НЕ ЗНАЕТЕ КАК СЕ ИГРАЕ?

ИМПЛОДИРАЩИ КОТЕТА

СРАМОТА...
МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ
ЗА ПЪЛНАТА ИГРА НА:

ТОВА Е ПЪРВОТО РАЗШИРЕНИЕ НА
ЕКСПЛОДИРАЩИ КОТЕТА

ПРАВИЛА

www.explodingkittens.com/how

СЪДЪРЖАНИЕ: 20 КАРТИ &
КОНУСЪТ НА СРАМА

ПОДРЕДБА

Приберете излишните бройки
Експлодиращи Котета в кутията.

Извадете Имплодиращото Коте (1)
от колодата с новите карти и всички
Експлодиращи Котета (4) и карти
Обезвреждане (6) от основната игра.
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Прибавете другите 19 карти от
разширението с останалите
картите от основната игра.

ВАРИАНТ ЗА ДВАМА ИГРАЧИ

Играйте само с 1 Експлодиращо Коте и
Имплодиращото Коте от разширението.
Вие сте двама и има два начина да умрете.
Който умре пръв, губи играта!
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Добавете останалите карти
Обезвреждане към колодата.
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БЕЛЕЖКА
Не е нужно да играете с всички карти от
разширението.
Можете да добавите към игралната си колода
само тези от тях, които ви допадат.

Раздайте по 7 карти с лице
надолу на всеки играч.

ВАРИАНТ ЗА ДВАМА ИГРАЧИ
Добавете само 2 от оставащите 4 карти
Обезвреждане към колодата. Приберете
останалите в кутията.

ВАРИАНТ ЗА ТРИМА ИГРАЧИ
Добавете само 2 от оставащите 3 карти
Обезвреждане към колодата. Приберете
останалите в кутията.

Разбъркайте хубаво колодата и я
поставете с лице надолу в средата на
масата. Оттук ще теглите карти.
Раздайте по 1 карта Обезвреждане
на всеки играч, така че всеки да има
по 8 карти в ръка. Не показвайте
ръката си на другите играчи.
(Оставете си място и за купчината с
използваните карти)
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Прибавете Имплодиращото Коте
и достатъчно Експлодиращи Котета
към новосформираната колода,
така че общият брой на Котетата
(импло-и експлодиращи) да е с 1
по-малък от общия брой играчи.
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Изберете играч, който ще започне пръв
и играйте по стандартните правила.

ПО-БЪРЗ ВАРИАНТ НА ИГРА
Преди да добавите Котета към колодата,
на произволен принцип извадете около 1/3
от картите и ги приберете в кутията. Ще
играете с около 2/3 от колодата, но няма да
знаете кои карти са извадени. След това
добавете Имплодиращото Коте и нужните
Експлодиращи Котета, разбъркайте хубаво
новата колода и играйте.
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ИМПЛОДИРАЩИ KOTETA
ИМПЛОДИРАЩО КОТЕ

1 КАРТА

Когато изтеглите
KITTEN
тази карта, върнете
я обратно в
колодата (където
пожелаете) с
ЛИЦЕ НАГОРЕ. Не използвайте карта
Обезвреждане. Тази карта е с бял кант,
така че когато е с лице нагоре всеки
може да я види.
IMPLOD
ING

Когато ви предстои да изтеглите тази
карта с лице нагоре и нямате какво да
направите, имплодирате и напускате
играта. Тази карта не може да бъде
обезвредена или контрирана с Айде Не.
Когато Имплодиращото Коте имплодира
и убие някого, то отива в купа с
използваните карти, точно както и
гръмнало Експлодиращо Коте.
Ако има Имплодиращо Коте найотгоре на колодата и изиграете карта
Разбъркване, разбъркайте колодата
скришом (под масата, да речем). Така,
дори и без да го осъзнавате, има шанс
Имплодиращото Коте отново да е
отгоре на колодата.

БЕЛЕЖКА
Картата Имплодиращо Коте ви позволява
да играете с до 6 играчи, или можете да
замените някое от Екслодиращите Котета с
нея.

РАЗМЯНА

ПОЛЕВИ НАРЪЧНИК
ДИВА КОТКА

4 КАРТИ

Използвайте я като която
и да е Котешка карта
(картите, които играете
като чифт).
Тази карта не може
да се ползва като не-Котешка карта
(Разбъркване, Атака и прочие).

ПРОМЯНА НА БЪДЕЩЕТО
4 КАРТИ
Тайно погледнете горните три карти
от колодата и ги пренаредете както
пожелаете. Върнете ги отгоре на
колодата и продължете хода си.

ЦЕЛЕНАСОЧЕНА АТАКА
3 КАРТИ
Приключете хода си без да теглите
карта. Изберете играч, който да
атакувате. Този играч трябва да изиграе
два хода подред. Жертвата на тази
карта играе хода си по нормалния начин
(играе карти, след това тегли). След
като му свърши хода, играе отново.
След това играта продължава от
атакувания играч.
Ако сте мишена на Целенасочена
Атака и изберете да изиграете каквато
и да е карта Атака (Целенасочена или
обикновена), играчът, който е цел на
вашата атака е длъжен да изиграе 2
хода вместо вас.

4 КАРТИ

Сменете последователността на
ходовете и приключете хода си без да
теглите карта.
При двама играчи тази
карта има действието на
картата Пропускам.

SKIP

Ако изиграете тази
карта след като сте
били атакувани,
последователността на
игра се обръща, но така
свършвате само единия от двата си
хода.

ТЕГЛЕНЕ ОТ
ДЪНОТО 4 КАРТИ

КОНУСЪТ НА СРАМА
Първият играч, който забрави чий ход
е, ще бъде жив указател на ходовете
и трябва да носи Конуса на Срама до
края на играта.
Въртете Конуса около главата си, така
че стрелката, указваща посоката на
ходовете да е видима за всички играчи.
Когато бъде изиграна карта Размяна,
завъртете Конуса около главата си, така
че да е видна новата посока на игра.
Ако изглеждате яко с Конуса на главата,
споделете с нас вашите снимки на @
gameofkittens (Twitter and Instagram) и
explodingkittens (Facebook).

В края на хода
си теглите карта
от дъното на
колодата.
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