беріть тварини, якими будете пересуватися
по  ігровому полю та  кидайте кубик. Пере-
можцем вважається гравець, який збере най-
більшу кількість тварин в кінці гри.

від 4 років

від 4 років

від 4 років
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Фроггі на фермі
Гравці по черзі намагаються знайти дві

частини пазла із  зображенням тварини.
Тварин з  двох половинок необхідно роз-
класти перед собою. Перемагає той, хто
складе найдовший ряд. Якщо рахунок
у  кількох гравців виявиться рівним, пере-
можця зможе визначити Фроггі.

Лотто. Домашні тварини 
Лотто. Цифри та фрукти

Відкрий картку та знайди її місце на сво-
єму ігровому полі! Перший з  гравців, хто
закриє своє поле картками стає перемож-
цем!

В ці яскраві версії класичного Лото
може одночасно грати декілька гравців!

від 3 років

від 3 років

для дітей 

Мемо. Транспорт
Ігри серії Мемо+ містять щонайменше

6 варіантів гри з картками. До Вашої ува-
ги — МЕМО — класична гра для розвитку
пам’яті.
БАНГ! Хто швидше?
Доторкнись до правильної картки!
ШВИДКІ ПАЛЬЦІ.
Всі гравці одночасно шукають пари.
ДІМ. Зменшуй «дім» крок за кроком.
ТРІО. Знайди пари
для трьох карток за один хід.
ЧОТИРИ В РЯД.
Знайди чотири пари поспіль.
Вибери для себе найулюбленіший варіант!
Стань експертом з гри МЕМО!

від 3 років

2-4
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Цікаві настільні ігри 

Спіймай кенгуру!
Хто вірно колір обирає, той неодмін-

но виграє!
Спіймай кенгуру до того, як вони вте-

чуть!
У грі «Спіймай кенгуру!» за допомо-

гою карток гравці намагаються зібрати
якомога більше іграшкових кенгуру, які
постійно стрибають від одного гравця
до  іншого. Збережи тих кенгуру, яких
вже маєш, та здобудь нових, тоді ти дій-
сно станеш переможцем!

від 5 років

Кошенята у піжамах
Коти понатягували на себе стільки пі-

жам, що тепер їм дуже жарко! Станьте
першим гравцем, хто зможе зняти зайві
деталі піжам, щоб кошенятам було про-
холодно та комфортно!

від 3 до 8 років
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від 8 років

Новинка!
Block Out!

Грайте картами, що вам дісталися, до-
давайте блоки в постійно зростаючу хит-
ку башту. Намагайтесь позбутися карток
або першим додати дев’ятий блок! Будь-
те обережні, якщо ви дозволите башті
впасти, вам доведеться отримати додат-
кові картки!

Новинка!
Dicetto

Кидайте кубики, досягайте бажаних
комбінацій, вигравайте у  битві кубиків.
Спробуйте зібрати найкращі картки,
щоб отримати найбільше балів та  об-
іграти суперників! Від кидка кубиків
залежить багато, але не  все! Тактика
та вдача крокують разом.

від 7 років

Ігри-змагання

2-4
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При замовленні назви таємну цифру:  
скільки настільних ігор в каталозі мають помітку «Новинка!»



Ігри для вечірок

від 15 роківСкелети у шафі
Захоплююча гра для вечірок, в якій всі грав-

ці записують свої темні секрети і поміщають їх
у  «шафу». Тепер гра починається! Стрілка по-
каже яка тема раунду буде обрана: предмети,
поняття або люди. 4 картки з обраної категорії
викладаються в ряд на столі. Один гравець роз-
кладає картки за  особистою цінністю, решта
гравців намагаються вгадати в  якому порядку
цей гравець виставив картки. Кожна правиль-
на відповідь дозволяє гравцям рухатись вперед
по  ігровому полю та  першим досягнути шафи
зі скелетом.

Коли останнього разу?
Настільна гра «Коли останнього разу…?» —

це  кумедна весела гра, яка ідеально підійде
для ігор в  сімейному колі або в  компанії дру-
зів. Учасники зможуть перевірити те, як  вони
знають одне одного, а також дізнатись багато
нового про своїх суперників. Гра розвиває на-
вички спілкування, пам’ять, уяву та  фантазію.
«Коли в  останнє ти купував що-небудь у  кіос-
ку?», «Коли в  останнє ти користувався на-
вушниками?». Відповідати потрібно правдиво,
наприклад: «Вчора», «Місяць тому», «Годину
потому» і т.п. Вам доведеться, освіжити багато
приємних спогадів.

