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КРЪЦХРУС ХРУС

Пасувай или Играй, след това Тегли!
Пасувай или Играй, след това Тегли!
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ХЕЙ! НЕДЕЙ ДА ЧЕТЕШ ТЕЗИ ПРАВИЛА!
ЧЕТЕНЕТО е най-трудния начин да 

правилата на играта.

Вместо това отиди на нашия сайт и 

гледай ограмотителното ни видео:
WWW.EXPLODINGKITTENS.COM/HOW

ЕКСПЛОДИРАЩИ КОТЕТА 

ПРАВИЛАТА
ИГРАЧИ: 2-10
СЪДЪРЖАНИЕ: 120 КАРТИ

КАК СТАВА ВСИЧКО
В колодата от карти има няколко 

Експлодиращи Котета. Играете като 
поставите колодата с лице надолу и се 

редувате да теглите карти, докато някой 
не изтегли Експлодиращо Коте.

Когато това стане, играчът изтеглил 
Котето гърми. За него играта приключва.

Този процес продължава, докато остане 
само един играч, който е и победител.

Колкото повече карти теглите, толкова по-
голям е шанса да изтеглите Експлодиращо 

Коте.

НАЙ-ОБЩО КАЗАНО
Ако гръмнеш, губиш.

И от теб остават само малки  
парчета тъжна лютеница.

Ако не гръмнеш, печелиш.
И ставаш много як и готин. Евала, брато!

А всички други карти
са просто там за да намалят шанса ти да бъдеш 

гръмнат от Експлодиращо Коте.

ПРИМЕР
Може да използваме картата  Поглед 
в Бъдещето  и да видим горните 
няколко карти от колодата. Ако видим, 
че отгоре има Експлодиращо Коте, 
можем да изиграем Пропускам  за да 
сложим край на хода си 
и да не теглим гърмящото коте.

ПОДРЕДБА
1

  Започваме с изваждане на всички карти 
Експлодиращи Котета (9) от колодата.

2  Прегледайте колодата и в зависимост от 
броя играчи, изберете следните карти:
2 - 3 ИГРАЧА: Използвайте само картите С 
лапичка в ъгъла.

4 - 7 ИГРАЧА: Изпозлвайте само картите 
БЕЗ лапичка в ъгъла.

8 - 10 ИГРАЧА: Използвайте всички карти.

3   Извадете всички карти Обезвреждане от 
колодата и раздайте по една на всеки от 
играчите.
Поставете оставащите карти 
Обезвреждане (ако има такива) 
обратно в колодата.

  КАРТИ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ
Всеки играч започва с карта Обезвреждане - най-
силната карта в играта. Тези карти са единствения 
начин да се спасите от Експлодиращо Коте. Ако 
изтеглите Експлодиращо Коте, вместо да гърмите, 
можете да изиграете карта Обезвреждане и да върнете 
котето обратно в колодата (където пожелаете, без да 
ви виждат останалите играчи).Старайте се да събирате 
колкото можете повече карти Обезвреждане.

4  Разбъркваме колодата и раздаваме по 
7 карти с лице надолу на всеки играч, така 
че да има ръка от 8 карти (включващи 
и Обезвреждането).

5  Сложете достатъчно Експлодиращи 
Котета в колодата, така че броят им 
да е с 1 по-малко от броя на играчите. 
Приберете излишните Експлодиращи 
Котета обратно в кутията.

ПРИМЕР
При игра с 4 играча, слагате 3 Котета. 
При игра с 3 играча, слагате 2 Котета.
По този начин сме сигурни, че всички 
освен 1 играч ще гръмнат!

Бележка: При игра с 2-3 играча, картите Експлодиращи 
котета, ще са единствените карти без лапички.

6  Разбъркайте хубаво колодата и я поставете 
с лице надолу в средата на масата.  

От тук теглите карти.

(Оставете си място и за използваните карти.)

7  Изберете кой ще започне пръв. (Няколко 
примерни критерии: най-впечатляващ мустак, 
най-къса коса, най-голям нокът и прочие.)

ПО ВРЕМЕ НА ХОДА
1   Вземете 8-те карти в ръка и ги 

погледнете. Можете да:

ПАСУВАТЕ
Не играете нищо.

