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Ez történik, ha valaki felrobban. 
Ekkor halott, és kiesett a játékból.

 

 

például

HOGYAN MŰKÖDIK előkészületek
1

2
3

4

5

6

7
Válasszátok ki az első játékost. (Néhány példa
a választáshoz: legimpozánsabb szakáll, 
legdominánsabb szag, legrövidebb lépés, stb.)

kétjátékos mód

Ossz 1 Hatástalanítás kártyát minden
játékosnak, így mindenkinek 5 kártya
van a kezében. Tartsd lapjaid titokban.

Helyezz vissza elég Robbanó Cicát a pakliba, 
vagyis annyit, hogy eggyel kevesebb legyen, 
mint a játékosok száma.
Távolíts el minden extra Robbanó Cicát a játékból.

Tedd az extra Hatástalanítás kártyákat a pakliba.

Kizárólag ezek a kártyák menthetnek meg a Robbanó 
Cicáktól. Ha kijátszol egy Hatástalanítás kártyát, miután 
húztál egy Robbanó Cicát, ahelyett hogy felrobbanna, 
visszaküldöd a Cicát a húzó pakliba, bárhova, ahova 
szeretnéd.
Próbálj meg minél több Hatástalanítás kártyát szerezni.

hatástalanítás

4 játékos esetén, keverj bele 3 Cicát.
3 játékos esetén keverj bele 2 Cicát.

Ez biztosítja, hogy mindenki felrobbanjon,
egy személy kivételével.

például

Ez a folyamat addig folytatódik, amíg csak 
egy játékos marad, aki megnyeri a játékot.

(Fontos, hagyj némi helyet a dobópaklinak is.)

1
a körödben

Húzópakli Dobópakli

Játsz ki egy kártyát a kezedből KÉPPEL
FELFELÉ a dobópakli tetejére, és kövesd a
kártyán szereplő utasításokat. Vagy ne játssz
ki egyáltalán semmit, csak légy laza.

3
Végül, a köröd végén húzz egy lapot a húzó-
pakli tetejéről, és reménykedj, hogy nem
Robbanó Cica.
(Ebben eltér más játékoktól, itt a KÖR VÉGÉN
húzol kártyát.)

Számolhatod a húzópakliban maradt lapokat.

Soha nem fogynak el a kártyák a húzópakliból,
így nincs szükség újrakeverésre.

Nincs maximális vagy minimális kézben tartott lap. 
Ha elfogytak a lapok a kezedből, nem kell különleges
intézkedéseket tenned. Játssz tovább. Úgyis húzni 
fogsz egy vagy több kártyát a következő körödben.

Néhány kártya nem rendelkezik semmilyen utasítással. 
Ezeket a kártyákat gyűjteni kell és párban kijátszani.

utasíTÁS NÉLKÜLI lapok

2
Miután teljesítetted az utasítást a kijátszott
kártyán, vagy kijátszottál egy Párt, kijátszhatsz 
újabb lapokat. Annyit, amennyit csak szeretnél.

Ha kijátszol egy összeillő, utasítás nélküli Párt, válassz 
egy másik játékost és lopj el egy véletlenszerű kártyát 
a kezéből.

A játék folytatódik az óramutató járása szerint.

MÉG HÁROM DOLOG

fordítás: Jancsó-Szabó Nikolett • Szerkesztés: Farkas „Skull” Milán
Copyright Exploding Kittens 2015.

HA NEM ROBBANSZ FEL, GYŐZTÉL.
BÜSZKE LEHETSZ MAGADRA. SZÉP MUNKA HAVER.

NYAKIG ÜLSZ A ROBBANÉKONY LÚZER SZÓSZBAN.
ha felrobbansz, vesztettél.

lényegében,

ÉS MINDEN EGYÉB KÁRTYA
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CSÖKKENTENI FOGJA AZ ESÉLYÉT 
A CICA ROBBANÁSNAK.

Itt egy pakli kártya néhány Robbanó Cicával. Játék
közben képpel lefelé helyezitek a paklit és minden
körben lapokat húztok a tetejéről, mindaddig amíg

valaki ki nem húz egy Robbanó Cicát.

Használhatsz „Jövőbe tekintés”
kártyát, hogy meglesd a 
felső néhány lapot a Húzó pakliból.
Ha kiderül, hogy egy Robbanó Cica, 
ekkor használhatsz „Átugrás” 
kártyát, hogy azonnal 
véget érjen a köröd és 
elkerülhesd a laphúzást.

Vegyél ki minden Robbanó Cicát (4) és
Hatástalanítás kártyát (6) a pakliból.

Keverd meg a megmaradt lapokat és ossz
mindenkinek 4 kártyát képpel lefelé.

Csak 2 extra Hatástalanítás kártyát tegyél a 
pakliba. Távolítsd el a másik kettőt a játékból.

Keverd meg a paklit és helyezd képpel
lefelé, az asztal közepére. Ez a húzó pakli.



privately view the top 

three cards of the deck

} }

see the future
deploy the special-ops bunnies

see the future

stop the action of another card.
YOU CAN play THIS at any time.

}

}

nope
a nope ninja delivers a wicked dragon kick

nope

shuffle
a plague of bat farts descends from

the sky

shuffle

back into the deck

} }

defuse
via laser pointer

defuse

end your turn without drawing a card. 
force the next player to take two turns.

}

attack
unleash the catterwocky

attack

CRUNCH
MUNCH
MUNCH

Párok kijátszásakor (amikor készülsz ellopni egy 
véletlenszerű kártyát egy másik játékostól) nincs 
többé olyan, hogy csak az utasítás nélküli kártyák 
alkalmazhatóak, most bevethető BÁRMELY kártya 
a pakliból, ugyanazzal az ikonnal a sarkán.

