BUM BUM

vzít

Když zahrajete 3 stejné karty rvačky,
hráč po vaší pravici a hráč po vaší
levici se ihned pustí do vzájemné
rvačky. Každý z nich se co nejrychleji
pokusí popadnout burrito a hodit ho po
soupeři. Ten z nich, který je burritem
zasažen jako první, rvačku prohrává.
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Jste pouze dva? Nejprve přečtěte tuto stranu, pak přejděte
na část s variantami hry na druhé straně tohoto listu.

Zamíchejte balíček karet a rozdejte každému hráči
lícem dolů přibližně 15 karet (nezdržujte se přesným
počítáním – jakýkoliv počet kolem 15ti je v pořádku).
Tuto osobní hromádku položte po své pravici.
Zbývající karty rozdělte na dvě přibližně stejně velké
části a umístěte je lícem dolů doprostřed stolu. To
budou společné hromádky.

SETY KARET RVAČEK

Karty se budou kolem stolu přesouvat od hráče k hráči.
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BUM BUM

burritové
modřiny

Když získáte set 3 burritových karet (rvačka, válka
nebo souboj), bude mít hodnotu 2 bodů a NAVÍC
odstartuje bitvu.

NEHÁZEJTE BURRITA NA HLAVU,
DO OBLIČEJE NEBO OČÍ!

sety běžných karet: +1 bod

Každý hráč si vezme 5 vrchních karet ze své osobní
hromádky a podívá se na ně. Zbytek hromádky
nechá ležet lícem dolů.

PRŮBĚH HRY
Snažte se co nejrychleji získat
3 stejné karty tím, že budete
odhazovat karty ze své ruky (vždy
jen jednu) a brát si nové ze své
osobní hromádky.
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Po bitvě vraťte burrita na stůl a vezměte si své
karty. Hráč, který bitvu vyhlásil, odpočítá „3, 2, 1,
burrito!“ a hra pokračuje.
Vítěz bitvy nezíská žádnou jinou odměnu,
pouze se vyhnul záporným bodům.

ZAČÁTEK HRY
Vyberte hráče, který odstartuje hru hlasitým
odpočítáním „3, 2, 1, burrito!“

Když zahrajete 3 stejné karty souboje,
vyberte 2 libovolné hráče (včetně sebe,
pokud chcete). Oba tito hráči si vezmou
každý jedno burrito a postaví se zády
k sobě. Oba hráči společně odpočítají
„3, 2, 1, burrito!“ Zároveň s každým odpočítaným
číslem udělají oba hráči krok od sebe a při slově
„burrito!“ se otočí a hodí. Ten z nich, který je burritem
zasažen jako první, souboj prohrává.
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Hraje se na dvě kola.
První kolo k ončí, jakmile je
udělena poslední burritová
modřina. V tomto kole
vítězí hráč s nejvíce body.
Vítěz tohoto kola si vezme
odznak Bojte se a hrdě ho
vystaví na stůl před sebe.
Pak opět připravte hru a odehrajte druhé kolo.
Pokud i ve 2. kole zvítězí hráč s odznakem Bojte se,
stává se vítězem celé hry. P
 okud ve 2. kole zvítězí
jiný hráč, musí s držitelem odznaku Bojte se odehrát
souboj, který o vítězi hry rozhodne.

REMÍZA
Pokud mají na konci kola 2 hráči stejný počet
bodů, rozhodnou remízu soubojem.
Pokud remízuje 3 nebo více hráčů, zamíchejte
celý balíček karet a nechte 1 hráče postupně
odkrývat karty, dokud neodkryje kartu války (to
zaručí, že všichni hráči s nerozhodným počtem
bodů začnou bitvu ve stejný okamžik). Nyní mezi
nerozhodnými hráči začne válka. Zasažený hráč
vypadává a už se nesmí burrita dotknout. Válka
pokračuje, až zůstane pouze 1 hráč.

sety bitevních karet: +2 body
Tři kroky, otočka a hod.
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NIKDY nesmíte mít v ruce více než 5 karet, vždy
nejprve kartu odhoďte, než si vezmete novou.
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Když najdete 3 stejné karty, položte je
lícem vzhůru na hromádku před sebe
(vaše bodovací hromádka) a vezměte
si 3 nové karty ze své osobní hromádky.

M BU

Když zahrajete 3 stejné karty války,
všichni hráči u stolu (kromě vás) se
ihned zapojí do války a snaží se co
nejrychleji popadnout burrito a hodit
ho po některém ze soupeřů. Hráč, který je burritem
zasažen jako první (kromě vás), válku prohrává.

