Þetta er ekki venjulegur spilaleikur – hann snýst m.a. um að kasta
mjúkum burrito-vefjum í vini þína og fjölskyldu. Búið til gott rými,
fjarlægið allt gler og annað brothætt…. þetta verður klikkað.

AÐVÖRUN

INNIHALD: 120 SPIL
2 BURRITO-VEFJUR
6 BURRITO-MARBLETTIR
1 ÓTTIST MIG MERKI

LEIKMENN: 2-6

LEIKREGLUR

THROW THROW BURRITO

MARKMIÐ

ÞÚ ÁTT LEIK

Markmið leiksins er að vinna tvær umferðir með
því að skora sem flest stig. Þú skorar stig með því
að láta spilin ganga um borðið og safna slögum úr
3 spilum eins hratt og þú getur.
Ákveðin sett setja í gang orrustur þar sem sá fyrsti
sem fær í sig burrito-vefju missir stig.

ORUSTUR

Leikmenn skiptast ekki á að leika! Allir gera
samtímis.
Dragðu spil úr persónulega dragbunkanum þínum
til hægri og kastaðu spili með framhliðina niður í
persónulegan dragbunka leikmannsins til vinstri.

SAFNAÐU SLÖGUM OG FORÐASTU
FLJÚGANDI BURRITO TIL AÐ
VERÐA SIGURVEGARI!

kasta

draga

draga

kasta

UNDIRBÚNINGUR

kasta

Bara tveir leikmenn? Lestu þessa hlið fyrst og skoðaðu
svo kaflann um leiktilbrigði hinu megin á bæklingnum.

draga

Stokkaðu spilastokkinn og gefðu hverjum leikmanni
ca. 15 spil (þau þurfa ekki að vera nákvæmlega
15, bara sem næst því). Settu þinn persónulega
dragbunka hægra megin við þig.

draga

kasta

Spilin færast á milli leikmanna í kringum borðið.

Skiptu restinni af spilunum í tvo nokkurn veginn
jafna bunka og leggðu niður á hvolfi á mitt borðið
til að mynda sameiginlega bunka.
Leggðu burrito-vefjurnar og burrito-marblettina á
mitt borðið.

ALGJÖR GLUNDROÐI

Community Piles

persónulegur
Personal
Draw
dragbunki
Pile

EKKI KASTA BURRITO-VEFJUNUM Í AUGU,
ANDLIT EÐA HÖFUÐ.

Aðvörun!

FARÐU FREKAR Á NETIÐ OG HORFÐU
Á LEIÐBEININGARMYNDBANDIÐ OKKAR:
WWW.THROWTHROWBURRITO.COM/HOW

VERSTA LEIÐIN
TIL AÐ LÆRA SPIL ER AÐ LESA.

HEY! EKKI LESA ÞESSAR REGLUR!

Hver leikmaður ætti að hafa a.m.k. eina burrito-vefju og
a.m.k. einn sameiginlegan bunka innan seilingar.

UPPRUNALEG ÚTGÁFA

HÖFUNDARRÉTTUR EXPLODING KITTENS 2020

VENJULEGUR SPILASLAGUR: +1 STIG

Hver leikmaður dregur að hámarki 5 spil úr
persónulega dragbunkanum sínum og skoðar þau.
Restin af bunkanum er áfram höfð á hvolfi.
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Það eru tvenns konar áflogsspil.
Slagur má ekki innihalda báðar
gerðirnar.
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STRÍÐ

Þegar þú spilar út 3 eins
einvígisspilum, velur þú einhverja
EINIVÍGI
EINVÍG EINVÍGI
2 leikmenn (þ.m.t. þig ef þú vilt).
Þessir leikmenn ná sér í burrito-vefju
og standa bak í bak. Báðir leikmenn
telja samtímis niður og segja „3, 2, 1, burrito!“
Fyrir hverja tölu sem þeir nefna, taka báðir leikmenn skref beint áfram frá hverjum öðrum og á
„Burrito!“ snúa þeir sér við og kasta. Sá fyrri sem
fær í sig burrito-vefju tapar einvíginu.
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Þegar þú færð slag með 3 eins
spilum, leggðu þau þá fyrir framan
þig í einum bunka (stigabunkinn þinn) og dragðu 3
spil í viðbót úr persónulega dragbunkanum þínum.
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Burrito-Marblettir: -1 stig

Þetta verður útskýrt rétt bráðum.

AÐ SIGRA
Spilað er í tveimur umferðum.
Fyrstu umferð lýkur þegar
búið er að útdeila síðasta
burrito-marblettinum. Sá
leikmaður sem er með
flest stig sigrar þá umferð.
Sigurvegari umferðarinnar
fær Óttist mig merkið og
sýnir það með stolti á borðinu
fyrir framan sig. Því næst er öllu komið aftur í
byrjunarstöðu á borðinu og önnur umferð spiluð.
Ef sá sem er með Óttist mig merkið sigrar aftur
í lok 2. umferðar, er það sigurvegari leiksins. Ef
einhver annar vinnur aðra umferðina, þurfa þessir
tveir leikmenn að heyja einvígi til að ákvarða
sigurvegarann.

