EGY JÁTÉKOS KÖRE

GYŰJTSD HÁT A SZETTEKET, ÉS TÉRJ KI
A BURRITÓK ELŐL, HOGY MEGSZEREZD
A CSATTANÓS GYŐZELMET!

ELŐKÉSZÜLETEK

HÚZZ

Keverd meg jól a paklit, és ossz mindenkinek
nagyjából 15 kártyát képpel lefelé (nem baj, ha nem
pontos, csak nagyjából 15 körül legyen). A szerzett
lapokat, mindenki tegye a jobb oldalára, ez lesz a
Személyes Húzópaklija.

közösségi húzópaklik

MICSODA KUPI!

NE DOBJA A BURRITÓT SZEMRE,
ARCRA, FEJRE!

Igyekezz minél gyorsabban 3 lapos
szetteket összegyűjteni úgy, hogy
előbb mindig eldobsz egy lapot,
majd a helyére húzol a Személyes
Húzópaklidból egy másikat.
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Burritó Bunyó kártya két színben
is van, egy szabályos szetthez a
színeknek is egyezniük kell!
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HÁBORÚ

Ha kijátszol 3 Burritó Párbaj kártyát,
P
válassz két játékost (az egyik lehetsz akár PÁRBAPÁJRBÁARJBAJ
te magad is). A párbajozó felek magukhoz
vesznek egy-egy burritót, és hátukat
egymásnak vetve, felkészülnek a Párbajra. Együttesen
visszaszámolnak 3-tól: „3, 2, 1, Burritó!” Minden
számra egyet lépve távolodnak egymástól, majd a
„Burritóra” visszafordulnak, és dobnak. Akit előbb
eltalálnak, az elveszíti a Párbajt.
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Burritó KÁRTYASZETTEK: +2 pont
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3 LÉPÉS, FORDUL ÉS TŰZ!
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Ha a kezedbe kerül 3 egyező mintájú
lap, tedd le őket magad elé, képpel
felfelé egy összerendezett halomba. (Ez lesz a
Pontozópaklid.) Majd húzz 3 lapot a Személyes
Húzópaklidból.

BurritóBIBIK: –1 pont

SOSEM lehet több, mint 5 lap a kezedben, szóval
mindig húzás előtt kell lapot eldobnod.

Ezekről hamarosan beszélünk

BURRITÓ BURRITBUR

ÁBHOÁÓB ITÓ
HÁBOHRÚ
RÚORÚ
R

A Csaták végén tedd vissza a burritókat az asztalra,
és vegyétek kézbe a kártyákat. Majd aki kikiáltotta
a Háborút, visszaszámol (3, 2, 1, Burritó!), és már
folytathatjátok is.
A csata győztesének, azon kívül, hogy nem kap
mínusz pontot, semmilyen egyéb jutalma sincs.

KEZDÉS
A játékmenet megkezdéséhez számolj vissza:
3, 2, 1, Burritó!

PÁRBAJ

SIMA KÁRTYASZETTEK: +1 pont
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Ha elvesztettél egy Csatát, vegyél
magadhoz egy Burritóbibit, és rakd a
Pontozópaklid mellé. A Burritóbibik –1
pontot érnek. Csak egy bibit kell kiosztani
minden csata végén.
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Minden 3 lapos „burritó” kártyaszett (Bunyó, Háború
vagy Párbaj) 2 pontot ér, ráadásul olyankor még egy
csata is kezdetét veszi.

Minden játékos húzza fel a személyes húzópaklija 5
legfelső lapját, és nézze át őket. A paklik maradékát
mindenki hagyja ott.

BURRITÓ

Ha kijátszol 3 Burritó Háború kártyát,
HÁBO
HÁBO
RÚ RÚ
rajtad kívül az összes játékos háborúzni
HÁBORÚ
kezd. Ilyenkor az összes résztvevő
igyekszik minél hamarabb burritóhoz
jutni, és hozzávágni azt egy másik játékoshoz.
Az első játékos – továbbra is rajtad kívül –, akit
eltalál egy burritó, elveszíti a Háborút.