Souboj

Když získáte set 3 stejných karet, má hodnotu
1 bodu. Položte ho před sebe na svou bodovací
hromádku.

Každý hráč by měl mít v dosahu nejméně
1 burrito a 1 společnou hromádku.

VAROVÁNÍ!

RADĚJI SE PODÍVEJTE NA
NAŠE INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO:
WWW.THROWTHROWBURRITO.COM/HOW

ČTENÍ JE NEJHORŠÍ ZPŮSOB, JAK
SE HRU NAUČIT HRÁT.

HEJ! NEČTĚTE TATO PRAVIDLA!
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Když prohrajete bitvu, vezměte si
burritovou modřinu a přidejte ji na
svou bodovací hromádku. Burritová
modřina má hodnotu -1 bod. Při
jedné bitvě je udělena pouze 1 burritová
modřina.

VÍTĚZSTVÍ

Válka

TAKOVÝ NEPOŘÁDEK!
Vaše osobní hromádka bude brzy značně neuspořádaná, jak
vám na ni bude další hráč přidávat karty.
Nedělejte si starosti – prostě popadněte, co
můžete, a pokračujte ve hře!

Umístěte burrita a burritové modřiny doprostřed
stolu.

Ve hře jsou dva druhy karet rvaček.
V jednom setu mohou být pouze karty
rvačky jedné barvy.

Pokud vám dojdou karty v osobní hromádce, můžete
si vzít kartu z jedné ze společných hromádek. Jakmile
budete mít opět karty v osobní hromádce, pokračujte
v braní karet z této hromádky.

M BU

Toto není jen obyčejná karet ní hra – obnáší také házení měkkými pěnovými
burrity po vašich přátelích a rodině. Takže si udělejte dostatek prostoru,
sundejte si brýle a schovejte křehké věci... Budou se dít šílené věci.

odhodit

SKLÁDEJTE SETY A N ENECHTE
SE ZASTRAŠIT POLETUJÍCÍMI
BURRITY!

ZÁVĚR BITVY

Rvačka

BU

OBSAHUJE: 120 KARET
2 BURRITA
6 BURRITOVÝCH MODŘIN
1 ODZNAK BOJTE SE

Berte si karty ze své osobní hromádky po pravici
a odhazujte karty lícem dolů na osobní hromádku
hráče po vaší levici.

BUM

HRÁČI: 2-6

BITVY
Když shromáždíte 3 stejné bitevní karty, odložte je
na svou bodovací hromádku a nahlas oznamte druh
bitvy: rvačka, válka nebo souboj. Jakmile je bitva
vyhlášena, zbytek hry se zastaví.

BUM

PRAVIDLA

Některé speciální sety odstartují házecí bitvu, ve
které první osoba zasažená burritem bod ztratí.

HERNÍ KOLO
Žádná herní kola nejsou! Všichni hráči hrají zároveň.

BUM

BUM BUM BURRITO

CÍL HRY
Cílem hry je zvítězit ve dvou herních kolech tak,
že získáte nejvíce bodů. Body získáte předáváním
karet kolem stolu a shromážděním setů 3 stejných
karet tak rychle, jak dokážete.

KDYŽ SE VLOUDÍ CHYBA
burritové modřiny: -1 bod

Pokud vyhlásíte bitvu, ale nemáte správný set
3 karet, bitvu prohráváte.
Pokud popadnete burrito, i když se bitvy
neúčastníte, bitvu prohráváte.
V obou případech bitva ihned končí.

HOTOVO! JE ČAS HRÁT!
POKUD MÁTE OHLEDNĚ
BITVY NĚJAKÉ OTÁZKY,
OTOČTE NA DRUHOU
STRANU.

Tohle vám vysvětlíme za chvilku.
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Souboj v malé místnosti se stále hraje podle
běžných pravidle (burrito si za zády nemusíte
předávat).

Navíc si můžete kdykoliv brát karty jak ze společných hromádek, tak ze své osobní
hromádky (nemusíte čekat, až se vaše osobní hromádka vyprázdní).

Souboj se při hře dvou hráčů hraje běžným způsobem (nemusíte si burrito za zády
předávat), ale oba hráči odpočítají kroky, otočku a hod pomocí „3, 2, 1, burrito!“ společně.

