
Do not draw any cards. Force the

next player to take two turns.

مثال لدورة لعب
أنت تشك بأن البطاقة العلوية للسحب 

هي بسبس بومبا، لذا، بدًال من أن 
تعدي اللعب وتسحب بطاقة في نهاية 

دورك، تق�ر أن تلعب بطاقة شاف ما 
شاف لتطلع على البطاقات الثالثة 

العلوية من شدة السحب.

(اق�أ هذا القسم بعد أن تلعب اللعبة للمرة األولى)

بعد كشفك للبطاقات الثالثة
العليا، تكتشف أنك على حق
وأن بسبس بومبا با�تظارك

(البطاقة التي كنت ستسحبها).

ولكن العبًا ثانيًا يلعب بطاقة
انسى التي تلغي هجومك

لذا، ال ي�ال الدور دورك.

وأنت ال ت��د أن تسحب بسبس
بومبا فتلعب بطاقة اخلطها

وتخلط شدة السحب.

وبعد خلط البطاقات
يمكنك أن �نهي دورك 
بسحب البطاقة العلوية

واألمل بأن ال
تكون بسبس بومبا.

تق�ر لعب بطاقة هجوم
لتخ�تم دورك وتجبر الالعب

التالي على لعب
دو��ن م�تال�ين.

بطاقاتبسبس بومبا 4

بطاقاتإطفيها 6

يجب عليك أن تكشف هذه البطاقة مباشرة. إذا لم تمتلك بطاقة
إطفيها فأنت شهيد القطط. ضع كل بطاقا�ك (بضمنها بطاقة

بسبس بومبا) في كومة البطاقات الملعوبة.

تحتاج ق�اءة هذه التعليمات إذا
كانت لديك أسئلة خاصة بالبطاقات

ال تسحب أي بطاقة. بل تجبر الالعب التالي على لعب دو��ن 
م�تال�ين. يستمر اللعب بعد ذلك من ذلك الالعب. يلعب ضحية 
هذه البطاقة دو�ًا عاديًا (تعد�ها أو تلعبها، ثم السحب) ثم بعد 

ا�تهاء دورهم األول يلعبون دو�ًا ثانيًا.

إذا سحبت بسبس بومبا، يمكنك لعب هذه البطاقة بدًال من 
الموت. ضع بطاقة إطفيها ضمن كومة البطاقات الملعوبة.

ثم أرجع بسبس بومبا إلى داخل شدة السحب في أي موقع
ت��د وبس��ة دون اإلطالع على بطاقات السحب أو خلطها.

هل ت��د أن �نتقم من الالعب التالي؟ ضع بسبس بومبا في أعلى
شدة السحب! يمكنك أن تخفي الشدة تحت الطاولة لتمنع اآلخ��ن

من معرفة موقع اعادتك لبطاقة بسبس بومبا.

وبهذا ينتهي دورك.

بطاقاتهجوم 4 x2(    )

�نهي دورك مباشرة دون سحب أية بطاقة.

إذا لعبت بطاقة شوف غيري دفاعًا ضد بطاقة هجوم، فإنها 
تلغي دو�ًا واحدًا فقط من الدو��ن. يمكن لعب بطاقتي 

شوف غيري إلنهاء الدو��ن.

بطاقاتشوف غيري 4

تجبر أي العب آخر على إعطائك بطاقة واحدة من البطاقات التي 
بحوزته. يختار الضحية البطاقة التي سيعطيك إياها.

بطاقاتلو سمحت 4

تخلط بطاقات السحب بصورة جيدة. (مفيدة إذا كنت تعرف أن 
هناك بسبس بومبا في ط��قها اليك)

بطاقاتاخلطها 4

تعليمات قتالية

المجموعات الخاصة

المجموعات الثنائية
يمكنك لعب أي                                 (من بطاقات القطط أو 

البطاقات األخرى) لسرقة بطاقة عشوائية من العب آخر. 
(بطاقتي اخلطها أو بطاقتي شوف غيري أو بطاقتي قطط)

بطاقتين متشابهتين

عندما تلعب مجموعة ثالثية (أي ثالثة بطاقات متشابهة)، 
يمكنك اختيار الالعب وتسمية البطاقة التي ستسرقها 
منه.  إذا كانت بحوزتهم فستحصل عليها وإذا لم تكن 

بحوزتهم فلن تحصل على أي شيء.

