hráčů: 2-5
obsah: 56 karet

pravidla

Výbušná koťátka

jak to funguje

V balíčku karet je několik výbušných koťátek.
Balíček karet položte obrázkem dolů a následně
se střídejte v lízání karet, dokud si někdo
nelízne výbušné koťátko.
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NEDěLEJ NIC
Nehraj žádné karty.

Zahraj kartu OBRÁZKEM NAHORU na odhazovací
balíček a řiď se instrukcemi na kartě.
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ORIGINÁLNÍ EDICE

Vlož do balíčku jen 2 karty zneškodni. Ostatní odstraň
ze hry.
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Radši skoč na web
a pusť si výukové video:
www.explodingkittens.com/how

Čtení pravidel je ten nejhorší způsob
jak se naučit hrát hru.

Například
Při hře 4 hráčů použij 3 koťátka. Při hře
3 hráčů použij 2 koťátka.
To zajistí, že kromě jednoho hráče
všichni ostatní vybuchnou.

když vybuchneš, prohráváš
když nevybuchneš, VYHRÁVÁŠ
Jsi skvělej, dobrá práce kámo.

Pamatuj si
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	Zamíchej balíček a polož ho obrázkem dolů
doprostřed stolu.

všechny ostatní karty

Tohle je dobírací balíček.

snižují tvou šanci, že budeš zabit
výbušným koťátkem.

Zahraj, kolik karet chceš, a pak si na konci kola jednu
lízni.

Nic nedělej nebo hraj, pak lízni.
Nic nedělej nebo hraj, pak lízni.

Konec hry

Poslední hráč, který nevybuchl, vyhrává hru.
Ne vždy dojde až k úplnému dobrání všech karet
z dobíracího balíčku,než všichni kromě
jednoho hráče umřou.

ještě tři věci

Šetřit si karty na začátku, kdy je šance na
vybuchnutí nižší, je dobrá strategie.
Vždycky můžeš přepočítat počet zbývajících
karet v dobíracím balíčku a zvážit tak své šance.

Například
Můžeš použít kartu Pohlédni do
budoucnosti a podívat se
na pár vrchních k aret z balíčku.
Když odhalíš výbušné koťátko,
můžeš použít kartu Přeskoč, 
čímž ukončíš své kolo
a vyhneš se jeho líznutí.

HEJ

Hra pokračuje po směru hodinových ručiček.

	Vlož zpátky do balíčku správný počet
výbušných koťátek. Musí jich být o 1 méně než
je počet hráčů.
Zbývající výbušná koťátka vyřaď ze hry.

JEDNODUŠE
a utopíš se v ohnivé poraženecké omáčce.

MÍC

NE

Čím více karet si lízneš, tím větší je šance, že si
lízneš výbušné koťátko.

ZA
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To se opakuje dokud nezůstane
jediný hráč, vítěz hry.

© exploding kittens 2020
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VARIANTA PRO 2 NEBO 3 HRÁČE
	Zamíchej zbývající karty a každému
hráči rozdej obrázkem dolů 7 karet.
Každý má nyní 8 karet do ruky.

Přečti text na 
kartě a zjisti,
co dělá.

	Ukonči své kolo líznutím karty z vrchu
dobíracího balíčku a doufej, že si nelízneš
výbušné koťátko
(to je největší rozdíl proti ostatním hrám SVÉ KOLO UKONČUJEŠ líznutím karty).

27/07/2020 09:48

Když se tak stane, tato osoba vybuchne.
Je nyní mrtvá a vyřazená do konce hry.

lat?

Poté, co splníš instrukce na kartě, můžeš hrát další
karty. Můžeš jich zahrát libovolný počet.

Každý hráč začíná hru s kartou zneškodni, což je
nejsilnější karta ve hře. Pouze tato karta tě uchrání
před výbušným koťátkem. Pokud si lízneš výbušné
koťátko, místo toho abys vybuchl, zahraj kartu
zneškodni a tajně vlož koťátko zpátky na libovolné
místo v balíčku. Snaž se získat co nejvíc karet
zneškodni.
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nebo

HRAJ

	Vlož zbývající karty zneškodni zpět do
balíčku.

CRUNCH
MUNCH

Hej! Kašli na čtení pravidel!

	Vezmi si do ruky všech 8 svých karet
a podívej se na ně. Teď udělej následující:

	Dále z balíčku odstraň karty zneškodni
a každému hráči jednu rozdej.

MUNCH
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tvé kolo

1

Pro začátek odstraň z balíčku výbušná
koťátka (4) a polož je stranou.

	

(Nechej poblíž také trochu místa pro odhazovací balíček.)
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	Zvolte prvního hráče (třeba toho, kdo má
nejdelší vousy, nejhorší parfém, nejméně
vlasů, atd.).

Neexistuje maximum karet v ruce.
Když ti karty dojdou, neexistuje žádná akce, jak
nějaké získat. Prostě hraj a lízni si na konci kola
jednu kartu.

přestaň číst a běž hrát!
Jestli máš dotazy k jednotlivým kartám, otoč list.

26.11.2020 11:56:08

Tady najdeš akorát vysvětlení k jednotlivým kartám

Tuto kartu musíš hned ukázat. Pokud nemáš
kartu Zneškodni, je po tobě. Odhoď všechny
svoje karty včetně výbušného koťátka.