JAFNTEFLI

Ef 2 leikmenn eru jafnir í lok annarrar hvorrar
umferðarinnar, er jafnteflið leyst með einvígi.
Ef 3 eða fleiri leikmenn eru jafnir, er allur bunkinn
stokkaður aftur og 1 leikmaður dregur þar til
stríðsspil kemur upp (þetta tryggir að allir jöfnu
leikmennirnir hefji orustuna samtímis). Þetta er
stríð á milli jafnra leikmanna. Þegar þú dettur út,
máttu ekki snerta burrito-vefju. Haldið er áfram þar
til 1 leikmaður stendur eftir.

MISTÖK

ÞANNIG ER ÞAÐ!
FARÐU OG SPILAÐU!

Ef þú ert ekki með rétt 3 spil í slag þegar þú
lýsir yfir orustu, tapar þú orustunni. Ef þú grípur
burrito-vefju fyrir mistök þegar þú ert ekki í orustu,
tapar þú samt orustunni. Í báðum tilvikum lýkur
orustunni um leið.

EF ÞÚ HEFUR SPURNINGAR
UM ORUSTUR, SKOÐAÐU
HINA HLIÐINA.

ÞRJÚ SKREF, SNÚA OG KASTA.
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AÐ BYRJA

Veljið leikmann til að segja „3, 2, 1, burrito!“ til að
hefja leikinn.
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Þú mátt ALDREI hafa fleiri en 5 spil á hendi, svo
kastaðu alltaf spili áður en þú dregur annað.
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ORUSTUSPILASLAGUR: +2 STIG
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Sigurvegari orustu fær ekkert nema að sleppa við mínusstigin.
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EINVÍgi

Ef þú færð slag af 3 burrito-orustuspilum (áflog, stríð
eða einvígi), færðu 2 stig og þá byrjar LÍKA orusta.

Reyndu að safna 3 eins spilum
eins hratt og þú getur með því
að kasta spilum af hendi (einu í
einu) og draga ný úr persónulega
dragbunkanum þínum.

Þegar þú spilar út áflogaslag,
fljúgast leikmennirnir til hægri og
vinstri við þig á. Hvor þeirra ætti að
reyna að grípa burrito-vefju sem
fyrst og kasta í hinn. Sá fyrri sem
fær í sig burrito-vefju tapar
áflogunum.

BURRITOBURRITO
ITO

Ef þú færð slag af 3 eins spilum, færðu 1 stig.
Leggðu hann niður í stigabunkann fyrir framan þig.

burrito-marblettir

Eftir orustuna er burrito-vefjunum skilað á borðið
og leikmenn taka aftur upp spilin sín. Leikmaðurinn
sem hóf orustuna telur „3, 2, 1, burrito!“ til að hefja
leikinn aftur.

BURR

STIG

Burrito Bruises

ÁFLOG

Þegar þú spilar út 3 eins
stríðsspilum, hefja allir leikmennirnir
STRÍÐ
STRÍÐ
STRÍÐ
við borðið (nema þú) stríð og reyna
að grípa burrito-vefju sem fyrst og
kasta í annan leikmann. Sá fyrsti sem
fær í sig burrito-vefju (nema þú) tapar stríðinu.

Persónulegi dragbunkinn þinn verður mjög
óreglulegur eftir því sem leikmaðurinn
við hliðina kastar spilunum sínum í
hann. Fástu ekki um það – dragðu það
sem þú getur og haltu áfram!

burrito
Burrito

-vefja

Þegar þú safnar 3 eins orustuspilum, leggðu þau í
stigabunkann þinn og kallaðu tegund orustunnar:
áflog, stríð eða einvígi. Þegar orusta er kölluð,
stöðvast leikurinn.

ÁFLOGSSPILASLAGIR

Ef persónulegi dragbunkinn þinn klárast, máttu draga
úr öðrum sameiginlega bunkanum. Þú verður að
halda áfram að draga úr persónulega dragbunkanum
um leið og einhver spil eru aftur kominn í hann.

sameiginlegir bunkar

ORUSTU LÝKUR

Ef þú tapar orustu, tekur þú burritomarblett og setur í stigabunkann þinn.
Burrito-marblettir þýða -1 stig. Aðeins
1 burrito-marblett er útdeilt í hverri
orustu.

Ef þú hittir leikmann sem er ekki í
orustunni, hefur þú misst marks.

Ef burrito-vefja skellur á þér og
skoppar á gólfið eða annan hlut, ert
þú hittur.

Að auki, máttu draga úr öðrum hvorum sameiginlega bunkanum eða persónulega
dragbunkanum hvenær sem er (þú þarft ekki að bíða þangað til persónulegi
dragbunkinn klárast).

Einvígi í 2-manna leik virka alveg eins og venjulega (þú þarft ekki að skipta um hendi
fyrir aftan bak) en báðir leikmenn verða að telja samtímis niður „3, 2, 1, burrito!“ á
meðan þeir taka sér stöðu, snúa sér og kasta.

