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فكرة اللعبة
لعبة " "Exploding Kittenأو "قطط متفجرة" هي لعبة أستراتجية خفيفية يقوم فيها الالعبين بالسحب من مجموعة من البطاقات المقلوبة .إذا سحب
 ,فإنه يخسر مباشرة ويخرج من اللعبة! إال إذا كان يملك بطاقة التعطيل
الالعب بطاقة اإلنفجار
اإلنفجار من العمل .الالعب الفائز هو الذي ينجو لوحده أخر اللعبه من بطاقات اإلنفجار.

والتي تمنع بطاقة

اإلعداد
 -1قم بعزل بطاقات اإلنفجار()4

و بطاقات التعطيل ()6

عن باقي البطاقات.

 -2قم بخلط البطاقات ووزع  4بطاقات مقلوبة لكل العب
 -3أعطي كل العب بطاقة تعطيل
 -4سيكون بيد كل العب خمس بطاقات ,واحده منها هي بطاقة تعطيل .حافظ على سرية بطاقاتك
 .إذا لعبت بطاقة التعطيل بعد سحبك
هي البطاقة الوحيدة التي تنقذك من بطاقة اإلنفجار
مالحظه  : 1بطاقة التعطيل
لبطاقة اإلنفجار  ,بدل أن تخسر وتخرج من اللعبة ,ارمي بطاقة التعطيل وأعد بطاقة اإلنفجار إلى بطاقات السحب في أي مكان تريده ,دون أن يعلم باقي
الالعبين أين وضعتها .حاول جمع أكبر عدد ممكن من بطاقات التعطيل.

 -5أضف بطاقات اإلنفجار بعدد الالعبين ناقص واحد .مثال ,إذا كان عدد الالعبين  4أضف  3بطاقات إنفجار أو إذا كان عدد الالعبين  5أضف
 4بطاقات إنفجار .أعط باقي بطاقات اإلنفجار للكرتون
5العبين=  4بطاقات إنفجار
4العبين=  3بطاقات إنفجار

 -6أضف باقي بطاقات التعطيل إلى بطاقة السحب وأخلط األوراق جيدا.

 -7بعد خلط البطاقات ,ضعهم مقلوبين على الطاولة .هذه هي البطاقات التي سيسحب الالعبين منها على مدى اللعبة.
بطاقات السحب

البطاقات المستعملة هنا
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 -8حدد من يبدأ اللعب بأي طريقة تراها مناسبة.

طريقة اللعب
 -1إذا جاء دورك ,يمكنك أن تلعب أي عدد من البطاقات من يدك أو أن ال تلعب أي شئ,هذا مسموح.
 -2إذا قمت باللعب ببطاقة أو لم تلعب ,إذا أردت أن تنهي دورك يجب عليك أن تسحب بطاقة واحدة جديدة من بطاقات السحب ثم ينتقل اللعب
للالعب التالي.
.1ألعب بطاقة أو أكثر أو ال تلعب
.2أسحب بطاقة واحدة

مالحظة مهمة :ال يمكنك لعب البطاقة الجديدة التي سحبتها إال جاء دورك من جديد.
.إذا كانت
 ,أنظر إذا كنت تمتلك بطاقة التعطيل
 -3إذا كانت الورقة المسحوبة في نهاية دورك هي بطاقة اإلنفجار
بطاقة التعطيل في يدك ,طبق المكتوب في المالحظه  .1إذا كنت ال تملك بطاقة التعطيل ,فأنت تخسر وتخرج من اللعبه .أرمي بطاقة اإلنفجار
و أي بطاقة في يدك جهة البطاقات المستعملة.الالعب الفائز هو أخر العب يبقى على الطاولة دون أن يسحب بطاقة اإلنفجار.
مالحظة مهمة :إذا سحبت بطاقة اإلنفجار ,ال يسمح لك بإخفاءها عن بقية الالعبين .يجب عليك عرضها على الجميع.
أشياء تحتاج معرفتها




يمكنك ,في أي وقت ,عد البطاقات المتبقية من بطاقات السحب.
ال تنسى أن ترمي بطاقة اإلنفجار إذا كنت ال تملك بطاقة التعطيل .إذا كنت تملك التعطيل أعد اإلنفجار لبطاقات السحب بأي مكان تريد.
حتى فوق بطاقات السحب ,إذا أردت تدمير الالعب التالي! لكن ال تذكر أنه ال يسمح لك بالنظر لبطاقات السحب عند إخفاء اإلنفجار بينهم.
ال يوجد حد لعدد البطاقات في يدك.حتى إذا نفدت البطاقات من يدك ,استمر باللعب ألنك سوف تسحب بطاقة جديدة نهاية دورك.

