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RODZAJE BURRDY

Pamiętaj, że w grze występują
2 rodzaje kart „Burrda” (zielone
i różowe). W zestawie nie możesz
mieć kart w 2 różnych kolorach.

ALE BAŁAGAN!

stosy wspólne

Community Piles

Personal Draw
stosPile
gracza

Twój stos kart nigdy nie będzie równo ułożony, skoro
inny gracz odrzuca na niego swoje karty.
Nie przejmuj się tym! Po prostu dobieraj
pierwszą lepszą kartę i graj dalej.

Burrito

burrito
Burrito Bruises

REMISY

znaczniki obrażeń

Jeśli na koniec dowolnej rundy 2 graczy
remisuje ze sobą, muszą stoczyć pojedynek.

UWAGA!

NIE CELUJCIE W GŁOWĘ, TWARZ I OCZY
INNYCH GRACZY.

3… 2…1…

burrito!

3 KROKI, OBRÓT I RZUT.

Za chwilę to wyjaśnimy.

Jeśli remis dotyczy 3 albo więcej graczy,
potasujcie wszystkie karty i utwórzcie z nich
zakryty stos. Wybierzcie 1 nieremisującego
gracza, który będzie dobierał karty tak
długo, aż pojawi się karta „Wojna na burrito”
(dzięki temu wszyscy remisujący gracze
rozpoczną walkę w tym samym czasie).
Gdy ktoś zostanie trafiony, odpada i nie
może dotykać burrito. Kontynuujcie wojnę
do momentu, gdy zostanie tylko 1 gracz.

GRA 2-OSOBOWA

Ponadto przez całą rozgrywkę możecie dobierać karty albo z dowolnego stosu wspólnego, albo ze swojego stosu (nie musicie czekać, aż Wasze stosy się wyczerpią, aby
dobierać ze stosów wspólnych).

Pojedynki rozgrywacie według standardowych zasad (nie musicie przekładać burrito
za plecami), ale pamiętajcie, aby razem odliczać „3, 2, 1, burrito!”, odmierzać kroki,
odwracać się i rzucać.

W rozgrywce 2-osobowej wszystkie bitwy bez względu na ich rodzaj rozgrywacie
między sobą. Zasady bitew się nie zmieniają, ale przed każdym pierwszym rzutem
musicie za plecami przełożyć burrito z jednej ręki do drugiej (dzięki temu bitwa będzie
sprawiedliwa i o wiele zabawniejsza, jeśli ktoś zapomni o tej zasadzie i tego nie zrobi).

W małych pomieszczeniach pojedynki na
burrito rozgrywacie według standardowych
zasad (nie musicie przekładać burrito za
plecami).

GRA W MAŁYM POKOJU

Jeśli gracie w pomieszczeniu, w którym nie
ma dobrych kryjówek, wprowadźcie zasadę
dodatkową: przed każdym pierwszym
rzutem musicie za plecami przełożyć burrito
z jednej ręki do drugiej (dzięki temu Wasi
przeciwnicy będą mieli więcej czasu na
przygotowanie się).

Do gry będziecie potrzebować 2 talii, 12 znaczników obrażeń, 4 burrito,
ale tylko 1 znacznika
najlepszego gracza.

Jeśli macie 2 egzemplarze
gry i chcecie zagrać
w więcej niż 6 osób,
możecie użyć 2 talii kart.
W rozgrywce weźmie udział
aż do 12 osób.

2 EGZEMPLARZE
GRY

