
PA
R

TY
 P

A
C

K

SKIP

SKIP

don a portable cheetah butt.

End your turn without 
drawing a card.

EKEK04EN_CARDS_front_2019.indd   72EKEK04EN_CARDS_front_2019.indd   72 02/04/2020   14:5302/04/2020   14:53

PA
R

TY
 P

A
C

K

SKIP

SKIP

don a portable cheetah butt.

End your turn without 
drawing a card.

EKEK04EN_CARDS_front_2019.indd   71EKEK04EN_CARDS_front_2019.indd   71 02/04/2020   14:5302/04/2020   14:53

PA
R

TY
 P

A
C

K

DEFUSE

DEFUSE

via laser pointer.

Instead of exploding, 

secretly put an Exploding Kitten 

back into the Draw Pile.
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NOPE

feed your opponent a nope sandwich 

with extra nopesauce.

Stop the action of another Player. 

You can play this at any time.
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Sig pas-eller-spil, og traek. 
Sig pas-eller-spil, og traek. 
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PARTY PACK!

HEY! LAD VÆRE MED AT LÆSE  
DISSE REGLER!

AT LÆSE ER DEN VÆRSTE MÅDE AT LÆRE  
ET BRÆTSPIL PÅ.

GÅ I STEDET PÅ NETTET, OG SE VORES  
INSTRUKTIONSVIDEO:

WWW.EXPLODINGKITTENS.COM/HOW

EXPLODING KITTENS

REGLER
SPILLERE: 2-10
INDHOLD: 120 KORT

SÅDAN VIRKER DET
I kortstakken er der eksploderende killinger. 

I spiller ved at lægge kortstakken med 
billedsiden nedad midt på bordet og skiftes 
til at trække kort, indtil én af jer trækker en 

eksploderende killing. 

Når dette sker, er denne person eksploderet. 
Han eller hun er død og er ude af spillet.

Dette fortsætter, indtil kun en enkelt spiller er 
tilbage i spillet. Denne spiller har vundet. 

Jo flere kort du trækker, jo større er risikoen 
for, at du trækker en eksploderende killing.   

DET BETYDER
HVIS DU EKSPLODERER, HAR DU TABT.

OG DU SVØMMER I SØRGELIG TABERJUICE. 

HVIS DU IKKE EKSPLODERER, 
HAR DU VUNDET.

OG DU ER LAVET AF SLIK OG REGNBUER. GODT GÅET, MIN VEN. 

OG ALLE DE ANDRE KORT
VIL ØGE DINE CHANCER FOR AT OVERLEVE  

OG IKKE EKSPLODERE.

FOR EKSEMPEL
Du kan bruge et se ud i fremtiden-
kort for et kigge på de øverste  
kort i stakken. Hvis dette afslører 
en eksploderende killing, kunne  
du bruge et spring over-kort  
i slutningen af din tur,  
så du undgår at trække kortet. 

OPSÆTNING
1

  Fjern alle de eksploderende killinger (9) fra 
kortstakken, og læg dem til side.

2  Kig nu resten af kortene igennem, og brug 
følgende kort afhængigt af spillerantallet:

2 - 3 SPILLERE: Brug kun kortene MED et 
poteikon i hjørnet.

4 - 7 SPILLERE: Brug kun kortene UDEN et 
poteikon i hjørnet.

8 - 10 SPILLERE: Brug alle kortene.

3   Fjern alle desarmer-kortene fra kortstakken,  
og giv 1 til hver spiller. 

Resten af desarmer-kortene lægges tilbage  
i stakken (hvis der er nogen kort til overs). 

 DESARMER-KORT
Hver spiller starter med et desarmer-kort, som er 
det mest magtfulde kort i spillet. Dette er de eneste 
kort, der kan redde jer fra en eksploderende killing. 
I stedet for at dø må man spille et desarmer-kort og 
stikke killingen tilbage et valgfrit sted i kortstakken 
skjult for de andre spillere. 
Prøv på at samle så mange desarmer-kort som muligt. 

4  Bland kortene, og giv hver spiller 7 kort med 
billedsiden nedad. Nu har alle en hånd med  
8 kort (inklusive desarmer-kortet).

5  Stik eksploderende killinger ind i kortstakken, 
så der er 1 færre end antallet af spillere. 
Fjern resten af de eksploderende killinger fra 
spillet. 

FOR EKSEMPEL
I et spil med 4 spillere, brug 3 killinger. 
I et spil med 3 spillere, brug 2 killinger. 
Dette sikrer, at alle på nær én spiller vil 
eksplodere. 
Bemærk: I et spil med 2-3 spillere er de eksploderende 
killinger de eneste kort i spillet uden poteikoner. 

6  Bland kortene, og læg stakken med 
billedsiden nedad midt på bordet.  

Dette er kortstakken

(Husk, at der også skal være plads til en bunke med 
spillede kort)

7  Vælg en startspiller (dette kan f.eks. være 
spilleren med mest imponerende skæg, mest 
skræmmende lugt, korteste milt osv.).

I DIN TUR
1  Saml alle dine 8 kort op på hånden, og kig 

godt på dem. Du skal enten:

SIGE PAS
Spil ingen kort 

ELLER  
SPIL
Spil et kort ved at lægge det med billedsiden 
OPAD i bunken med brugte kort og følge 
instrukserne på kortet. 

Læs teksten på kortet for at 
se, hvad kortet gør. 

Når du har fulgt instrukserne på kortet, må 
du spille et andet kort. Du må spille lige så 
mange kort, som du vil. 

2  Afslut din tur ved at trække et kort fra toppen 
af kortstakken op på hånden og krydse fingre 
for, at det ikke er en eksploderende killing. 
(Dette er forskelligt fra de fleste andre spil 
ved, at du AFSLUTTER DIN TUR ved at 
trække et kort)

Spillet fortsætter med urets retning rundt 
om bordet. 

HUSK
Spil så mange eller så få kort, som du vil, og afslut 
så din tur ved at trække et kort. 

SPILLET SLUTTER
Den sidste person, som ikke er eksploderet, 

har vundet. 
I vil aldrig løbe tør for kort, fordi der er killinger 

nok i stakken til at dræbe alle spillere på nær én. 

TRE TING TIL
Det er en god strategi at gemme på dine kort tidligt 
i spillet, når risikoen for at eksplodere er mindst. 

Det er altid tilladt at tælle kortene, der er tilbage i 
stakken, så man kan regne på sandsynligheden for 
at eksplodere.

Der er ingen begrænsning på, hvor mange eller 
hvor få kort man må have på hånden. Der er ingen 
specielle handlinger, som du kan udføre, hvis du 
løber tør for kort. Bliv ved med at spille. Du trækker 
mindst ét kort i din næste tur. 

STOP MED AT LÆSE! SPIL!  
Hvis I har spørgsmål til nogen af kortene, kan I vende dette ark. copyright exploding kittens 2020
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Desarmer, tak.
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deploy the special-ops bunnies.

Privately view the top Three 
cards of the draw pile.
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unleash the catterwocky.

Do not draw any cards. Force the 

next player to take two turns.
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Stop the action of another Player. You can play this at any time.
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a plague of bat farts descends from 

the sky

shuffle the draw pile

GEM DISSE INSTRUKSER 
Elektronisk legetøj kræver forholdsregler. Læs dette dokument grundigt.

Husk at: 
- Gør ikke våd eller hold under vand. 
- Batterierne kan ikke skiftes. 
- Hold knapbatterier (også disse) uden for børns rækkevidde.  
- Tjek, at batterirummet er sikret og ikke kan åbnes. Er dette 

ikke tilfældet, bør det, der indeholder batterier, holde unden 
for børns rækkevidde.

- Køb elektronik med batterirum, der er sikre (f.eks. fastgjort 
med skruer).

- Er et knapbatteri blevet slugt, eller er der mistanke herom; 
ring øjeblikkeligt til en læge! Fortæl STRAKS, at et barn har 
slugt et batteri. Hvert minut tæller! 

Information: 
- Fjern plastiksplitten fra batterikassen og al indpakningen, inden 

spillet gives til et barn.
- Batterierne affaldssorteres med øvrige batterier og elektronikaf-

fald. 

Dette logo er til stede på alle forbrugerprodukter, der 
indeholder elektroniske dele. Det identificerer de produkter, 
der kan genbruges eller genanvendes, så mængden af 
affald reduceres. 
Hjælp med at beskytte miljøet ved at skille  
dig af med dette produkt, dets batterier eller 
akkumulatorer på forsvarlig vis. Dette bør ikke 
smides ud med husholdningsaffaldet. Kontakt 
de lokale myndigheder for at finde ud af, 
hvordan du bedst skiller dig af med batterier 
og elektronisk affald.  

