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Passa eller spella och, dra.

    
what I  doEX

PL
OD

IN
G K

IT
TE

NS
 

re
gl

er
na

sp
el

ar
e:

 2
-5

In
ne

hå
ll

: 5
6 

KO
RT

O
RI

GI
NA

L 
ED

IT
IO

N!
Lä

s i
nt

e r
eg

le
rn

a!
Re

ge
lb

öc
ke

r 
är

 d
et

 sä
m

st
a 

sä
tt

et
  

at
t l

är
a 

si
g 

sp
el

a 
et

t s
pe

l. 
 

Ko
ll

a 
på

 vå
r 

in
st

ru
kt

io
ns

vi
de

o 
 

på
 n

ät
et

 i s
tä

ll
et

:

w
w

w.
ex

pl
od

in
gk

it
te

ns
.c

om
/h

ow

© exploding kittens 2020

din tur
1  Plocka upp dina 8 kort på hand och titta på 

dem. Gör något av följande:

PASSa
Spela inga kort.

eller
Spela
Lägg ett kort uppvänt ovanpå slänghögen för att 
använda kortets effekt.

Läs texten på 
kortet för att se 
vad det gör. 

När du har följt anvisningarna på kortet kan du spela fler 
kort. Du kan spela hur många kort du vill.

2  Avsluta din tur genom att dra ett kort till hand
en överst i korthögen, och hoppas att det inte 
är en exploderande katt. 
Till skillnad från många andra spel så  
AVSLUTAR DU DIN TUR genom att  
dra ett kort.) 

Spelet fortsätter medsols runt bordet. 

Kom ihåg
Spela hur många kort du vill och dra ett kort för att 
avsluta din tur. 

Avsluta spelet
Sist kvar i spelet utan att sprängas vinner. 

Korten i korthögen tar aldrig slut,  
eftersom det finns tillräckligt med exploderande  

katter för att döda alla utom 1 spelare.

Tre grejer till
En bra strategi är att samla på dig kort tidigt i 
spelet, när risken att sprängas är låg.

Det är alltid tillåtet att räkna korten i korthögen  
för att lista ut risken att du sprängs.

Det finns ingen övre eller lägre gräns på hur 
många kort du får ha på hand. Om du inte har  
fler kort på hand händer inget särskilt. Fortsätt 
spela, bara. Du drar minst 1 nytt kort nästa tur.

Sluta läsa! Gå och spela! 
Vänd på bladet om du har funderingar om specifika kort.

KOMMA IGÅNG
1

  Börja med att ta alla Exploding Kittenkort (4) 
ur leken. 

2  Ta ut alla  Defusekort (6) ur leken och ge ett 
till var spelare.

3  Lägg in de extra Defusekorten i leken.

defuse kort
Varje spelare börjar med ett Defusekort, det mäktigaste 
kortet i spelet. Det är det enda kortet som kan rädda 
dig från exploderande katter. Om du drar ett Exploding 
Kittenkort kan du desarmera det med Defusekortet i 
stället för att sprängas. När du gör det lägger du tillbaka 
katten var du vill i korthögen, utan att någon annan ser. 

Försök samla på dig så många Defuse-kort som möjligt. 

TVÅ ELLER TRE SPELARE
Lägg bara in 2 av de extra Defusekorten i leken och 
lägg tillbaka de andra i lådan.

4  Blanda resten av leken och dela ut 7 
kort till varje spelare med baksidan 
uppåt. Var spelare har nu 8 kort på 
handen.

5  Lägg in så många Exploding Kittenkort i leken 
att den innehåller ett kort färre än antalet spel
are. Ta bort övriga Exploding Kittenkort. 

exempel
Om ni är 4 spelare lägger ni in 3 katter.
Om ni är 3 spelare lägger ni in 2 katter.
Detta innebär att alla utom 1 person
kommer att sprängas.

6  Blanda leken och lägg den nervänd mitt på 
bordet.

Det här är korthögen.

(Lämna lite plats åt slänghögen också.)

7  Välj en spelare som får börja. (Exempel
kriterier: snyggast skägg, mest imponerande 
kroppsodör, kortast mjälte osv.)

SÅ GÅR DET TILL
I kortleken finns några exploderande katter. Ni spe
lar spelet genom att vända leken neråt och turas om 

att dra kort tills någon drar en exploderande katt.

När det händer exploderar den personen.
Hen är död och ute ur spelet.

Processen fortsätter tills bara en spelare  
är kvar och har vunnit.

Ju fler kort du drar, desto större är chansen att  
du drar en exploderande katt. 

Kort sagt
Om du exploderar förlorar du.
Och du fylls av brinnande, deppig förlorarsås.

Om du inte exploderar så vinner du.
Och då fylls du av ära. Snyggt jobbat. 

Och alla andra kort
minskar risken att sprängas av  

exploderande katter.

Exempel
Du kan använda ett See the 
Futurekort för att titta på 
de översta korten i högen. Om du 
ser en exploderande katt kan du 
använda ett Skipkort  
för att avsluta din tur och  
slippa dra kortet.



 kittens

See The Future

See The Future

deploy the special-ops bunnies.

Privately view the top Three cards of the draw pile.
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ATTACK

ATTACK

unleash the catterwocky.

Do not draw any cards. Force the 

next player to take two turns.
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NOPE

NOPE

a nope ninja delivers a wicked dragon kick.

Stop the action of another Player. You can play this at any time.

EKEK01EN_CARDS_front_20200727.indd   39

EKEK01EN_CARDS_front_20200727.indd   39
27/07/2020   09:45
27/07/2020   09:45

FRRP! T00T!

THBT!