المجموعات الثالثية

عند لعب أية مجموعة خاصة، تهمل
التعليمات الموجودة على البطاقات. 

المجموعة الخماسية

ممكن تعطيني بطاقة إطفيها من فضلك.

إذا لعبت                                        (أي خمسة بطاقات 
بعناو�ن مختلفة دون تك�ار) فيمكنك أن تسحب أي بطاقة 

ت��د من كومة البطاقات الملعوبة. 

خمسة بطاقات مختلفة

هذه البطاقات ال حول لها وال قوة إذا كانت منفردة ولكن يمكنك
جمع أي                                 ولعبهما كمجموعة �نائية لسرقة بطاقة 

عشوائية من العب آخر. كما يمكن استخدام هذه البطاقات ضمن 
المجموعات الخاصة. (التعليمات على اليسار).

بطاقات القطط
من كل نوع 4

بطاقتين متشابهتين

إذا لعب الضحية بطاقة هجوم أخرى في أي من دو��ه، يجب 
على الضحية الجديدة أن يلعب أي أدوار متبقية باإلضافة إلى 

األدوار المذكورة في بطاقة الهجوم الملعوبة. (مثال:    أدوار، 
ثم    أدوار، وهكذا)

4
6

تطلع لوحدك على البطاقات الثالثة العلوية في شدة 
السحب وترجعهم بنفس الترتيب.

ال تكشفها ألي العب آخر.

بطاقاتشاف ما شاف 5 x3(    )

بسبس فضيحة
إذا كنت تلعب ببطاقات بسبس فضيحة اإلضافية، ال يمكن 

استخدام بطاقات بسبس فضيحة في المجموعات الخماسية. 
هذا يعني أنك ال يمكنك استخدامها ضمن مجموعة البطاقات 
الخمسة، وال يمكنك أن تسحبها من كومة البطاقات الملعوبة.

سألعب شاف ما شاف. إنسى! 

بام!

ما ناسيك!
عااااا.

بطاقاتإنسى 5

يمكنك لعب بطاقة إنسى في أي 
وقت قبل البدء بتط�يق البطاقة 

السابقة، حتى لو لم يكن دورك. كل 
البطاقات التي تسبق بطاقة إنسى 

تعتبر ملعوبة والغية ويجب تركها في 
كومة البطاقات الملعوبة.

يمكنك أن تلعب بطاقة إنسى فوق بطاقة إنسى لتلغي 
اإللغاء! لتصبح ... ما ناسيك! وهكذا.

يمكنك حتى أن تلعب بطاقة إنسى على مجموعة بطاقات

تلغي أية حركة أو بطاقة باس�ثناء 
بسبس بومبا وإطفيها. تخيل أي بطاقة 

                                   تحت بطاقة 
انسى كما لو كانت غير موجودة.

(أو مجموعة بطاقات)
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األدواراإلعدادط��قة اللعب

ا�تهاء اللعبة ببساطة
إذا �نفجر، تخسر

وسيغطي وجهك المتفجر رماد الخسارة.

وإذا لم �نفجر، تفوز. 
وستكون بطل العالم في تفكيك القنابل القططية.

وكل البطاقات الباقية

مثال

بطاقات إطفيها

تذكر

ثالثة نقاط اضافية

ال تق�أ الم��د! إلعبها!

تعد�ها

تلعبها
أو

هي أدوات تقلل من فرصك في االنفجار على يد بسبس بومبا.

تحتوي شدة البطاقات على عدد من القطط المتفجرة (بطاقات 
بسبس بومبا). �بدأ اللعب بوضع شدة البطاقات غير المكشوفة 

على الطاولة  ويتناوب الالعبون على سحب البطاقات حتى 
يسحب أحد الالع�ين بطاقة بسبس بومبا.

اجمع بطاقا�ك الثمانية (8) �يدك وانظر اليها.في البداية، أخ�ج كل بطاقات بسبس بومبا (   ) من الشدة.
 الق�ار لك اآلن:

اخ�تم دورك بسحب بطاقة واحدة من أعلى شدة السحب 
وكلك أمل بأنها ليست بطاقة بسبس بومبا.

(الحظ أن هذه اللعبة تختلف عن العديد من ألعاب البطاقات 
األخرى حيث أنك تسحب بطاقة عند اال�تهاء من دورك)  

آخر العب لم يتفجر وجهه الجميل هو البطل الفائز.