EKSPLODERENDE KILLINGER 9 kort

Du skal vise dette kort øjeblikkeligt. Medmindre du 
har et desarmer-kort, er du død. Smid alle dine kort 
inklusive den eksploderende killing i bunken med 
brugte kort.  

DESARMER  3 med  
7 uden

Hvis du har trukket en eksploderende killing, kan du 
spille dette kort i stedet for at dø. Spil dit desarmer-
kort i bunken med brugte kort. 

Tag den eksploderende killing, og put den (skjult for 
de andre spillere) tilbage et valgfrit sted i bunken 
uden at hverken kigge på eller ændre rækkefølgen af 
de andre kort.

Ønsker du at skade spilleren, der har tur efter dig? 
Læg killingen på toppen af stakken. Det er tilladt at 
holde bunken i hånden under bordet, så ingen andre 
kan se, hvor du stikker kortet ind.  
Din tur er slut, når du har spillet dette kort.

ANGREB (2X)  2 med  
3 uden

Træk ikke nogen kort. I stedet tvinger du øjeblikkeligt 
den næste spiller til at tage 2 ture i træk. Spillet 
fortsætter fra denne spiller. Offeret spiller først sin 
tur som normalt (sig pas-eller-spil, og træk). Når den 
første tur er slut, tager spilleren endnu en tur. 

Hvis offeret for et angrebskort spiller et angrebskort  
i en af sine ture, skal det nye offer spille de resterende 
ture plus antallet af angreb på angrebskortet, som 
blev spillet. Dvs. 4 ture, så 6 ture osv.

PERSONLIGT ANGREB (2X)  2 med  
3 uden

Træk ikke nogen kort. I stedet tvinger du øjeblikkeligt 
en valgfri spiller til at tage 2 ture i træk. Spillet 
fortsætter fra denne spiller. Offeret spiller først sin 
tur som normalt (sig pas-eller-spil, og træk). Når den 
første tur er slut, tager spilleren endnu en tur. 

Hvis offeret for et angrebskort spiller et angrebskort  
i en af sine ture, skal det nye offer spille de 
resterende ture plus antallet af angreb på 
angrebskortet, som blev spillet. Dvs. 4 ture, så 6 
ture osv.   

SPRING OVER  4 med  
6 uden

Din tur slutter øjeblikkeligt, uden at du trækker et 
kort. Hvis du spiller et spring over-kort for at forsvare 
dig mod et angrebskort, afsluttes kun den ene af 
dine 2 ture. Med 2 spring over-kort kan du afslutte 
begge dine ture.

SE UD I FREMTIDEN (3X)  3 med  
3 uden

Smugkig på de 3 øverste kort i stakken uden at ændre 
på rækkefølgen. Læg kortene tilbage på toppen af 
stakken med billedsiden nedad, og spil din tur færdig. 
Vis ikke kortene til de andre spillere.  

ÆNDR FREMTIDEN (3X)   2 med   
4 uden

Smugkig på de 3 øverste kort i stakken, og sæt dem  
i valgfri rækkefølge. Læg kortene tilbage på toppen af 
stakken med billedsiden nedad, og spil din tur færdig. 
Vis ikke kortene til de andre spillere.  

BLAND  2 med  
4 uden

Bland kortene i stakken grundigt. (Særdeles nyttigt, når 
du ved, at der er en eksploderende killing på vej)

TRÆK FRA BUNDEN  3 med  
4 uden

Afslut din tur med at trække et kort fra bunden af 
kortstakken.

TJENESTE  2 med  
4 uden

Tving en valgfri spiller til at give dig 1 kort fra 
hånden. Spilleren vælger selv kortet.

NIKS  4 med  
5 uden

Stop en hvilken som 
helst handling på nær en 
eksploderende killing eller 
et desarmer-kort. Forestil 
jer, at et kort, der ligger 
under et niks-kort, aldrig 
har eksisteret. 
Du kan også spille et niks-
kort på et andet niks-kort, 
så det annulleres og laver et JEPS osv. 
Du kan spillet et niks-kort når som helst, hvis 
handlingen ikke er startet, selv hvis det ikke er din 
tur. Kort, som nikses, er tabt. De bliver liggende i 
bunken med brugte kort. Niks-kort kan også spilles i 
specielle kombinationer (se til højre).

KATTEKORT 
  3 af hver med  
4 af hver uden

Disse kort er værdiløse alene, men hvis  
du samler matchende kattekort, kan  
du spille dem som et par for at stjæle  
et tilfældigt kort fra en anden spiller.  
De kan også bruges i specielle kombinationer. 

VILDKAT  2 med  
4 uden

Kan bruges som et valgfrit kattekort (kort, som er 
værdiløse alene). Dette kort kan ikke bruges som 
andet end kattekort (bland, angreb osv.)

SPECIELLE KOMBINATIONER
(LÆS FØRST DETTE, EFTER I HAR SPILLET JERES FØRSTE SPIL)

TO ENS
Et par af to ens kattekort, som spilles (og du må stjæle et 
tilfældigt kort fra en anden spiller) gælder nu ikke kun for 
kattekort. Det gælder nu for ALLE 
par af to kort med samme titel (et 
par af bland-kort, et par af spring 
over-kort osv.).

TRE ENS
Når du spiller tre ens kort (med samme titel), må du udpege 
en spiller og sige en korttitel. Hvis spilleren 
har kortet på hånden, skal han give 
dig et af disse kort. 
Har spilleren ingen af disse kort, får 
du ingenting.   

5 FORSKELLIGE KORT
Hvis du spiller 5 forskellige kort (5 kort af en hvilken 
som helst type, som har forskellige titler) skal du kigge 
bunken med brugte kort igennem og vælge et enkelt 
kort, som du tager op på hånden. 
(Snup bunken, og find hurtigt et kort, så 
du ikke bliver «Nikset»!) 
Når disse specielle kortkombinationer 
spilles, skal instrukserne på kortene ignoreres.
Bemærk: Hvis I spiller med udvidelsen Streaking kittens, kan 
Streaking Kittens ikke bruges med kombinationen på 5 kort. 
Dette betyder, at den hverken kan bruges som et af de 5 kort 
eller fjernes fra bunken med brugte kort. 

EKSEMPEL PÅ TUR
Du mistænker, at det øverste kort i stakken er en 

eksploderende killing. I stedet for at sige pas og trække et 
kort i slutningen af din tur, spiller du et se ud i fremtiden-

kort, så du kan smugkigge på de 3 øverste kort i stakken. 

Du kigger på de 3 øverste 
kort og kan se, at du havde 
ret; det øverste kort (som 

du skal til at trække) er en 
eksploderende killing. 

Du vælger at spille 
et angrebskort, 

så din tur slutter, 
og næste spiller 
skal tage 2 ture.

Men en anden spiller 
smider et niks-kort, som 
forhindrer dit angreb, 
så det er stadig din tur.

Du vil ikke trække det 
øverste kort, fordi du 

så vil eksplodere, så du 
spiller et bland-kort og 

blander kortstakken. 

Kortstakken er blandet, og 
du trækker det øverste kort 

og håber på, at det ikke er 
en eksploderende killing.  

EXPLODING KITTENS FELTGUIDE
I SKAL KUN LÆSE DETTE; HVIS I HAR SPØRGSMÅL TIL SPECIFIKKE KORT 
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via laser pointer.

Instead of exploding, 

secretly put an Exploding Kitten 

back into the Draw Pile.
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with extra nopesauce.

Stop the action of another Player. 

You can play this at any time.
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Passaa tai pelaa, sitten nosta.
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JUHLAPAKKAUS!

HEI! ÄLKÄÄ LUKEKO NÄITÄ 
SÄÄNTÖJÄ!

LUKEMINEN ON HUONOIN TAPA OPPIA  
PELAAMAAN.

KÄYKÄÄ SEN SIJAAN KATSOMASSA  
OPASTAVA VIDEOMME OSOITTEESSA:
WWW.EXPLODINGKITTENS.COM/HOW

EXPLODING KITTENS

SÄÄNNÖT
PELAAJIA: 2-10
SISÄLTÖ: 120 KORTTIA

PELIN IDEA
Korttipakassa on joitain räjähtäviä kissoja. 

Pakka asetetaan pöydälle kuvapuoli alaspäin. 
Kortteja nostetaan vuorotellen, kunnes joku 

nostaa räjähtävän kissan.