Zneškodni 6 karet
Instinkt tě nezklamal a první
z těchto tří karet (karta, kterou
si máš na konci kola líznout) je
opravdu výbušné koťátko.

Rozhodneš se zahrát kartu
Zaútoč, se kterou ukončíš
své kolo a přinutíš dalšího
hráče h rát hned dvakrát.

Kdykoli si lízneš výbušné koťátko, můžeš místo
zhebnutí zahrát tuto kartu. Odhoď svou kartu
Zneškodni na odhazovací balíček.
ODNI

ZNEŠK

Poté vezmi výbušné koťátko a bez míchání
nebo prohlížení ostatních karet ho vlož tajně
kamkoliv do dobíracího balíčku.
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Chceš zavařit hráči, co bude hrát po tobě? Dej
koťátko na vršek balíčku. Jestli chceš, celou
operaci proveď pod stolem, kde nikdo neuvidí,
kam koťátko vkládáš.

Pochopitelně si nechceš líznout
vrchní kartu a vybuchnout,
takže zahraješ kartu Zamíchej
a dobírací balíček zamícháš.

Po odehrání této karty tvé kolo končí.

zaútoč (2X) 4 karty
Okamžitě ukonči své kolo bez lízání karty
a přinuť dalšího hráče, aby hrál 2 kola za
sebou. Na tahu je daný hráč. Oběť této karty
odehraje první kolo jako obvykle a po něm
rovnou odehraje ještě jedno.

(Čti až po odehrání první hry)

DVOJICE

Ale jo!

Sakra.

Můžeš také zahrát
NENE kartu jako reakci
na jinou NENE kartu
a tím jí zrušit, a tak dále.
NENE kartu můžeš zahrát, než začne nějaká
akce, i když není tvé kolo. Všechny karty, které
byly znegované jsou ztraceny. Odhoď je na
odhazovací balíček.
Kartu NENE je možné hrát i na DVOJICE
kočičích karet nebo SPECIÁLNÍ KOMBA.

Přinuť protihráče, aby ti dal jednu kartu ze své
ruky. On jí vybere.

Zamíchej dobírací balíček. (Užitečné, když víš,
že se blíží výbušné koťátko.)

TROJICE

To samé jako DVOJICE, ale můžeš jmenovat
kartu, kterou chceš od protihráče. Pokud jí má,
dá ti jí, pokud jí nemá, nedostaneš nic.
Chci tvojí kartu zneškodni, prosím.

přeskoč 4 karty
Okamžitě ukonči své kolo bez líznutí karty.
Pokud hraješ přeskočení jako obranu před útočnou
kartou, přeskočíš pouze jedno ze dvou kol, které
musíš odehrát. 2 karty přeskoč ukončí obě kola.

pohlédni do budoucnosti (3X)
5 karet

Podívej se na vrchní 3 karty dobíracího balíčku
a polož je zpět ve stejném pořadí.
Neukazuj je jiným hráčům.

Kočičí karty
4 od každé
Tyto karty jsou jako samostatné bezcenné, ale
pokud je zahraješ ve dvojici, můžeš ukrást kartu
vybranému protihráči. Mohou být také použity ve
SPECIÁLNÍCH KOMBECH (napravo).

5 RUZNÝCH KARET
Pokud zahraješ pětici různých karet (5 karet
s různým názvem), prohledej odhazovací balíček
a vezmi si kartu, která se ti líbí. (Balíček popadni
rychle, aby nikdo nestihl zahrát NENE kartu!)

I

laskavost 4 karty

Hraní dvojice stejných kočičích karet (abys
ukradl kartu protihráči) už neplatí jen pro
kočičí karty, ale pro všechny karty, které
najdeš v balíčku (dvojice zamíchej, přeskoč,
atd.).

KODN

(Pokud oběť karty Zaútoč kdykoliv zahraje také
útočnou kartu, její kola okamžitě končí a další
hráč musí odehrát všechny zbývající kola plus
další za právě zahranou útočnou kartu – tj. 4
kola, pak 6 atd.).

speciální komba

ZNEŠ
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Z čerstvě zamíchaného
balíčku si nakonec
lízneš vrchní kartu
a akorát doufáš, že to
není výbušné koťátko.

Přeruš jakoukoliv akci
kromě líznutí výbušného
koťátka nebo zahrání
zneškodňovací karty.
Představ si, že jakékoliv
karty po NENE kartě
přestanou existovat.

Pohlédnu
do budoucnosti!

zamíchej 4 karty
DN

Jenže jeden z hráčů zahraje
kartu Nene a tím tvůj útok zruší,
takže stále ještě běží tvoje kolo.

nene 5 karet

ES
K!

Výbušné koťátko 4 karty

PL

Máš neblahý pocit, že horní karta v dobíracím balíčku
je výbušné koťátko. Namísto nic nedělání a zakončení
kola líznutím si se rozhodneš zahrát kartu
Pohlédni do budoucnosti a tajně se podíváš na
vrchní 3 karty dobíracího balíčku.

bojová

Příklad kola

Když hraješ komba, ignoruj instrukce na kartách.

STREAKING KITTENS
Pokud hrajete s rozšířením Streaking Kittens, není
pro kombo pěti různých karet možné používat
Streaking Kitten. To znamená, že jej nemůžete
použít jako součást své sady pěti karet, ani jej
nemůžete vzít z odhazovací hromádky.
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