CONTEÚDO: 56 CARTAS

(ATÉ 9 JOGADORES SE JUNTAREM DOIS BARALHOS)

DE 2 A 5 JOGADORES

REGRAS DO JOGO

O jogo utiliza um baralho de cartas que contém vários
Exploding Kittens. Os jogadores viram o baralho para
baixo e tiram cartas por turnos até um deles tirar um
Exploding Kitten.
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Retira do baralho os quatro Exploding Kittens e as
seis cartas de Desativação.
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EDIÇÃO ORIGINAL!

Quando isto acontecer, essa pessoa explode. O jogador
morre e fica fora do jogo.
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Distribui uma carta de Desativação a
cada jogador, de modo que cada um
tenha um total de oito cartas. Tenta
que ninguém veja as tuas cartas.

É MELHOR VERES O NOSSO VÍDEO
INSTRUTIVO EM LINHA:
www.explodingkittens.com/how

LER É A PIOR FORMA DE
APRENDER UM JOGO.

EM POUCAS PALAVRAS
SE EXPLODIRES, PERDES.

FICAS COBERTO DE UM FEDORENTO FLUIDO EXPLOSIVO.

SE NÃO EXPLODIRES, GANHAS.
ÉS O MAIOR. PARABÉNS, PÁ.

Deixa uma carta VIRADA PARA CIMA sobre a pilha de descarte e segue as suas instruções.
what
I do

O RESTO DAS CARTAS
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Para terminar o teu turno, tira a primeira carta do
baralho de jogo, com a esperança de a carta não
ser um Exploding Kitten, e adiciona-a à tua mão.
(Ao contrário da maioria de jogos, neste tiras uma
carta NO FIM do teu turno.)

O jogo continua com o turno do seguinte jogador no
sentido dos ponteiros do relógio.
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LEMBRA-TE
Passa ou joga tantas cartas como quiseres, e depois tira
uma carta para acabar a tua vez.

Passa ou joga e depois tira!
Passa ou joga e depois tira!

Introduz todas as cartas de Desativação restantes
no baralho.
DEFUSEtel DE
FUSan
E tel
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Introduz apenas duas das cartas de Desativação
no baralho. Descarta as outras duas.

Baralha as cartas e coloca-as viradas para baixo no
centro da mesa.
Este é o baralho de jogo.

FIM DO JOGO
Quando todos os jogadores menos um explodirem, este
jogador é declarado o vencedor.
O baralho nunca vai esgotar durante o jogo, pois o número de Exploding Kittens introduzidos no início é suficiente para matar todos os jogadores menos um.

MAIS TRÊS COISAS
Podes contar as cartas restantes no baralho de jogo
para determinar as tuas possibilidades de explodir.

SERVEM PARA DIMINUIR AS TUAS PROBABILIDADES
DE EXPLODIR COM UM EXPLODING KITTEN.

Uma boa estratégia é conservares as tuas cartas
no início do jogo, quando as tuas probabilidades de
explodir ainda são baixas.

POR EXEMPLO
Ver o futuro

(Deixa espaço na mesa para uma pilha de descarte.)
Passar
PASAR
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Depois de seguires as instruções
da carta, podes jogar mais cartas.
Podes jogar todas as cartas que
quiseres.

Retira do jogo os Exploding Kittens restantes.

VERSÃO PARA DOIS JOGADORES
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OU

JOGAR UMA CARTA

SE
FU
DE

Introduz no baralho um número de Exploding Kittens
igual ao número de jogadores menos um.

Para um jogo de quatro jogadores, introduz
três Exploding Kittens.
Para um jogo de três jogadores, introduz dois
Exploding Kittens.
Agora já tens a certeza de que todos os jogadores menos o vencedor vão explodir mais
tarde ou mais cedo.
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Mira as oito cartas da tua mão e escolhe entre estas
duas opções:

Não jogas cartas.

Baralha as cartas restantes e distribui sete cartas
viradas para baixo a cada jogador.

POR EXEMPLO

Quanto mais cartas tirares, maior é a probabilidade de
obteres um Exploding Kitten.

O TEU TURNO
PASSAR

Estas cartas são as únicas que te podem salvar dos Exploding
Kittens. Se jogares uma carta de Desativação depois de tirar
um Exploding Kitten, em vez de voares pelo ar, podes devolver o Exploding Kitten ao baralho, no lugar que quiseres e em
segredo. Tenta obter tantas cartas de Desativação como for
possível.

