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© exploding kittens 2019

cara bermain
Didalam tumpukan kartu ada beberapa ‘Exploding 
Kittens’. Permainannya adalah setiap pemain ber-
giliran mengambil kartu sampai seseorang menarik 

kartu ‘Exploding Kitten’.

Ketika hal itu terjadi, orang tersebut meledak. Orang 
itu kini tereliminasi dan keluar dari permainan.

Proses ini berlanjut hingga hanya 1 pemain yang 
tersisa, yang memenangkan permainan.

Lebih banyak kartu yang diambil, lebih besar kemu-
ngkinan kamu mendapat kartu Exploding Kitten

Pada dasarnya
Jika kamu meledak, kamu kalah.

Dan kamu akan terbakar dalam kekalahan sebagai pecundang.

Jika kamu tidak meledak, kamu menang.
Dan kamu akan penuh dengan kebanggaan. Kerja baik, kawan.

Dan seluruh kartu lainnya
akan mengurangi kemungkinan kamu 

meledak oleh ‘Exploding Kittens’.

Contoh
Kamu dapat menggunakan kartu 
‘See the Future’ untuk mengintip 
beberapa kartu teratas di tumpukan 
kartu tarikan (Draw Pile). Jika kartu 
teratas adalah kartu ‘Exploding Kitten’, 
kamu dapat menggunakan kartu ‘Skip’ 
untuk mengakhiri giliran dan 
menghindari mengambil kartu itu.

Persiapan
1

  Untuk memulai, keluarkan semua kartu ‘Ex-
ploding Kitten’ (4) dan kartu ‘Defuse’ (6) dari 
tumpukan kartu.

2  Kocok sisa kartu dan bagikan 7 kartu tertutup 
kepada setiap pemain.

3  Bagikan 1 kartu ‘Defuse’ untuk setiap 
pemain agar setiap pemain memiliki 8 
total kartu. (Termasuk kartu ‘Defuse’).

 Kartu ‘Defuse’
Setiap pemain mulai dengan sebuah kartu ‘Defuse’; 
kartu terkuat dalam permainan. Ini adalah satu-satunya 
kartu yang dapat menyelamatkan kamu dari ‘Exploding 
Kitten’. Jika kamu menarik ‘Exploding Kitten’, kamu dapat 
menggunakan kartu ‘Defuse’ dan masukkan kembali kartu 
‘Exploding Kitten’ kedalam tumpukan kartu tarikan (Draw 
Pile) dimanapun kamu mau secara rahasia. 
Cobalah untuk mendapatkan sebanyak mungkin kartu ‘Defuse’.

4  Masukkan kartu ‘Exploding Kitten’ kembali 
kedalam tumpukan kartu (deck) sebanyak 
jumlah pemain dikurangi 1.  
Kembalikan sisa kartu ‘Exploding Kitten’ 
kedalam kotak.

Contoh
Untuk 4 pemain, masukkan 3 ‘Exploding Kittens’. 
Untuk 3 pemain, masukkan 2 ‘Exploding Kittens’.
 
Ini memastikan setiap pemain akan pada 
akhirnya meledak, kecuali 1 orang.

5  Masukkan sisa kartu ‘Defuse’ ke tumpukan kar-
tu (deck).

Varian 2 Pemain
Masukkan tambahan 2 kartu ‘Defuse’ kedalam 
tumpukan kartu (Deck). Kembalikan 2 sisanya 
kedalam kotak.

6  Kocok tumpukan kartu (deck), dan letakkan 
tertutup di tengah meja. Ini adalah tumpukan 
kartu tarikan.

Draw Pile.

 

Pastikan untuk menyediakan tempat untuk 
tumpukan kartu buangan (discard pile) juga.

7  Pilih seseorang untuk menjadi pemain pertama. 
(Contoh: jenggot paling menakjubkan, paling 
bau badan, yang paling sering buang air, dll).

Menjalankan giliranmu
1  Kumpulkan semua 8 kartu ke tanganmu dan lihat 

kartu nya. Lakukan salah satu dari pilihan berikut.

Lewat
Tidak memainkan kartu

Atau
Bermain
Mainkan satu kartu dengan meletakkannya secara terbuka di 
atas tumpukan kartu buangan dan ikuti instruksi pada kartu.

Baca teks pada 
kartu untuk 
mempelajari 
fungsinya.

