
Multibloom – pestrá a zábavná hra o pěstování  
a prodeji květin. Abyste byli úspěšní v květinářství,  
musíte ovládat násobení!

Hra obsahuje:

 • 96 karet květin

 • 30 karet zákazníků

 • 3 karet-příruček s malou násobilkou.

Do balíku jsou zahrnuté prázdné náhradní karty.

2–5 hráčů

7+, 9+ let (záleží  
na variantě pravidel)

Doba hry: 20–30 min

www.thebrainyband.com

Videonávod: 

PRAVIDLA

Postup během tahu
1. Základní fáze tahu

V této fázi hráč může provést jednu ze 
čtyř akcí popsaných níže v libovolném 
pořadí. V jednom tahu mohou být 
akce provedeny opakovaně: například, 
vytrhat záhon, vysadit květiny, prodat 
květiny a znovu vysadit květiny na 
uvolněná místa.

•  Vysazování květin

Hráč může vytvářet z libovolných karet 
v ruce skupiny květin a vykládat je před 
sebe: toto jsou jeho záhony. Na jednom 
záhonu mohou růst květiny pouze 
stejného druhu, přidávat květiny na záhon 
lze taky pouze stejného druhu.  Maximální počet 

Cíl hry
Musíte pěstovat květiny. Jestli se Vám na vašem záhonu podaří vypěstovat tolik květin, kolik potřebuje nějaký zákazník,  
můžete je prodat za mince (jejich počet je uveden na kartách zákazníků). Když jeden hráč nasbírá 33 mincí (2–3 hráči) nebo 22 mincí 
(4–5 hráčů), vyhrává.

Začátek hry
Ve hře se používají 2 balíčky karet: obdélníkové s květinami a větší čtvercové se zákazníky. Dobře promíchejte oba balíčky. 
Rozdejte z balíku květin 5 karet každému hráči. Tři karty zákazníků vyložte doprostřed stolu lícem nahoru.

Hráči se střídají ve směru hodinových ručiček a nejmladší hráč začíná.

Základní varianta pravidel hry Multibloom (9+)

Obr. 1. Rozložení karet na začátku hry
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záhonů, které muže mít jeden hráč – tři.

Během svého tahu hráč může vysadit na záhon libovolný počet karet z ruky nebo nevysazovat vůbec. Vysázené záhony zůstávají 
ležet před hráčem celou dobu, dokud hráč neprodá květiny, nevytrhá záhon nebo dokud květiny na záhonech nezahubí škůdci  

Balíček květin

Obr. 2. Příklad rozložení karet během hry.
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Obr. 3 Prodej květin

Jestli má hráč na svém záhonu potřebný 
počet květin – bere kartu zákazníka  
a dostává tolik mincí, kolik je uvedeno  
v pravém horním rohu karty.

Aby hráč dosáhl potřebný počet květin 
k prodeji, musí před prodejem vytrhat 
část záhonu: dát pryč jednu nebo víc 
karet ze svého záhonu. Dávat pryč lze 
karty květin a karty zvýšení úrodnosti 
(kouzelné konve a květináče).

Po prodeji hráč může okamžitě vysadit 
na volné místo nový záhon.
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z karet ostatních hráčů.

•  Vysázení květin na záhonech ostatních hráčů
Hráč může mít zájem zbavit se několika karet z ruky  
s květinami, ale přitom nevysazovat květiny na své záhony – 
vysadit je na záhony ostatních hráčů (např. hráč vysazuje 
květy určitých typů). Čím víc karet hráč odhodí během tahu, 
tím víc jich dobere po skončení tahu. Má tak větší šanci, že 
dobere karty, které potřebuje.

Hráč může nabídnout své nepotřebné karty ostatním hráčům. 
Jestli někdo má zájem – karty mohou byt vysázené ihned na 
jeho záhony. Ostatní hráči si nesmějí tyto karty vzít na ruku, 
ale musí je ihned použít: vysadit je na 
již existující záhon se stejnými květy, 
nebo vytvořit nový záhon. Jestli hráč již 
má tři záhony, může vytrhnout všechny 
květiny z nějakého záhonu a na volné 
místo vysadit nové.

•  Vytrhávání záhonů

Pokud hráč již nechce pěstovat nějaký 
typ květin, může vytrhat celý záhon  
a vysadit tam nové karty květin. 
Vytrhané květiny se dávají do balíku 
odehraných karet. Hráč nesmí vymýtit 
nebo vysadit jeden záhon vícekrát za 
jeden tah (aby se hráč nemohl tímto 
způsobem zbavit více nepotřebných 
karet).

