JUCĂTORI: 2-5
CONȚINUT: 56 CĂRȚI

REGULAMENT

EXPLODING KITTENS

cum se joacă

Pachetul conține câteva cărți Exploding Kittens.
Se așază teancul de cărți cu fața în jos și fiecare
jucător trage pe rând câte o carte până când
cineva trage o carte Exploding Kitten.

	

Pentru început, scoate toate cărțile Exploding
Kittens (4) din pachet și așază-le deoparte.
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	Ia în mână toate cele 8 cărți pe care le ai
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ZICI PAS

Nu joci nicio carte.

	Scoate toate cărțile „Dezamorsare” (6) din
pachet și împarte câte 1 fiecărui jucător.
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Joci o carte așezând-o cu FAȚA ÎN SUS deasupra
cărților decartate și urmezi instrucțiunile de pe ea.
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EDIȚIA ORIGINALĂ!

Când se întâmplă aceasta, jucătorul respectiv
explodează.Jucătorul e dat uitării și părăsește jocul.
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DOI SAU TREI JUCĂTORI

AM

ESTE

www.explodingkittens.com/how

filmulețul nostru cu instrucțiuni:

mai bine du-te online și uită-te la

a învăța să joci.

© exploding kittens 2020

PE SCURT

	Amestecă pachetul și împarte câte
7 cărți așezate cu fața în jos fiecărui
jucător. Fiecare jucător are acum în
mână 8 cărți.

De exemplu
Pentru 4 jucători, pune 3 cărți Kitten.
Pentru 3 jucători, pune 2 cărți Kitten.

Zi Pas-sau-Joacă, apoi Trage.
Zi Pas-sau-Joacă, apoi Trage.
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Astfel te asiguri că toți jucătorii vor exploda
la un moment dat, cu excepția unuia.
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	Amestecă teancul de cărți și așază-l cu fața
în jos în centrul mesei.

iar toate celelalte cărți

Acesta este pachetul din care tragi cărți.

îți vor diminua șansele de a fi descompus
de suflul unei Exploding Kitten.

Finalul jocului

Câștigă ultimul jucător care
nu a explodat.
Nu vei rămâne niciodată fără cărți în pachet pentru
că ai introdus destule cărți Exploding Kittensca să
explodeze toți jucătorii, mai puțin unul.

încă trei lucruri

O bună strategie este să păstrezi cărți la începutul
jocului, când e destul de puțin probabil să explodezi.
Poți număra oricând cărțile rămase în
pachet pentru a calcula șansele de explozie.

De exemplu
Ai putea să folosești o carte Vezi
viitorul ca să tragi cu ochiul
la primele c
 ărți din teanc. Dacă
descoperi astfel o carte Exploding
Kitten poți folosi o carte Sari
o Tură ca să s ari peste
rândul tău, evitând explozia.

Joacă oricâte cărți dorești, apoi trage o carte ca să îți
închei tura.
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și rămâi cu gustul amar al sosului
incendiar de pierzător.
și ești înconjurat de glorie. bravo, băiete!
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	Pune suficiente cărți Exploding Kittens înapoi
în teanc astfel încât să fie cu 1 mai puține
decât numărul de jucători. Scoate din joc
cărțile Exploding Kittens care sunt în plus.

dacă explodezi, pierzi.
dacă nu explodezi, CÂȘTIGI.

CĂ

Jocul continuă în sensul acelor de ceasornic.

NU

Cu fiecare carte trasă, crește probabilitatea
de a nimeri o carte Exploding Kitten.

Citește textul
cărții pentru a afla
ce poate face.

	La finalul turei tale, vei trage prima carte
din pachet și vei spera să nu fie o carte
Exploding Kitten.
(Faptul că ÎȚI ÎNCHEI TURA când tragi o carte
face acest joc diferit de majoritatea jocurilor.)

Pune înapoi în teanc doar 2 cărți „Dezamorsare”
și îndepărtează-le pe celelalte din joc

Jocul continuă în același mod, până când va
rămâne un singur jucător, care este învingător.

c

După ce ai urmat instrucțiunile de pe carte, mai poți
juca alte cărți. Poți juca oricâte cărți dorești.