Pokud nemáte dostatek prostoru pro řádné
bitvy nebo vhodná místa ke krytí, přidejte
do hry následující pravidlo: při každém
prvním hodu si musí každý hráč předat za
svými zády burrito z jedné ruky do druhé
(tím všichni získají trochu času se na bitvu
připravit nebo najít kryt).

HRA V MALÉ MÍSTNOSTI

VARIANTY HRY

Smíchejte dohromady
oba balíčky, použijte
všech 12 burritových
modřin, všechny 4 házecí
burrita, ale pouze JEDEN
odznak Bojte se.

Pokud máte k dispozici 2
balení hry Bum Bum Burrito
a hraje více než 6 hráčů,
můžete obě hry smíchat
a hrát a
 ž ve 12 hráčích.

2 BALÍČKY

Švindlovat. Pokud to vypadá jako švindlování, pravděpodobně
to je švindlování. Pokud švindlujete, prohráváte bitvu.

Při hře dvou hráčů se všechny bitvy odehrávají mezi těmito dvěma hráči bez ohledu na typ
bitvy. Nicméně při každém prvním hodu si musí každý hráč předat za svými zády burrito
z jedné ruky do druhé (tím hráč, který bitvu nespustil, získá trochu času na přípravu a bitva
bude férovější a velkolepější).

VARIANTA PRO DVA HRÁČE

Utíkat, ukrývat se nebo
s hodem v souboji takticky
vyčkat.

Bránit jinému hráči vzít si burrito.

Použít burrito jako štít
a odrazit burrito hozené na
vás.

Odpálit burrito směrem k hráči přímo ze stolu.
Musíte burrito hodit.

Držet v jednom okamžiku více než 1 burrito
(kromě případu, kdy ho chytíte, zatímco už jedno
držíte).

NESMÍTE

I když je váš pokus chytit burrito značně
neohrabaný, ale přesto ho nakonec
chytnete, pokud se burrito nedotkne
žádného jiného objektu (stůl, židle,
stěna apod.), jedná se o úspěšné
chytnutí.

Můžete chytit burrito, i když držíte jiné
burrito, ale každé úspěšné chycení
bitvu ukončí.

Pokud chytnete burrito, které po vás
bylo hozeno, hráč, který burrito hodil,
bitvu prohrává.

CHYTNUTÍ

Když bitva skončí nerozhodně, protože
byli zároveň zasaženi 2 hráči, musí tito
hráči remízu rozhodnout soubojem mezi
sebou.

NEROZHODNÁ BITVA

Původní návrh hry: Brian Spence
Návrh hry: Matthew Inman a Elan Lee
Vývoj hry: Exploding Kittens

Utíkat, uhýbat nebo použít
objekty a další hráče jako
štít.

MŮŽETE

DALŠÍ PRAVIDLA BITVY

Po každém minutí může kterýkoliv
bojující hráč burrito popadnout
a ihned znovu hodit.

Pokud burrito zasáhne jiný objekt (stůl,
židli, jiného hráče, jiné burrito apod.)
před tím, než zasáhne vás, jedná se
o minutí.

Pokud zasáhnete hráče, který se bitvy
neúčastní, jedná se o minutí.

Pokud burrito zasáhne nejprve vás, ale
odrazí se k dalšímu objektu nebo na
podlahu, jedná se o zásah.
Po každém úspěšném zásahu bitva
ihned končí.

Kdykoliv hodíte burrito, alenezasáhnete
žádného jiného bojujícího hráče, jedná
se o minutí.

MINUTÍ

Kdykoliv hodíte burrito a zasáhnete
některého jiného bojujícího hráče, jedná
se o zásah.

ZÁSAH

ZÁSAH, MINUTÍ A CHYTNUTÍ

Pokud je přibližně ve stejném okamžiku
vyhlášeno 2 nebo více bitev, všichni
hráči kolem stolu se ihned zapojí do války.
Kterýkoliv hráč může popadnout burrito
a zasáhnout jiného hráče. První zasažený
hráč dostane burritovou modřinu. Na konci
války je udělena pouze 1 burritová modřina.

Hráč zasažený během bitvy jako první
bitvu prohrává. Všichni hráči, kteří se bitvy
neúčastní, odloží karty a přestanou hrát do
doby, než se bitva rozhodne.

Zasažení hráče, který se bitvy neúčastní,
se počítá jako minutí.

VÍCE BITEV ZÁROVEŇ

PRAVIDLA BITVY

NUANCE BITVY

BUM BUM BURRITO