تأثير البطاقات
بطاقات اللعبة مليئة بالصور المختلفة .جميع هذه الصورة ال معنى لها سوى التسلية .المهم في البطاقة هو الصورة المرسومة على الزاوية


الهجوم

 :تنهي دورتك دون أن تسحب ,ثم تجبر الالعب التالي أن يلعب جولتين متتاليتين ,أي أنه سيلعب جولته

كالعادة ,ثم يلعب جولة جديدة; يلعب بطاقات ثم يسحب .إذا لعبت الهجوم ,ثم لعب الالعب التالي بطاقة الهجوم ,ينتقل الهجوم لالعب الذي يليه.



التخطي
المعروف



الخلط

 :تنهي دورك بدون أن تسحب بطاقة .إذا لعب العب بطاقة الهجوم عليك ,بطاقة التخطي تنقذ من جولة واحدة فقط.
 :تجبر أحد الالعبين على إعطائك بطاقة واحدة.الخصم هو من يختار ماذا يعطيك.
 :أخلط البطاقات دون النظر إليها.

 :هذه البطاقة تستخدم إللغاء تأثير أي بطاقة اخرى .فإذا لعب العب بطاقة الهجوم أو التخطي ,يمكنك لعب المنع إللغاء تأثير
 المنع
بطاقة ذك الالعب .أيضا ,يمكنك منع بطاقة المنع ,اي انه إذا لعبت بطاقة التخطي وقام أحد الالعبين بلعب المنع ,يمكنك لعب المنع على
بطاقته وتقوم بلعب التخطي بشكل طبيعي .مالحظة :يجب على الخصم رمي البطاقة أو البطاقات التي منعت جهة البطاقات المستعملة.
 :أنظر إلى بطاقة السحب الثالث القادمة دون أن تغيرالترتيب وبدون أن تري البطاقات لباقي الالعبين.
رؤية المستقبل


:هذه البطاقات عديمة الفائدة إذا كنت تملك نسخة واحدة ,لكن إذا كنت تملك بطاقتين متشابهتان ,يمكنك
السرقة
أن تلعبهما معا لتسرق بطاقة من يد أي خصم تريده .الطريقة هي أن تسحب بطاقة عشوائية من بطاقات الخصم دون أن تنظر ليد خصمك.

مثال :إذا كنت تمتلك هذه البطاقات

,فهم ال يملكون أي تأثير .أما إذا ملكت بطاقتان من نفس الشكل

تلعبها وتسرق بطاقة من خصمك.

جميع حقوق الطبع والنشر واإلستخدام محفوظة لمؤسسة نقاط الفوز وال يسمح بإستخدامها إال بإذن من المؤسسة

 ,يمكنك أن

طريقة لعب للمحترفين (ال ينصح فيها للالعبين الجدد)
السرقة بأي بطاقتين متشابهتين :في اللعب الطبيعي ,ميزة السرقة تشترط أن يكون لديك بطاقتين متشابهتين من البطاقات الخمس
لكن األن يمكنك السرقة بأي بطاقتين متشابهتين ,مثل بطاقتين من التخطي أو بطاقتين من المنع.
ثالث بطاقات متشابهه :بالضبط مثل السرقة لكن هذه المره إذا لعبت ثالث بطاقات متشابهه ,يمكنك أن تسمي البطاقة التي تريدها .يمكنك سرقة التعطيل
خمس بطاقات مختلفة :كنت تمتلك خمس بطاقات مختلفة الرموز ,يمكنك سحب أي بطاقة من البطاقات المستعملة .أحذر من بطاقة المنع!
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