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Cargolino Valentino 

Quantitat Material 

1 Caixa que conté tot el joc 

1 Bressol amb el joc 

1 Manual de regles de joc (6 idiomes) 

1 Tauler 

65 Fitxes de closca (en una bossa de plàstic) 

6 Figures de cargol (en una bossa de plàstic) 

6 Fitxes de cargol (tipus carta) (en una bossa de plàstic) 

4 Daus de colors (en una bossa de plàstic) 

6 Suports de plàstic (en una bossa de plàstic) 

1 Llista del contingut de la caixa 

 
 
 

Monza 

Quantitat Material 

1 Caixa que conté tot el joc 

1 Manual de regles de joc (8 idiomes) 

1 Manual de regles de joc (català) 

1 Tauler 

6 Cotxes de colors diferents (en una bossa de plàstic) 

6 Daus (en una bossa de plàstic) 

1 Llista del contingut de la caixa 
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Speed cups 

Quantitat Material 

1 Caixa que conté tot el joc 

1 Bressol amb el joc 

1 Manual de regles de joc (4 idiomes) 

1 Manual de regles de joc (anglès) 

24 Cartes (en una bossa de plàstic) 

20 Cubilets (4 jocs de 5 colors diferents) 

1 Timbre 

1 Llista del contingut de la caixa 

Speed cups 2 

Quantitat Material 

1 Caixa que conté tot el joc 

1 Manual de regles de joc (castellà) 

1 Manual de regles de joc (català) 

1 Manual de regles de joc (anglès) 

19 Cartes (en una bossa de plàstic) 

10 Cubilets (2 jocs de 5 colors diferents) 

1 Llista del contingut de la caixa 
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Fuerza de dragón 

Quantitat Material 

1 Caixa que conté tot el joc 

1 Manual de regles de joc (6 idiomes) 

1 Manual de regles de joc (català) 

4 
Dracs de fusta de diferents de colors 
(en una bossa de plàstic) 

4 Coves (en una bossa de plàstic) 

8 Peces volcà (tauler) (en una bossa de plàstic) 

16 Cartes drac 

1 Llista del contingut de la caixa 

 

Fantasma Blitz. Quin ensurt! 

Quantitat Material 

1 Caixa metàl·lica que conté tot el joc 

1 Bressol amb el joc 

1 Manual de regles de joc (Cat, Cast i portuguès) 

1 Manual de regles de joc (anglès) 

60 Cartes (en una bossa de plàstic) 

1 Fantasma blanc (en una bossa de plàstic) 

1 Barret vermell 

1 Ampolla verda (en una bossa de plàstic) 

1 Bidó blau (en una bossa de plàstic) 

1 
Ratolí gris amb cua vermella 
(en una bossa de plàstic) 

1 Llista del contingut de la caixa 

 
Llista del contingut de tots els jocs 
 


