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Настав час приготувати найсмачніший бургер вашого життя!
У цій швидкій та веселій грі ви будете комбінувати соуси, кот-
лети, овочі та інші корисні продукти. Але пильнуйте, адже кон-
курентам так і кортить підкинути вам якусь гидоту!

Шукайте потрібні інгредієнти, заважайте своїм суперникам,
змагайтесь за останній соус та створіть власний рецепт бургеру з
ваших карт, адже це – неперевершене та захоплююче змагання
бургер'є!

В коробці:

12 карт дійПравила гри

8 карт булочок44 карти інгредієнтів



Про що гра?
Ваше завдання — крок за кроком зібрати власний бургер. Пе-

реможе гравець, у якого інгредієнти бургеру складуть найбільшу
кількість балів.

Карти інгредієнтів з позначкою +1 та +2 додають вам балів,
а з позначкою -1 віднімають. А карти дій відкривають для вас
різноманітні варіанти ходу та допомагають завадити іншим грав-
цям.

Усі інгредієнти з позначкою +1 розділені на групи по три ін-
гредієнти в кожній. Група позначена одним з наступних симво-
лів:

Коли інгредієнти з однієї групи викладені в бургері підряд,
їхні бали подвоюються у фінальному підрахунку.



Підготовка до гри
1. Кожний гравець викладає перед собою картки нижньої і

верхньої частини булки.
2. Ретельно перетасуйте карти інгредієнтів та дії, роздайте

кожному гравцю по 4 карти в закриту. Решту колоди покладіть
сорочкою догори, вона буде використовуватись для добору карт.

Як грати?
Хід починає гравець, що останнім їв бургер! Починаючи від

першого гравця, учасники по черзі роблять свої ходи.
У свій хід гравець може виконати дві дії з трьох зазначених

нижче, в тому числі й однакові:
викласти карту інгредієнта з руки на свій або бургер ін-•
шого гравця. Інгредієнти викладаються один на одного,
починаючи з карти нижньої булочки бургера;
зіграти карту дії з руки на себе або суперника. Після ро-•
зіграшу карта йде у скид;
взяти карту з колоди в закриту.•

Максимальна кількість карт на руці у гравця – шість.

Коли закінчується гра?
Гра закінчується коли будь-який гравець розігрує останню

карту з руки і у колоді добору закінчились карти. Його бургер ра-
хується зібраним, гравець закриває його картою верхньої булки.
Інші гравці, починаючи з наступного, роблять свій останній хід і
теж накривають бургер картою верхньої булки.

Підрахунок балів
Усі гравці рахують кількість балів у своїх бургерах. Якщо ін-

гредієнти з однієї групи викладені в бургері один за одним, їхні
бали подвоюються у фінальному підрахунку.

Кожен гравець оголошує з яких інгредієнтів складається його
бургер, починаючи з тексту карти верхньої булки, перелічуючи
всі інгредієнти, і закінчує текстом карти нижньої булки.

Перемагає гравець, який набрав більше всіх балів.



Додаткові правила
Вегетаріанський бургер

Добре опанували правила гри?

Додайте до вашого змагання азарту з додатковим пра-
вилом: кожен бургер, що не містить м’яса, отримує під час під-
рахунку 5 додаткових балів! М’ясними є картки з курячою
котлетою, нагетсами, крабовим м’ясом, беконом, яловичою кот-
летою.

Гра удвох

Граючи вдвох, перетворіть це змагання на найзапеклішу
дуель бургер’є в історії людства!

Кожен гравець збирає два окремі бургери, а в свій хід може
зробити 3 дії. Бали підраховуються за обидва ваші бургери в
сумі.

Тож не зволікайте, на цій кухні є місце тільки для одного з
вас!

Нехай щастить!