Räjähtävän kissan nostanut pelaaja räjähtää. 
Hän on nyt kuollut ja ulkona pelistä.

Samalla tavalla jatketaan, kunnes jäljellä on 
enää yksi pelaaja. Tämä pelaaja voittaa pelin.

Mitä enemmän kortteja nostatte, sitä 
suuremmalla todennäisyydellä nostatte 

räjähtävän kissan. 

SIIS
JOS RÄJÄHDÄT, HÄVIÄT.

JA OLET PELKKÄ ERIPURAA LIETSOVA LUUSERI. 

JOS ET RÄJÄHDÄ,VOITAT.
JA OLET AIVAN MAHTAVA. HYVÄÄ TYÖTÄ, TOVERI.

KAIKKI MUUT KORTIT
PIENENTÄVÄT TODENNÄKÖISYYTTÄSI JOUTUA RÄJÄHTÄVÄN 

KISSAN RÄJÄYTTÄMÄKSI.

ESIMERKIKSI
Kun käyttää näe tulevaisuuteen 
-kortin, saa kurkistaa nostopinon 
päällimmäiset kortit. Jos niistä 
paljastuu räjähtävä kissa, sen 
nostamisen voi välttää, kun 
lopettaa vuoronsa käyttämällä 
skippaa-kortin.

VALMISTELUT
1

  Poistakaa aluksi kaikki räjähtävät kissat (9) 
pakasta ja asettakaa ne sivuun.

2  Etsikää sitten jäljellä olevasta pakasta 
seuraavat kortit pelaajien lukumäärän mukaan:

2 - 3 PELAAJAA: Käyttäkää vain niitä kortteja, 
joiden nurkassa ON tassunjälki.

4 - 7 PELAAJAA: Käyttäkää vain niitä kortteja, 
joiden nurkassa EI OLE tassunjälkeä.

8 - 10 PELAAJAA: Käyttäkää kaikkia kortteja.

3   Poistakaa pakasta kaikki vaarattomuuskortit ja 
jakakaa yksi niistä kullekin pelaajalle. 
Laittakaa ylimääräiset vaarattomuuskortit 
takaisin pakkaan (jos niitä on).

 VAARATTOMUUSKORTIT
Jokaisella pelaajalla on alussa yksi 
vaarattomuuskortti. Nämä kortit ovat tehokkaimmat 
kortit pelissä, ja vain ne voivat pelastaa räjähtävältä 
kissalta. Jos pelaaja nostaa räjähtävän kissan, hän 
voi kuolemisen sijasta pelata vaarattomuuskorttinsa 
ja laittaa kissan salassa takaisin haluamaansa 
kohtaan nostopinossa. Kannattaa yrittää saada 
mahdollisimman monta vaarattomuuskorttia.

4  Sekoittakaa pakka ja jakakaa kullekin 
pelaajalle seitsemän korttia kuvapuoli alaspäin. 
Kaikilla on täten yhteensä kahdeksan korttia 
(sisältäen alussa jaetun vaarattomuuskortin).

5  Laittakaa pakkaan tarpeeksi räjähtäviä 
kissoja niin, että niitä on yksi vähemmän kuin 
pelaajia. Poistakaa ylimääräiset räjähtävät 
kissat pelistä.

ESIMERKIKSI
Jos pelaajia on 4, kissoja on 3.
Jos pelaajia on 3, kissoja on 2.
Näin varmistetaan, että lopulta yhtä pelaajaa  
lukuun ottamatta kaikki räjähtävät.
Huomio: Jos pelaajia on 2 tai 3, räjähtävät kissat ovat 
ainoita kortteja, joissa ei ole tassunjälkiä.

6  Sekoittakaa pakka ja asettakaa se kuvapuoli 
alaspäin keskelle pöytää.

Tämä on nostopino.

(Muistakaa jättää tilaa myös pois heitettyjen korttien 
pinolle.)

7  Valitkaa aloittava pelaaja. (Esimerkkejä 
valintakriteereistä: muhkein parta, pelottavin 
maine, lyhin pinna jne.)

VUORON PELAAMINEN
1  Ota kaikki kahdeksan korttia käteesi ja 

katsele niitä. Tee jompi kumpi seuraavista:

JÄTÄ VUORO VÄLIIN
Älä pelaa yhtään korttia. 

TAI  
PELAA
Pelaa kortti asettamalla se KUVAPUOLI 
YLÖSPÄIN pois heitettyjen korttien pinoon ja 
seuraa kortissa olevia ohjeita.

Kortissa olevassa tekstissä 
kerrotaan kortin vaikutukset.

Seurattuasi kortissa olevia ohjeita voit pelata 
toisen kortin. Voit pelata niin monta korttia 
kuin haluat.

2  Päätä vuorosi nostamalla kortti nostopinon 
päältä käteesi ja toivo, ettei se ole räjähtävä 
kissa.
(Toisin kuin useimmissa peleissä VUORO 
PÄÄTTYY kortin nostamiseen.)

Pelaaminen jatkuu pöydän ympärillä 
myötäpäivään.

MUISTA
Pelaa niin monta korttia kuin haluat ja nosta sitten 
kortti päättääksesi vuorosi.

PELIN PÄÄTTYMINEN
Viimeinen pelaaja, joka ei ole räjähtänyt, 

voittaa pelin. 
Nostopakasta ei koskaan lopu kortit, koska 

räjähtäviä kissoja on pelissä tarpeeksi kaikkien 
paitsi yhden pelaajan tappamiseksi.

VIELÄ KOLME SEIKKAA
Hyvä strategia on säilyttää kortteja pelin 
alkupuolella, kun räjähtämiselle on pienempi 
todennäköisyys.

Nostopinossa olevat kortit saa aina laskea 
räjähtämisalttiuden selvittämiseksi.

Maksimi- tai minimikorttimäärää ei ole. Jos 
käsikortit loppuvat, ei tehdä mitään erityistä. 
Pelaaminen jatkuu, ja pelaaja nostaa ainakin 
yhden uuden kortin seuraavalla vuorollaan.

LOPETTAKAA LUKEMINEN!
MENKÄÄ PELAAMAAN!  

JOS TEILLÄ ON KYSYTTÄVÄÄ TIETYISTÄ KORTEISTA, KÄÄNTÄKÄÄ TÄMÄ LEHTINEN YMPÄRI. copyright exploding kittens 2020
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This is a cat card and is powerless on its own. 

Play two beard cats as a pair to steal 
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This is a cat card and is powerless on its own. 

Play two beard cats as a pair to steal 

 a random card from another player.

Haluaisin vaaratto-
muuskorttisi.
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See The Future

See The Future

deploy the special-ops bunnies.

Privately view the top Three 
cards of the draw pile.
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ATTACK

unleash the catterwocky.

Do not draw any cards. Force the 

next player to take two turns.
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NOPE

a nope ninja delivers a wicked dragon kick.

Stop the action of another Player. You can play this at any time.
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SHUFFLE

SHUFFLE

a plague of bat farts descends from 

the sky

shuffle the draw pile

SÄILYTTÄKÄÄ KÄYTTÖOHJE TULEVAISUUDEN VARALLE 
Lelu, jossa on sähkönlähde, vaatii varotoimia. Lukekaa tämä asiakirja huolellisesti.

Varoittava huomio: 
- Älä upota veteen.
- Paristoja ei voi vaihtaa.
- Pidä nappiparistot poissa lasten ulottuvilta (myös käytetyt 

paristot).
- Tarkista, että paristolokero on turvallinen eikä sitä voi avata. 

Jos näin ei ole, pidä nappiparistoja sisältävä esine poissa 
lasten ulottuvilta.

- Pyri ostamaan laitteita, joiden paristolokerot ovat turvallisia 
(ruuvilla varustettuja tai kahdella itsenäisellä manööverillä 
avattavia).

- Jos nappiparisto on nielaistu tai sellaista edes epäillään, 
soita VÄLITTÖMÄSTI myrkytystietokeskukseen (Suomessa 
0800 147 111) ja kerro selvästi, että lapsi on niellyt nappi-
pariston. On toimittava nopeasti!

Tietoja: 
- Poista muoviliuska paristokotelosta ja kaikki pakkausmateriaalit 

(jos sellaisia on), ennen kuin annat lelun lapselle.
- Kierrätä paristot sekä sähkö- ja elektroninen jäte asianmu-

kaisesti.

