KARANTÉNNÍ

Zůstaňte doma!
A hrajte hry!

TOTO JE NÁVOD, JAK HRÁT VÝBUŠNÁ
KOŤÁTKA PŘES VIDEO CHAT.

Koťátka

KAŽDÝ HRÁČ BUDE POTŘEBOVAT:
JAKOUKOLIV VERZI VÝBUŠNÝCH KOŤÁTEK
ZÁKLADNÍ ZNALOST PRAVIDEL
FACETIME, SKYPE, ZOOM, ATD.

HRA OD AUTORŮ VÝBUŠNÝCH KOŤÁTEK

CÍL HRY
PŘÍPRAVA

Stejně jako ve Výbušných koťátkách je vaším cílem vyhnout se vybouchnutí.
HEJ!
CHCEŠ
HRÁT?

Spojte se s kamarády a každý si z
balíčku Výbušných koťátek vezměte
následující karty:
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ZNEŠKODNI

POHLÉDNI DO
BUDOUCNOSTI

LASKAVOST

nene

Zamíchej

Přeskoč

Výbušné koťáto a 1 kartu zneškodni dejte na stranu.

Zamíchejte zbytek karet.

Vrchní 4 karty odstraňte bez dívání
z balíčku (nepoužijí se).
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Rozdejte si 4 karty a přidejte kartu zneškodni, aby vaše startovní ruka
měla 5 karet. Svoje karty nikomu neukazujte.
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Výbušné koťátko přidejte ke zbývajícím kartám a balíček zamíchejte.

DOBÍRACÍ POLE
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V normální hře máte dobírací balíček.
V této verzi je dobírací pole.
6 zamíchaných karet rozložte na stůl
do "mřížky" 2x3 karty.

Ujistěte se, že vaše dobírací pole
vidí ostatní hráči.
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Nechte si vedle nějaké místo na odhazovací balíček.
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Určení pořadí hry je na vás.
Každý se označte písmenkem z abecedy. Každý hráč
je zodpovědný za to
si pamatovat, kdo hraje
po něm.
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Zvolte začínajícího hráče (třeba toho, kdo si myl naposledy ruce)
a zahajte hru.
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HRANÍ HRY
Hrajte hru, jako normálně (ve svém kole
hrajte karty nebo ukončete kolo, a pak si
lízněte kartu), ale místo dobrání karty
z vrchu balíčku si musíte vzít kartu
z dobíracího pole, kterou vám určil hráč
před vámi ("první z horní řady", "pravou
dolní", atd.). Stále můžete hrát kolik chcete
karet, ale jakmile si líznete, řekněte
dalšímu hráči v pořadí, jakou kartu si má
líznout on.
Další hráč může před líznutím karty
také zahrát kolik karet chce, ale poté
si musí liznout kartu, kterou jste mu
určili.

Jsi na řadě Bobe!
Lízni si levou
horní kartu.

Tuhle? OK, ale
nejdřív zahraju
nějaké karty.

Kartu, kterou si máte líznout,
si třeba označte nějakým
předmětem.
Dobírací pole se vám bude
postupně zmenšovat.

Při hraní karet je přidržte před
kamerou, aby je ostatní viděli.

Protože připojení nemusí být
nejrychlejší, nechte ostatním hráčům
trochu času na reakci pro zahrání
karty NENE.

DŮLEŽITÉ!
Nemůžete zahrát kartu POTÉ, co si líznete. Jako v normální
hře, líznutí karty ukončí vaše kolo.
Hraní stejných párů, trojic a pětic různých karet pro
tuto hru neplatí.

KARTY

Karty dělají ty samé věci, jako v běžné hře Výbušných
koťátek, až na pár drobností:

VÝBUŠNÉ KOŤÁTKO 1 karta
Tuto kartu musíte vyhodnotit okamžitě. Pokud nemáte kartu zneškodni,
umíráte a opouštíte hru.

Zneškodni 2 Karty

PSST...
TROCHU SOUKROMÍ,
PROSÍM!

Když si líznete výbušné koťátko, můžete
zahráním této karty zabránit smrti. Zahrajte
kartu zneškodni a poté vraťte výbušné koťátko
na libovolné místo v dobíracím poli (karty
můžete přeskládat při současném zakrytí
kamery). Vaše kolo končí zahráním této karty.

Pohlédni do budoucnosti 3 Karty
Soukromě se podívejte na 1 kartu z vašeho dobíracího pole. Neukazujte ji
ostatním hráčům.

Laskavost 2 Karty
Vyberte jiného hráče a nechte ho otočit jednu kartu z jeho dobíracího pole
obrázkem vzhůru. Vy vyberete, jakou kartu otočí. Hráči může být nařízeno
líznout si otočenou kartu. Karty se otáčí zpět obrázkem dolů po zahrání
karty zamíchej nebo zneškodni.

Nene 2 Karty
Zastavte jakoukoliv akci kromě výbušného koťátka, karty zneškodni nebo
instrukce, jakou kartu si máte líznout. Můžete zahrát NENE kartu na jinou
NENE kartu a tím jí znegovat. NENE kartu můžete zahrát kdykoliv předtím,
než se zahájí akce, kteru chcete přerušit. Všechny znegované karty se
odhazují na odhazovací balíček.

Zamíchej 2 Karty
Zamíchejte své dobírací pole a pak si vyžádejte novou instrukci, kterou
kartu si máte líznout.

Přeskoč 3 Karty
Okamžitě ukončete své kolo bez líznutí karty.

VÝHRA A PROHRA
Stejně jako v normální hře prohrajete, když si líznete výbušné koťátko a
nemůžete ho zneškodnit.

KDYŽ VYBoUCHNETE
Ujistěte se, že hráč před vámi ví, kdo má hrát po vás, aby mu
mohl předat instrukci, kterou kartu si má líznout.

Jsi na řadě
Karle...

DOUFÁM ŽE
BOUCHNEŠ!

VÍTĚZEM HRY JE HRÁČ, KTERÝ ZŮSTAL
POSLEDNÍ NEVYBOUCHLÝ!
Díky, že si stěžujete.
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