Fiecare jucător începe cu 1 carte „Dezamorsare”, fiind
cea mai puternică carte din joc. Acestea sunt singurele
cărți care te pot salva de o carte Exploding Kitten. Dacă
tragi o carte Exploding Kitten, în loc să explodezi, poți
să joci o carte „Dezamorsare” și să reintroduci cartea
Exploding Kitten oriunde vrei în pachet. Încearcă să obții
cât mai multe cărți „Dezamorsare”.

cititul este cel mai aiurea mod de

sau

JOCI

	Inserează cărțile „Dezamorsare” rămase înapoi
în teanc.
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hei! nu citi acest regulament!

tura ta

pregătirea jocului
1
1

(Lasă puțin loc și pentru teancul de cărți ce vor fi decartate.)
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	Alege cine va începe. (Câteva exemple de
criterii: cea mai impresionantă barbă, cel mai
intimidant miros, cele mai proaste glume, etc.)

Nu există o limită minimă sau maximă de cărți
în mână. Dacă rămâi fără cărți, nu se întâmplă
nimic. Continuă să joci. O să tragi cel puțin încă
o carte când va urma tura ta.

nu mai citi! du-te și joacă!
Dacă ai întrebări despre anumite cărți, întoarce pagina.

kittens

exemplu de tură

manual

ai nevoie de aceasta doar dacă ai întrebări despre anumite cărți

Vezi viitorul

activează trupele speci
ale –
divizia iepuri.

DEZAMORSARE 6 cărți
Dacă ai tras o carte Exploding Kitten, o poți
dezamorsa folosind această carte. Pune cartea
„Dezamorsare” în teancul de cărți decartate.

Uită-te în secret la
primele 3 cărți din pache
t.
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Apoi ia cartea Exploding Kitten și, fără să
rearanjezi sau să vezi celelalte cărți, pune în
secret c
 artea înapoi în pachet, oriunde vrei tu.

Decizi să joci o carte „Atac”
pentru a-ți încheia tura și
pentru a-l forța pe următorul
jucător s ă joace 2 ture.

AMESTE
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AMO

ATAC

Dar, chiar atunci un alt
jucător pune în joc o carte
„NU” care îți anulează atacul,
deci este tot rândul tău.

Nu mai tragi nicio carte.
Îl obligi pe următorul jucător
să joace 2 ture la rând.

ATAC

atac (2X) 4 cărți

NU

un nunja dă lov
itur
dragonului năr a
ăvaș.

Oprește acțiune
a unu
Poți juca această i alt jucător.
carte oricând
.

Nu vrei să tragi acea carte de
deasupra și să explodezi, așa că
joci o carte „AMESTECĂ” și amesteci
aleatoriu cărțile din pachet.

Nu mai tragi nicio carte. În schimb, îl forțezi pe
următorul jucător să joace 2 ture la rând. Jocul
continuă de la jucătorul respectiv. Victima acestei
cărți joacă o tură în mod normal (zice pas sau
joacă, apoi trage o carte la final de tură). Apoi,
după ce a terminat prima tură, mai joacă o tură.

Dacă folosești o carte „Sari o tură” ca apărare
împotriva unei cărți „Atac”, aceasta va anula 1
tură din cele 2 pe care trebuie să le joci. 2 cărți
„Sari o tură” anulează ambele ture.

vezi viitorul (3X) 5 cărți
Uită-te în secret la primele 3 cărți din pachet
și pune-le înapoi în aceeași ordine.
Nu arăta cărțile altor jucători.

	cărți „pisică”
4 din fiecare

COMBINAȚIA SPECIALĂ DE 5 CĂRȚI
Dacă joci 5 cărți diferite (oricare 5 cărți cu titlul
diferit), poți lua în mână orice carte dorești din
teancul de cărți decartate.
(Ia repede teancul și alege-ți cartea, până nu
folosește cineva o carte „NU”!)

Pisica din barbă

Pisica din

barbă

Această
carte „pisi l.
individua
jucată
nu poate fiJoac
ă o pere că” nu poate fi
juca
che
barbă”
Această carte „pisică” cărți „Pisica
cadin
de
să furir.o de cărți „Pisica tă individual.
Joacă o pereche
de la un adversa carte de la un din barbă”
ca să furi o carte
adversar
.