від 8 років

Фотохудожник
Гравці перетворюються на  художників, які

за  обмежений час намагаються намалювати
якомога більше предметів із  завдання на  спе-
ціальній прозорій пластині, решта гравців по-
винна розшифрувати малюнки. Фоном можуть
бути різноманітні фотографії,  що безумовно
розвеселить гравців. У кожного є шанс показа-
ти свої здібності та фантазію.

від 7 років
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Вивчаємо англійську 
мову разом!

Лексико
Пропонуємо Вашій увазі унікальну лінгвіс-

тичну гру! Тепер Ви можете весело проводити
час і одночасно вивчати англійську мову! Гра
містить 9000 слів, розділених на п’ять тема-
тичних груп. Грайте всією родиною на  рівні,
який відповідає вашим знанням та підвищуйте
свій рівень!

Словничок для подорожей
З цією настільною грою ви швидко і  ве-

село вивчите іноземну лексику для мандрів-
ників! Гра містить 250 найважливіших слів
і висловів, які знадобляться Вам у подорожі.
Щоб виграти, закреслюйте категорії на сво-
єму трикутнику результатів, правильно пере-
кладаючи слова і  вислови. Зручний розмір
гри чудово підходить для подорожей!

Лексико Юніор
Малюнок на  кожній картці допомагає

запам’ятати значення слова. Перекладай
слова та  збирай якомога більше карток.
У більш складному варіанті гри слова потріб-
но складати в  речення. Вчити англійську  —
це так весело!

від 9 років

від 7 років

від 10 років

Куточок знавців  
всього на світі

Україна
Чудова гра для тих, хто любить

свою рідну Україну і  думає,  що знає
все про нашу чудову країну! Україна:
це запитання та відповіді з 6 категорій,
400 карток і 2400 питань, які відкри-
ють Вам нові факти з  історії України,
проведуть екскурс в  нашу культуру,
підкажуть наукові та  географічні дані
і спортивні досягнення.

Переможе той, хто першим збере
пазл з карток всіх категорій.

Європа
Настільна гра «Європа» містить

2400 цікавих питань про Європу
та  її  жителів. Запитання розділені
на  шість категорій: історія, культура,
природа, географія, спорт і  збірка
«Калейдоскоп». Перевірте свої знання
в змаганні і дізнайтеся ще більше!

Весь світ
«Весь Світ» вміщує 2400 цікавих

питань з  відповідями про цілий світ
та людей, що живуть у ньому. Питання
розподілені на 6 категорій за назвами
континентів: Азія, Африка, Австралія
та Океанія, Північна та Південна Аме-
рика та Весь Світ. Теми питань охоплю-
ють усі сфери: від географії та біології
до історії та розваг.

від 12 років

від 15 років

від 15 років
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Класична колекція

від 5 років

від 7 років
від 7 років

від 10 років

від 7 років

від 7 роківЯцзи
Стародавня, відома гра, що має декілька ва-

ріантів правил і підрахунку очок.
Мета гри — отримати стільки цифрових ком-

бінацій, скільки їх міститься в протоколі гри. Пе-
реможцем стає той, хто отримає найбільшу кіль-
кість очок в  момент, коли до  протоколу будуть
внесені результати всіх гравців.

Доміно
Класична гра, в якій гравці намагаються по-

збутися фішок-доміно з найбільшим номіналом,
або фішок взагалі, швидше ніж суперники. Спо-
чатку гри одну фішку вибирають стартовою
і по черзі додають свої фішки до ланцюжка фі-
шок так, щоб сторони фішок збігалися за номі-
налом  — до  «двійці» приєднувалася «двійка»,
до «п’ятірки» — «п’ятірка» і т.д.

Руммі класік
Цікава гра для всієї родини.

У  комплект Руммі входять плитки, які
представляють собою ігрові картки.
Гравці складають з  них «групи»  —
3–4 плитки одного номіналу, але різ-
них мастей або «послідовності» — три
або більше плиток однієї масті, на-
приклад: піки 1,2,3,4.

Гравець, який першим використає
всі свої плитки-картки для побудови
комбінацій, стане переможцем.

До вашої уваги також дорожня
версія гри.

5 в 1
5 класичних настільних ігор зро-

блять дозвілля Вашої родини різнома-
нітним і цікавим. Шахи, шашки, нар-
ди, доміно та хрестики-нулики — ігри
на  будь-який смак і  для будь-якого
віку. А  якісно виготовлені елементи
ігор будуть радувати Вас довгі роки.
Також цей набір  — прекрасний по-
дарунковий варіант для друзів або
родичів.

