
Multibloom je vzrušujúca hra plná farieb o pestovaní  
a predávaní kvetov. Byť úspešný znamená, dobre  
vedieť násobilku.

Hra obsahuje: • 96 kariet Kvetín • 30 kariet Zákazníkov • 3 kariet, ktoré zavádzajú
Môže obsahovať ďalšie prázdne karty

Hráči: 2 až 5
Vek: 7+, 9+ rokov  
(podľa verzie hry)

Čas: 20-30 min

Video inštrukcie: 
www.thebrainyband.com

PRAVIDLÁ HRY

Ako hrať
1. Základ ťahu

Na tejto úrovni, môžete ísť 4. 
spôsobmi v akomkoľvek poradí. Akcia  
môže byť zopakovaná niekoľkokrát 
počas ťahu, vykoreniť záhon, vysadiť 
kvety, predať a znovu vysadiť na 
voľné miesto.

•  Vysádzanie kvetov

Kvetiny môžete dávať do skupín- to 

Podstata hry
V Multibloom hre je dôležité pestovať kvety. Ak na vlastnom záhone dokážete vypestovať toľko kvetov ako je požiadavka 
zákazníkov, potom ich môžete predať a zarobiť mince (počet mincí ukazuje karta Zákazníka). Ak jeden z hráčov zhromaždí  
33 mincí (počet hráčov 2-3) alebo 22 mincí (pri 4-5 hráčoch), hru vyhráva.

Príprava hry
V hre sa používajú 2 balíčky kariet: obdĺžnikové karty Kvetín a veľké štvorcové karty Zákazníkov. Zamiešate karty.  
Každý hráč dostane po 5 kariet. Položte 3 karty Zákazníkov lícom hore doprostred stola.

Hráči idú za sebou, v smere hodinových ručičiek. Najmladší hráč začína.

Základná verzia (9+ rokov)
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Obr.3 Predávanie kvetov

Ak máte správny počet kvetov, 
zoberiete si kartu Zákazníka  
a zoberiete si toľko mincí ako je 
napísané na vrchu danej karty. 

V záhone vysádzate odlišný druh kvetov). Čím viac kariet 
použijete v jednom ťahu, tým viac si budete musieť 
potiahnuť z kôpky. To zvyšuje šancu, že dostanete Vám 
vyhovujúce karty Kvetov.

Karty kvetov, ktoré Vám nevyhovujú môžete ponúknuť iným 
hráčom. Ak prejavia záujem – môžete ich automaticky vysadiť 
do ich záhonu. Ostatní hráči tieto karty nemôžu zobrať 
– môžu byť len vysadené do ich záhonu, v ktorom rastie 
rovnaký typ kvetov alebo do záhonu, ktorý je zatiaľ prázdny. 
Ak sú všetky tri záhony obsadené inými druhmi kvetov, dá sa 
spraviť miesto vykorenením všetkých kvetov  
z jedného záhonu.

•  Vykorenenie záhonu
Ak si viac neželáte pestovať určitý 
záhon, môžete kedykoľvek počas 
Vášho ťahu vykoreniť jeden zo záhonov 
a vysadiť doň nový typ kvetov. 
Vykorenené kvety sa z hry odstraňujú. 
Nemôžete vykoreniť  
a znova vysadiť rovnaké kvety viac ako 
raz počas ťahu (v snahe rýchlo  
sa zbaviť všetkých nechcených kariet 
kvetov) 

Nemôžete vykoreňovať kvety, ak nie 
ste práve na rade, keď Vám spoluhráč 
ponúka nechcené kvety.

•  Predávanie kvetov

Ak máte počas hry, počet kvetov, ktoré 
zákazník potrebuje, môžete ich predať. 
Odstránia sa karty kvetov  
z hry a kartu zákazníka si pridáte  
na svoju kôpku. Mince sa počítajú  
na konci hry.