Tämä logo kiinnitetään kaikkiin kuluttajatuotteisiin, joka 
sisältävät sähkö- tai elektronisia osia. Siitä tunnistaa 
tuotteet, joiden jäte voidaan käyttää uudelleen, kierrättää 
ja palauttaa hävittämistä vaativan jätteen määrän vähentä-
miseksi. 
Osallistu ympäristönsuojeluun hävittämällä 
tämä tuote, paristot tai akut vastuullisesti. 
Sähkö- ja elektronisissa laitteissa käytettyjä 
paristoja ei pidä hävittää kotitalousjätteen 
mukana. Selvitä paikallisilta toimijoilta, miten 
alueellasi kierrätetään paristoja ja hävitetään 
sähkö- ja elektronisia laitteita.

RÄJÄHTÄVÄ KISSA 9 korttia

Tämä kortti on näytettävä välittömästi. Jos sinulla 
ei ole vaarattomuuskorttia, olet kuollut. Heitä pois 
kaikki korttisi räjähtävä kissa mukaan lukien.

TEE VAARATTOMAKSI  3 JOISSA ON  
7 ILMAN

Jos nostit räjähtävän kissan, voit pelata tämän kortin 
sen sijaan että kuolisit. Aseta vaarattomuuskorttisi 
pois heitettyjen korttien pinoon. 

Ota sitten räjähtävä kissa ja laita se salassa takaisin 
haluamaasi kohtaan nostopinossa järjestelemättä 
tai katsomatta muita kortteja.

Haluatko haavoittaa seuraavaa pelaajaa? Laita kissa 
pakan päälle. Halutessasi voit pitää pakkaa pöydän 
alla, jotta kukaan muu ei näe mihin sen laitat.
Vuorosi on ohi pelattuasi tämän kortin.

HYÖKKÄÄ (2X)  2 JOISSA ON  
3 ILMAN

Älä nosta yhtään korttia. Sen sijaan pakota välittömästi 
seuraava pelaaja pelaamaan kaksi vuoroa peräkkäin. 
Pelaaminen jatkuu tästä pelaajasta eteenpäin. Tämän 
kortin uhri pelaa vuoronsa normaalisti (pelaa tai 
passaa, sitten nostaa). Kun ensimmäinen vuoro on 
ohi, on saman pelaajan vuoro uudelleen.

Jos hyökkäyskortin uhri pelaa jollain vuorollaan 
hyökkäyskortin, uuden kohteen on pelattava 
kaikki jäljellä olevat vuorot ja juuri pelatussa 
hyökkäyskortissa olevat hyökkäykset, esim. 4 vuoroa, 
sitten 6 ja niin edelleen.

KOHDISTETTU HYÖKKÄYS
(2X)  2 JOISSA ON  

3 ILMAN

Älä nosta yhtään korttia. Sen sijaan valitse  
välittömästi kuka tahansa pelaaja pelaamaan kaksi 
vuoroa peräkkäin. Pelaaminen jatkuu tästä pelaajasta 
eteenpäin. Tämän kortin uhri pelaa vuoronsa 
normaalisti (pelaa tai passaa, sitten nostaa). Kun 
vuoro on ohi, on saman pelaajan vuoro uudelleen.

Jos hyökkäyksen uhri pelaa jollain vuorollaan 
minkä tahansa hyökkäyskortin, uuden kohteen on 
pelattava kaikki jäljellä olevat vuorot ja juuri pelatussa 
hyökkäyskortissa olevat hyökkäykset, esim. 4 vuoroa, 
sitten 6 ja niin edelleen.

SKIPPAA  4 JOISSA ON  
6 ILMAN

Päätä vuorosi välittömästi nostamatta korttia. 
Jos pelaat skippaa-kortin puolustuksena 
hyökkäyskorttiin, se päättää vain yhden kahdesta 
vuorosta. Kaksi skippaa-korttia päättäisivät 
molemmat vuorot.

NÄE TULEVAISUUTEEN (3X)  3 JOISSA ON  
3 ILMAN

Katso yksityisesti nostopinon kolme päällimmäistä 
korttia järjestämättä niitä uudelleen. Palauta ne 
nostopinon päälle kuvapuoli alaspäin ja jatka sitten 
vuoroasi. Älä näytä kortteja muille pelaajille.

MUUTA TULEVAISUUTTA (3X)   2 JOISSA ON   
4 ILMAN

Katso yksityisesti nostopinon kolme päällimmäistä 
korttia ja järjestä ne uudelleen haluamaasi järjestykseen. 
Palauta ne nostopinon päälle kuvapuoli alaspäin ja jatka 
sitten vuoroasi. Älä näytä kortteja muille pelaajille.

SEKOITA  2 JOISSA ON  
4 ILMAN

Sekoita nostopino perusteellisesti. (Hyödyllinen, kun 
tiedät räjähtävän kissan olevan tulossa.)

NOSTA ALTA  3 JOISSA ON  
4 ILMAN

Päätä vuorosi nostamalla alin kortti nostopinosta.

PALVELUS  2 JOISSA ON  
4 ILMAN

Pakota kuka tahansa muista pelaajista antamaan 
sinulle yksi käsikorteistaan. Tämä pelaaja valitsee 
itse, minkä kortin antaa.

EIPÄS  4 JOISSA ON  
5 ILMAN

Pysäytä mikä tahansa 
toiminta räjähtävää kissaa 
tai vaarattomuuskorttia 
lukuun ottamatta. Kuvittele, 
ettei mitään eipäs-kortin 
alla olevaa korttia ole ollut 
olemassakaan. 
Voit pelata eipäs-kortin myös 
toisen eipäs-kortin päälle kiistääksesi sen luomalla 
kylläpäs-reaktion ja niin edelleen.
Voit pelata eipäs-kortin milloin vain ennen toiminnan 
alkamista, vaikkei olisi edes oma vuorosi. Kaikki 
eipäs-kortin alle jääneet kortit on menetetty. Jätä ne 
pois heitettyjen korttien pinoon.
Voit pelata eipäs-kortin jopa erityisyhdistelmässä (alla).

KISSAKORTIT   3 kutakin, joissa on  
4 kutakin ilman

Nämä kortit ovat voimattomia yksinään, mutta jos 
keräät kaksi samanlaista kissakorttia, voit pelata 
ne parina varastaaksesi sattumanvaraisen  
kortin keltä tahansa pelaajalta. Niitä voi  
käyttää myös erityisyhdistelmissä.

VILLIKISSA  2 med  
4 uden

Käytä minä tahansa kissakorttina (yksinään 
voimattomana korttina). Tätä korttia ei voi käyttää 
ei-kissakorttina (sekoita, hyökkää ja niin edelleen).

ERITYISYHDISTELMÄT
(LUKEKAA TÄMÄ PELATTUANNE ENSIMMÄISEN PELINNE)

KAKSI SAMANLAISTA
Samanlaisten kissakorttejen (joiden avulla saat 
varastaa sattumanvaraisen kortin toiselta pelaajalta) 
pelaaminen ei rajoitu enää pelkkiin kissakorttipareihin. 
Se pätee nyt MIHIN TAHANSA 
samanimikkeiseen korttipariin 
(sekoituskorttipariin, 
skippikorttipariin ja niin edelleen).

KOLME SAMANLAISTA
Kun pelaat kolme samanlaista korttia (mitkä tahansa 
kolme samanimikkeistä korttia), saat 
valita pelaajan ja nimetä kortin. Jos 
pelaajalla on kyseinen kortti, hänen 
täytyy antaa yksi sellainen sinulle. Jos 
hänellä ei ole korttia, et saa mitään.

VIISI ERILAISTA KORTTIA
Jos pelaat viisi erilaista korttia (viisi mitä tahansa 
keskenään erinimikkeistä korttia), käy pois heitettyjen 
korttien pino läpi ja ota sieltä mikä tahansa yksittäinen kortti.
(Nappaa pino nopeasti valitaksesi korttisi, 
jotta sinulle ei heitetä eipäs-korttia.)
Kun pelaat erityisyhdistelmiä, unohda 
korteissa olevat ohjeet.
Huomio: Jos pelaatte Streaking kittens -lisäosalla, viuhahtelevia 
kissoja ei voi käyttää viiden kortin erityisyhdistelmässä. Ette siis 
voi käyttää sellaista viiden kortin kokoelmassa ettekä poistaa 
sellaista pois heitettyjen korttien pinosta. 

