СЪДЪРЖАНИЕ: 56 КАРТИ

(може и до 9, ако обедините две колоди)

ИГРАЧИ: 2-5

ПРАВИЛАТА

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.
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	Вземете 8-те карти в ръка и ги погледнете.
Можете да:
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Отделете всички карти Обезвреждане (6)
от колодата и раздайте по една на всеки
играч.

Не играете нищо.

ТЕКСТ
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КАРТИ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ
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	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.)

ВАРИАНТ ЗА ДВАМА ИГРАЧИ

РАЗБ
ЪРКВ
АНЕ

Поставете само две от оставащите карти Обезвреждане в
колодата, а другите приберете в кутията.

WWW.EXPLODINGKITTENS.COM/HOW

Четенето е най-трудния начин
да научиш правилата на играта.
RВместо това отиди онлайн на нашия
сайт и гледай ограмотителното ни видео:
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	Разбъркайте оставащите карти и раздавайте
по 7 карти с лице надолу на всеки
играч. Всеки играч трябва вече да
има по 8 карти в ръка.
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	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.

НАЙ-ОБЩО КАЗАНО

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!

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

ЕКСПЛОДИРАЩИ
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Разбъркайте хубаво колодата и я поставете
с лице надолу в средата на масата.
От тук теглите 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 картата Пропускам
за да сложим край на хода
си и да не теглим гърмящото коте.
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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.

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.

Този процес продължава, докато остане само
един играч, който е и победител.
Колкото повече карти теглите, толкова по-висок
е шанса да изтеглите Експлодиращо Коте.

ИЛИ

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

ОБЕЗВРЕЖДАНЕ
tel ОБЕЗВР
ЕЖan
ДАНЕte
l
ОБЕЗВР
ЕЖДАНЕ

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

	Поставете излишните карти Обезвреждане
обратно в колодата.

4
ХЕЙ! НЕДЕЙ ДА ЧЕТЕШ ТЕЗИ ПРАВИЛА!
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Започваме с изваждане на всички карти
Експлодиращи Котета (4) от колодата.

ПО ВРЕМЕ НА ХОДА

	

ОРИГИНАЛНО ИЗДАНИЕ

ЕКСПЛОДИРАЩИ КОТЕТА

КАК СТАВА ВСИЧКО

(Оставете си място и за използваните карти.)

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

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.
Пасувай или Играй, след това Тегли!
Пасувай или Играй, след това Тегли!

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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КОТЕТА

ПРИМЕРЕН ХОД
ИЗПОЛЗВАЙКИ СПЕЦИАЛН
ИТЕ ЗАЕШКИ ЧАСТИ.

ТАЙНО ПОГЛЕДНЕТЕ ГОРНИ
ТЕ
ТРИ КАРТИ ОТ КОЛОД
АТА.

ПОГЛЕД В БЪДЕШЕТО

ДОКАТО ГЛЕДАТЕ ГОРНИТЕ 3 КАРТИ,
ВИЖДАТЕ ЧЕ СТЕ БИЛ ПРАВ И
НАЙ-ГОРНАТА (ТАЗИ КОЯТО ЩЕ
ИЗТЕГЛИТЕ) Е ЕКСПЛОДИРАЩО КОТЕ.

ЕКСПЛОДИРАЩО КОТЕ 4 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 6 КАРТИ
Ако изтеглите Експлодиращо Коте можете да изиграете
тази карта, за да се спасите от взривяваща смърт. Картата
Обезвреждане отива в купа с използваните карти.
НЕ
ОБЕЗВРЕЖДА

РЕШАВАТЕ ДА ИЗИГРАЕТЕ
КАРТА АТАКА, ЗА ДА СЛОЖИТЕ
КРАЙ НА ХОДА СИ И ДА
ПРИНУДИТЕ СЛЕДВАЩИЯ
ИГРАЧ ДА ИГРАЕ ДВА ХОДА.

DIVINATION РА
ЗБЪР

КВАНЕ
ОБЕЗ
ВРЕЖ
ДАНЕ

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

АЙДЕ НЕ 5 КАРТИ
Спирате всяко действие,
с изключение на Експлодиращо
Коте или Обезвреждане.
Представете си го все едно
всяка карта под тази карта не
съществува.

Ще изиграя Поглед
в Бъдещето!

Айде Не!

АЙДЕ ДА!

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

!

ПОГЛЕД В БЪДЕШЕТО

Тук са отговорите на всичките ви въпроси за отделните карти.

BA
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ПОДОЗИРАТЕ, ЧЕ НАЙ-ГОРНАТА КАРТА ОТ КОЛОДАТА Е
ЕКСПЛОДИРАЩО КОТЕ, ЗАТОВА ВМЕСТО ДА ПАСУВАТЕ И
ТЕГЛИТЕ КАРТА, РЕШАВАТЕ ДА ИЗИГРАЕТЕ КАРТАТА ПОГЛЕД В
БЪДЕЩЕТО, ЗА ДА ПОГЛЕДНЕТЕ ГОРНИТЕ 3 КАРТИ НА КОЛОДАТА.

