
 
 

 

 

Možná si myslíte, že to bude klidná procházka parkem, ale právě 
vstupujete do Pigeonpocalypse!  

Pigeonpocalypse je zábavná hra pro 2-6 hráčů. Naučit 
se jí trvá 2 minuty a jedna hra trvá 20 minut. V této hře 
budou vaše armády holubích vojáků, veverčích 
renegátů a mnoha dalších bránit park před 
agresivními babičkami, randícími páry a ulízlými 
byznysmeny, kteří do něj bezohledně vchází. 

Vítězem se stává hráč, který nejlépe brání park před 
městskou invazí. Musíte strategicky rozmístit obránce 
přírody k útočníkům města a jejich odražením získat body. Ten, který jako první 
dosáhne 15-ti bodů vítězí! 

Karty parku Karty města 
 

 
Válečníci 

Tohle jsou vaši obránci. 
Hráč s největší silou 

obránců dobije 
návštěvníka! 

Speciální karty 
Tyto karty vám dávají speciální 

schopnosti proti ostatním 
hráčům! 

Návštěvníci 
Tohle jsou postavy narušující 

mír ve vašem nádherném 
parku. Poražte je a vyhraje 

jejich body! 

  



Začátek hry 
1. Rozdělte balíček do dvou 

hromádek - parku a města. 
Zamíchejte je a položte na 
stůl. 

2. Vezměte tolik karet z balíčku 
města, kolik je hráčů u stolu. 
(např. tři karty, pokud hrají tři 
hráči) a položte je do středu 
stolu do kruhu lícem vzhůru. 
Tohle jsou současní 
návštěvníci vašeho parku. 
• Poznámka: Karty nemusí 

k nikomu směřovat. Zatím nikomu nepatří. 

3. Každý hráč si lízne 4 karty z balíčku karet parku. Vezme si karty do ruky a 
neukazuje je ostatním hráčům. 

4. Vyberte začínajícího hráče (můžete vybrat nejmladšího, hráče, který jako 
poslední navštívil park nebo jakéhokoliv jiného). 

5. Můžete začít! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hra 
Hra sestává z několika kol. V každém kole přijdou noví návštěvníci do parku a 
hráči budou mít šanci porazit je a získat jejich body. Každé kolo se dělí na 
několik podfází: 

1. Lízání karet 
• Karty návštěvníků jsou brány 

z balíčku karet města a položeny 
do středu stolu tak, aby jejich 
celkový počet byl stejný jako 
počet hráčů. Pokud tam již někteří 
návštěvníci jsou, doplňte pouze ty 
chybějící. 

• Každý hráč si lízne dvě nové karty 
z balíčku karet. 

• Poznámka: V prvním kole 
přeskakujete fázi lízání karet, neboť 
hráči již karty mají.   



2. Přiřazovací fáze 
• Začínající hráč si vybere 

návštěvníka, kterého 
chtějí porazit a přiřadí 
k němu jednu kartu 
parku (válečníka nebo 
speciální kartu) ze své 
ruky lícem dolů.  

• Další hráč po směru 
hodinových ručiček také 
přiřadí kartu 
k návštěvníkovi dle 
svého výběru. Tohle 
pokračuje dál k dalšímu 
hráči a tak dále stále 
dokola. 
o Hráči mohou přiřazovat karty parku k libovolnému množství karet 

návštěvníků, i když pouze po jedné. 
o Ke každému návštěvníkovi můžete přiřadit libovolné množství 

karet parku. 
o Když je hráč na řadě, může se rozhodnout nepřiřazovat další kartu 

a ponechat si zbytek do dalšího kola. Toto kolo již hráč nepřiřazuje 
a je přeskočen, pokud na něj během přiřazování dojde řada. 

• Přiřazování je zakončeno, jakmile všichni hráči řeknou, že již dále 
nechtějí přiřazovat k návštěvníkům. 

3. Odhalovací fáze 
• Všechny karty parku jsou najednou otočeny a odhaleny. 
• Nejprve jsou vyřešeny karty „Tornado Strike“ (viz. dále) 
• Sečtěte celkovou sílu (body vlevo nahoře) všech válečníků přiřazených 

ke každému návštěvníkovi. Hráč, který má největší sílu válečníků, 
získává kartu návštěvníka a jeho body. 
o V případě remízy mezi dvěma nebo více hráči zůstává návštěvník 

ležet do dalšího kola nikdo jej nezískal. 



o Jakákoliv síla válečníků může porazit libovolného návštěvníka – 
Stromový válečník se silou 1 porazí babičku s bodovým 
ohodnocením 5. 

• Pokud hráč nezahrál kartu „Garbage Can Fortress“ všechny jeho 
karty parku, které byly zahrány jsou vyřazeny na odkládací balíček. 

4. Konec kola 

Pokud má na konci kola některý z hráčů 15 nebo více bodů, hra je u konce 
a tento hráč vyhrál! Pokud se toto podařilo více hráčům, vítězí hráč s více 
body. Pokud je jejich počet stejný, je to remíza! 

Pokud žádný hráč nevyhrál, hráč nalevo od současného začínajícího hráče 
začíná další kolo. 

Speciální karty 
Některé speciální karty jsou přiřazeny k návštěvníkům stejně jako válečníci. 
Tyto karty nemají žádnou sílu a samy neporazí žádného návštěvníka. 

Jiné speciální karty mohou být hrány z ruky během různých fází, jak je na nich 
napsáno. Pokud chce hrát více hráčů více speciálních karet najednou, začíná 
začínající hráč, pak další po směru hodinový ručiček a tak dále.  

Jedna karta vyžaduje dodatečné vysvětlení mimo její popisek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tornado Strike 

 

Tato karta je hrána lícem dolů během 
přiřazovací fáze, jako by se jednalo o 
válečníka. Když je odhalená, musíte si 
vybrat hráče s kartami přiřazenými ke 
stejnému návštěvníkovi jako toto tornádo. 
Můžete zvolit sebe a pokud žádný jiný hráč 
nepřiřadil karty k tomuto návštěvníkovi, 
musíte vybrat sebe. 
 
Všechny karty, které patří tomuto hráči u 
tohoto návštěvníka jsou posunuty o jednu 
pozici po směru hodinových ručiček 
k následujícímu návštěvníkovi. Útočí nyní na 
něho namísto původního, ke kterému byly 
přiřazeny. 
 
Více tornád může být přiloženo k jednomu 
návštěvníkovi. V tomto případě posunete 
karty více hráčů. 

 