ИЛИ 

ИГРАЕТЕ
Изигравате карта, като я поставяте с 
ЛИЦЕ НАГОРЕ в купа с използваните 
карти и следвате инструкциите на картата.

Прочетете текста на 
картата, за да видите 
какво прави тя.

След като изпълните инструкциите на 
картата можете да играете още карти. 
Можете да играете колкото карти искате.

2  Свършвате хода си като теглите карта 
от колодата и се надявате да не е 
Експлодиращо Коте.
(Тук е разликата между тази и други игри - 
СВЪРШВАТЕ ХОДА СИ като теглите карта.)

Играта продължава по посока на 
часовниковата стрелка.

ЗАПОМНЕТЕ
Изиграйте колкото карти искате или не играйте нито 
една, след това теглите карта за да завършите хода 
си..

КРАЙ НА ИГРАТА
Последният неексплодирал играч печели 

играта.  
Няма опасност да ви свършат картите в 

колодата, тъй като в нея има достатъчно 
Експлодиращи Котета, за да гръмнат 

всички без един играч.

САМО ОЩЕ ТРИ НЕЩА
Добра стратегия е в началото на играта да си 
пазите картите, тъй като шансът да гръмнете 
все още е сравнително малък.

По всяко време можете да преброите 
оставащите карти в колодата, за да прецените 
шансовете за експлозия.

Няма максимален или минимален брой на 
картите в ръката. Ако останете без карти, 
продължавайте да играете. В края на всеки 
ваш ход ще теглите нова карта.

СТИГА СТЕ ЧЕЛИ! ОТИВАЙТЕ ДА ИГРАЕТЕ!  
Ако имате въпроси за отделните карти, обърнете листа от другата страна!
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Искам твоята 
Обезвреждане, моля.

SEE THE FUTURE
SHUFFLE
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ОТМЪЩЕНИЕТО НА КОТЗИЛА.

Този ход не теглите никакви карти. 

Следващия играч трябва да изиграе 

два хода.
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ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ!
Всяка играчка с електрически заряд изисква внимателно използване. Моля прочетете внимателно описаните по-долу инструкции.

Внимание:
- Не поставяйте в течност.
- Батериите не се подменят.
- Дръжте плоските батерии далеч от деца (включително и 
използваните такива);
- Уверете се, че слотът за батериите е обезопасен и не 
може да се отвори. Ако това не е така, уверете се, че 
батериите са извън обсега на деца; 
- При покупка се уверете, че закупеният артикул е с 
обезопасен слот за батерии (захванат е с винт или изисква 
поне две отделни действия, за да се отвори);

- В случай на поглъщане на плоска батерия, дори и само при 
съмнение за поглъщане, МОМЕНТАЛНО се свържете с медицинско 
лице или се обадете на телефона за спешни случай (112 за 
територията на България) и обяснете на оператора, че дете е 
погълнало плоска батерия. Всяка минута е от значение, не се 
колебайте! 
Информация: 
- Махнете найлоновото покритие от слотът на батериите, 
както и всички опаковъчни материали преди да предоставите 
играчката на дете. (в случай че има такива)
- Рециклиране на батерии, електрически и електронни 
отпадъци:

Това лого е прикачено към всички продукти, които съдържат 
електрически или електронни компоненти. С него се 
идентифицират продукти, чиито отпадъци могат да използват 
повторно, да се рециклират или да се възстановяват с 
цел намалявате на остатъчните отпадъчни вещества след 
употреба. Включете се в опазването на природата като 
отговорно и разумно оползотворявате използваните продукти, 
батерии и акумулатори. Електрически и 
електронни отпадъчни продукти, батерии 
и акумулатори не трябва да се изхвърлят с 
останалите домакински отпадъци. Свържете се 
с локалните ви служби, за да се информирате 
как да рециклирате батерии, и къде и как 
да изхвърляте електрически и електронни 
отпадъци.

ЕКСПЛОДИРАЩО КОТЕ 9 КАРТИ

Веднага показвате тази карта ако я изтеглите. 
Ако нямате карта Обезвреждане - гърмите. Всички 
ваши карти, включително и Експлодиращото коте, 
отиват в  купа с използваните карти.

