2-5 spillere
Innhold: 56 KORT

Regler

EXPLODING KITTENS

slik spiller dere

I kortstokken finnes det flere Exploding Kittens
(eksploderende kattunger). Kortstokken plasseres
med bildesiden ned, og spillerne trekker kort etter
tur helt til noen trekker en Exploding Kitten.

Forberedelser
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	Plukk opp alle de åtte kortene dine, og se på
dem. Gjør én av de følgende handlingene:
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Ikke spill noen kort.
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	Fjern alle Defuse-kortene (6) fra spillbunken
og legg ut ett Defuse-kort per spiller.

Spill

eller

Spill et kort ved å legge det med BILDESIDEN OPP øverst
i bunken med kastede kort, og følg instruksjonene på
kortet.

	Legg disse Defuse-kortene tilbake i spillbunken.

what
I do
CRUNCH
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defuse kort

MUNCH
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TO ELLER TRE SPILLERE

Den som trekker den Exploding Kitten-kortet,
eksploderer selv og er ute av spillet.

Det skal kunne legges inn to ekstra Defuse-kort i
spillbunken. Resterende Defuse-kort fjernes fra spillet.
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Å lese regler er det verste du kan
gjøre når du skal lære et spill.
Se heller opplæringsvideoen
på nett:
www.explodingkittens.com/how

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

Og du blir en storslått person. Bra jobbet, kompis.

Hvis dere er fire spillere, legger dere tre
Exploding Kitten-kort i bunken. I spill
med tre spillere legger dere to Exploding
Kitten-kort i bunken.

Exploding
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Etter hvert kommer da alle, med unntak
av én person, til å eksplodere.
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	Stokk bunken og legg den med bildesiden
ned midt på bordet.
Dette er bunken dere skal trekke kort fra.

Og alle de andre kortene

Husk

Du kan spille så mange kort du vil, og avslutter turen
med å trekke et kort.

Pass eller spill, og trekk.
Pass eller spill, og trekk.

Spillet er over

Spilleren som til slutt står igjen og ikke
har eksplodert, vinner spillet.
Det blir aldri tomt for kort siden det ligger nok
Exploding Kittens-kort i bunken til å drepe
alle bortsett fra én spiller.

Tre ting til
En god strategi er å spare kort tidlig i spillet når
det er liten sjanse for at du blir sprengt.

hjelper deg å unnslippe de eksploderende kattungene.

Se hvor mange kort som gjenstår i bunken, for å
anslå oddsene for at du eksploderer.

for Eksempel
Du kan bruke et See the Future
(se inn i fremtiden)-kort
til å ta en titt på de øverste
kortene i bunken. Hvis et av dem
er en eksploderende katt, kan du
bruke et Skip (hopp over)-kort for
å unngå å trekke det.
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For eksempel

Hvis du eksploderer, taper du.
Hvis du ikke eksploderer, vinner du.

Spillet fortsetter med klokken rundt bordet.

SE
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	Legg inn nok Exploding Kittens-kort i spillbunken slik at det er ett mindre kort enn det er
spillere. Fjern så alle de resterende Exploding
Kittens-kortene fra spillet.

Altså, slik er det
Og du blir et flammende trist fjes.
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Prosessen fortsetter til kun én spiller står
igjen som vinner.
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	Du avslutter turen din ved å trekke et kort fra
toppen av bunken med nye kort og plassere
det på hånden – kryss fingrene for at det ikke
er en Exploding Kitten.
	(Til forskjell fra andre spill AVSLUTTER DU
TUREN med å trekke et kort.)

Prøv å samle så mange Defuse (uskadeliggjør)-kort som mulig.

27/07/2020 09:48

Les teksten på et
kort for å lære hva
den gjør.

Når du har fulgt instruksjonene på kortet, kan du spille
flere kort. Du kan spille så mange kort du vil.