ESIMERKKIVUORO
EPÄILET, ETTÄ NOSTOPINON PÄÄLLIMMÄINEN KORTTI ON 

RÄJÄHTÄVÄ KISSA. SEN SIJAAN, ETTÄ JÄTTÄISIT VUORON VÄLIIN 
JA NOSTAISIT KORTIN VUORON PÄÄTTÄMISEKSI, PÄÄTÄT PELATA 

NÄE TULEVAISUUTEEN -KORTIN SAADAKSESI KURKISTAA 
YKSITYISESTI NOSTOPINON KOLME PÄÄLLIMMÄISTÄ KORTTIA.

KATSOESSASI KOLME PÄÄLLIMMÄISTÄ 
KORTTIA HUOMAAT OLLEESI 

OIKEASSA. PÄÄLLIMMÄINEN KORTTI 
(SE, JONKA OLET NOSTAMAISILLASI) 

ON RÄJÄHTÄVÄ KISSA.

PÄÄTÄT PELATA 
HYÖKKÄYSKORTIN 

PÄÄTTÄÄKSESI VUOROSI 
JA PAKOTTAAKSESI 

SEURAAVAN PELAAJAN 
PELAAMAAN KAKSI 

VUOROA.

TOINEN PELAAJA PELAA 
KUITENKIN EIPÄS-KORTIN, JOKA 

KUMOAA HYÖKKÄYKSESI. ON 
SIIS EDELLEEN SINUN VUOROSI.

ET HALUA NOSTAA PÄÄLLIMMÄISTÄ 
KORTTIA JA RÄJÄHTÄÄ, JOTEN 

PELAAT SEKOITUSKORTIN 
JA SEKOITAT NOSTOPINON 

SATTUMANVARAISESTI.

NOSTAT JUURI SEKOITETUSTA 
PAKASTA PÄÄLLIMMÄISEN KORTIN 
PÄÄTTÄÄKSESI VUOROSI JA TOIVOT, 

ETTEI SE OLE RÄJÄHTÄVÄ KISSA.

EXPLODING KITTENS OPAS
TARVITSETTE TÄTÄ VAIN, JOS TEILLÄ ON KYSYTTÄVÄÄ TIETYISTÄ KORTEISTA



PA
R

TY
 P

A
C

K

SKIP

SKIP

don a portable cheetah butt.

End your turn without 
drawing a card.
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DEFUSE

DEFUSE

via laser pointer.

Instead of exploding, 

secretly put an Exploding Kitten 

back into the Draw Pile.
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NOPE

NOPE

feed your opponent a nope sandwich 

with extra nopesauce.

Stop the action of another Player. 

You can play this at any time.
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CRUNCH
MUNCH

MUNCH

Pass eller spill, og sa trekk! 
Pass eller spill, og sa trekk! 

o

o

    
what I  do

SHUFFLE

EX
PL

OD
IN

G 
KI

TT
EN

S R
EG

LE
R

PARTY PACK!

HEI! IKKE LES DISSE REGLENE!
Å LESE ER DEN VERST TENKELIGE MÅTEN Å 

LÆRE ET SPILL PÅ.

I STEDET KAN DU SE DENNE  
INTRODUKSJONSVIDEOEN PÅ VÅR WEB-SIDE:

WWW.EXPLODINGKITTENS.COM/HOW

EXPLODING KITTENS

REGLENE
ANTALL SPILLERE: 2-10
INNHOLD: 120 KORT

HVORDAN SPILLET FOREGÅR
I kortbunken er det noen Exploding Kitten-

kort. Bunken ligger med bildesiden ned.  
Så spiller dere kort og trekker kort fra bunken 

inntil noen trekker en Exploding Kitten.

Når det skjer, eksploderer den personen. 
Vedkommende er nå ute av spillet!

Slik fortsetter det helt til det kun er 1 spiller 
igjen. Denne personen vinner spillet!

Jo flere kort dere trekker, desto større er 
sjansen for å trekke en Exploding Kitten.

I BUNN OG GRUNN
HVIS DU EKSPLODERER, TAPER DU.

OG KROPPEN DIN FYLLES MED BRANNBOMBEPARTIKLER. 
STAKKARS TAPER!

HVIS DU IKKE EKSPLODERER,  
VINNER DU.

OG DU ER FULL AV STORHET. BRA JOBBA, KAMERAT!

OG ALLE DE ANDRE KORTENE
VIL MINKE SANNSYNLIGHETEN FOR AT DU EKSPLODERER.

FOR EKSEMPEL
Du kan bruke se framtiden 
-kortet for å smugkikke på 
de øverste kortene i bunken. Hvis 
et av disse er en Exploding Kitten, 
kan du så bruke stå over-kortet  
for å avslutte turen  
din for å unngå å trekke det. 

FORBEREDELSER
1

  For å starte spillet må dere fjerne alle 
EXPLODING KITTEN-kortene (9 stk.) fra 
bunken og legge dem til side.

2  Se nå gjennom resten av kortbunken. Hvilke 
kort som skal brukes, er avhengig av antall 
spillere:

2 - 3 SPILLERE: Bare bruk kortene MED et 
poteavtrykk i hjørnet.

4 - 7 SPILLERE: Bruk bare kortene UTEN 
poteavtrykk i hjørnet.

8 - 10 SPILLERE: Bruk alle kortene.

3   Fjern alle DESARMERING-kort fra kortbunken 
og del ut 1 av disse kortene til hver spiller.

Legg eventuelle overskytende 
DESARMERING-kort tilbake i bunken.

 DESARMERING
Hver spiller starter med ett DESARMERING-kort; det 
kraftigste kortet i spillet. Det er det eneste kortet som kan 
redde deg fra en EXPLODING KITTEN. Når du trekker 
en EXPLODING KITTEN, kan du spille DESARMERING 
for å unngå å dø, og så legge EXPLODING KITTEN-
kortet tilbake i bunken på valgfritt sted. 
Forsøk å få så mange DESARMERING-kort som mulig.

4  Stokk kortbunken og gi 7 tilfeldige kort (skjult) 
til hver spiller. Alle skal nå ha 8 kort totalt (inkl. 
DESARMERING).

5  Legg inn i bunken like mange EXPLODING 
KITTEN-kort som antall spillere minus 1. 
Fjern eventuelle overskytende EXPLODING 
KITTEN-kort fra spillet.

FOR EKSEMPEL
4 spillere: Legg 3 EXPLODING  
KITTEN-kort inn.
3 spillere: Legg 2 EXPLODING  
KITTEN-kort inn.
Dette sikrer at alle unntatt én spiller eksploderer.
Merk: I et 2-3-spillers spill, vil EXPLODING KITTEN-
kortene være de eneste uten poteavtrykk.

6  Stokk kortbunken og legg den midt på bordet 
med bildesiden ned.

Dette er trekkbunken.

(Sørg for å avse plass til en kastebunke også.)

7  Velg startspiller. (Kriteriet for å være 
startspiller kan være den med mest 
imponerende skjegg, den med den mest 
skremmende eimen osv.)

TA TUR
1  Ta alle 8 kortene opp på hånden og se på 

dem. Gjør én av følgende handlinger:

PASs
Ikke spill noen kort. 

ELLER  
SPILl
Spill et kort ved å legge det med bildesiden 
opp i kastebunken. Følg instruksjonene på 
kortet. 

Les teksten på kortet og lær 
hva det gjør.

Etter å ha fulgt instruksjonene på kortet, kan 
du spillet et nytt kort. Du kan spille så mange 
kort som du ønsker.

2  Avslutt turen din med å trekke et nytt kort fra 
toppen av trekkbunken og kryss fingrene for 
at det ikke er en EXPLODING KITTEN. Ta 
kortet på hånda. 
(Dette er annerledes enn de fleste spill 
ved at du AVSLUTTER TUREN din med å 
trekke et kort.)

Turen går så videre til spilleren til venstre.

HUSK
Spill så mange eller så få kort du ønsker, og deretter 
trekker du ett kort og avslutter turen din.

SPILLETS SLUTT
Den eneste spilleren som ikke har eksplodert, 

vinner spillet.
Dere vil aldri gå tom for kort i trekkbunken siden 
bunken inneholder nok EXPLODING KITTEN-

kort til å ta livet av alle unntatt én spiller. 

YTTERLIGERE TRE TING
En god strategi er å spare kortene dine tidlig  
i spillet da sannsynligheten for å eksplodere er lav.

Du kan alltid telle kortene som er igjen i 
trekkbunken for å beregne sannsynligheten for å 
eksplodere.

Du kan ha et ubegrenset antall kort på hånda. 
Hvis du går tom for kort på hånda, er det ikke noen 
spesialhandlinger å ta. Fortsett spillet som normalt. 
Du kommer til å trekke minst 1 kort til i neste tur.