A Személyes Húzópaklik előbb-utóbb
elkerülhetetlenül rendetlenek lesznek.
Rá se ránts! Húzd fel, amit érsz, és
pörögjön a játék!

Rendezzétek úgy, hogy minden játékos elérjen
legalább egy burritót és egy Közösségi Húzópaklit.

Figyelem!

AZ OLVASÁS AZ ELKÉPZELHETŐ
LEGROSSZABB MÓDJA A JÁTÉKTANULÁSNAK.
INKÁBB LESD MEG AZ OKTATÓVIDEÓNKAT
(ANGOL NYELVEN) AZ ALÁBBI CÍMEN:
WWW.THROWTHROWBURRITO.COM/HOW

HÉ, TE! NE BÚJD MÁR ANNYIT EZT A FECNIT!
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Ha a Személyes Húzópaklid kifogyna, húzhatsz
bármelyik kézreálló Közösségi Húzópakliból,
de vissza kell térned a személyeshez, amint újra lesz
benne kártya.

Minden sima kártyaszettért 1 pont jár
a forduló végén. Gyűjtsd ezeket magad
előtt a Pontozópaklidban.

burritóbibik

BURR

BUNYÓ KÁRTYASZETTEK

PONTOZÁS

személyes
húzópaklik
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RITÓ ITÓ
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BU BUN
BUNYÓ NYÓ YÓ

HÚZZ

DOBJ

A kártyák játékosról játékosra vándorolnak az asztal körül.

burritó

JÁTÉKMENET

HÚZZ

DOBJ

Csak ketten vagytok? Először olvasd el ezt az oldalt, majd
a papír túlsó oldalán olvasd el a kétfős változat szabályait!

BUNYÓ
Ha kijátszol 3 Burritó Bunyó kártyát,
a jobbodon, illetve a bal oldaladon ülő
játékos csatája azonnal kezdetét veszi.
Amilyen gyorsan csak tudnak, szerezniük
kell egy burritót, és meg kell dobniuk
a másikat. Amelyiket előbb ér találat,
az elveszíti a Bunyót.

DOBJ

Kerüljenek a burritók és a burritóbibik az asztalra.

EREDETI KIADÁS

DOBJ

HÚZZ

A megmaradt lapokat szedd kétfelé, és rakd képpel
lefelé mindenki számára elérhető helyre. Ezek lesznek
a Közösségi Húzópaklik.

COPYRIGHT EXPLODING KITTENS 2020

Mindig a Személyes Húzópaklidból húzz, és mindig
képpel lefelé a tőled balra ülő játékos Személyes
Húzópaklijára dobd el a lapjaid.

EGY CSATA VÉGE

Ha összeszedsz 3 egyező burritókártyát, tedd azokat
is a Pontozópaklidba, és kurjantsd el a csata nevét:
Bunyó, Háború vagy Párbaj! Ezután szüneteltessétek
a csata végéig az alap játékmenetet.

GYŐZELEM

HIBÁZÁS
Ha nem a megfelelő kártyákat kijátszva kiáltottál
ki Csatát, akkor te veszíted el azt. Ha úgy veszel
magadhoz burritót, hogy te nem is Csatázol, szintén te
veszítesz. Mindkét esetben a Csata azonnal véget ér.

ETTEG

A játék két fordulón keresztül
tart. Az első forduló akkor
ér véget, amikor az utolsó
Burritóbibi is gazdára lelt. A
legtöbb pontot szerző játékos
– a forduló nyertese – vegye
magához a RETTEGD HÚSOM!
jelvényt, és büszkén hencegve
tegye azt maga elé. Ezután készítsétek elő újra a
játékot, és egy új forduló veszi kezdetét.