Alle spillerne starter med et Defuse (uskadeliggjør)-kort – det
sterkeste kortet i spillet. Dette er det eneste kortet som kan
redde deg fra Exploding Kittens. Hvis du trekker et Exploding
Kitten-kort, kan du spille Defuse (uskadeliggjør)-kortet og
legge Exploding Kitten-kortet tilbake i bunken med kort dere
trekker fra. Du kan legge kortet hvor du vil, og skal ikke vise
motspillerne hvor du legger det.

	Stokk spillbunken og del ut syv kort
med bildesiden ned til hver spiller. Alle
skal nå ha totalt åtte kort på hånden.

Hei! Ikke les disse reglene!

din tur

1

Begynn med å fjerne alle Exploding Kittens-kortene (4) fra spillbunken og legg disse til
sides.

	

(Husk å sette av plass til kastede kort også.)
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	Velg hvilken spiller som skal starte. (Det kan
for eksempel være spilleren med det mest imponerende skjegget, den mest fryktinngytende
kroppslukten, den korteste milten osv.)

Du kan ha hvor mange eller hvor få kort på
hånden som du vil. Du trenger ikke å foreta deg
noe spesielt hvis du går tom for kort. Spill videre.
Du må uansett trekke minst ett kort i neste tur.

Slutt å lese! Gå og spill!
Hvis du lurer på noe om bestemte kort, kan du snu arket.

kittens

Eksempel på tur

See The Future

deploy the special-op
s bunn

ies.

DEfuse (uskadeliggjør) 6 kort
Hvis du trekker en Exploding Kitten, kan du spille
dette kortet for å unngå å dø. Plasser Defuse
(uskadeliggjør)-kortet i bunken med kastede kort.

Privately view the top
Three
cards of the draw pile.

See The Future
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Du bestemmer deg for å spille
et Attack (angrep)-kort
for å avslutte turen din og
tvinge den neste spilleren
til å ta en ekstra tur.

Legg deretter Exploding Kitten-kortet et
hemmelig, valgfritt sted i bunken igjen, uten å
stokke eller se på de andre kortene.

SHUFFLE
SHUF

ATTACK

unleash the catterwocky.

Vil du skade spilleren som skal trekke neste gang?
Legg Exploding Kitten-kortet øverst i bunken. Hvis
du vil, kan du holde kortstokken under bordet slik
at ingen ser hvor du legger kortet.

den andre spilleren spiller
raskt et Nope (nei)-kort som
motvirker ditt Attack (angrep),
så det er fortsatt din tur.

ATTACK
27/07/2020 09:45
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NOPE

a nope ninja deli
vers a wicked

dragon kick.

Du vil ikke trekke det
øverste kortet og
eksplodere, så du spiller
et Shuffle (stokk)-kort.

Stop the action
of ano
You can play this ther Player.
at any time.
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Nå er bunken stokket, og
du trekker det øverste
kortet for å avslutte
turen din (det er bare å
håpe at kortet ikke er
en Exploding Kitten).
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favor (tjeneste) 4 kort

THBT!

Shuffle the draw

pile.
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Tving en annen spiller til å gi deg et kort fra
hånden sin. Spilleren velger selv et kort å gi deg.

NOPE!

Du kan se for deg at
ingen kort (eller par eller
spesialkombinasjoner)
YUP!
Pokker.
under Nope (nei)-kort
finnes lenger. Du kan
også spille et Nope (nei)kort på et annet Nope
(nei)-kort for å motvirke
effektene av det og skape et Yup (jepp), og så
videre.
Du kan spille Nope (nei)-kort når som helst før en
handling, selv om det ikke er din tur. Kort som blir
angrepet med et Nope (nei)-kort, går tapt. Legg
dem i bunken med kastede kort.

shuffle (stokk) 4 kort
Stokk bunken godt. (Dette er nyttig når du vet at
det ligger en Exploding Kitten øverst.)

skip (hopp over) 4 kort
Avslutt turen din uten å trekke kort. (Hvis du for
eksempel spiller et Skip (hopp over)-kort som
reaksjon på et Attack (angrep)-kort, avsluttes bare
én av de to turene dine. Du må spille to Skip (hopp
over)-kort for at begge turene skal avsluttes.)

see the future

(se inn i fremtiden) (3X) 5 kort
Kikk på de tre øverste kortene i bunken, og legg
dem tilbake igjen i samme rekkefølge. Ikke vis
kortene til de andre spillerne.