CĂ

Aceste cărți nu pot fi jucate individual, dar cu
2 cărți identice poți juca o Pereche pentru a fura
o carte la întâmplare de la adversar. Cărțile „Pisică”
pot intra și în „Combinații Speciale”.

TE

Obligă orice jucător să îți dea 1 carte din mâna
sa. El alege ce carte vrea să îți dea.

Tura ta se încheie imediat fără să mai tragi o carte.
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favoare 4 cărți

Aș dori cartea ta
de ”Dezamorsare”, te rog!

ES

Dacă victima unei cărți „Atac” joacă și ea o carte
„Atac” în oricare dintre cele două ture, noua
victimă trebuie să joace toate turele rămase
plus numărul de atacuri înscris pe cartea „Atac”
jucată (de exemplu, 4 ture, apoi 6, etc.).

sari o tură 4 cărți

Atunci când joci trei cărți asortate (oricare 3 cărți
cu titlu identic), ai voie să numești jucătorul și
cartea pe care o vrei din mâna acestuia. Dacă o
are, trebuie să ți-o dea. Dacă nu, nu primești nimic.
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Amestecă pach

amestecă 4 cărți
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Poți să joci o carte „Nu” chiar și peste
o „COMBINAȚIE SPECIALĂ”
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Poți să joci o carte „Nu” oricând, înainte să înceapă
o acțiune, chiar dacă nu este rândul tău. Orice carte
anulată cu o carte „Nu” este pierdută. Acestea vor
rămâne în teancul de cărți decartate.

Efectul unei Perechi de cărți „Pisică” asortate
(poți fura o carte la întâmplare de la un alt
jucător) nu se mai aplică perechilor de cărți
„Pisică”, ci ORICĂREI perechi de cărți cu titlu
identic (o pereche de cărți „Amestecă”,
„Sari o tură” etc.)

VII

AMESTECĂ

Cu teancul de cărți proaspăt
amestecat, tragi prima
carte pentru a-ți încheia
tura, sperând că nu este
o carte EXPLODING KITTEN.

Aiurea.
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RE

Tura ta se încheie după ce joci această carte.

combinații speciale
(Citește doar după ce ai jucat o primă partidă)

RSA

Vrei să îl arunci în aer pe jucătorul următor?
Pune cartea Kitten chiar deasupra pachetului.
Dacă vrei, poți să ții pachetul sub masă, astfel
încât nimeni nu va vedea unde ai plasat-o.

eliberează pisica balaur.

NU!

Amestecă bine pachetul. (Foarte folositoare când
știi că urmează o carte Exploding Kitten)

CĂ AMEST

DEZ

Anulează efectul oricărei
cărți cu excepția unei cărți
Exploding Kitten sau
„Dezamorsare”.
Imaginează-ți că orice
carte de sub o carte „Nu”
nici nu a existat.Poți să joci
o carte „Nu” peste altă carte
„Nu” pentru a o anula și astfel
să obții un „Da” și tot așa.

barbPisica
ă din barbă

În timp ce te uiți la cele 3 cărți de
deasupra, realizezi că aveai dreptate
și că următoarea carte (pe care o vei
trage) este una Exploding Kitten.

Voi juca
„Vezi viitorul!
M!

Trebuie să arăți această carte imediat. Dacă nu
ai o carte „Dezamorsare”, explodezi. Decartează
toate cărțile tale, inclusiv cartea Exploding Kitten.

NU 5 cărți

BA

Exploding Kitten 4 cărți

Pisica din

Suspectezi că prima carte din pachet este o carte Exploding
Kitten, așa că în loc să zici pas și apoi să tragi o carte pentru
a-ți încheia tura, decizi să joci o carte „Vezi viitorul”, care îți
permite să tragi cu ochiul la primele 3 cărți din pachet.

Atunci când joci „Combinații speciale”, ignoră
instrucțiunile de pe cărți.

STREAKING KITTENS
Dacă vă jucați cu extensia Streaking Kittens,
cartea „Streaking Kitten” nu poate fi folosită cu
„Combinația specială de 5 cărți”. Aceasta înseamnă
că nu poate fi inclusă în colecția de 5 cărți și nici
nu poate fi luată din teancul de cărți decartate.