ОБЕЗВРЕЖДАНЕ  3 Със  
7 БЕЗ

Ако изтеглите Експлодиращо Коте можете 
да изиграете тази карта, за да се спасите от 
взривяваща смърт. Картата Обезвреждане отива в 
купа с използваните карти.

След това взимате картата Експлодиращо Коте и без 
да поглеждате или пренареждате другите карти, я 
поставяте на произволно място в колодата.

Искате ли да прецакате следващия играч? Поставете 
Котето най-отгоре на колодата. Ако желаете можете 
да скриете колодата под масата, така че никой да не 
се вижда къде поставяте бомбата. Ходът ви свършва 
след като изиграете тази карта.

АТАКА (2X)  2 Със  
3 БЕЗ

Не теглите карти и принуждавате следващия играч 
да изиграе 2 хода. Жертвата на тази карта изиграва 
хода си нормално (пасува или играе, накрая тегли). 
След което отново играе ход. Ако играч, жертва на 
карта Атака изиграе на свой ред карта Атака, то 
ходовете му свършват веднага и следващия играч 
трябва да играе изиграе останалите ходове плюс 
новите два хода (напр. 4, 6 и т.н).т.н.

ЦЕЛЕНАСОЧЕНА АТАКА (2X)  2 СЪС  
3 БЕЗ

Приключете хода си без да теглите карта. Изберете 
който и да е играч и го атакувайте. Този играч трябва 
да изиграе два хода подред. Жертвата на тази карта 
играе хода си по нормалния начин (играе карти, след 
това тегли). След като му свърши хода, играе отново. 
След това играта продължава от атакувания играч. 

Ако играч, който е жертва на карта Атака изиграе 
карта с коя да е Атака по време някой от ходовете 
си, следващата жертва на Атаката трябва изиграе 
оставащите ходове (ако има такива) плюс броя ходове 
на новоизиграната Атака: например 4 хода, после 6 и т.н.

ПРОПУСКАМ  4 СЪС  
6 БЕЗ

Моментално свършвате хода си без да теглите 
карта. Ако изиграете карта Пропускам в отговор 
на изиграна срещу вас Атака, то пропускате само 1 
от двата хода. Втора карта Пропускам елиминира 
и двата хода.

ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО (3X)  3 СЪС  
3 БЕЗ

Тайно погледнете горните 3 карти от игралната 
колода и ги върнете обратно в същия ред. Не ги 
показвайте на другите играчи.

ПРОМЯНА НА БЪДЕЩЕТО (3X)   2 СЪС   
4 БЕЗ

Тайно погледнете горните три карти от колодата 
и ги пренаредете както пожелаете. Върнете ги 
отгоре на колодата и продължете хода си.

РАЗБЪРКВАНЕ  2 СЪС  
4 БЕЗ

Разбърквате хубаво игралната колода без да 
гледате картите. Много полезна карта, когато 
знаете че отгоре ви чака Експлодиращо Коте.

ТЕГЛЕНЕ ОТ ДЪНОТО  3 СЪС  
4 БЕЗ

В края на хода си теглите карта от дъното на 
колодата.

УСЛУГА  2 СЪС  
4 БЕЗ

Задължавате някой играч да ви даде една карта 
от неговите. Той избира коя карта да ви даде.

АЙДЕ НЕ  4 СЪС  
5 БЕЗ

Спирате всяко действие, 
с изключение на 
Експлодиращо Коте или 
Обезвреждане. Представете 
си го все едно всяка карта под 
тази карта не съществува.
Можете да изиграете АЙДЕ 
НЕ на друго АЙДЕ НЕ и да го 
направите АЙДЕ ДА.
Можете да играете АЙДЕ НЕ 
по всяко време, дори и когато 
не е ваш ход. Всяка карта или карти, които са блокирани 
губят ефекта си и остават в купа с използваните карти.
Дори може да изиграете АЙДЕ НЕ на Специална 
комбинация (вижте по-долу).

