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ปารื์ตี้ี�แพ็็ค!
อยา่อา่นเลยวิธีีเล่นเนี�ย

การอ่านเป็็นวิธีีทีี่�เห่ยทีี่�สุุด 
ในการเรียนร้�วิธีีเลน่เกม

แที่นทีี่�จะอา่น เข้�าไป็ด้วีดิโอ 
สุอนเลน่ออนไลนแ์ที่นเหอ๊ะ!

WWW.EXPLODINGKITTENS.COM/HOW
((ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ))

เหมียวระเบิดเหมียวระเบิด
กฎกากฎการเลน่รเลน่
ผู้้�เผู้้�เลน่: 2-10 คนลน่: 2-10 คน
อปุ็กรณ์ก์ารเลน่: การด์ 120 ใบอปุ็กรณ์ก์ารเลน่: การด์ 120 ใบ

เล่นยังไง?เล่นยังไง?
ในกองการ์ด์จะมีี “เหมีียวระเบิดิ” อยู่่�  

วิธิีีเล่�นก็คือืวิางกองการ์ด์เอาไวิแ้ล่ว้ิผล่ดักนัเข้า้ตาเล่�น 
เพืื่�อจ ั�วิการ์ด์ จนกวิ�าจะมีีใคืร์จ ั�วิเจอเหมีียวระเบิดิ

พื่อเจอปุ๊๊� บ คืนที่ี�จ ั�วิเจอก็โดนร์ะเบิดตายู่แล่ะออกจากเกมี

เล่�นวินไปุ๊จนกวิ�าจะเหล่ือคืนร์อดชีวีิติแคื�คืนเดยีู่วิ... นั�นแหล่ะผ่ช้ีนะ

เพื่ร์าะงั�นยู่ิ�งจ ั�วิบ�อยู่ก็เหมืีอนยู่ิ�งเพิื่�มีโอกาสจ ั�วิเจอเหมีียวระเบิดินั�นเอง

อธิีบายง่ายๆอธิีบายง่ายๆ
ถ้�าโดนระเบิดก็แพ้�ถ้�าโดนระเบิดก็แพ้�

นอนตายเป็น็ซากให�หนอนชอนไชไป็นะนอนตายเป็น็ซากให�หนอนชอนไชไป็นะ

ถ้�าไม่โดนระเบิดก็ชนะถ้�าไม่โดนระเบิดก็ชนะ
สุุดยอดอ�ะ ปิ็ดซอยฉลองกนัหนอ่ยดีมั�ยสุุดยอดอ�ะ ปิ็ดซอยฉลองกนัหนอ่ยดีมั�ย

สุ่วนการด์อ่�นๆ ในกองสุ่วนการด์อ่�นๆ ในกอง
มีไว�ชว่ยลดความเสีุ�ยง มีไว�ชว่ยลดความเสีุ�ยง 

ทีี่�จะจั�วเจอเหมียวระเบิดแคน่ั�นแหละทีี่�จะจั�วเจอเหมียวระเบิดแคน่ั�นแหละ

ตัวอย่างตัวอย่าง
ผ่เ้ล่�นสามีาร์ถใชีก้าร์ด์ “ดอ่นาคืต” 
เพืื่�อดก่าร์ด์สามีใบบนกอง
ถา้เปิุ๊ดดแ่ล่ว้ิเจอเหมีียวระเบิดิ  
ก็สามีาร์ถใชีก้าร์ด์ “ข้า้มี” เพืื่�อจบตาเล่�น
แบบไมี�ตอ้งจ ั�วิได ้

เซ็ตอัป็เซ็ตอัป็
1

  
ก�อนเร์ิ�มีใหแ้ยู่กการ์ด์ “เหมีียวระเบิดิ” (9 ใบ)  
ออกมีาจากกอง แยู่กไวิต้�างหาก

2  จากนั�นไล่�ดก่าร์ด์ที่ี�เหล่ือในกอง  
ดจ่ำานวินผ่เ้ล่�นในเกมีแล่ะใชีก้าร์ด์ตามีนี� :

2-3 คน:2-3 คน: ใชีเ้ฉพื่าะการ์ด์ “ทีี่�มีี” สญัล่กัษณ์อ์ุ้้ �งเที่ �าแมีว 
ที่ี�ม๊ีมีการ์ด์

4-7 คน:4-7 คน: ใชีเ้ฉพื่าะการ์ด์ “ทีี่�ไม่ีมีี” สญัล่กัษณ์อ์ุ้้ �งเที่ �าแมีว
ที่ี�ม๊ีมีการ์ด์

8-10 คน:8-10 คน: ใชีก้าร์ด์ที่ก๊ใบ

3   แยู่กการ์ด์ “ปลดระเบิดิ” ที่ ั�งหมีดออกจากกองการ์ด์ 
แล่ะแจกใหผ้่เ้ล่�นคืนล่ะ 1 ใบ