	Kattekort
4 AV hver
Disse kortene har ingen kraft alene, men dersom
du samler to Exploding Kittens-kort kan de spilles
som et par og gir deg muligheten til å stjele et
tilfeldig kort fra en annen spiller.
De kan også brukes i spesialkomboer.
Beard cat

Beard cat
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(Les dette etter at du har
prøvd spillet en gang)

To like

Det å spille like kort så du får stjele et tilfeldig kort
fra en annen spiller gjelder ikke lenger bare for
Exploding Kittens-kort, men for ALLE kort med
samme tittel (for eksempel to Shuffle (stokk)-kort,
to Skip (hopp over)-kort osv.)

Tre like

Akkurat det samme som to like, men du får si
hvilket kort du vil ha fra den andre spilleren.
Hvis spilleren har kortet, får du det. Hvis ikke
får du ingenting.
Jeg kan fa
Defuse-kortet ditt, takk

Fem ulike kort
Hvis du spiller fem ulike kort (fem valgfri kort
med ulike titler), kan du gå gjennom bunken
med kastede kort og velge et kort du vil ha.
(Skynd deg å plukke opp bunken og velge kort
så ingen spiller et Nope (nei)-kort mot deg.)

DEFUSE
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Ikke trekk flere kort, tving istedet den neste
spilleren til å ta to turer på rad. Spillet fortsetter
da med denne spilleren. Offeret for dette kortet
starter sin tur som vanlig (altså, si pass eller spill
et kort, for så å trekke et nytt kort). Når denne
turen er slutt er det samme spillers tur igjen.

Jeg skal spille
See The Future.
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Angrep (2X) 4 kort

Dersom offeret for et Attack-kort selv spiller et
Attack-kort på deres tur må deres neste offer
spille alle de gjenværenede turene, samt de
turene som står oppført på Attack-kortet (for eks.
4 turer, 6 turer, osv...)

SHUFFLofE bat farts descends from
EKEK01EN_

Når du har spilt dette kortet, er turen din over.

the
Do not draw any cards. Force
next player to take two turns.

Hindrer alle handlinger
bortsett fra Exploding
Kittens og Defuse
(uskadeliggjør)-kort.

:
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Spesialkombinasjoner
BA
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Du må vise dette kortet med en gang. Hvis du
ikke har et Defuse (uskadeliggjør)-kort, er du død
og må kaste alle kortene dine, inkludert Exploding
Kitten-kortet.

NOPE (Nei) 5 kort

Beard cat

Eksploderende katt 4 kort

Beard cat

Dersom du mistenker at det neste kortet på toppen av
trekkbunken er en Exploding Kitten så spiller du et See
The Future-kort, i stedet for å si pass, trekke et kort og
avslutte turen din. Dette tillater deg å se de første tre
kortene i trekkbunken uten at de andre får lov til å titte.

Når du titter på de tre øverste
kortene ser du at du hadde rett
og det øverste kortet (akkurat
det kortet du skulle til å trekke)
er et Exploding Kitten-kort.

Veiledning

du trenger dette kun hvis det er noe du lurer på om bestemte kort

Når du spiller kombinasjoner, kan du se bort
fra instruksjonene på kortet.

STREAKING KITTENS
Dersom du spiller med Streaking Kittensutvidelsen har man ikke mulighet til å bruke 5-korts
spesialkomboen.