Ak chcete získať správny počet kvetov na predaj, 
môžete vykoreniť nejaké kvety zo záhonu odstránením 
jednej alebo viacerých kariet kvetov. Môžete odstrániť 
karty kvetov a zvýšiť počet Výnosných kariet (zázračná 
kanvica na polievanie  
a zázračné kvety)

Po predaji môžete hneď vysádzať nové kvety.

môžete vysadiť do svojho záhonu toľko kvetín koľko chcete, alebo nemusíte vysadiť nič. Záhony  
si ponechávate, kým ich nepredáte, nevytrhnete alebo iní hráči nepoužijú na ne  karty Škodcov.

•  Vysádzanie
Môže sa vyskytnúť situácia, že sa chcete zbaviť niektorých zo svojich kvetov, bez toho, aby ste ich zasadili do záhona (napr. 
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2. Ďalšie možnosti ťahu: “Roztrúsené semená”

Počas pestovania kvetov sa môže stať, že niektoré semená sa vysadia na chodníku, medzi záhonom a oplotením. Môžete ich 
presadiť na vlastný záhon, alebo zahodiť do kompostu.

Po hlavnom ťahu je možnosť ďalšieho prídavného ťahu. Vtedy zoberiete 2 karty Kvetín a otočíte ich lícom hore, tak, že ich všetci 
vidia. Môžete použiť jednu alebo obe karty, alebo ich môžete posunúť hráčovi po vašej ľavici a tak ďalej. Ak o ne nikto neprejaví 
záujem sú z hry odstránené.

Pravidlá prídavného ťahu.

• Nemôžete použiť žiadnu z vlastných kariet Kvetín (musíte použiť vlastné karty Kvetín, kým prídu na rad “roztrúsené se-
mená”).

• Hráči nemôžu zobrať “Roztrúsené semená”.

• Tieto karty musia byť použité hneď. (Kvetiny – vysadené hneď, použité Špeciálne karty).

• Ak bol záhon vysadený alebo vykorenený v hlavnom ťahu, môžete ho znovu vykoreniť, aby ste vysadili “roztrúsené se-
mená” (ale nie viac ako raz).

• Ak zabudnete na “Roztrúsené semená” a pokračujete potiahnutím karty z balíčka Kvetiny, iní hráči Vás nesmú upozorniť, 
a hra pokračuje ďalším hráčom.

Potiahnutie karty Kvetín
Po ukončení ťahu, potrebujete z balíčka Kvetín potiahnuť dostatok kariet, takže vám zostane 5 kariet Kvetín.

(Poznámka: potiahnuť si karty Kvetín na konci ťahu je jediná šanca, kedy si môžete ťahať, inokedy sa to nedá).

Ak boli niektoré karty kvetín počas ťahu predané, jeden alebo viacero Zákazníkov je umiestnených na stole, najviac však traja. 
Počas vášho ťahu nemôžete pridať nového zákazníka, je to dovolené len na konci ťahu. 

Ak sa minul balíček s kartami Kvetín, karty Kvetín, ktoré boli z hry vyhodené sa znovu pomiešajú a umiestnia do stredu stola. 
Vtedy sa môžu spoluhráči opýtať na počet zarobených mincí.

1. Magická kanvička, ktorá 
zdvojnásobuje až strojnásobuje
Môžete použiť túto kartu na 
akomkoľvek záhone - to zdvojnásobí 
alebo strojnásobí počet kvetov na 
tom záhone. ( Poznámka: Táto karta  

zdvojnásobí alebo strojnásobí všetky kvety na 
záhone. Nemožno ju použiť na zdvojnásobenie 
alebo strojnásobenie iba časti kvetov na záhone. ) 

Vďaka magickej kanvičke môže mať záhon namiesto 14 až 
28 Kvetín. Avšak takýto záhon nie je vyhovujúci ak zákazník 
potrebuje len 21 kvetov.

Tento záhon má 45 Kvetín, ale ak potrebujete, môžete 
vykoreniť jednu alebo dve karty Kvetín a dostanete tak 30 
alebo 15 Kvetín.

Môžete tiež vykoreniť magickú kanvičku a získať 10 alebo 
5 kvetín. Ale bez vysadenia viac kvetín nemôžete získať 
40,35,25,alebo 20 kvetov. 