Podes usar uma carta de Ver o
futuro para dar uma olhada nas
seguintes cartas do baralho. Se
vires um Exploding Kitten, podes
usar uma carta de Passar para
terminar a tua vez imediatamente
e evitar essa carta do baralho.
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CARTAS DE DESATIVAÇÃO

Este processo continua até ficar apenas 1 jogador, que
ganha o jogo.

EI, NÃO LEIAS ESTAS REGRAS!
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PREPARAÇÃO

PE
NO

EXPLODING KITTENS

COMO SE JOGA
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Escolham quem vai ser o jogador inicial (alguns critérios de seleção podem ser: a barba mais impressionante, o cheiro mais esmagador, o baço mais
pequeno, etc.).

Não há um número máximo nem mínimo de cartas que podes ter na mão. Se ficares sem cartas
na mão, não acontece nada especial e continuas a
jogar. No teu próximo turno, vais ter de tirar pelo menos uma carta.

PARA DE LER! TOCA A JOGAR!
SE TIVERES DÚVIDAS SOBRE CARTAS ESPECÍFICAS, VIRA A FOLHA.
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EXEMPLO
DE TURNO
DECIDES JOGAR UMA CARTA
DE VER O FUTURO.

LÊ ISTO APENAS SE TIVERES DÚVIDAS SOBRE CARTAS ESPECÍFICAS
VER O FUTURO

MOBILIZA OS G.O.E.LHOS

VÊ AS TRÊS PRIMEIRAS
CARTAS DO BARALHO SEM
AS MOSTRAR A NINGUÉM
EDIÇÃO
ORIGINAL

QUANDO VÊS AS SEGUINTES
TRÊS CARTAS DO BARALHO,
DESCOBRES QUE A CARTA QUE
VAIS TIRAR NO FIM DO TEU TURNO
É UM EXPLODING KITTEN.

Exploding Kitten 4 CARTAS
Tens de mostrar esta carta imediatamente. A não ser
que tenhas uma carta de Desativação, morres. Descarta
todas as tuas cartas, incluindo o Exploding Kitten.

VER O FUTURO

DESATIVAÇÃO 6 cartas
Se tiraste um Exploding Kitten, podes jogar esta carta
para evitar morrer. Põe a carta de Desativação na pilha
de descarte.
DEFUSE
SHUFFLE
SHUF
FL

DECIDES JOGAR UMA CARTA
DE ATAQUE PARA TERMINAR
IMEDIATAMENTE A TUA VEZ E
OBRIGAR O SEGUINTE JOGADOR
A JOGAR DOIS TURNOS.

EDE
FUS
E

Depois, em segredo e sem baralhar nem ver as outras cartas do baralho, introduz novamente o Exploding
Kitten que tiraste no baralho, no lugar que quiseres.

ATAQUE

PORÉM, O SEGUINTE JOGADOR USA
UMA CARTA DE NEM PENSES! QUE
ANULA O TEU ATAQUE, PELO QUAL
O TEU TURNO AINDA NÃO ACABOU.

PASSAR 4 cartas

Favor 4 cartas
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CARTAS DE GATO
4 DE CADA TIPO

!

T
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BARALHAR

EDIÇÃO
ORIGINAL

AS
MISTURA AS CART
DO BARALHO

Fogo.

Se jogares cinco cartas diferentes (cinco cartas quaisquer com nomes diferentes), podes procurar na pilha
de descarte e ficar com a carta que quiseres. (Pega na
pilha de descarte rapidamente, para evitar que outro jogador use a carta de Nem penses!)

Também se podem usar em combinações especiais (ver
à direita).

DEFUSE

Penso, sim!

CINCO CARTAS DIFERENTES

LE
UFF

PODES PASSAR (SEM JOGAR NENHUMA CARTA)
E SIMPLESMENTE TIRAR A PRIMEIRA CARTA
DO BARALHO PARA ACABAR O TEU TURNO.

Quero uma carta
de DESATIVAÇÃO.

STHURE
FU
HE
ET
SE

- OU ENTÃO -

Também podes jogar uma carta de Nem penses! sobre
outra carta de Nem penses! para anular o seu efeito e
criar um Penso, sim!, e assim sucessivamente.
Podes jogar uma carta de Nem
penses! em qualquer momento
antes de uma ação começar,
mesmo que não seja a tua vez.
As cartas afetadas por uma carta de Nem penses! perdem-se
e ficam na pilha de descarte.

É exatamente igual a Duas cartas iguais, mas agora podes dizer o nome da carta que queres receber do outro
jogador. Se o jogador a tiver, é tua. Se não, não levas
nada.