Setelah kamu mengikuti instruksi pada kartu tersebut, kamu 
dapat memainkan kartu yang lain. Kamu dapat memainkan 
kartu sebanyak yang kamu inginkan

2  Akhiri giliranmu dengan mengambil satu kartu 
paling atas dari tumpukan kartu tarikan (Draw 
pile) ke tanganmu dan berharap kartu itu bu-
kan kartu ‘Exploding Kitten.’ 
(Ini berbeda dari kebanyakan permainan yang 
lain, disini kamu mengakhiri giliran dengan 
mengambil satu kartu.) 
 
Permainan berlanjut ke pemain berikutnya 
searah jarum jam.

Ingat
Mainkan kartu sebanyak yang kamu inginkan, kemudian 
ambil satu kartu untuk mengakhiri giliranmu.

Mengakhiri permainan
Pemain terakhir yang belum meledak akan 

memenangkan permainan. 
Kamu tidak akan kehabisan kartu pada tumpukan 
kartu tarikan (Draw pile) karena kamu memasukan 
cukup kartu ‘Exploding Kittens’ untuk membunuh 

semua kecuali 1 pemain.

Tiga hal lagi
Strategi yang baik adalah dengan menyimpan kartu-
kartu pada awal permainan saat peluang kamu untuk 
meledak masih rendah.
Kamu selalu dapat menghitung jumlah kartu yang 
tersisa di tumpukan kartu tarikan (Draw pile) untuk 
mengetahui kemungkinan kamu dapat meledak.
Tidak ada jumlah maksimal atau minimal kartu yang 
dapat dipegang di tangan. Jika kamu kehabisan kartu 
di tangan, tidak ada tindakan khusus yang harus 
dilakukan. Tetap bermain. Kamu akan mengambil 
setidaknya 1 kartu lagi pada giliran kamu berikutnya.

Berhenti membaca! Mulai Bermain! 
Kalau kamu mempunyai pertanyaan mengenai kartu tertentu, balik halaman ini.
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End your turn without drawing a card. 
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Beard cat

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.

Beard cat

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.

aku mau kartu ‘defuse’ mu dong.

SEE THE FUTURE
SHUFFLE

DEFUSE

Contoh giliran
Kamu memutuskan untuk 

memainkan kartu ‘See the 
Future’ untuk melihat 3 

kartu teratas pada tumpukan 
kartu tarikan (Draw pile).

Ketika melihat 3 kartu teratas, 
kamu menemukan kartu teratas 

(kartu yang akan kamu ambil) 
adalah kartu ‘Exploding Kitten.’

Kamu memutuskan untuk 
memainkan kartu ‘Attack’ untuk 

menyelesaikan giliranmu dan 
memaksa pemain berikutnya 

untuk menjalankan 2 
giliran berturut-turut.

Tapi kemudian pemain lain 
memainkan kartu ‘Nope’ yang 

menghentikan serangan kamu, 
jadi giliran kamu tetap berjalan.

Kamu tidak ingin mengambil kartu 
teratas dan meledak, jadi kamu 

memainkan kartu ‘Shuffle’.

Dengan tumpukan kartu 
tarikan yang telah dikocok, 

kamu mengambil kartu 
teratas untuk menyelesaikan 

giliran dan berharap 
kartu tersebut bukan 

kartu ‘Exploding Kitten’.

- Atau - 
Lewat (dengan tidak memainkan kartu) atau hanya 

mengambil satu kartu untuk menyelesaikan giliranmu.

Exploding Kitten 4 kartu
Kamu harus segera menunjukkan kartu ini. 
Kecuali kamu memiliki kartu ‘Defuse’, kamu akan 
terelimnasi. Buang semua kartumu, termasuk 
kartu ‘Exploding Kitten’. 

DEfuse 6 kartu
Bila kamu menarik kartu Exploding Kitten’, kamu 
bisa memainkan kartu ini untuk menghindari elimi-
nasi. Letakkan kartu ‘Defuse’ yang kamu gunakan 
di tumpukan kartu buangan (discard pile).

Lalu ambil kartu ‘Exploding Kitten’, dan tanpa men-
gatur ulang, atau melihat susunan komposisi kartu, 
selipkan secara rahasia kartu tersebut di tumpukan 
kartu tarikan (Draw pile) dimana pun kamu mau.