หากยู่งัมีีการ์ด์ปุ๊ล่ดร์ะเบิดเหล่ืออยู่่� ใหใ้ส�กล่บัเข้า้กองการ์ด์

     การด์ป็ลดระเบิดการด์ป็ลดระเบิด
ในตอนเร์ิ�มีเกมีผ่เ้ล่�นที่ก๊คืนจะมีีการ์ด์ปุ๊ล่ดร์ะเบิดคืนล่ะใบ ซึ่่�งเป็ุ๊นการ์ด์
ที่ี�ที่ร์งพื่ล่งัที่ี�ส๊ดในเกมีเพื่ร์าะเป็ุ๊นสิ�งเดยีู่วิที่ี�จะชี�วิยู่ใหผ้่เ้ล่�นร์อดตายู่ 

จากเหมีียู่วิร์ะเบิด ได ้หากผ่เ้ล่�นจ ั�วิเจอเหมีียู่วิร์ะเบิดผ่เ้ล่�นสามีาร์ถ 
เล่�นการ์ด์ปุ๊ล่ดร์ะเบิดเพืื่�อสอดเหมีียู่วิร์ะเบิดกล่บัเข้า้กองได.้..  
แถมีเล่ือกสอดไวิต้ำาแหน�งไหนในกองก็ไดโ้ดยู่ไมี�ใหใ้คืร์เห็น

พื่ยู่ายู่ามีหาการ์ด์ปุ๊ล่ดร์ะเบิดเพิื่�มีใหไ้ดม้ีากที่ี�ส๊ดก็แล่ว้ิกนั

4  สบักองการ์ด์แล่ะแจกการ์ด์คืวิำ �าใหผ้่เ้ล่�นที่ก๊คืน คืนล่ะ 7 ใบ  
ที่ำาใหแ้ต�ล่ะคืนจะมีีการ์ด์บนมืีอคืนล่ะ 8 ใบ  
(ร์วิมีการ์ด์ปุ๊ล่ดร์ะเบิดที่ี�ไดม้ีาแต�แร์ก)

5  ใส�การ์ด์ “เหมีียวระเบิดิ” กล่บัเข้า้กอง โดยู่ใหมี้ีเหมีียู่วิร์ะเบิด 
จำานวินนอ้ยู่กวิ�าผ่เ้ล่�น 1 ใบ ส�วินเหมีียู่วิร์ะเบิดที่ี�ไมี�ไดใ้ชี ้
ใหน้ำาออกจากเกมี

ตัวอย่างตัวอย่าง
ถา้เล่�น 4 คืน ยู่ดัเหมีียู่วิร์ะเบิด 3 ใบ
ถา้เล่�น 3 คืน ยู่ดัเหมีียู่วิร์ะเบิด 2 ใบ

เพืื่�อที่ี�จะไดมี้ีคืนร์อดจากร์ะเบิดแคื�คืนเดยีู่วิเที่�านั�น

หมีายเหตุ้: สำาหร์บัเกมี 2-3 คืน การ์ด์เหมีียู่วิร์ะเบิดที่ี�ยู่ดัเข้า้กอง 
จะเป็ุ๊นการ์ด์เดยีู่วิที่ี�ไมี�มีีสญัล่กัษณ์อ๊์ง้เที่า้แมีวิ

6  สบักองการ์ด์แล่ว้ิคืวิำ �าไวิก้ล่างโต�ะ  

นี�คือืกองจ ั�วิ

(อยู่�าล่ืมีเผื�อที่ี�สำาหร์บักองที่ิ�งดว้ิยู่นะ)

7  เล่ือกคืนเร์ิ�มีเล่�นก�อน (ใชีเ้กณ์ฑอ์ะไร์ก็ไดเ้ชี�น หนวิดเที่�ที่ี�ส๊ด 
กล่ิ�นตวัิแร์งที่ี�ส๊ด หร์อืมีา้มีสั�นที่ี�ส๊ด ฯล่ฯ)

เข้�าตาเล่นเข้�าตาเล่น
1  หยู่บิการ์ด์ที่ี�ไดม้ีาที่ั�ง 8 ใบข่้�นมืีอมีาด ่แล่ว้ิเล่ือกที่ำาอยู่�างใด

อยู่�างหน่�ง:

ผู้่านผู้่าน
ไมี�ตอ้งเล่�นอะไร์ที่ั�งนั�น

หร่อหร่อ 
เล่นเล่น
เล่�นการ์ด์จากมืีอโดยู่ที่ิ�งหงายู่ล่งกองที่ิ�งแล่ะที่ำาตามีผล่ 
ที่ี�เขี้ยู่นไวิบ้นการ์ด์

