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Karty Bicycle ANNE STOKES II DARK
HEARTS - USPC
Cena

21,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

US-BC-annystokes2

Producent

USPCC - U.S. Playing Card Compa

Indeks

standardowy

Materiał

plastikowane

Przeznaczenie

do gry, do sztuczek magicznych

Liczba kart w talii

54 karty (2 jokery)

Typ

pokerowe (63 × 89 mm)

Opis produktu
KARTY BICYCLE ANNE STOKES II DARK HEARTS
Karty BICYCLE ANNE STOKES II DARK HEARTS to talia kolorowych kart - jest to kontynuacją bardzo udanej wersji 1. Na każdej karcie znajdują się
dzieła sztuki Anne Stokes. Niesamowite wzory i portrety życia fantazy ilustratorki pojawiły się na wielu okładkach książek i gier, jej sztuka
została powszechnie uznana. Wszystkie twarze na awersach są wielkim dziełem sztuki, ale również doskonałymi kartami dla magów i
kolekcjonerów. To unikalna talia. Sztuka Fantasy Anne Stokes jest opisywany na wielu okładkach książek i gier. Anne Stokes jest uważana za
jednego z najlepszych ilustratorów fantazy i malarstwa gotyckiego na świecie. Jej efektowne wzory i portrety fantazji są powszechnie uznane.
Świat fantazji obejmuje szeroki zakres tematów, od romantycznego i magicznego do ciemnych gotyckich Wampirów. Anne Stokes 2 to talia,
która powinna znaleźć się w kolekcji.
Karty BICYCLE ANNE STOKES II DARK HEARTS podobnie jak inne karty marki Bicycle, znane są z wysokiej jakości i drukowane są sekretną
formułą „Air Cushion” (posiadają opatentowany poduszkowe wykończenie), która sprawia, że karty Bicycle mają dłuższą żywotność, łatwiej się
tasują i układają w wachlarze. Polecane są przez iluzjonistów.

Producent
USPCC - amerykański producent kart do gry i sztuczek
Od ponad 130 lat firma U.S. Playing Card Company jest liderem w produkcji i
dystrybucji kart do gry dobrze znanych i renomowanych marek, takich jakBICYCLE, BEE,
KEM i AVIATOR. Karty firmy USPCC to karty najwyższej jakości, ulepszane i
udoskonalane nabytym doświadczeniem. Karty doskonale znane wśród początkujących
jak i wytrawnych graczy, używane w najbardziej znanych kasynach oraz w turniejach
sportowych, a także przez iluzjonistów do sztuczek magicznych.
Karty marki Bicycle, znane są z wysokiej jakości i drukowane są sekretną formułą „Air
Cushion” (posiadają opatentowane poduszkowe wykończenie), która sprawia, że karty
Bicycle mają dłuższą żywotność, łatwiej się tasują i układają w wachlarze. Polecane są
przez iluzjonistów.
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