إذا كانت لديك أية أسئلة عن البطاقات، إقلب الصفحة.

لن تعاني من ا�تهاء بطاقات السحب
ألنك أدخلت عددًا كافيًا من بطاقات بسبس بومبا

لتقتل الجميع إال واحدًا.

يستمر دو�ان األدوار حول الطاولة مع عقارب الساعة.

أخ�ج بطاقات إطفيها (   ) من الشدة وو�ع بطاقة 
إطفيها واحدة لكل العب.

أعد بطاقات إطفيها ال�ائدة إلى الشدة.

4
أخلط الشدة جيدًا وو�ع    بطاقات لكل 

العب دون كشفها ليكون مجموع
بطاقات كل العب هو    بطاقات.

7

ضع عددًا كافيًا من بطاقات بسبس بومبا داخل الشدة 
ليكون العدد الكلي لبطاقات بسبس بومبا أقل من عدد 

الالع�ين بواحد.
استبعد باقي بطاقات بسبس بومبا خا�ج اللعبة.

اخلط البطاقات وضع شدة البطاقات غير المكشوفة 
وسط الطاولة.

اختر العبًا ل�بدأ باللعب (مثال: صاحب أجمل لحية، صاحب 
أقوى �ائحة، صاحب أقصر قامة، الخ)

هذه هي شدة السحب

(تأكد من توفير مساحة كافية للبطاقات الملعوبة)

في تلك الحالة، ينفجر ذلك الالعب. ومع موته يخ�ج من اللعبة.

تستمر العملية حتى �بقى العب واحد فقط وهو الالعب الفائز.

كلما سحبت بطاقات أكثر، كانت فرصة سحبك لبطاقة بومبا أكثر.

يمكنك أن تستخدم بطاقة 
ل�ؤية المستقبل والتعرف على

البطاقات التي في أعلى الشدة.
إذا كانت بسبس بومبا هناك، يمكنك أن 

تستخدم بطاقة 
إلنهاء دورك دون أن تسحب أي بطاقة.

�بدأ كل العب اللعبة ومعه بطاقة إطفيها وهي أقوى بطاقة 
في اللعبة. هذه البطاقة هي الوحيدة التي يمكنها أن �نقذك من 

بسبس بومبا. عندما تسحب بطاقة بسبس بومبا، يمكنك بدًال من 
أن �نفجر أن تلعب بطاقة إطفيها لتعيد بسبس بومبا إلى داخل 

الشدة في أي موقع ت��د وبس��ة.

حاول أن تجمع أكبر عدد ممكن من بطاقات إطفيها.

ال تلعب أي بطاقة

لتلعب احدى بطاقا�ك يجب عليك كشفها ووضعها أعلى 
كومة البطاقات الملعوبة وإ�باع التعليمات الخاصة بها.

إذا كان عدد الالع�ين 4، استخدم 3 بطاقات بسبس 
بومبا. إذا كان عدد الالع�ين 3، استخدم بطاقتي 

بسبس بومبا فقط. بهذه الط��قة سيتفجر الجميع 
باس�ثناء البطل الفائز.

مثال

أرجع بطاقتين فقط من بطاقات إطفيها إلى الشدة واستبعد 
البطاقتين الباقيتين خا�ج اللعبة. 

عندما يلعب اللعبة العبان فقط

�توفر تعليمات كل بطاقة بالعر�ية
في ظهر هذه التعليمات.

يمكنك لعب أي عدد قليل أو كثير من البطاقات ثم تخ�تم دورك
بسحب بطاقة من شدة السحب.

است�ا�يجية جيدة: احتفظ ببطاقا�ك في بداية اللعبة
مع انخفاض فرص انفجارك.

يمكنك حساب بطاقات السحب لمعرفة فرصك في االنفجار.

ليس هناك عدد أدنى أو أعلى للبطاقات في يديك .
ليس هناك قوانين خاصة إذا كانت يدك بال بطاقات.

واصل اللعب وستسحب بطاقة واحدة على األقل في 
دورك القادم.

يمكنك بعد �نفيذ تعليمات البطاقة أن تلعب الم��د من البطاقات.
يمكنك أن تلعب أي عدد من البطاقات كما تشاء.

عديها – أو – العبها ثم اسحب.

عديها – أو – العبها ثم اسحب.
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