STOPP Å LESE! START SPILLET!  
Hvis dere har spørsmål om enkeltkort, se på baksiden! copyright exploding kittens 2020
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Beard cat

This is a cat card and is powerless on its own. 

Play two beard cats as a pair to steal 

 a random card from another player.

Jeg tar gjerne ditt 
Desarmering-kort, takk.
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See The Future

deploy the special-ops bunnies.

Privately view the top Three 
cards of the draw pile.
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unleash the catterwocky.

Do not draw any cards. Force the 

next player to take two turns.
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a nope ninja delivers a wicked dragon kick.

Stop the action of another Player. You can play this at any time.
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a plague of bat farts descends from 

the sky

shuffle the draw pile

BEHOLD INSTRUKSJONENE FOR FRAMTIDIG BRUK 
Et leketøy med en elektronisk kilde, krever at man følger noen forholdsregler. Vennligst les dette dokumentet nøye.

Advarsler:
- Ikke hold det under vann.
- Batteriene er ikke erstattelige.
- Behold batteriene utenfor barns rekkevidde
- Sjekk at batterirommet er sikret og ikke kan bli åpnet. Hvis 

dette ikke er tilfelle, hold objektet som inneholder batteriene 
utenfor barns rekkevidde.

- Forsøk å anskaffe anordninger hvis batterirom er sikret (fes-
tet med en skrue eller som trenger to uavhengige manøvre 
for å kunne bli åpnet);

- Er et knapbatteri blevet slugt, eller er der mistanke herom; 
ring øjeblikkeligt til en læge! Fortæl STRAKS, at et barn har 
slugt et batteri. Hvert minut tæller! 

Informasjon: 
- Fjern plastetiketten fra batteriesken og all emballasje før du gir 

leketøyet til barnet (hvis aktuelt).
- Resirkulering av batterier og elektrisk og elektronisk avfall 

(WEEE):

Denne logoen er synlig på alle forbruksvarer som innehol-
der elektriske eller elektroniske deler. Identifiserer produkter 
hvis avfall kan bli gjenbrukt, resirkulert og gjenvunnet med 
det formål å redusere mengden av avfall som ikke blir 
utnyttet. Bidra til å beskytte miljøet ved å kaste produktet 
eller batteriene på ansvarsfullt vis. Waste 
Electronical and Eletronic Equipment-brukte 
batterier skal ikke kastes som husholdningsa-
vfall. Kontakt din lokale gjenvinningsstasjon 
for å lære hvordan du resirkulerer batterier og 
elektronisk og elektrisk avfall.

EKSPLODERENDE KILLINGER 9 kort

Du må vise dette kortet med en gang. Med mindre 
du har et DESARMERING-kort, er du død. Forkast 
alle kortene dine, inkludert EXPLODING KITTEN-
kort.

DESARMERING  3 med  
7 uten

Hvis du trakk en EXPLODING KITTEN, kan du spille 
dette kortet i stedet for å dø. Legg DESARMERING-
kortet i kastebunken.

Uten at de andre ser på, legger du EXPLODING 
KITTEN-kortet på valgfritt sted i trekkbunken (uten å 
stokke bunken).

Ønsker du å ødelegge for neste spiller? Legg kortet 
på toppen av trekkbunken. Hvis du vil, kan du holde 
bunken under bordet, slik at ingen kan se hvor du 
legger kortet.
Etter at kortet er lagt inn i bunken, er turen din over.

ANGREP (2X)  2 med  
3 uten

Ikke trekk kort. I stedet tvinger du neste spiller til å ta 
to turer på rad. Neste spiller tar altså en normal tur 
(spill eller pass, og så trekk). Så tar han/hun enda en 
tur før spillet går videre til neste spiller.

Hvis den som blir angrepet, spiller et ANGREP-kort 
i en av sine turer, må den som nå blir angrepet, 
gjennomføre alle gjenværende turer pluss antall 
angrep på ANGREP-kortet som akkurat ble spilt; 
eksempelvis 4 turer, så 6 osv.

MÅLRETTET ANGREP (2X)  2 med  
3 uten

Ikke trekk kort. I stedet velger du hvilken som helst 
spiller, som må ta to turer på rad. Spillet fortsetter så 
fra den spilleren. Den utpekte spilleren tar én vanlig tur 
(spill eller pass, og så trekk) for så å ta ytterligere en tur.

Dersom den som ble angrepet, spiller et angrepskort 
(målrettet eller ikke) i en av sine turer, må den nye 
utpekte spilleren utføre gjenværende turer pluss antall 
angrep på kortet som nettopp ble spilt; eksempelvis 4 
turer, så 6 turer osv.

STÅ OVER  4 med  
6 uten

Umiddelbart avslutt turen din uten å trekke kort. Hvis 
du spiller STÅ OVER som et forsvar mot et av de to 
typene angrepskort, avslutter du bare én av de to 
turene. 2 STÅ OVER-kort ville ha avsluttet begge 
turene.

SE FRAMTIDEN (3X)  3 med  
3 uten

Smugkikk på de 3 øverste kortene i trekkbunken 
uten å gjøre om på rekkefølgen. Legg dem tilbake på 
toppen av trekkbunken – med bildesiden ned – og 
fortsett turen din. Ikke vis kortene til motspillerne.

ENDRE FRAMTIDEN (3X)   2 med   
4 uten

Smugkikk på de 3 øverste kortene i bunken og 
reorganiser dem som du ønsker. Legg dem tilbake 
på toppen av trekkbunken med bildesiden ned. Så 
fortsetter turen din. Ikke vis kortene til motspillerne.

STOKK  2 med  
4 uten

Stokk trekkbunken grundig. (Nyttig når du vet at det 
snart kommer en EXPLODING KITTEN.)

TREKK FRA BUNNEN  3 med  
4 uten

Avslutt turen din med å trekke det underste kortet i 
trekkbunken.

VENNETJENESTE  2 med  
4 uten

Tving hvilken som helst annen spiller til å gi deg 1 
kort fra sin hånd. Motspilleren velger selv hvilket kort.

NOPE  4 med  
5 uten

Stopp en hvilken som 
helst handling unntatt 
EXPLODING KITTEN eller 
DESARMERING. Tenk deg 
at et kort under et NOPE-
kort ikke fantes.
Du kan også spille et 
NOPE-kort på et annet 
NOPE-kort for å oppheve 
det og skape et JEPP osv.
Du kan når som helst spille et NOPE-kort før selve 
handlingen har begynt, selv om det ikke er din egen tur. 
Alle kort som har blitt dekket til av et NOPE-kort, er tapt. 
Men behold dem i kastebunken. Du kan til og med spille 
et NOPE-kort på en spesialkombinasjon (se til høyre).

KATTEKORT 
  3 aV hver med  
4 aV hver uten

Disse kortene er verdiløse på egen hånd, men 
hvis du samler 2 matchende kattekort, kan du  
spille dem som par og stjele et tilfeldig kort  
fra en valgfri spiller. De kan også bli  
brukt i spesialkombinasjoner.

VILLKATT  2 med  
4 uten

Bruk dette som hvilket som helst kattekort (de som 
er verdiløse på egen hånd). Dette kortet kan ikke bli 
brukt som et ikke-kattekort (STOKK, ANGREP osv.).

SPESIALKOMBINASJONER
(LES DETTE ETTER AT DERE HAR SPILT DERES FØRSTE SPILL)

ETT PAR
Å spille matchende par av kattekort (som gjør at du får 
lov til å stjele et tilfeldig kort fra en motspiller), gjelder ikke 
bare for kattekort. Nå gjelder det 
ALLE kort med samme tittel (et 
par av STOKK-kort, et par av STÅ 
OVER-kort osv.).

TRE LIKE
Når du spiller tre matchende kort (hvilke som helst tre 
kort med samme tittel), kan du velge ut en 
spiller og annonsere et kort. Hvis 
vedkommende har dette kortet, får 
du det. Hvis ikke, får du ingenting.

5 ULIKE KORT
Hvis du spiller 5 ulike kort (uansett type, så lenge 
titlene er ulike), går du gjennom kastebunken og tar 
hvilket som helst enkeltkort opp på hånda.
(Du bør være rask til å velge, så ingen 
spillet et NOPE-kort på deg!)
Når du spiller spesialkombinasjoner, 
ignorer du instruksjonene på kortene.
MERK: Dersom dere spiller med utvidelsespakken Streaking 
Kittens, kan ikke Streaking Kittens bli brukt sammen med 
spesialkombinasjonen 5 ULIKE. Dette betyr at et slikt kort 
ikke kan være blant de 5 ulike du spiller, og det kan heller ikke 
være det kortet du velger fra kastebunken.

