BEARS VS BABIES
JÁTÉKSZABÁLY

(AGGODALOMRA SEMMI OK, NAGYRÉSZT KÉPEK)

Hé! Ne olvasd el a szabályokat!

Az olvasás a legbénább módja a játéktanulásnak.
Inkább nézz meg egy (angol nyelvű!)
szabálymagyarázó videót itt:
www.bearsvsbabies.com/how-to-play

2-5 játékos
10 éves kortól

Tartozékok:
107 db kártya
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Exploding Kittens Inc.

A JÁTÉK CÉLJA
Építsetek elképesztő medvéket (és más
szörnyeket), amelyek elég erősek ahhoz,
hogy meg tudják enni a gonosz és agresszív
babákat.

Aki a legtöbb babát eszi meg, nyer!
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ELŐKÉSZÜLETEK – PRÓBAJÁTÉK
A legkönnyebben játék közben tanulhatjátok meg
a játékot.

Szárazföldi
babahadsereg

Tengeri
babahadsereg

Légi
babahadsereg

(KÉPPEL LEFELÉ)

(KÉPPEL LEFELÉ)

(KÉPPEL LEFELÉ)

(KÉPPEL FELFELÉ)

A KÖRÖD SORÁN HÁROMFÉLE CSELEKVÉS KÖZÜL VÁLASZTHATSZ:

Akciókat hajtasz végre
Lapkijátszás és húzás
bármilyen kombinációja.
2 játékos: Körönként 4 akció
3 játékos: Körönként 3 akció
4+ játékos: Körönként 2 akció
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Provokálás

VAGY

Nem hajtasz végre
akciót, helyette
provokálsz egy
babahadsereget

Kukatúrás

VAGY

Nem hajtasz végre akciót,
helyette kezedbe vehetsz
egy általad választott
lapot a dobott pakliból.

(KÉPPEL LEFELÉ)
(KÉPPEL LEFELÉ)
(KÉPPEL LEFELÉ)

Dobott lapok

3. húzópakli
2. húzópakli
1. húzópakli

	Nyissátok ki
az 1-es
csomagot.
(A 2-est egyelőre
hagyjátok a
dobozban.)

VS

VS

bears

BABIES

bears

BABIES

VS

bears VS BABIES

bears

	Hajtogassátok ki
a táblát az asztal
közepére.

BABIES

Az első pár percben egy próbakört fogtok lejátszani.

ELŐKÉSZÜLETEK – PRÓBAJÁTÉK
Keverjétek meg a paklit, JÓ ALAPOSAN.
Osszatok mindenkinek képpel lefelé 5 lapot.
Mindenki megnézheti a saját lapjait.
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Kukatúrás

Nem hajtasz végre akciót,
helyette kezedbe vehetsz
egy általad választott
lapot a dobott pakliból.

a

VAGY

FELÉli
)

(KÉPPEL LEFELÉ)

(KÉPPEL LEFELÉ)

Provokálás

Nem hajtasz végre
akciót, helyette
provokálsz egy
babahadsereget

(KÉPúzó
PEL pa
LE k

VAGY

BA VS rs
BIE
S

Légi
babahadsereg

Tengeri
babahadsereg

A KÖRÖD SORÁN HÁROMFÉLE CSELEKVÉS KÖZÜL VÁLASZTHATSZ:

1. h

(KÉPPEL LEFELÉ)

Akciókat hajtasz végre

Lapkijátszás és húzás
bármilyen kombinációja.
2 játékos: Körönként 4 akció
3 játékos: Körönként 3 akció
4+ játékos: Körönként 2 akció

be

Szárazföldi
babahadsereg
Dobott lapok

(KÉPPEL FELFELÉ)

Ez a zöld babakártya a zöld területre
kerül, képpel lefelé

Ezután mindenki egészítse ki a kezét újra
5 lapra. Ismételgessétek ezt a két lépést
addig, ameddig szükséges.
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BA VS rs
BIE
S

bears VSBABIES
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PEL pa
LEFE kl
LÉ) i
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3. h

Szak

BA VS rs
BIE
S

Aki húzott babakártyát
(minden kártya, aminek a
nevében szerepel a „baba”
szó), tegye azt képpel lefelé
a tábla erre kijelölt helyére.

ELŐKÉSZÜLETEK – PRÓBAJÁTÉK

VAGY

Kukatúrás

Nem hajtasz végre akciót,
helyette kezedbe vehetsz
egy általad választott
lapot a dobott pakliból.