SHUFFLE

SHUFFLE

a plague of bat farts descends from 

the sky.

Shuffle the draw pile.
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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.
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Beard cat
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SEE THE FUTURE

DEFUSE

Exempeltur
Du misstänker att översta kortet är ett Exploding Kitten-kort. 

Istället för att passa och dra ett kort i slutet av din runda 
bestänner du dig för att spela ett See the Future-kort för 
att se framtiden, alltså de 3 översta korten i korthögen. 

När du tittar på de 3 korten ser  
du att det översta kortet 

(alltså det du är på väg att dra) 
är en exploderande katt. 

Du bestämmer dig för att 
spela ett Attack-kort för att 

avsluta din tur och tvinga nästa 
spelare att ta två turer.

Men då spelar en annan 
spelare ett Nope-kort, vilket 
motverkar din Attack, så det 

är fortfarande din tur.

Du vill inte dra det översta 
kortet och explodera, så 

du spelar ett Shuffle-kort 
för att blanda leken. 

När leken är blandad 
så drar du det översta 
kortet för att avsluta 
din tur, och hoppas att 

du inte råkat blanda 
fram en ny exploderande 

katt högst upp.

Exploderande katt 4 kort
Du måste visa det här kortet genast. Om du 
inte har ett Defusekort som desarmerar katten 
är du död. Släng alla dina kort, inklusive den 
exploderande katten.

DEfuse 6 kort
Om du drog en exploderande katt kan du spela 
ett Defusekort i stället för att dö. Lägg ditt  
Defusekort i slänghögen.

Du tar sedan den exploderande katten, och utan 
att blanda eller titta på de andra korten lägger 
du tillbaka katten var du vill i korthögen, utan att 
någon annan ser. 

Vill du skada spelaren efter dig? Lägg tillbaka 
katten överst i leken. Om du vill kan du hålla 
leken under bordet så att ingen annan kan se 
var du lägger katten. Din tur är över efter att du 
spelat det här kortet. 

attack (2X) 4 kort
Dra inte några kort. Istället tvinga nästa spelare 
att ta 2 turer. Spelet fortsätter sedan från den 
spelaren. Det här kortets offer tar sin tur som 
vanligt. När turen är över är det offrets tur igen.
Om offret spelar ett Attackkort på någon av sina 
turer, det nya offret måste ta alla fortsatta turer 
plus antalet turer på Attackkortet (dvs. 4 turer, 
sen 6 och så vidare). 

favor 4 kort
Lägg ett Favor-kort för att tvinga en annan 
spelare att ge dig 1 kort från sin hand. Den 
personen väljer själv vilket kort du ska få.

NOPE (NÄPP) 5 kort
Stoppa vilket kort som  
helst utom Exploding 
Kitten eller Defuse. Utropa 
gärna «NÄPP!» samtidigt. 
Ett Nopekort gör att det 
senast lagda kortet (eller 
kombinationen) helt enkelt 
inte gäller.
Du kan också stoppa ett  
Nopekort med ett annat  
Nopekort (här 
rekommenderar vi att du 
utropar «JOHO!»), och så kan det fortsätta fram 
och tillbaka. 
Du kan spela ett Nopekort när som helst innan 
en handling har börjat, även om det inte är din tur. 
Om ditt kort stoppas av ett Nopekort får du inte 
tillbaka det. Både det och Nopekortet hamnar i 
slänghögen. 

shuffle (Blanda) 4 kort
Använd Shuffle-kort för att blanda om korthögen 
noggrant och slumpat. Det kan vara bra när du 
vet att en exploderande katt är på väg.

skip (skippa) 4 kort
Avsluta din tur genast, utan att dra ett kort. Om 
du spelar ett Skipkort efter att du utsatts för ett 
Attackkort avslutas bara 1 av dina 2 turer. Spela 
2 Skipkort för att avsluta båda turer.

see the future
(Se framtiden) (3X) 5 kort

Titta på de 3 översta korten och lägg tillbaka dem 
i samma ordning. Visa inte korten för de andra 
spelarna. 

  KATTKORT 
4 AV VARJE

De här korten är kraftlösa på egen hand, men om 
du får 2 kattkort av samma typ kan du spela dem 
som ett par för att stjäla ett slumpat kort från en 
annan spelare.
De kan också användas i specialkombinationer.

Specialkombinationer
(Läs det här efter att du spelat 

din första omgång)

Par
Par i kattkort (vilket låter dig stjäla ett slumpat 
kort från en annan spelare) gäller inte bara 
kattkort längre, utan ALLA kort i leken med 
samma titel (typ ett par Shuffle-kort, ett par  
Skipkort osv.)

triss
Triss (3 kort av samma typ) låter dig säga 
vilket kort du vill ha från en annan spelare. Om 
spelaren du valt har kortet du nämnt får du ta 
det. Annars får du ingenting och förlorar dina 3 
kort.

stege
Om du spelar en Stege (5 kort av olika typer) får 
du gå igenom slänghögen och ta vilket kort du 
vill ur den. Men skynda dig så att du inte avbryts 
av ett Nopekort!

När du spelar kombinationer gäller inte de 
vanliga instruktionerna på kortet. 

STREAKING KITTENS 
Om du spelar med Streaking Kittens expansionen, 
Streaking Kittens kan inte användas i samband 
med en Stege. Det betyder att de inte kan använda 
för att skapa Stegen eller tas från slänghögen.

Fältguide
Det här behövs bara om du vill veta mer om specifika kort

DEFUSE

Jag vill ha ditt  
Defuse-kort, tack .

Jag tanker
Se framtiden

:

:

Napp!

Joho! Tusan.