R

Némely szett kijátszása miatt burritócsatákat kell
vívni, ahol az a játékos, akit először eltalálnak, elveszít
egy pontot.

CSATÁK

Bevetted! Nincsenek körök! Mindenki egyszerre
cselekszik.

D

Ez nem egy átlagos kártyajáték… Ebben pihe-puha burritókkal fogjátok
megdobálni egymást. Érdemes hát teret biztosítani, elpakolni nagyi porcelánját és a többi törékeny, robbanó holmit… El fog szabadulni a pokol…

FIGYELEM!

JÁTÉKOSOK SZÁMA: 2–6
A DOBOZ TARTALMA: 120 KÁRTYA
2 BURRITÓ
6 BURRITÓBIBI
1 RETTEGD HÚSOM! JELVÉNY

SZABÁLYOK

BURRITÓ HAJÍTÓ

A CÉL
A játék célja, hogy a legtöbb pontot szerző
játékosként diadalmaskodj két fordulón keresztül.
Ehhez háromdarabos, egyező lapokból álló szetteket
kell kijátszani a lehető leggyorsabban.

HÚ

SOM

!

Ha a második forduló végén ismét a RETTEGD
HÚSOM! jelvény hordozója szedi össze a legtöbb
pontot, akkor ő meg is nyerte a játékot. Ha nem,
akkor egy Párbajjal kell eldönteni, ki nyert a két
fordulógyőztes közül.

DÖNTETLENEK

Ha egy forduló végén a két legtöbb pontot
szerző játékos között döntetlen alakulna
ki, vívjanak Párbajt a győzelemért.
Ha 3 vagy több játékos közül kell győztest
választani, akkor egy utolsó vérig folyó
Háborút fognak vívni. Ilyenkor keverjétek
össze az egész paklit, majd húzzatok
addig, míg egy Háború kártyát nem fedtek
fel. Az érintett játékosok ezután rögvest
megkezdik a csatát. Akit eltalálnak, az
nem nyúlhat többet burritóhoz. Az utolsó
„túlélő” nyer.

ENNYI VOLT! IRÁNY JÁTSZANI!
HA LENNE MÉG
KÉRDÉSED A CSATÁK
MENETÉRŐL, OLVASD EL
A MÁSIK OLDALT IS!
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Ebben a játékmódban bármikor húzhatsz a Közösségi Húzópakliból. (Nem kell megvárnod,
hogy kiürüljön a Személyes Húzópaklid.)

KIS SZOBÁS VERZIÓ

A Párbaj menete pont úgy történik, mint
az alapjátéknál, tehát nem kell a hát mögött
áttenni a burritót a dobás előtt.

Ha a játékteretekben nincs elég hely egy
valamirevaló ütközet lebonyolításához,
a következő szabályt alkalmazzátok: minden
Csatában minden játékosnak az aktuális első
dobása előtt át kell tennie a burritót
a háta mögött az egyik kezéből a másikba.
(Ez mindenkinek biztosít elég időt ahhoz, hogy
még a körülményekhez képest is találjanak
megfelelő fedezéket.)

Keverd össze mindkét
paklit, használjátok az
összes Burritóbibit és
mind a 4 burritót, de csak
egy RETTEGD HÚSOM!
jelvényt.

Ha két példányod is van
a Burritóhajítóból, akkor
akár tizenkét játékost is
leültethetsz egy jó kis
burritóütközethez.

DUPLA PAKLI

Csalni. Csalásnak minősül minden olyan cselekedet,
amiről úgy érzed, hogy az bizony csalás. Ha csalsz,
elveszíted a Csatát és a méltóságod.

Az asztalról a másik játékosra csapni a
burritót. A találathoz el kell dobni a burritót.

Más játékost megakadályozni, hogy felvegyen
egy burritót.

JÁTÉKVÁLTOZATOK

A Párbaj menete pont úgy történik, mint az alapjátéknál, tehát nem kell a hát mögött átadni
a burritót a dobás előtt. Egyszerűen számoljanak közösen vissza, lépjék le a lépéseiket,
forduljanak és dobjanak kegyetlenül.