Башта
Захоплююча класична гра, в  якій гравці на-

магаються не пошкодити вежу. Перед початком
гри будується вежа з 48 брусків, які складаються
перпендикулярними рядами 4x4. В ході гри гра-
вець обережно дістає один брусок так, щоб ба-
шта не зруйнувалася і будує зверху новий ряд.
Не починайте будувати новий ряд, поки не до-
будовано попередній. Останній гравець, який
не зруйнував вежу — переможець!

Калаха
Класична гра, яка має африкан-

ське походження. Гравці повинні про-
явити свої тактичні здібності, щоб здо-
бути якомога більше «коштовностей».
Вам треба переміщати камінці по ча-
рунках так, щоб вони накопичували-
ся в Вашій великій чарунці під назвою
Мангала. Правила гри зовсім про-
сті, але гра обіцяє бути захопливою
та несподіваною!

2+ 2
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Весела сімейка Еліас
Оновлений дизайн та зміст — оновлені  
враження! Шукайте та переконайтеся!

від 11 років

від 7 років

від 7 років

від 5 років

Новинка! Паті Еліас
Динамічна і весела гра в слова, в якій необхід-

но пояснити партнеру по команді якомога більше
слів за хвилину. Якщо ваша фішка попадає на поле
«Вечірка» вам доведеться пояснювати слова дуже
несподіваним способом: розповісти веселу істо-
рію, описати знаменитість, стрибаючи на  одній
нозі або в різному емоційному стані.

Новинка! Еліас
У настільну гру «Еліас» грають командами (мі-

німум дві команди по два гравці в кожній). Ця гра
дійсно сприяє розвитку словникового запасу, але
вона не  є сухим підручником з  культури мовлен-
ня. Ти не можеш використовувати для опису слово
на  картці. Наприклад, якщо на  картці «хокеїст»,
не можна сказати «гравець в хокей на льоду». До-
зволяється говорити, наприклад: «гравець виду
спорту, яким займаються на льоду».

Сімейний Еліас  
(українською або російською мовою)

Сімейний Еліас — гра в слова для всієї родини!
Гравці по черзі кидають кубик та пояснюють своїм
партнерам слова з карток за допомогою синоні-
мів, антонімів та здатності імпровізувати.

З двома типами карток в  Сімейний Еліас буде
цікаво грати як дітям, так і дорослим. За кожне пра-
вильно вгадане слово обидва партнери отримують
можливість просуватись вперед по  ігровому полю.
Перший, хто дістанеться площі Перемоги — виграв!

Новинка!
Юніор Еліас

Весела, енергійна і  корисна командна гра,
адаптована для дітей молодшого віку. У  цій грі
треба пояснити товаришеві по команді слово, зо-
бражене на картці, за допомогою синонімів, анто-
німів, натяків, жестів, не називаючи самого слова.
З грою «Скажи інакше Юніор» діти активно попо-
внюють свій словниковий запас і весело вивчають
іноземні мови.

Божевільний Еліас
Для гравців цієї гри настали дійсно боже-

вільні часи! Двісті захоплюючих, безглуз-
дих, просто божевільних способів пояснення
слів — чи витримаєте Ви їх не розсміявшись?
Це дуже малоймовірно! У грі бере участь Дід
Мороз, звучить гармонь, кує зозуля, бігають
іграшкові машинки, приземляється реактив-
ний літак і розкриваються таємниці — о-го-го!
Зрозуміло, слова для гри підібрані по  логіці
міського божевільного

Новинка! Еліас з кубиками
Бажаєш провести час весело? Кидай ку-

бики, шукай літери, які випали для пояснень!
Коли всі грають одночасно, змагання за пе-
ремогу більш захоплююче, ніж будь-коли!
Найшвидший з гравців отримує бали.

Геніальний Еліас
Основна відмінність — в грі більше немає

слів, бо справжній геній все повинен робити
сам! Зокрема, придумувати слова для по-
яснення товаришам. Для цього в  грі є 198
карток з буквами російського алфавіту і 2 по-
рожніх карти-джокери, які можуть означати
будь-які літери. Складати слова доведеться
трьома різними способами  — залежно від
номера клітини, на якій стоїть фішка команди.

Новинка!
Паті Еліас (дорожня версія)

Еліас (дорожня версія)
Еліас Юніор (дорожня версія)

Тепер улюблені ігри можна без проблем
взяти на пікнік, у мандрівку, вони стали ком-
пактніше в 5 разів!

від 12 років

від 7 років

від 12 років

4+

4+

3-8

4+

4+

4+

4+

4+