3. h

(KÉ úzó
PPE pa
LL k
EFE li
LÉ)

2. h

a

ÉPP

Provokálás

Nem hajtasz végre
akciót, helyette
provokálsz egy
babahadsereget

1. h
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EL pak
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)
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(KÉPPEL LEFELÉ)

a

Akciókat hajtasz végre

Lapkijátszás és húzás
bármilyen kombinációja.
2 játékos: Körönként 4 akció
3 játékos: Körönként 3 akció
4+ játékos: Körönként 2 akció

be

Légi
babahadsereg

Tengeri
babahadsereg

A KÖRÖD SORÁN HÁROMFÉLE CSELEKVÉS KÖZÜL VÁLASZTHATSZ:

be

(KÉPPEL LEFELÉ)

BA VS rs
BIE
S

Szárazföldi
babahadsereg
Dobott lapok

(KÉPPEL FELFELÉ)

B A VS r s
BIE
S

be

a
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S

bears VSBABIES

(KÉ úzó
PPE pa
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	Osszátok szét a húzópaklit nagyjából
három egyforma kupacra, és
tegyétek képpel lefelé a táblára.

	Válasszatok kezdőjátékost.
	(Néhány tipp: a legszőrösebb/aki legutóbb kapott dührohamot/a legtöbb testrésszel rendelkező játékos stb…)
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A KÁRTYÁK
A köröd során legfeljebb két kártyát játszhatsz ki szörny
építésére.

2 ERO
Egy szörny építését
mindig a fejjel kell
kezdeni.

+
1 ERO

A szörny ereje
további testrészekkel
növelhető.

=
3 ERO
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A KÁRTYÁK
Szörnyeid összességét a te SZÖRNYHADSEREGEDNEK hívjuk.
Teremts annyi szörnyet, amennyit csak bírsz, és növeld erejüket
annyi testrésszel, amennyivel csak bírod.
Építéskor figyelj oda, hogy
az öltések illeszkedjenek
egymáshoz.

Fontos:
Bármikor teremthetsz új
szörnyet, nem kell hozzá
befejezned az előzőt.

ILLESZKEDO
ÖLTÉSEK
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NEM ILLESZKEDO
ÖLTÉSEK

KÁRTYÁK HÚZÁSA
Ha nem tudsz két kártyát
kijátszani, húzhatsz is helyette.
Három húzópakliból is válogathatsz.

Egy kártya húzása vagy
kijátszása egy „akciónak”
minősül.

ELSŐ AKCIÓ:

Húzz vagy játssz
ki egy lapot.

Saját köröd során két akciót
hajthatsz végre:

MÁSODIK AKCIÓ:
Húzz vagy játssz
ki egy lapot.

ELSO KÖR!

EGY JÓ TANÁCS:
Hangosan számold az akcióidat, hogy
mindenki követni tudja, hol tartasz.
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KÁRTYÁK HÚZÁSA
Nincs semmilyen korlát arra vonatkozólag,
hogy hány lapot tarthatsz a kezedben.
Ha egy húzópakli elfogyott,
ne csináljatok semmit, húzzatok
a megmaradt paklikból.
Ha babakártyát húzol,
tedd képpel lefelé a
színével megegyező
babahadseregbe.

Ördö

ghal

Egy babakártya felhúzása és táblára helyezése egy akciónak számít.
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Kukatúrás

Nem hajtasz végre akciót,
helyette kezedbe vehetsz
egy általad választott
lapot a dobott pakliból.
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Provokálás

Nem hajtasz végre
akciót, helyette
provokálsz egy
babahadsereget
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babahadsereg
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babahadsereg

A KÖRÖD SORÁN HÁROMFÉLE CSELEKVÉS KÖZÜL VÁLASZTHATSZ:

be

(KÉPPEL LEFELÉ)

Akciókat hajtasz végre

Lapkijátszás és húzás
bármilyen kombinációja.
2 játékos: Körönként 4 akció
3 játékos: Körönként 3 akció
4+ játékos: Körönként 2 akció

BA VS rs
BIE
S

Szárazföldi
babahadsereg
Dobott lapok

(KÉPPEL FELFELÉ)

Fontos:

B A VS r s
BIE
S

bears VSBABIES

(KÉ úzó
PPE pa
LL k
EFE li
LÉ)

baba

MOST TI JÖTTÖK

Játsszatok három fordulót, húzzatok és játsszatok
ki lapokat, építsétek a szörnyhadseregeteket!
A játék előrehaladtával a babahadseregek is egyre
erősebbé válnak.

babáK
Egy fehérfejű sas

ami elég bénán táncol
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Nem hajtasz végre
akciót, helyette
provokálsz egy
babahadsereget

VAGY

Nem hajtasz végre akciót,
helyette kezedbe vehetsz
egy általad választott
lapot a dobott pakliból.