ПОЛЕВИ НАРЪЧНИК

ДВЕ ОТ ВИД
Гадост.

Можете да изиграете АЙДЕ НЕ на
друго АЙДЕ НЕ и да го направите
АЙДЕ ДА.

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

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.
Може да изиграете АЙДЕ НЕ и на
специалните комбинации.

ТРИ ОТ ВИД

УСЛУГА 4 КАРТИ
Задължавате някой играч да ви даде една карта от
неговите. Той избира коя карта да ви даде.

Същото като горното, но тук избирате коя карта искате. Ако
съответният играч я има я получавате. Ако я няма - нъцки!
Искам твоята
Обезвреждане, моля.

АТАКА

ОТМЪЩЕНИЕТО НА КОТЗИЛА.
ЕКСПЛОДИР

АЩИ

КОТЕТА

АНЕ ОБЕ

карти.
Този ход не теглите никакви
изиграе
Следващия играч трябва да
два хода.

АТАКА
АЙДЕ НЕ

ЧЕРНА НЕНДЖ
С КАРАТЕ В БЪБА ВИ РИТА
РЕЦИТЕ.

ВИЕ ВСЕ ОЩЕ НЕ ИСКАТЕ ДА
ТЕГЛИТЕ ГОРНАТА КАРТА,
ЗАТОВА ИЗИГРАВАТЕ КАРТАТА
РАЗБЪРКВАНЕ И РАЗМЕСВАТЕ
ХУБАВО ИГРАЛНАТА КОЛОДА.

СПРЕТЕ ДЕЙСТВИ
ДА ИЗПОЛЗВАТ Е НА ДРУГ ИГРАЧ. МОЖЕТЕ
Е ТАЗИ КАРТА ПО
ВСЯКО ВРЕМЕ.

АТАКА (2x) 4 КАРТИ
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).

АЙДЕ НЕ
!

ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО (3x) 5 КАРТИ
Погледнете горните 3 карти от игралната колода и ги
върнете обратно в същия ред. Не ги показвайте на
другите играчи.

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!)

КОТЕШКИ КАРТИ
ПО 4 ОТ ВСЯКА
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 (вдясно).

ДАНЕ
ОБЕЗВРЕЖ

Когато играете комбинации от карти, игнорирайте
игралния текст на картите.

ЪТ

ТР

!
ФТ
ПФ

Ц!

ПРЪ

ЛНАТА КОЛОДА.

РАЗБЪРКАЙТЕ ИГРА

РАЗБЪРКВАНЕ
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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. Х одът ви свършва след
като изиграете тази карта.

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

АНЕ
ЪРКВ
РАЗБ

НАПАСТ
ТО.
СЕ СПУСКА ОТ НЕБЕ

ЗВРЕЖ
ДАНЕ

N
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DIVIN

КВАНЕ НИ
РАЗБЪР
ОТ ПРИЛЕПСКИ ПРЪД

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

РАЗБЪРКВАНЕ 4 КАРТИ
DIVINATION РАЗБ
ЪРКВ

ПРОПУСКАМ 4 КАРТИ
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.

БРАДОКОТКА

БРАДОК
ОТКА

ТОВА Е КОТ
ЕШКА КАР САМА
ПО СЕБ
ЕФЕКТТА И ТЯ
НИКАК
Е СИ.ЪВ
ИЗПкато
КАРТА И ТЯ НЯМА
ОЛЗ чифт НЯМА НИКАКЪ
ЗА ДА ОТККОТКИ
ТОВА Е КОТЕШКА
ТЕ две
В ЕФЕКТ
РАДНЕТЕ ВАЙ
ЗВАЙТЕ две БРАДО
. БРА
ИГРАЧ
ОТ ДРУГПРО
ПО СЕБЕ СИ. ИЗПОЛ
ИЗВОЛН ДОКОТКИ като САМА
ПРОИЗВОЛНА КАРТА
А КАРТА
ОТ ДРУГ чифт
ЗА ДА ОТКРАДНЕТЕ
ИГРАЧ.

БРАДОК
ОТКА
БРАДОКОТКА

НО СЛЕД ТОВА ДРУГ ИГРАЧ
ИЗИГРАВА КАРТА АЙДЕ НЕ, КОЯТО
КОНТРИРА ВАШАТА АТАКА, ТАКА
ЧЕ ВСЕ ОЩЕ Е ВАШИЯ ХОД.

ГОЛОГЪЗИ КОТЕТА
Ако играете с разширението Гологъзи Котета,
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.
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