Hráč může vytrhat záhon, i když není zrovna na tahu, aby mohl přijmout případnou nabídku k vysázení květin od jiného hráče.

•  Prodej květin

Jestli během tahu na záhonu hráče 
roste tolik květin, kolik potřebuje nějaký 
zákazník, hráč je může prodat. Hráč 
dá karty květin ze záhonu do balíčku 
odehraných karet, vezme si kartu 
zákazníka a položí ji na hromádku vedle 
sebe (pro počítání mincí na konci hry).



Další vzdělávací hry najdete na  

www.thebrainyband.com
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2. Dodatečná fáze tahu: “Rozsypaná semínka”

Při pěstování květin se občas stane, že semínka se rozsypou a prorostou na cestičkách mezi záhony a u plotu. Tyhle květiny lze 
přesadit na své záhony nebo hodit do kompostu.

Po základní etapě tahu, může hráč uskutečnit ještě dodatečný. Hráč bere z balíčku květin dvě karty a vykládá je lícem nahoru, aby 
je viděly všichni hráči. Může jednu nebo obě dvě karty použít sám, nebo se tato možnost naskytne hráči po jeho pravici (jestli 
si ani tento hráč nic nevybere, možnost výběru přechází na dalšího hráče atd.) Pokud “rozsypaná semínka” nikdo nechce – karty 
se dávají do balíčku odehraných karet.

Pravidla dodatečné etapy tahu.
 • Je zakázáno používat vlastní karty  (všechny akce se svými kartami, musí hráč provést před etapou “rozsypaných semínek”).

 • Všem hráčům je zakázáno brát karty “rozsypaných semínek” a přidávat je do vlastního balíčku, tyto karty se musí použít 
okamžitě (květiny – vysadit na vlastní záhon, speciální karty – použít). Jestli byl záhon během hlavní etapy tahu vytrhán/
vysázen, tak během dodatečné etapy ho lze znovu vytrhat pro zasázení “rozsypaných semínek” (ale maximálně jedenkrát).

 • Jestli hráč zapomněl na “rozsypaná semínka” a po základní etapě tahu začal ihned doplňovat své karty, ostatní hráči mu to 
nemusejí připomínat a tah začíná další hráč.

Doplnění karet
Když hráč dokončí svůj tah, doplní karty z balíčku květin, aby měl v ruce zase pět karet. Mimochodem, doplnění karet na konci 
tahu – je jediný způsob jak hráč doplní své karty v ruce. V ostatních situacích pravidla zakazují brát karty na ruku.
V případě prodeje, který hráč uskuteční během svého tahu, se jedna nebo více karet zákazníků, které byli sebrané ze stolu, doplní 
do původního stavu, což jsou tři karty. Doplnění karet zákazníků je zakázáno provádět během tahu. Karty zákazníků mohou být 
doloženy pouze po skončení tahu.
V případě, kdy došli karty květin, se bere balíček odehraných karet, míchá se a dává se zpět do hry. Hráči se mohou kdykoliv 
zeptat  u spoluhráčů na současný počet nasbíraných mincí.

1. Kouzelná konev zdvojnásobení 
nebo ztrojnásobení. Tyto karty lze 
použít na již vytvořený záhon – 
po použití karty se počet květin 
na záhonu zdvojnásobí nebo 
ztrojnásobí. Kouzelná konev znásobí 

všechny květiny na záhoně, nelze jí použít jen 
částečně (například, nejde znásobit jen část 
květin, a část ne).

Díky “kouzelné konvi”, je počet květin na tomto záhoně 28  
a ne 14! Tento záhon je nevhodný k prodeji 21 květin.

Tento záhon má 45 květin, ale pokud je potřeba, můžete vytrhnout 
dvě karty květin, aby byl dosažen výsledek 30 nebo 15 květin.

Společně s kartami květin můžete vytrhnout i “kouzelnou konev”, 
čímž dosáhnete výsledek 10 nebo 5 květin. Ale bez výsadby nových 
květin tento záhon nebude vhodný k prodeji, když bude potřeba 
40, 35, 25 nebo 20 květin.