Szeretném a Hatástalanítást.

5 különböző

három egyforma

két egyforma

A Kombók bizonyos kártyák egyidejű kijátszása. 
Amikor Kombókat játszol ki, felejtsd el a kártyákon 
lévő utasítást, és tedd helyette a következőket:

Ha kijátszol 5 kártyát különböző ikonnal a sarkukon 
(utasítással, utasítás nélkül, vagy ezeket kombinálva), 
nézd át a dobópaklit és vegyél ki egyetlen kártyát, 
bármelyiket, amelyiket szeretnéd.

(Kapd fel gyorsan a kidobott lapokat és válaszd ki 
a lapot, nehogy kapj egy „Nem-Nem”-et.)

Pontosan ugyanaz, mint a két egyforma, kivéve,
hogy megnevezheted a kártyát amit akarsz a többi 
játékostól. Ha van nekik, megkapod és elteheted. 
Ha nincs, nem kapsz semmit.

SPECIÁLIS KOMBÓK
(haladóknak)

A FRISSEN KEVERT PAKLIBÓL
a KÖRÖD VÉGÉN KIHÚZOD A

FELSŐ lapot, ÉS REMÉnykedsz,
HOGY NEM ROBBANÓ CICA.

példakör

- vagy - 
BÁRMILYEN KÁRTYa kijátszása helyett EGYSZERŰEN

CSAK HÚZOL EGY LAPOT A KÖRÖD VÉGÉN.

KIJÁTSZOL EGY JÖVŐBE
TEKINTÉS KÁRTYÁT.

MIKÖZBEN ÁTNÉZED A 3 FELSŐ lapoT, 
MEGLÁTOD HOGY A KÁRTYA, AMIT

HÚZNÁL, EGY ROBBANÓ CICA.

eKKOR VALAKI KIJÁTSZA A NEM-NEM
lapot, AMI VISSZAVONJA A TE kártyád,

így MÉG MINDIG A TE KÖRÖD VAN.

NEM AKAROD FELHÚZNI EZT A lapot 
FELÜLrŐL, ÉS MEGHALNI, így KIJÁTSZOL
EGY KEVERÉS lapot, MAJD VÉLETLEN-
SZERŰEN MEGKEVERED A HÚZÓPAKLIT.

inkább KIJÁTSZOL EGY TÁMADÁS lapot, 
HOGY VÉGET VESS A KÖRÖDNEK ÉS a követ-

kező játékos FELVÁLTSON 2 KÖRRE.

Lesd meg a 3 felső kártyát a húzópakliból és
tedd vissza őket ugyanebben a sorrendben. 
Ne mutasd meg őket a többi játékosnak.

Kényszerítsd valamelyik játékost, hogy adjon
neked egy lapot a kezéből. Ő választ, melyiket adja.

Azonnal meg kell mutatnod ez a kártyát. Hacsak
nincs egy Hatástalanítás kártyád, halott vagy.
Dobd el az összes kártyád, beleértve a Robbanó
Cicát.

Keverd meg a húzópaklit alaposan és véletlen-
szerűen anélkül, hogy megnéznéd a kártyákat. 
(Hasznos ha tudod, hogy Robbanó Cica következik.)

támogatás 4 kártya

keverés 4 kártya

jövőbe tekintés 5 kártya

ROBBANÓ CICA 4 kártya

Fejezd be a köröd húzás nélkül és kényszerítsd
a következő játékost, hogy 2 kört játsszon le
egymás után. E lap áldozata lejátssza körét a
normál módon (kártya kijátszás, aztán húzás).
Majd, mikor az első köre véget ért, lejátszik még
egyet. (Ha a támadás kártya áldozata kijátszik
egy támadás lapot, a köre azonnal véget ér, és
a következő játékosnak kell elkezdenie 2 kört.)

Azonnal véget ér a köröd kártyahúzás nélkül.
(Ha kijátszol egy Átugrás kártyát, hogy kivédj
egy Támadás kártyát, véget ér egy kör a
kettőből. 2 Átugrás kártya szükséges mindkettő
befejezéséhez.)

támadás 4 kártya

átugrás 4 kártya

Ezek a kártyák használhatatlanok magukban, de 
kijátszhatók Párban vagy Speciális Kombókban.

4 mindegyikből

Ha kihúztál egy Robbanó Cicát, kijátszhatod 
ezt a lapot, hogy megmentsen a haláltól. 
Helyezd a dobópaklira.

Ki akarsz szúrni a következő játékossal? Tedd a
Cicát a pakli tetejére. Ha gondolod, tartsd a paklit
az asztal alatt így senki se látja hova tetted. Most
a következő játékos jön (hacsak nem lesz
többszörös köröd).

Fogd a Robbanó Cicát, és anélkül hogy újrarendeznéd
vagy megnéznéd a többi kártyát, titokban helyezd
vissza a Húzó Pakliba, ahova szeretnéd.

HATÁSTALANÍTÁS 6 kártya

NEM-NEM!

DE-DE!

Szintén kijátszhatod egy Nem-Nem kártyára
is, így megfordítod és De-De lesz, és így tovább.

Állíts meg bármilyen eseményt, kivéve egy Robbanó
Cicát vagy egy Hatástalanítás lapot. Bármilyen kártyát 
(akár Pár, Speciális Kombó) semlegesít egy Nem-Nem 
kártya, és nincs többé.

Kijátszhatsz egy Nem-Nem kártyát bármikor,
mielőtt még az esemény megtörténne, akkor is,
ha nem a te köröd megy.

nem-nem 5 kártya
}

put your last drawn card

 kittens gyorssúgó

Kijátszom a
"Jövőbe tekintést.”