EKSEMPELTUR
DU MISTENKER AT DET ØVERSTE KORTET I TREKKBUNKEN ER 

EN EXPLODING KITTEN. SÅ I STEDET FOR Å PASSE OG SÅ TREKKE 
ET KORT FOR Å AVSLUTTE TUREN DIN, BESTEMMER DU DEG 

FOR Å SPILLE ET SE FRAMTIDEN-KORT, SOM GJØR DET MULIG 
Å SMUGKIKKE PÅ DE TRE ØVERSTE KORTENE I BUNKEN.

NÅR DU KIKKER PÅ DE 3 ØVERSTE 
KORTENE, SER DU AT DU HADDE 

RETT. DET ØVERSTE KORTET (DET 
DU VAR I FERD MED Å TREKKE) 

ER EN EXPLODING KITTEN.

DU BESTEMMER DEG 
FOR Å SPILLE ET 

ANGREPSKORT FOR Å 
AVSLUTTE TUREN DIN OG 
TVINGE NESTE SPILLER 

TIL Å TA 2 TURER.

MEN DA SPILLER EN ANNEN 
SPILLER ET NOPE-KORT, SOM 

KANSELLERER ANGREPET DITT. 
SÅ DET ER FORTSATT DIN TUR.

DU ØNSKER SELVFØLGELIG 
IKKE Å TREKKE DET ØVERSTE 

KORTET OG EKSPLODERE, SÅ DU 
SPILLER ET STOKK-KORT FOR 

Å STOKKE TREKKBUNKEN.

MED TREKKBUNKEN STOKKET, 
TREKKER DU DET ØVERSTE 

KORTET I HÅP OM AT DET IKKE ER 
ET EXPLODING KITTEN-KORT.

EXPLODING KITTENS-kort
MED TREKKBUNKEN STOKKET, TREKKER DU DET ØVERSTE KORTET I HÅP OM AT DET IKKE ER ET 
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don a portable cheetah butt.

End your turn without 
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DEFUSE

via laser pointer.

Instead of exploding, 

secretly put an Exploding Kitten 

back into the Draw Pile.
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NOPE

feed your opponent a nope sandwich 

with extra nopesauce.

Stop the action of another Player. 

You can play this at any time.
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Passa-eller-Spela sen Dra.
Passa-eller-Spela sen Dra. 
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PARTY PACK!

HÖRDU! LÄS INTE DESSA REGLER!
Att läsa är det värsta sättet att lära 

sig hur ett spel ska spelas.

Gå istället ut på nätet och se vår  
instruktionsvideo:

WWW.EXPLODINGKITTENS.COM/HOW

EXPLODING KITTENS

REGLER
SPELARE: 2-10
INNEHÅLL: 120 KORT

HUR DET FUNGERAR
I kortleken finns det några Exploderande 

Kattungar. Ni spelar spelet genom att lägga 
leken nedåtvänd och sedan turas om att 
dra kort till någon drar en Exploderande 

Kattunge.

När det händer exploderar den personen. Hen 
är nu död och ute ur spelet.

Så här fortsätter det tills det bara finns 1 
spelare kvar, som vinner spelet.

Ju fler kort du drar, desto större risk är det att 
du drar en Exploderande Kattunge.  

Generellt sett
Om du exploderar förlorar du.
Och du fylls av brandfarliga förlorartårar.

Om du inte exploderar vinner du.
Och du regerar! Bra jobbat kompis.

Och alla de andra korten
minskar din risk att bli sprängd av Exploderande 

kattungar.

Till exempel
Du kan använda ett Se framtiden 
kort för att titta på det översta  
kortet i korthögen. Om det visar 
sig vara en Exploderande kattunge 
kan du använda ett Hoppa över  
kort för att avsluta  
din runda och undvika dra det.

Förberedelser
1

  Börja med att plocka ut alla Exploderande 
kattungar (9) från leken och lägg dem åt sidan.

2  Gå sedan igenom de övriga korten och använd 
bara kort baserat på hur många spelare ni är

2 - 3 SPELARE: Använd endast kort MED ett 
tassavtryck i hörnet.

4 - 7 SPELARE: Använd endast kort UTAN ett 
tassavtryck i hörnet.

8 - 10 SPELARE: Använd alla korten.

3   Plocka ut alla Desarmeringskort från högen och 
dela ut 1 till varje spelare. 

Blanda in de extra Desarmeringskorten i leken 
(om det finns några kvar).

 Desarmeringskort
Varje spelare börjar med ett Desarmeringskort; det 
mest värdefulla kortet i hela spelet. Detta är det 
enda kort som kan rädda dig från en Exploderande 
kattunge. Om du drar en Exploderande kattunge kan 
du, istället för att dö, spela ett Desarmeringskort. Då 
får du hemligt stoppa in den Exploderande kattungen 
var du vill i leken.
Försök få tag på så många desarmeringskort som möjligt.

4  Blanda leken och dela ut 7 nedåtvända kort till 
varje spelare. Alla ska nu ha en hand på 8 kort 
(inklusive Desarmeringskortet).

5  Lägg in Exploderande kattungar i leken så 
att det finns ett kort färre än antal spelare. 
Resterande exploderande kattungar plockas 
bort från spelet.

Till exempel
I ett spel med 4 personer läggs 3 kattungar in.
I ett spel med 3 personer läggs 2 kattungar in.
Detta säkerställer att alla utom 1 person så 
småningom kommer att explodera.
Notera: I ett spel med 2-3 personer är de 
Exploderande kattungarna de enda korten som inte har 
ett tassavtryck.

6  Blanda leken och lägg den nedåtvänt mitt på 
bordet.

Detta är er draghög

(Se till att lämna lite plats åt en kasthög också.)

7  Välj en spelare som får börja. (Några 
startexempel: mest imponerande skägg, 
mest skrämmande odör, kortast mjälte, etc.)

Utför din tur
1  Titta på all de 8 korten i din hand. Gör en av 

följande:

PASs
Spela inga kort.

ELLER  
SPELA
Spela ett kort genom att lägga det uppvänt 
på kasthögen och följ instruktionerna på 
kortet.

Läs texten på ett kort för att 
se vad det gör.

Efter att du följt instruktionerna på kortet får 
du spela ett kort till. Du kan spela så många 
kort du vill.

2  Avsluta din tur genom att dra det översta 
kortet från draghögen till din hand och 
hoppas på att det inte är en Exploderande 
kattunge.
(Detta skiljer sig från många andra spel, här 
drar du ett kort för att AVSLUTA DIN TUR.)

Spelet fortsätter sedan i medurs ordning.

Kom ihåg
Spela så många kort du vill, sedan drar du ett kort 
och avslutar din tur.

Spelet avslutas
Den sista spelaren som inte har exploderat 

vinner spelet.
Korten i draghögen kommer inte ta slut eftersom 

ni stoppade in tillräckligt med Exploderande 
kattungar för att döda alla spelare utom 1.

Tre saker till
I början på spelet är det en god strategi att spara 
dina kort då din risk att explodera är låg.

Då får alltid räkna hur många kort som finns kvar i 
draghögen för att räkna ut dina odds att explodera.

Det finns ingen övre eller undre gräns på din 
handstorlek. Det finns ingen speciell handling om 
dina kort på handen tar slut. Fortsätt spela. Du drar 
i alla fall 1 kort till under din nästa tur.

Sluta läs! Börja spela!  
Om du undrar över vissa kort, vänd detta blad. copyright exploding kittens 2020
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Beard cat

This is a cat card and is powerless on its own. 

Play two beard cats as a pair to steal 
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Spara instruktionerna för framtida referens 
En leksak med en elektrisk källa kräver försiktighetsåtgärder. Läs detta dokument noggrant.

Varning:
- Sänk inte ner under vatten.
- Batterierna kan inte bytas ut.
- Håll knappbatterier utom räckhåll för barn (inklusive bega-

gnade batterier);
- Kontrollera att batterifacket är säkert och inte kan öppnas. 

Om detta inte är fallet ska du hålla föremålet med knappbat-
terier utom räckhåll för barn;

- Prova att köpa apparater vars batterifack är säkra (fästa med 
en skruv eller behöver två oberoende manövrer för att öppna 
dem);

- I händelse av förtäring av ett knappbatteri, även bara vid 
misstanke, ring OMEDELBART ett giftkontrollcenter eller 
räddningstjänsten (ring 112 i Sverige) och berätta uttryckli-
gen för operatören att ett barn har intagit ett knappbatteri. 
Varje minut räknas!