NEM TEHETED MEG

Ha megpróbálod elkapni a
feléd röppenő burritót, és bár
ügyetlenkedsz először, de mégis
sikerül elkapnod még az előtt, hogy
máshoz érne (asztal, szék, fal stb.),
akkor az elkapásnak minősül.

Megpróbálhatsz akkor is elkapni
egy burritót, ha közben amúgy
a kezedben van a másik is.

Ha elkapod a feléd dobott burritót,
a burritót eldobó játékos veszíti el
a Csatát.

ELKAPÁS

Ha egy Csata kimenetele nem
egyértelmű, mert két játékost egyszerre
ért találat, akkor egy Párbajjal kell
feloldaniuk a döntetlent.

DÖNTETLENEK A CSATÁKBAN

Egynél több burritó legyen nálad egyszerre
(persze, ha elkapás miatt lett kettő, az nem
probléma).

MÉG TÖBB CSATASZABÁLY

Mellé ment dobás után a felszabadult
burritót bármelyik Csatában részt
vevő játékos magához veheti, és
dobhat is újra vele.

Mellé megy, ha a találat előtt a
burritó megpattanna bármi máson is.
(Asztalon, széken, másik játékoson,
másik burritón stb.)

Egy kétfős játékban minden Csata a két játékos között zajlik, függetlenül a Csata típusától.
Minden Csatában mindkét játékosnak az aktuális első dobása előtt a burritót a háta mögött
át kell tennie az egyik kezéből a másikba. (Ez ad egy lélegzetvételnyi reakcióidőt annak a
játékosnak, aki nem a kikiáltója volt a Csatának.)

KÉTFŐS VÁLTOZAT

Elfuthatsz, elbújhatsz,
húzhatod az időt, mielőtt
egy Párbajban „tüzet nyitnál”.

Még a burritódat is
használhatod pajzsként,
hogy azzal térítsd el a
feléd dobott burritót.

Kitérhetsz, lebukhatsz
és használhatsz tárgyakat
vagy más játékosokat
pajzsként.

MEGTEHETED

Az első sikeres találat után a Csata
azonnal véget ér.

Találatnak az minősül, ha a találat
után a földre vagy más tárgyra
pattan a burritó.

Mellé megy, ha eldobod a burritót,
és nem találsz el másik, Csatában
részt vevő játékost.

Ha eldobod a burritót, és ezzel
eltalálsz egy másik, a Csatában
részt vevő játékost, akkor találatot
szereztél.

Ha csatában részt nem vevő játékost
találsz el, akkor is Mellé!

MELLÉ

TALÁLAT

TALÁLAT, MELLÉ ÉS ELKAPÁS

Ha két vagy több bármilyen típusú Csata
törne ki nagyjából egyszerre, akkor
inkább Háború robban ki az összes
játékos között. Ilyenkor bármelyik
játékos magához ragadhat egy burritót,
és bárkit meg is lehet dobni. Az
első játékos, aki bekap egy találatot,
magához vesz egy Burritóbibit.
Még a Háborúk végén is csak egy bibit
kell kiosztani.

A Csaták alatt az első játékos, akit
eltalálnak egy burritóval, elveszíti a
csatát. Az összes játékos, aki nem vesz
részt a csatában, le kell tegye a kezéből
a kártyáit, és fel kell függesztenie a
játékot addig, amíg a Csata végbe nem
megy.

Csak a csatában részt vevő játékosok
megdobása számít találatnak.

TÖBB CSATA EGY IDŐBEN

CSATASZABÁLYOK

A játékot Matthew Inman és Elan Lee tervezte,
Brian Spence alapötlete alapján.
Fejlesztette a ROBBANÓ CICÁK csapata.

APRÓSÁGOK A CSATÁKRÓL

BURRITÓHAJÍTÓ