(KÉ úzó
PPE pa
LL k
EFE li
LÉ)

2. h

a

1. h

VAGY

a

Lapkijátszás és húzás
bármilyen kombinációja.
2 játékos: Körönként 4 akció
3 játékos: Körönként 3 akció
4+ játékos: Körönként 2 akció

Kukatúrás
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(KÉPPEL LEFELÉ)

(KÉPPEL LEFELÉ)

Provokálás

be

Légi
babahadsereg
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babahadsereg

A KÖRÖD SORÁN HÁROMFÉLE CSELEKVÉS KÖZÜL VÁLASZTHATSZ:

be

(KÉPPEL LEFELÉ)

Akciókat hajtasz végre
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Dobott lapok
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Egy fény-

és csodaszülte MOPSZ

ú

(ÉS MÁS SZÖRNYEK)

3. h

Medvék

SZÖRNYHADSEREGEK
A szörnyek építésének célja, hogy elég erőssé
váljanak ahhoz, hogy megehessék a babákat.
Háromféle szörnytípust különböztetünk meg a
fejük fölött látható ovális ikon segítségével:

Tengeri szörnyek
(kék)

Légi szörnyek
(piros)

(KÉ úzó
PPE pa
LL k
EFE li
LÉ)

Szárazföldi szörnyek
(Zöld)

Az ugyanolyan típusú szörnyek mindig együtt
harcolnak, szóval igazából mindenki előtt
három hadsereg van.
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SZÖRNYHADSEREGEK
Itt egy példa három szörnyhadseregre:

Szárazföldi szörny(ek)

SZÁRAZFÖLDI
SZÖRNYHADSEREG EREJE

4

Tengeri szörny(ek)

TENGERI SZÖRNYHADSEREG EREJE:

6

Légi szörny(ek)

LÉGI SZÖRNYHADSEREG EREJE:

Jól látható, hogy az ugyanazon típusba tartozó szörnyek összeadják erejüket,
mert az ugyanolyan típusú szörnyek mindig együtt harcolnak!
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2

MOST TI JÖTTÖK
Gyakorlásképp mindannyian jelentsétek
be hadseregeitek erejét!

Simán lehet, hogy lesz, akinek csak
egy- vagy kétféle hadserege van.
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BABÁK PROVOKÁLÁSA
Ahogy látjátok, mindhárom típusú szörnyhadseregre jut egy-egy típusú babahadsereg.

Szárazföldi baba
(ZÖLD)

Tengeri baba
(KÉK)

Légi baba
(PIROS)

A játék célja, hogy elég erős szörnyeket
építsetek ahhoz, hogy meg tudják enni a
babákat, amikor azok támadnak.
A babák mindig támadnak, ha provokálják őket.
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BABÁK PROVOKÁLÁSA
A babák felbosszantása a köröd során:


PROVOKÁLOK!

NEM kerül akcióba

Csak kiáltsd, hogy “PROVOKÁLOK!”

	Válaszd ki a provokálni kívánt
babahadsereget. (Példánkban
a szárazföldi babahadsereget.)
	Fordítsd fel a provokált babahadsereg
kártyáit, és add össze erejüket.
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2

TANKBABA

1
FÉLELMETES

1

PÓKBABA

SZÁRAZFÖLDI
BABAHADSEREG
EREJE

4

BABÁK PROVOKÁLÁSA

Egy felbosszantott babahadsereg MINDEN játékos megegyező
típusú szörnyhadseregét megtámadja.

SZÁRAZFÖLDI BABA
PÖCC!

C!
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C!
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PROVOKÁLÁSA

Minden megegyező típusú hadseregnek harcolnia kell! Beleértve
azon játékos hadseregét is, aki provokálta a babákat!
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BABÁK PROVOKÁLÁSA
A legerősebb hadsereg győz.

SZÖRNYEK GYŐZELME
A babahadsereget
legyőzni képes legerősebb
szörnyhadsereg birtokosa
megnyeri a harcot, és
megkapja a babákat
győzelmi pontnak.

BABÁK GYŐZELME

Ha egyik játékos sem tudja
legyőzni a babahadsereget,
a babák győznek, és a
dobópakliba kerülnek.

Ha döntetlen helyzet alakul ki szörnyek és a babák között,
akkor a szörnyek győznek.
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PROVOKÁLÁS – PÉLDA
C!

PÖC
PÖC

C!