ÞÚ MÁTT EKKI

Ef þú reynir að grípa burrito-vefju,
missir hana og nærð henni aftur, hefur
þú gripið hana svo framarlega sem
hún lendi ekki á öðrum hlut (t.d. borði,
stóli, vegg) þegar þú missir hana.

Þú getur gripið burrito-vefju á meðan
þú heldur á annarri og orustu lýkur
þegar burrito-vefja er gripin.

Ef þú grípur burrito-vefju sem var
kastað í þig, tapar sá orustunni sem
kastaði vefjunni.

AÐ GRÍPA

Ef einhverjar orustur enda með jafntefli
vegna þess að 2 leikmenn fengu á
sig burrito-vefju, verða þeir að leysa
jafnteflið með einvígi.

JAFNTEFLI Í ORUSTU

Einvígi í litlu rými virka alveg eins og venjulega
(þú þarft ekki að færa burrito-vefjuna á milli
handa fyrir aftan bak).

TILBRIGÐI FYRIR LÍTIL RÝMI

Ef verið er að spila í herbergi þar sem er ekki
nægt rými fyrir venjulegar orustur eða hvergi er
hægt að fela sig, má bæta við eftirfarandi reglu:
Í fyrsta kasti hvers leikmanns, þurfa þeir að
lauma burrito-vefjunni úr annarri hendinni í hina
fyrir aftan bak (þá hafa allir aðeins meiri tíma til
að undirbúa orustuna eða finna skjól).

Stokkið báða stokkana
saman, notið alla 12
burrito-marblettina, 4
burrito-kastvefjur en
aðeins EITT Óttist mig
merki.

2 STOKKAR

Ef þú ert með 2 eintök af
Throw Throw Burrito og
fleiri en 6 leikmenn, er
hægt að sameina spilin
fyrir allt að 12 leikmenn.

Svindla. Ef það virðist vera svindl, er það sennilega svindl.
Ef þú svindlar, tapar þú orustunni.

Slá burrito-vefju á borðinu í átt að leikmanni,
það verður að kasta henni.

Hindra annan leikmann frá því að taka upp
burrito-vefju.

Halda á fleiri en 1 burrito-vefju í einu (nema þú
grípir eina á meðan þú heldur á annarri).

LEIKTILBRIGÐI
Í 2-manna leik, eru allar orustur á milli leikmannanna 2, óháð af hvaða tagi orustan
er. En í fyrsta kasti hvers leikmanns, þurfa þeir að lauma burrito-vefjunni úr annarri
hendinni í hina fyrir aftan bak (þetta veldur dálítilli tímatöf og gerir orustuna
sanngjarnari/fyndnari fyrir leikmanninn sem hóf ekki orustuna).

TILBRIGÐI FYRIR TVO LEIKMENN

Hlaupa, fela þig eða tefja áður
en þú kastar í einvígi.

Nota burrito-vefju sem skjöld
til að bægja frá burrito-vefju
sem stefnir á þig.

Hlaupa, hopa, beygja þig eða
nota hluti eða aðra leikmenn
sem skjöld.

ÞÚ MÁTT

FLEIRI ORUSTUREGLUR

Þegar einhver leikmaður missir marks,
má annar leikmaður í orustunni taka
upp burrito-vefjuna og kasta henni
strax aftur.

Ef burrito-vefjan lendir á öðrum hlut
(borði, stól, öðrum leikmanni sem er
ekki í orustunni, annarri burrito-vefju
o.s.fr.) áður en hún kemst í snertingu við
þig, hefur sá sem kastaði misst marks.

Alltaf þegar þú kastar burrito-vefju
og hittir ekki annan þátttakanda í
orustunni, hefur þú misst marks.

Alltaf þegar þú kastar burrito-vefju
og hún lendir á öðrum þátttakanda í
orustunni, hefur þú hitt.

Orustunni lýkur alltaf eftir kast þar
sem leikmaður er hittur.

AÐ MISSA MARKS

HITTA

AÐ HITTA, MISSA MARKS OG GRÍPA

Ef 2 eða fleiri orustum af einhverju tagi er
lýst yfir nokkurn veginn samtímis, byrja
allir leikmenn við borðið stríð. Hvaða
leikmaður sem er má grípa burrito-vefju
og kasta í hvaða annan leikmann sem
er. Fyrsti leikmaðurinn sem er skotinn
verður að taka burrito-marblett. Aðeins 1
burrito-marbletti er útdeilt í lok stríðsins.

Í orustu tapar sá leikmaður sem fyrstur
er skotinn niður. Allir leikmenn sem ekki
taka þátt í orustunni verða að leggja
niður spilin sín og hætta að spila á
meðan orustan fer fram.

Að hitta leikmann sem er ekki
þátttakandi í orustunni, er eins og að
missa marks.

MARGAR ORUSTUR SAMTÍMIS

ORUSTUREGLUR

Upprunaleg leikjahönnun: Brian Spence
Höfundar: Matthew Inman og Elan Lee
Vöruþróun: Exploding Kittens

BLÆBRIGÐI ORUSTU

THROW THROW BURRITO