Všeobecné pravidlá pre použitie

 • Môžete to vysadiť len na záhon, kde už nejaké kvety sú. Nemôžete ju vysadiť na prázdny záhon.
 • Ak sú všetky kvety vykorenené alebo zničené škodcami a karta je bez Kvetín, je ihneď z hry odstránená.
 • Ak je karta magická kanvička otočená počas roztrúsených semien, musíte ju použiť na jednom z vlastných záhonov. Inak kartu 

použije hráč, ktorý nasleduje v smere hodinových ručičiek.
 • Ak je magická Kvetina otočená počas roztrúsených semien, môžete ju posunúť inému hráčovi. Inak ju použije hráč, ktorý nasledu-

je v smere hodinových ručičiek.

2. Zázračný kvet

Môžete zasadiť túto kartu k ľubovoľnému typu kvetín. Zmení sa rovnaký typ kvetín a počet kvetín, ktorý chýba  
v záhone. Napr. ak ho vysadíte na záhon s počtom 5 kvetín, zmení sa na 5 kvetín.

Táto karta je však špeciálna v tom, že ju nemôžete použiť na vlastné záhony. Môžete ju len poskytnúť inému 
spoluhráčovi. Hráč, ktorý túto kartu dostane, vysadí ju na vlastný záhon.

Karty špeciálnych zákazníkov V hre sú dva typy špeciálnych zákazníkov

1. Najväčší kvetinový záhon
Môžete získať túto kartu, ak predáte kvety, 
ale len keď je na vašom záhone viac ako na 
záhonoch spoluhráčov.

2. Výmena zákazníkov
Ak použijete túto kartu, zákazníci, ktorí sú 
aktuálne na stole sa zoberú a traja noví sú 
vyložení na stôl.

Karty zisku  

Karty škodcov

Môžete použiť kartu krtka alebo 
chrobákov na záhon spoluhráča 
a zaútočiť tak na jeho kvetiny.  
Ak má spoluhráč rovnakú kartu (kartu 
chrobákov ak ste vy použili kartu 
chrobákov, alebo krtka ak ste vy použili 
krtka) môže ju použiť proti vám. V tomto 
prípade je to Váš záhon na ktorý sa útočí. 
Hráč si tak vezme kartu Kvetiny, aby bol 
výsledný počet 5. Karty škodcov, ktoré 
boli použité sú z hry vylúčené.

Karty chrobákov.  Kvetina je odstránená z hry i zo záhonu, ktorý 
napadol chrobák. Karta chrobáka je tiež z hry odstránená.

Karty chrobákov môžu napadnúť len záhony, kde nie sú karty zvy-
šujúce hodnotu.

Karta krtka. Použitím tejto karty môžete zobrať jednu až tri karty 
zo spoluhráčovho záhonu, ktorý napadnete. Karty kvetov môžete 
vysadiť na už vysádzaný záhon alebo začať vysádzať nový záhon. 
Karta krtka je z hry odstránená.

Ak sú na záhone menej než 3 kvety, môžete tiež zobrať magický 
kvet alebo magickú kanvičku.

Karty, ktoré zoberiete vďaka krtkovi, musia byť posadené do rovnakého záho-
nu. Nemôžete napríklad posadiť karty kvetín na jeden záhon a magickú kan-
vičku na iný.

Jednoduchšia verzia (7+ rokov, 2-3 hráčov)
Pre túto variáciu hry môžete použiť karty kvetín s 3, 4, 5 a 6 Kvetinami a kartami chrobákov. 
Rovnako sa môže použiť len časť balíčka kariet Zákazníkov.

Na rohu kariet sú značky, tie karty sa vyberú na zjednodušenú verziu hry.

Tu sú ďalšie možné variácie hry:

1. Hráči môžu mať len dva záhony.

2. Len dve karty Zákazníkov sú umiestnené v prostriedku hracieho stola.

3. Hra sa končí, keď sa všetky karty Zákazníkov minuli. Hráč s najväčším 
počtom mincí vyhráva.