2. játékos

SZÁRAZFÖLDI BABÁK

PROVOKÁLVA
TANKBABA

BEARS

BEARS

BABIES

BABIES

VS

Ha több, a babákkal megegyező
típusú szörnyed van, mindegyik
harcol.
3. játékos

4
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+

FÉLELMETES

SZÁRAZFÖLDI
BABAHADSEREG EREJE:
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BABÁK PROVOKÁLÁSA – A KÖVETKEZMÉNYEK
Minden szörny és baba csak egyszer harcolhat!
Harc után minden szörnyet, ami részt vett a harcban, el kell dobni,
függetlenül attól, hogy ki nyert.
3. játékos

2. játékos
BEARS

BEARS

BABIES

BABIES
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1. játékos

A HARMADIK JÁTÉKOSNAK
VOLT A LEGEROSEBB
HADSEREGE, AMIVEL LE IS
TUDTA GYOZNI A BABÁKAT,
EZÉRT MEGKAPTA OKET
GYOZELMI PONTKÉNT.
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BABÁK PROVOKÁLÁSA – A KÖVETKEZMÉNYEK
Ahogy a fenti példán is látszik, a babák
provokálása hatalmas seregeket takarít le az
asztalról, így jól fontoljátok meg, mielőtt ilyet
tesztek.
Olyankor érdemes provokálni, amikor úgy
érzed, elég erős a hadsereged, hogy meg
tudja enni a babákat, vagy olyankor, amikor
szeretnéd eltörölni egy ellenfeled hadseregét
még azelőtt, hogy az túl erőssé válna.

EGY JÓ TANÁCS:

Akkor is felbosszanthatsz egy babahadsereget, ha egy szörnyed sincs egy
adott típusból. Így könnyen eltörölheted ellenfeleid hadseregeit.
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MOST TI JÖTTÖK
Gyakorlásképp a soron következő játékos
provokálja a szárazföldi babahadsereget!

Ha nincsenek szárazföldi babák,
bosszantson fel egy másik babahadsereget.
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GYERÜNK JÁTSZANI!
Most töltsetek el még néhány utolsó
pillanatot a szörnyeitekkel.

Összegyűjthetitek a kártyákat, és
kezdődhet a játék, most már úgy igaziból!
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GYERÜNK JÁTSZANI!
Gyűjtsétek össze az összes kártyát
a játékosoktól és a tábláról.

Nyissátok ki a 2-es csomagot.
Ebben a csomagban extra babákat,
és olyan kártyákat találtok, amelyek vagy
segítik saját szörnyeiteket, vagy bántják
más játékosok szörnyeit. Olvassátok
el a kártyák szövegét, hogy megértsétek,
mire jók.
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MEDVEFEJEK
A pakliban találtok összesen 5 db medvefejet. (Nevükben
szerepel a „medve” szó.) Egyelőre tegyétek őket félre.
Ezek a játék legerősebb és
egyben legsebezhetőbb kártyái.
A medvefejűek egyszerre
mindhárom típusú szörnynek
számítanak. (Szárazföldi, tengeri,
légi.) Ez azt jelenti, hogy MINDEN
harcban részt kell venniük.
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MEDVE

(SZIVÁRVÁNY)
3

ELŐKÉSZÜLETEK
	Keverjétek meg a paklit, JÓ ALAPOSAN.
	Osszatok ki mindenkinek egy medvefejet.
(Keverjetek egy medvefejet a pakliba is.)

	Osszatok mindenkinek további 4 lapot.
Így mindenki kezében lesz egy medvefej
és 4 másik kártya.
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Nem hajtasz végre akciót,
helyette kezedbe vehetsz
egy általad választott
lapot a dobott pakliból.
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Provokálás

Nem hajtasz végre
akciót, helyette
provokálsz egy
babahadsereget
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A KÖRÖD SORÁN HÁROMFÉLE CSELEKVÉS KÖZÜL VÁLASZTHATSZ:

Lapkijátszás és húzás
bármilyen kombinációja.
2 játékos: Körönként 4 akció
3 játékos: Körönként 3 akció
4+ játékos: Körönként 2 akció
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(KÉPPEL LEFELÉ)

Akciókat hajtasz végre
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	Osszátok szét a húzópaklit nagyjából
három egyforma kupacra, és tegyétek
képpel lefelé a táblára.
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Ahogy a próbajáték során
ismertettük, minden felhúzott
babakártyát tegyetek képpel
lefelé a tábla arra kijelölt
helyére, és húzzatok helyette
új lapokat.