Information: 
- Ta bort plastfliken från batterilådan och allt förpackningsmaterial 

innan barnet får leksaken. (Om tillämpligt)
- Återvinning av batterier och elektriskt och elektroniskt avfall 

(WEEE):

Denna logotyp finns på alla konsumentprodukter som 
innehåller elektriska eller elektroniska delar. Den identi-
fierar produkter vars avfall kan återanvändas, återvinnas 
och räddas för att minska mängden kasserat avfall. Delta i 
miljöskyddet genom att återvinna denna produkt, batterier, 
eller ackumulatorer ansvarsfullt. Elektroniskt 
avfall, elektronisk utrustning, begagnade bat-
terier och ackumulatorer ska inte kastas med 
hushållsavfallet. Kontakta din lokala återvin-
ningsstation för att lära dig återvinna batterier, 
elektroniskt avfall och elektronisk utrustning.

Exploderande kattungar 9 kort

Du måste omedelbart visa detta kort. Såvida du inte 
har ett Desarmeringskort är du död. Kasta all dina 
kort, inklusive den Exploderande kattungen.

Desarmering  3 med  
7 utan

Om du drog en Exploderande kattunge kan 
du spela detta kort istället för att dö. Lägg ditt 
Desarmeringskort i kasthögen.

Sedan tar du den Exploderande kattungen, och utan 
att ändra ordningen på de andra korten, lägger du 
hemligt in kortet var vill i draghögen.

Vill du skada spelaren efter dig? Lägg den 
exploderande kattungen överst i leken. Om du vill så 
håll leken under bordet så att ingen annan kan se 
var du stoppar in kortet.

Din tur tar slut efter att du spelat detta kort.

Attack (2X)  2 med  
3 utan

Dra inga kort. Istället tvingar du nästa spelare att 
spela två turer i rad. Spelet fortsätter sedan från 
denna spelare. Offret för detta kort spelar först en tur 
som normalt (passa eller spela, sedan dra) Sedan när 
deras första tur är över blir det deras tur igen.

Om offret för ett Attackkort spelar något nytt Attackkort 
på en av deras turer måste det nya offret ta över 
kvarvarande turer plus antalet attacker på de nyss 
spelade Attackkortet; till exempel 4 turer, sedan 6 och 
så vidare.

Riktad Attack (2X)  2 med  
3 utan

Dra inga kort. Istället tvingar du en valfri spelare 
att spela två turer i rad. Spelet fortsätter sedan från 
denna spelare. Offret för detta kort spelar först en tur 
som normalt (passa eller spela, sedan dra) Sedan när 
deras första tur är över blir det deras tur igen.

Om offret för ett Attackkort spelar något nytt Attackkort 
på en av deras turer måste det nya offret ta över 
kvarvarande turer plus antalet attacker på de nyss 
spelade Attackkortet; till exempel 4 turer, sedan 6 och 
så vidare.

SKIPPA  4 med  
6 utan

Din runda tar genast slut utan att du drar ett kort. 
Om du spelar ett Skippa kort som försvar till ett 
Attack kort avslutar den bara 1 av de 2 turerna. 2 
Skippa kort avslutar båda turerna.

Se framtiden (3X)  3 med  
3 utan

I hemlighet tittar du på de 3 översta korten i 
draghögen utan att ändra deras ordning. Lägg tillbaka 
dem nedåtvända överst på draghögen och fortsätt 
med din tur. Visa inte korten för någon annan spelare.

Ändra framtiden (3X)   2 med   
4 utan

I hemlighet tittar du på de 3 översta korten i draghögen 
och ändrar ordningen på dem som du vill. Lägg tillbaka 
dem nedåtvända överst på draghögen och fortsätt med 
din tur. Visa inte korten för någon annan spelare.

Blanda  2 med  
4 utan

Blanda draghögen ordentligt. (Användbart när du vet 
att en Exploderande kattunge är på gång.)

Dra från botten  3 med  
4 utan

Avsluta din tur genom att dra det understa kortet i 
draghögen.

Tjänst  2 med  
4 utan

Tvinga en annan spelare att ge dig 1 kort från deras 
hand. Den spelaren väljer vilket kort du ska få.

Nix  4 med  
5 utan

Stoppar alla handlingar utom 
en Exploderande kattunge 
eller en Desarmering. Tänk 
som om ett kort under ett 
Nix kort aldrig existerade.
Du kan också spela ett Nix 
kort på ett Nix för att stoppa 
det och skapa ett Japp kort, 
och så vidare.
Du kan spela ett Nix kort när som helst innan 
händelsen har börjat, även om det inte är din tur. All 
kort som blir nixade är förbrukade. Låt dem vara i 
kasthögen.
Du kan även spela ett Nix kort på en 
Specialkombination (se nedan).

Kattkort 
  3 af hver med  
4 af hver utan

Dessa kort är värdelösa för sig själv, men om du 
får ihop 2 valfria matchande Kattkort kan du spela 
dem som ett par och stjäla ett slumpvist  
valt kort från valfri spelare. De kan också  
användas som Specialkombinationer. 

Vildkatt  2 med  
4 utan

Kan användas som valfritt Kattkort (vilket kort som 
helst som är värdelöst ensamt). Detta kort kan inte 
användas som ett icke-Kattkort (Blanda, Attack, etc.)

Specialkombinationer
(Läs detta efter att ni spelat ert första parti.)

Ett par
Att spela ett par av matchande kattkort (där du får stjäla 
ett slumpvalt kort från en annan spelare) gäller inte längre 
enbart för par av kattkort. Nu 
gäller det för par av ALLA kort med 
samma titel (ett par Blandakort, ett 
par Skippakort, etc.)

Tretal
När du spelar tre matchande kort (tre kort 
med samma titel) väljer du en spelare 
och nämner ett kort. Om spelaren har 
det kortet måste hen ge dig ett. Om 
hen inte har det händer ingenting.

5 olika kort
Om du spelar 5 olika kort (vilka 5 kort som helst så 
länge varje korts titel är olik de andra) får du gå igenom 
kasthögen och plocka upp ett valfritt kort.
(Plocka kasthögen snabbt för att välja 
ditt kort så att du inte blir Nixad.)
När du spelar Specialkombinationer 
ignorerar du instruktionerna på korten.
Notera: Om du spelar med Streaking Kittens 
expansionspacket kan inte Streaking Kittens användas i 5 kort 
Specialkombinationen. Det betyder att den varken kan ingå 
bland de 5 korten eller plockas upp från kasthögen.

Exempeltur
DU MISSTÄNKER ATT DET ÖVERSTA KORTET I DRAGHÖGEN ÄR EN 

EXPLODERANDE KATTUNGE, SÅ ISTÄLLET FÖR ATT PASSA OCH 
SEDAN DRA ETT KORT FÖR ATT AVSLUTA DIN TUR BESTÄMMER 
DU DIG FÖR ATT SPELA ETT SE FRAMTIDEN KORT SÅ ATT DU I 

HEMLIGHET KAN TITTA PÅ DE 3 ÖVERSTA KORTEN I DRAGHÖGEN.

NÄR DU TITTAR PÅ KORTEN SER DU ATT 
DU HADE RÄTT. DET ÖVERSTA KORTET 

(KORTET DU KOMMER ATT DRA) ÄR 
EN EXPLODERANDE KATTUNGE.

DU BESTÄMMER DIG 
FÖR ATT SPELA ETT 
ATTACKKORT OCH 

TVINGA NÄSTA SPELARE 
ATT SPELA 2 TURER.

MEN DÅ SPELAR EN ANNAN 
SPELARE ETT NIXKORT OCH 

STOPPAR DIN ATTACK, SÅ DET 
ÄR FORTFARANDE DIN TUR.

DU VILL INTE DRA DET ÖVERSTA 
KORTET OCH EXPLODERA 

SÅ DU SPELAR ETT BLANDA 
KORT OCH BLANDAR HELA 

DRAGHÖGEN ETT PAR GÅNGER.

MED EN NYBLANDAD DRAGHÖG 
DRAR DU DET ÖVERSTA KORTET 

FÖR ATT AVSLUTA DIN RUNDA OCH 
HOPPAS PÅ ATT DET INTE ÄR EN 

EXPLODERANDE KATTUNGE.

EXPLODING KITTENS Fältguide
Du behöver bara detta om du har frågor om specifika kort.


