
Bunk
r

Bunk
r

Symboly

důležité ikony

Akce

Modifikátory

Stříkací 
pistole

Skateboard Lopatka Lepidlo Koruna Knížka Mince 
(považována 
za libovolný 

symbol)

Jakýkoli 
symbol

Úroveň 
bunkru

Karty na 
hlídce

Suroviny 
v báglu

Krát A potom Zaplať o surovinu 
méně

Zaplať o surovinu 
více

Přidej hračku 
do své skrýše

Přidej pizzu do 
své skrýše

Přidej hračku 
nebo pizzu do 

své skrýše

Zkopíruj 
obsah svého 
báglu do své 

skrýše

Znič kartu ze své 
ruky nebo svého 

odhazovacího 
balíčku

Zkopíruj obsah 
soupeřova 

báglu do své 
skrýše

Znič tuto 
kartu

Zaplať suro-
viny a zvyš 

úroveň svého 
bunkru

Znič kartu na 
soupeřově 

dvorku

Získej vítězný 
bod

Přesuň 
surovinu ze 

své skrýše do 
svého báglu

Přidej kartu 
ze své ruky na 

svou hlídku

Vyměň hračku 
za pizzu nebo 

pizzu za hračku

Zaplať hračku ze 
své skrýše nebo 

báglu

Zaplať pizzu ze 
své skrýše nebo 

báglu

Zlanař kartu
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