
1. krok – příprava 
Dejte kostky do kyblíčku 
a pořádně jím zatřeste!

2. krok – hod 
Napražte dávku popcornu 
vržením kostek.

PrůběhPrůběh
HHRYRY

Hráči se střídají v házení 
kostek a pražení popcornu! 

Získejte 30 pukanců nebo 
trefte „perfektní

pukanec“ a vyhrajte!

Do hry vás snadno uvede 
video návod na 

popcorndice.com 
(stačí načíst kód).

3. krok – kontrola
Zkontrolujte si výsledek 
a rozhodněte, co dál: 

4. krok – stop,  
nebo pop?
Vypukaný
Pokud jste hodili samá zrna 
a/nebo spáleniny, vaše kolo 
končí. Přejděte k 5. kroku.

Spálená dávka
Pokud máte celkem 4 nebo 
více spálenin, vaše kolo končí 
a přicházíte o veškerý 
bodový zisk v tomto kole! 
Přeskočte 5. krok a podejte 
kyblíček dalšímu hráči.

Hotovo!
Pokud jste s výslednými hody 
spokojení, můžete dávku 
uzavřít a přejít k bodování.

Pražíme dál!
Můžete zopakovat kroky 2 až 4.

Zrno 
Nerozpuklá zrna 
vraťte do kyblíčku.

Pukanec! 
Tyto kostky dejte 
stranou.

Dvojitý pukanec!
Tyto kostky dejte stra-
nou, NEBO je použijte 
k vyrušení spáleniny.

Spálenina 
Tyto kostky dejte 
stranou, pokud 
nebyly vyrušeny.
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Dvojitý pukanec můžete použít 
k vyrušení spáleného pukance. 
Pokud tak učiníte, vyberte 
z hozených kostek stejný počet 
dvojitých pukanců a spále-
nin a vraťte je do kyblíčku.

Tento krok je nepovinný.



Český překlad: Adam Prentis pro 
agenturu The Geeky Pen

Nerozhodný  
výsledek
Perfektní pukanec vždy 
přebíjí jakýkoliv bodový 
výsledek. Pokud mají hráči 
stejný počet bodů, nebo je 
několik perfektních pukanců, 
každý z dotyčných hráčů hodí 
4 kostky a vyhodnotí je. Kdo 
má nejvíc bodů, vyhrává!

Upřesnění pravidel
Mohu do kyblíčku vrátit kostku 
s obyčejným pukancem?

Ne, tu si musíte nechat. 
Do kyblíčku vrátíte
pouze zrna.

Mohu vyrušit spáleninu, která 
mi padla při dřívějším hodu? 

Ne, spáleninu lze vyrušit 
pouze s použitím dvojitého 
pukance ze stejného hodu.

Bodová výhra
Pokud některý hráč dosáhne 
30 nebo více bodů, dokončete 
stávající kolo, aby všichni hráči 
měli stejný počet odehraných 
kol. Hráč s největším 
součtem bodů vyhrává!

Perfektní pukanec
Pokud se vám podaří ve svém 
kole rozpuknout VŠECHNY 
kostky – tedy všechny kostky 
ukazují pukanec nebo dvojitý 
pukanec, VYHRÁVÁTE! (Hráči, 
kteří si v tomto kole ještě 
nezahráli, mají ještě šanci 
se vašemu perfektnímu 
pukanci vyrovnat.)

Kukuřičné pukance, 
výhra není bez šance

5. krok – bodování
Na kus papíru si zaznamenejte 
své body. Sčítejte bodové 
zisky z předchozích kol.

0 bodů

1 bod

2 body

0 bodů

Vaše kolo skončilo, 
tak podejte 

kyblíček s kostkami 
dalšímu hráči.
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