КОТЕШКИ КАРТИ
  

3 СЪС  от всеки вид 
4  БЕЗ ОТ ВСЕКИ ВИД

Сами по себе си тези карти не правят нищо, но ако 
съберете две еднакви котешки карти, можете 
да ги изиграете като Чифт и да откраднете 
произволна карта от друг играч. Също така 
можете да ги включвате в Специални 
комбинации.

ДИВА КОТКА  2 СЪС  
4 БЕЗ

Използвайте я като която и да е Котешка карта 
(картите, които играете като чифт).

СПЕЦИАЛНИ КОМБИНАЦИИ
(прочетете след като сте изиграли първата си игра)

ДВЕ ОТ ВИД
Възможността да изиграете чифт еднакви 
Котешки Карти (което ви дава право да откраднете 
произволна карта от играч) вече важи и за ВСИЧКИ 
карти с еднакво заглавие (две 
карти Разбъркване, две карти 
Пропускам и прочие).

ТРИ ОТ ВИД
Същото като горното, но тук избирате коя карта 
искате. Ако съответният играч я има 
я получавате. Ако я няма - нъцки!

5 РАЗЛИЧНИ КАРТИ
Ако изиграете 5 различни карти (с различни имена) 
имате право да разгледате купа с използваните 
карти и да си вземете която и да е от тях.
(Бъдете бързи, за да не получите 
АЙДЕ НЕ в лицето!)
Когато играете карти като част от 
Специални комбинации не ползвате ефекта им
Бележка: Ако играете с разширението Гологъзи Котки, 
картите Гологъза котка не могат да бъдат използвани в 
Специална комбинация от 5 различни карти, нито да ги 
вземете от купа с използвани карти, чрез такава комбинация.

ПРИМЕРЕН ХОД
ПОДОЗИРАТЕ, ЧЕ НАЙ-ГОРНАТА КАРТА ОТ ТЕСТЕТО Е ЕКСПЛОДИРАЩО 

КОТЕ, ЗАТОВА РЕШАВАТЕ ДА ИЗИГРАЕТЕ КАРТАТА ПОГЛЕД В 
БЪДЕЩЕТО, ЗА ДА ПОГЛЕДНЕТЕ ГОРНИТЕ 3 КАРТИ НА КОЛОДАТА.

ДОКАТО ГЛЕДАТЕ ГОРНИТЕ 3 КАРТИ, 
ВИЖДАТЕ ЧЕ НАИСТИНА НАЙ-

ГОРНАТА КАРТА  (ТАЗИ КОЯТО ЩЕ 
ИЗТЕГЛИТЕ) Е ЕКСПЛОДИРАЩО КОТЕ.

РЕШАВАТЕ ДА 
ИЗИГРАЕТЕ КАРТА 

АТАКА, ЗА ДА СЛОЖИТЕ 
КРАЙ НА ХОДА СИ 
И ДА ПРИНУДИТЕ 

СЛЕДВАЩИЯ ИГРАЧ 
ДА ИГРАЕ ДВА ХОДА.

НО СЛЕД ТОВА ДРУГ ИГРАЧ 
ИЗИГРАВА КАРТА АЙДЕ НЕ, КОЯТО 
КОНТРИРА ВАШАТА АТАКА, ТАКА 

ЧЕ ВСЕ ОЩЕ Е ВАШИЯ ХОД.

ВИЕ ВСЕ ОЩЕ НЕ ИСКАТЕ ДА 
ТЕГЛИТЕ ГОРНАТА КАРТА, 

ЗАТОВА ИЗИГРАВАТЕ КАРТАТА 
РАЗБЪРКВАНЕ И РАЗМЕСВАТЕ 
ХУБАВО ИГРАЛНАТА КОЛОДА.

 ТЕГЛИТЕ ГОРНАТА КАРТА 
ОТ ТОКУ ЩО РАЗБЪРКАНАТА 
КОЛОДА И СЕ НАДЯВАТЕ ДА 
НЕ Е ЕКСПЛОДИРАЩО КОТЕ.

ЕКСПЛОДИРАЩИ КОТЕТА ПОЛЕВИ НАРЪЧНИК
Тук са отговорите на всичките ви въпроси за отделните карти