Základní pravidla použití karet na zvýšení úrodnosti:

 • Kartu lze použít pouze na již vytvořený záhon, tj. na záhon kde jsou vysázeny květiny. Kartu nelze použít na prázdný záhon.
 • Pokud se ze záhonu vytrhnou všechny květiny nebo úrodu zničí škůdci a zůstane pouze karta zvýšení úrodnosti – v tomto 

případě se tato karta hodí do balíčku odehraných karet.
 • Pokud “kouzelná konev” padne v dodatečném tahu “rozsypaných semínek”, hráč jí může okamžitě vysadit na svůj záhon, 

nebo toto právo přejde na ostatní hráče.
 • V případě, že ve fázi “rozsypaných semínek” padne “Kouzelný květináč”, hráč jej musí darovat libovolnému hráči dle libosti, 

nebo předat toto právo hráči po své pravici atd.

2. Kouzelný květináč

Při výsadce na záhon bude mít tato karta stejnou hodnotu, jako ostatní karty květin na záhoně. Například, jestli tuto 
kartu vysadíte na záhon, který obsahuje karty po pěti květinách, karta květináče bude mít hodnotu “pět”.

Zvláštnost karty spočívá v tom, že hráč, který je momentálně na tahu, ji nesmí vysadit na své záhony, a to bez 
výjimek: musí ji darovat libovolnému hráči dle vlastní libosti. Hráč, který dostal kartu, jí musí ihned vysadit na záhon.

Speciální karty zákazníků
V balíčku zákazníků nalezneme dva druhy karet:

1. Největší záhon
Hráč může dostat tuto kartu běžným 
způsobem, prodá květiny, ale pouze v 
případě, že hráč má na svém záhonu víc 
květů než ostatní hráči na všech svých 
záhonech.

2. Změna všech zákazníků.

V případě, kdy tato karta padne na stůl, 
všechny karty zákazníků se dávají do 
balíčku odehraných karet a na stůl se vyloží 
nové karty zákazníků.

Karta zvýšení úrodnosti
Balíček karet s květinami obsahuje dva druhy karet na zvýšení úrodnosti:

Karty škůdců
Během svého tahu hráč může vyložit 
před jiným hráčem kartu krtka nebo 
brouků, čímž podrobíte jeho záhon 
útoku škůdců. V případě, že hráč, který byl 
napaden škůdci má v ruce stejnou kartu, 
která byla použitá proti němu (brouci - při 
útoku brouků, krtek - při útoku krtka) pak 
bude moci odrazit útok. Tím, že použije 
stejnou kartu v reakci na útok, tento 
útok neutralizuje a rovněž působí jako 
protiútok: účinek útoku je přesměrován 
zpět k hráči, který původně vyložil kartu. 
Poté hráč, který odrazil útok, okamžitě 
lízne kartu výměnou za kartu škůdce, 
aby dorovnal počet karet v ruce do pěti.
Po skončení tahu jsou karty škůdců 
odstraněny do balíčku odehraných karet.

Brouci. Hráč, na kterého byl proveden útok brouky, musí z každého 
záhonu odhodit po jedné kartě, a hodit je do balíčku odehraných karet.  
Brouci účinkují pouze na karty květin, na karty zvýšení úrody neplatí. 

Krtek. Hráč, který použil kartu krtka, může přesadit k sobě (k již vysazeným 
květinám, nebo založit nový záhon) jednu až tři karty z jednoho záhonu 
jiného hráče. Po skončení tahu se karta krtka hodí do balíčku odehraných 
karet.

V první řadě krtek zabírá květy, v případě, že záhon má míň než tři karty 
květin, ale má kouzelné květináče, tak krtek bere je, a v poslední řadě bere 

kouzelné konve.

Všechny karty, které zabral krtek,musí být umístěny na jeden záhon (například, nelze karty 
květin, které vzal krtek zasadit na jeden záhon, a kouzelnou konev na druhý).

Oproti základní verzi jsou rozdíly následující:

 • Hráči mohou vysadit pouze dva záhony, místo třech.
 • Na začátku hry se na stůl položí pouze dvě karty zákazníků, místo tří.
 • Hra končí, když jsou použité všechny karty zákazníků. Vyhrává hráč, který nasbíral 

nejvíc mincí.

Zjednodušená verze (7+ let, 2–3 hráči)

Použijte tuto variantu pro karty se 3, 4, 5 a 6 květinami, ze speciálních karet se povolují pouze 
brouci. Z balíku zákazníků se taky používá jenom část.

Na každé kartě jsou značky ve formě čárek, které Vám pomohou zkompletovat sadu pro 
zjednodušenou verzi.