Mau mencelakai pemain sehabis kamu? Letakkan 
langsung kartu ‘Exploding kitten’ diatas tumpukan 
kartu tarikan (Draw pile). Bila kamu mau, kamu bisa 
melakukan aksi tersebut dibawah meja sehingga 
tidak ada orang yang tahu dimana kamu menaruhnya. 
Giliran kamu akan berakhir setelah kamu menja-
lankan aksi diatas.

NOPE 5 kartu
Membatalkan aksi apapun 
kecuali kartu  ‘Exploding Kitten’ 
atau kartu ‘Defused’. Bayang-
kan semua kartu dibawah 
kartu ‘Nope’ dianggap tidak 
ada (termasuk kartu ‘Pair’ atau ‘Special combo’).

Kamu juga bisa menggunakan kartu ‘Nope’ untuk 
menganulir kartu ‘Nope’ lain.

Kamu bisa memainkan kartu ‘Nope’ kapanpun 
sebelum memulai aksi, bah-
kan di giliran orang lain. 
Semua kartu yang di ‘Nope’ 
akan hilang. Letakkan mereka 
di tumpukan kartu buangan 
(Discard pile).

attack 4 kartu
Akhiri giliranmu tanpa menarik kartu dan paksa 
pemain setelahmu, untuk mengambil langsung 
2 giliran berturut-turut. Korban mu akan menja-
lankan giliran secara normal, dan setelah gilirannya 
berakhir, dia akan langsung menjalankan giliran-
nya yang kedua. (Apabila korban dari kartu ‘Attack’ 
memainkan kartu ‘Attack’, maka seluruh gilirannya 
akan langsung berakhir dan orang berikutnya yang 
harus mengambil 2 giliran secara berturut-turut).

skip 4 kartu
Akhiri giliranmu, tanpa mengambil kartu. (Sebagai 
contoh, apabila kamu memainkan kartu ‘Skip’ seba-
gai reaksi dari kartu ‘Attack’, maka itu hanya men-
gakhiri 1 dari 2 turn yang harus diambil. Memainkan 
2 kartu ‘Skip’ baru mengakhiri ke 2 giliran tersebut.)

favor 4 kartu
Paksa pemain lain untuk memberikan 1 kartu dari 
tangan mereka. Mereka boleh memilih kartu yang 
akan diberikan untukmu.

shuffle 4 kartu
Kocok tumpukan kartu tarikan (Draw pile). (Berguna 
bila kamu tahu kartu ‘Exploding Kitten’ berada persis 
diatas tumpukan kartu.)

see the future 5 kartu
Secara rahasia, lihat 3 kartu teratas dari tumpukan 
kartu tarikan ( Draw pile ), dan taruh mereka kembali 
dengan urutan yang sama. Jangan tunjukkan kartu 
tersebut ke orang lain.

  cat KARTU 
Masing-masing 4

Kartu ini tidak berguna secara individual, tapi ketika 
kamu berhasil mengkoleksi 2 kartu ‘Cat’ yang sama, 
kamu bisa memainkan mereka untuk mencuri 1 kartu 
secara acak dari pemain lain.

special combos
(Baca ini setelah kamu memainkan game pertamamu)

TWO of a kind
Memainkan sepasang kartu ‘Cat’ yang sama 
(dimana kamu bisa mencuri kartu secara acak dari 
pemain lain) sekarang berlaku ke semua kartu 
dengan jenis yang sama. (Contoh, sepasang 
kartu ‘Shuffle’, sepasang kartu ‘Skip’ etc)

three of a kind
Persis sama dengan ‘Two of kind’ , tapi kamu bisa 
menyebut nama kartu yang kamu inginkan dari 
pemain lain. Jika pemain tersebut memilikinya, 
kamu bisa mengambilnya. Jika tidak, maka kamu 
tidak mendapatkan apa-apa.

5 different cards
Jika kamu memainkan 5 kartu apapun dengan 
jenis yang berbeda (Cat, Skip, Shuffle dst), maka 
kamu bisa mencari di tumpukan kartu buangan 
(Discard pile), untuk mengambil 1 kartu yang 
kamu inginkan. (Ambil segera kartu yang kamu 
inginkan sebelum kamu di ‘Nope’).

Ketika kamu memainkan ‘Special Combos’. 
hiraukan instruksi di kartu-kartu yang digunakan.

Panduan
kamu hanya membutuhkan ini jika ada pertanyaan mengenai kartu tertentu
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