อ�านการ์ด์ดน่ะ 
วิ�าที่ำาอะไร์ไดบ้า้ง

พื่อที่ำาตามีผล่ข้องการ์ด์แล่ว้ิอยู่ากจะเล่�นอกีกี�ใบก็เล่�นได ้
จนกวิ�าจะพื่อใจ

2  จบตาเล่�นโดยู่การ์จ ั�วิการ์ด์ 1 ใบจากบนกองจ ั�วิ 

แล่ะภาวินาข้อใหอ้ยู่�าเจอเหมีียู่วิร์ะเบิด

(ตร์งนี�จะต�างจากเกมีส�วินใหญ� เพื่ร์าะจะไดจ้ ั�วิ 
ก็ตอนจบตาเล่�นนี�แหล่ะ)

ผล่ดักนัเล่�นวินไปุ๊ตามีเข็้มีนาฬิิกา

อย่าล่มอย่าล่ม
เล่�นการ์ด์กี�ใบก็ไดจ้นกวิ�าจะพื่อใจแล่ว้ิจ ั�วิ 1 ใบ 

ตอนจบตาเล่�น

การจบเกมการจบเกม
ผ่เ้ล่�นคืนส๊ดที่า้ยู่ที่ี�ไมี�โดนร์ะเบิดตายู่คือืผ่ช้ีนะในเกมีนี�

กองการ์ด์จะไมี�มีีที่างหมีดก�อนเกมีจบเพื่ร์าะผ่เ้ล่�น 
จะโดนเหมีียู่วิร์ะเบิดตายู่จนเหล่ือแคื�คืนเดยีู่วิ

มีอีกสุามเร่�องมีอีกสุามเร่�อง
คืวิร์เก็บการ์ด์เอาไวิไ้มี�ตอ้งร์บีใชีใ้นชี�วิงแร์กๆ ที่ี�โอกาสเจอเหมีียู่วิ
ร์ะเบิดยู่งันอ้ยู่อยู่่�

ผ่เ้ล่�นสามีาร์ถนบัการ์ด์ในกองจ ั�วิไดต้ล่อดเวิล่าเพืื่�อปุ๊ร์ะเมิีนโอกาส
เจอร์ะเบิด

ไมี�มีีจำากดัจำานวินการ์ด์บนมืีอ ถา้การ์ด์หมีดมืีอก็ไมี�มีีอะไร์เป็ุ๊น
พิื่เศษ แคื�ผ�านแล่ว้ิจ ั�วิเสี�ยู่งดวิงนั�นแล่

เลิกอา่นได�แล�ว! ลองเลน่เลย!เลิกอา่นได�แล�ว! ลองเลน่เลย!  
ถ้�าไมเ่ข้�าใจความสุามารถ้การด์บางใบ เชิญพ้ลิกดด้�านหลงัถ้�าไมเ่ข้�าใจความสุามารถ้การด์บางใบ เชิญพ้ลิกดด้�านหลงัcopyright exploding kittens 2020



ดูอนาคตี้ส่บกอง ปล่ดรืะเบิด

ชั้ ่ �นขอเล่่น 
การื์ดดูอนาคตี้ ม่าย!

ป�าบ
!

ได้สิ! ชั้ิ

ป
าตี้
้� แ
พ๊๊
ค

แมวเครา แมวเครา

แมวเคราแมวเครา

การ์ด์แมวใบน้ี้�เด้�ยวๆ ไมม้่ปร์ะโยชนี้อ์ะไร์ 

แต่ถ่้า้เล่น่ี้การ์ด์แมวเคร์าเหมือนี้กนัี้สองใบ 

จะส่ม่ขโมยการ์ด์หน่ี้�งใบจากมือผู้้เ้ล่น่ี้คนี้หน่ี้�งได ้
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ขอการ์์ดปลดร์ะเบิิด 
หน่่อยดิพวก

SEE THE FUTURE
SHUFFLE
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ดูอนาคตดูอนาคต

ดูอนาคต ดูอนาคต

สง่หน่วยร์บำกร์ะตา่ยสายลบัำออกสำาร์วจ

เปิิดดกูาร์ด์สามใบำบำนกอง 
แลว้วางกลบัำเหมือนเดมิ
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โจมตี โจมตี

ปลด้ปลอ่ยปีศาจแมวเกร์ี�ยวกร์าด้

จบตาเลน่โด้ยไมต่อ้งจ ่�วการ์ด์้ 

ผู้้เ้ลน่คนถัด่้ไปตอ้งเลน่สองตาตดิ้
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หนา้กากไอม้า่ยกร์ะโด้ด้ถีั่บำที่า้ยที่อย

หยุด้การ์ด์้แอคชั่่�นที่ี�คนอ่�นเล่น่ สามาร์ถั่เล่น่ได้ต้ล่อด้เวล่า

ฉบ
ับด
ั้งเดิ

ม

สบักองจ ั�ว

แกส๊ตดคา้ง
คาวโปรยป

รายสับกอง

สับกอง

ปูดด!