Estas cartas não servem de nada sozinhas, mas se
conseguires duas cartas de Gato iguais, podes jogá-las
juntas para roubar uma carta aleatória da mão de outro
jogador.

O BARBAG
ATO

O BARBAGATO

Quando jogares combinações especiais, ignora as instruções das cartas.
ESTA CART
A DE
JOGA .DOIS GATO NÃO SERV
DE NADA SOZINHA
E DE NAD
BARBAGAT
GATO NÃO SERVE
UM R
A SOZINHA
ESTA CARTA DE
OS PARA
TOS PARA ESCOLHEJOGADOR E
.
JOGA DOIS BARBAGA UMA CARTA DA MÃO. ROUBAR-LHE UMA ESCOLHER
LHE
CARTA DA
UM JOGADOR E ROUBARMÃO.
EDIÇ
ÃO
ORIG
INAL

DEPOIS DE BARALHAR AS
CARTAS, TIRAS A PRIMEIRA
PARA ACABAR O TEU TURNO
(E REZAS PARA A CARTA NÃO
SER UM EXPLODING KITTEN).

NEM
PENSES!

Dá uma vista de olhos nas três seguintes cartas do baralho de jogo e coloca-as novamente na mesma ordem.
Não as mostres ao resto de jogadores.

EDIÇÃO
ORIGINAL

UMA PRAG
DESCE DO CÉU

Vou jogar a carta
de Ver o futuro.
S!

NEM PENSES!
R
BARALHA
CEGO
A DE PEIDOS DE MOR

TRÊS CARTAS IGUAIS

VER O FUTURO 5 cartas

NEM PENSES! 5 cartas
Esta carta cancela qualquer
ação exceto um Exploding Kitten
ou uma carta de Desativação.
Imagina que qualquer carta (ou
par de cartas de Gato ou combinação especial) que fique por
baixo de uma carta de Nem
penses! já não existe.

Jogar duas cartas de Gato iguais (para roubares uma
carta aleatória de outro jogador) já não se aplica só às
cartas de Gato, mas também a QUALQUER carta do baralho que tiver o mesmo nome (duas cartas de Baralhar,
duas cartas de Passar, etc.).

Mistura as cartas do baralho de jogo sem as ver, até
os outros jogadores te dizerem para parar. É muito útil
quando achas que vais tirar um Exploding Kitten a seguir.

ZÁ

EDIÇÃO
ORIGINAL

DADO QUE NÃO QUERES TIRAR A
PRIMEIRA CARTA DO BARALHO
E MORRER, JOGAS UMA CARTA
DE BARALHAR PARA MISTURAR
AS CARTAS DO BARALHO.

BARALHAR 4 cartas

O BARBAGATO

ATAQUE

-TE AO PONTAPÉ

Queres lixar o jogador que vai depois de ti? Coloca o
Exploding Kitten no primeiro lugar do baralho. Se quiseres, podes fazê-lo por baixo da mesa para ninguém ver
onde o colocas. O teu turno acaba depois de jogares
esta carta.

DUAS CARTAS IGUAIS

O BARBAG
ATO

uma carta.
Termina o teu turno sem tirar
dois turnos.
O seguinte jogador deve jogar

COMBINAÇÕES ESPECIAIS
(LER DEPOIS DO PRIMEIRO JOGO)

Esta carta termina o teu turno imediatamente, sem tirares uma carta. (Se jogares uma carta de Passar para te
defenderes duma carta de Ataque, apenas anulas um
dos teus dois turnos. Duas cartas de Passar anulam os
dois turnos.)

FLE
DEFU
SE

NEM PENSES!

EDIÇÃO
ORIGINAL

Esta carta permite acabar o(s) teu(s) turno(s) sem tirares uma carta, e faz com que o próximo jogador tenha
de jogar dois turnos seguidos. A vítima desta carta joga
o seu turno de forma normal, mas depois volta a jogar
outro turno completo. (Se a vítima duma carta de Ataque
também jogar uma carta de Ataque, os seus turnos consideram-se finalizados imediatamente, e o seguinte jogador deverá jogar dois turnos.)

SHUFFLE
SHUF

O NÃOJA REBENTA
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ATAQUE 4 cartas

Obrigas qualquer outro jogador a te entregar uma carta
da sua mão. Esse jogador escolhe a carta.

LIBERA O TERRÍVEL MONSTROGATO

Anula a ação de
outro jogador.
Podes jogar esta
cart
em qualquer mom a
ento.

GUIA PRÁTICO
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