EGY KÖRÖD MENETE
KÖRÖD SORÁN HÁROMFÉLE CSELEKVÉS KÖZÜL VÁLASZTHATSZ:
AKCIÓKAT HAJTASZ VÉGRE.
LAPKIJÁTSZÁS ÉS HÚZÁS
BÁRMILYEN KOMBINÁCIÓJA.

VAGY

PROVOKÁLÁS

KUKATÚRÁS

NEM HAJTASZ VÉGRE AKCIÓT, HELYETTE
PROVOKÁLSZ EGY BABAHADSEREGET.

NEM HAJTASZ VÉGRE AKCIÓT,
HELYETTE KEZEDBE VEHETSZ EGY
ÁLTALAD VÁLASZTOTT LAPOT
A DOBÓPAKLIBÓL.

PÖ

!

CC

PÖ

PÖ

CC

CC
PÖ

!

EZT MÁR JÓL ISMERTÉTEK.

NE FELEDD:

!
!

CC

VAGY

EZ ÚJ CUCC.

Ha babakártyát húzol, képpel lefelé a táblára kell tenned,
a neki megfelelő helyre. Egy baba húzása és táblára rakása
1 akciónak számít.
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A JÁTÉK MENETE
Az óramutató járásával megegyező
irányba játsszatok.
Ez már nem gyakorlás, ezért nem
kötelező az első három forduló
során csak építkeznetek.

EGY JÓ TANÁCS:

Próbáld jól megtervezni, hogy mikor húzol és mikor játszol ki egy lapot. Lehet, hogy azonnal
egy hatalmas szörnyhadsereget építenél, vagy éppen gyűjtögeted a lapokat, míg a többiek
babákkal harcolnak.

Ne feledd, hogy a játékot minél több baba elfogyasztásával nyerheted meg!

MÉG NE KEZDJÉTEK EL A JÁTÉKOT! VAN MÉG EGYOLDALNYI OLVASNIVALÓ!
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A JÁTÉK VÉGE
Miután minden kártyát felhúztatok, a legtöbb
győzelmi ponttal rendelkező játékos győz!

2

BABA
TANK

1
FÉLELMETES
SZÖRBABA

1

PÓKBAB
A

A győzelmi pontotokat a megevett babákon
lévő számok összeadásával kapjátok meg.
Amikor egy játékos felhúzza az
utolsó lapot az utolsó húzópakliból,
akkor a soron lévő játékos még
befejezheti körét, és ezután
mindenkinek (beleértve a
soron lévő játékost is) lesz
még egy utolsó köre.
Ha nem szeretnéd, nem muszáj felhasználni minden akciódat az utolsó körödben.
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HÁNY AKCIÓD VAN EGY KÖRBEN?
Habár egészen eddig körönként
2 akcióval gyakoroltátok be a játékot,
a körönkénti akciók száma valójában
játékosszámtól függ:

2 JÁTÉKOS: KÖRÖNKÉNT 4 AKCIÓ
3 JÁTÉKOS: KÖRÖNKÉNT 3 AKCIÓ
4+ JÁTÉKOS: KÖRÖNKÉNT 2 AKCIÓ
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ENNYI
AZ
EGÉSZ.
VÉGE AZ OLVASGATÁSNAK… NYOMÁS JÁTSZANI!
HA BÁRMILYEN KÉRDÉS FELMERÜL BENNETEK, OLVASSÁTOK EL A

“GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEKET”!
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BÓNUSZSZABÁLY
Ezt a szabályt azért adjátok még hozzá, mert tudjuk, hogy
igazából szeretitek, ha sok szabályt kell észben tartani, és pont
vágytok még egyre.

A VÉGSŐ HARC
Miután mindenki befejezte az utolsó körét, egy utolsó
összecsapás következik be a babák és a szörnyek között,
típusuktól függetlenül. Minden életben maradt baba egy
hadseregként támadja meg a játékosokat. A legerősebb
összevont hadsereggel rendelkező játékos, aki le tudja győzni
az összevont babahadsereget, megnyeri a harcot, és begyűjti
az utolsó babákat. (Máskülönben a babák nyernek, és senki
nem gyűjt már értük győzelmi pontokat.)
Ezeken túl a normál csata szabályok érvényesek
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ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁS
Amikor először nyitod ki a dobozt, a kártyákat két csomagban
találod. Ha már összekeverted őket, de valamiért szeretnéd újra
szétválogatva látni, ezt megteheted: az 1-es csomagba kerül
minden fej, testrész és baba (87 db kártya), a 2-es csomagba
pedig minden más (20 db kártya).
Így nem lesz pontosan úgy szétválogatva, mintha most bontottad
volna fel a játékot, de majdnem.