ปุ๋งง! 

เหมียว 
รืะเบิด

ปล่ดรืะเบิด

ดูอนาคตี้ส่บกอง ปล่ดรืะเบิด

คำาแนะนำาสุำาหรบัการใช�งานในอนาคตคำาแนะนำาสุำาหรบัการใช�งานในอนาคต
ขอุ้งเล่นทีี่�มีีส่่วนประกอุ้บิขอุ้งวงจรไฟฟ� าจำาเป็นตุ �อุ้งใช้ �ความีระมีดัระวงั กรณ้าอุ่้านคำาแนะนำาโดยละเอุ้ยีด

คำาเตืุอุ้น:
- หา้มีนำาไปุ๊แชี�นำ �า

- แบตเตอร์ี�ไมี�สามีาร์ถถอดเปุ๊ล่ี�ยู่นได ้

- เก็บถ�านกร์ะด๊มีใหห้�างจากมืีอเดก็ (ร์วิมีถ่งถ�านที่ี�ใชีง้านแล่ว้ิ)
-  ตร์วิจสอบใหแ้น�ใจวิ�าร์งัถ�านปิุ๊ดสนิที่แล่ะไมี�สามีาร์ถแกะเปิุ๊ดได ้ 

หากร์งัถ�านชีำาร๊์ดหร์อืเปิุ๊ดได ้ใหเ้ก็บใหห้�างจากมืีอเดก็
-  พื่ยู่ายู่ามีซึ่ื�ออ๊ปุ๊กร์ณ์ไ์ฟฟ้าที่ี�มีีร์งัถ�านปุ๊ล่อดภยัู่  

(มีีน็อตข้นัปิุ๊ด หร์อืไมี�สามีาร์ถเปิุ๊ดไดด้ว้ิยู่คืวิามีบงัเอญิ)

-  ในกรณทีีี่�เดก็กลนืกนิถ่่านกระดม้ี หรอืุ้แมี�แตุ่ส่งส่ยัว่าอุ้าจจะกลนืกนิลงไป 
ควรรบีิโที่รแจ �งส่ายด่วน 1669 เพื่ื�อุ้ขอุ้ความีช่้วยเหลอืุ้ที่างการแพื่ที่ย ์
โดยที่นัทีี่ และแจ �งให �เจ �าหน �าทีี่�ที่ราบิถ่งึอุ้าการเบิื�อุ้งตุ �น อุ้ย่ารอุ้ช้ �า 
เพื่ราะท้ี่กวินาทีี่มีีค่า!

ข �อุ้มูีล:
-  แกะส�วินพื่ล่าสตกิห�อห๊ม้ีแล่ะแผ�นพื่ล่าสตกิกั�นแบตเตอร์ี�ก�อน 
ยู่ื�นข้องเล่�นใหก้บัเดก็ (หากมีี)

- ร์ไีซึ่เคืลิ่แบตเตอร์ี�แล่ะชีิ�นส�วินอเิล็่กที่ร์อนิกสเ์พืื่�อชี�วิยู่โล่ก (เยู่�)

โล่โกนี้�ตดิบนผล่ิตภณั์ฑอ๊์ปุ๊โภคืบร์โิภคืที่ี�มีีส�วินปุ๊ร์ะกอบข้องวิงจร์ 

อเิล็่กที่ร์อนิกสเ์พืื่�อร์ะบ๊วิ�าผล่ิตภณั์ฑด์งักล่�าวิสามีาร์ถนำาไปุ๊ใชีซ้ึ่ ำ �า  

ร์ไีซึ่เคืลิ่ หร์อืนำาไปุ๊ดดัแปุ๊ล่งเพืื่�อล่ดข้ยู่ะได ้โปุ๊ร์ดร์�วิมีมืีอกนัร์กัษา 

สิ�งแวิดล่อ้มีดว้ิยู่การ์ที่ิ�งผล่ิตภณั์ฑช์ีิ�นนี�  แบตเตอร์ี�หร์อืชีิ�นส�วินวิงจร์ต�างๆ 
อยู่�างมีีคืวิามีร์บัผดิชีอบ ข้ยู่ะอเิล็่กที่ร์อนิกส ์ 
อ๊ปุ๊กร์ณ์อ์เิล็่กที่ร์อนิกส ์แบตเตอร์ี�ที่ี�ใชีง้านแล่ว้ิ  

แล่ะวิงจร์ต�างๆ ไมี�คืวิร์ที่ิ�งร์วิมีกบัข้ยู่ะที่ั�วิไปุ๊ในคืร์วัิเร์อืน 
หากเป็ุ๊นไปุ๊ไดก้ร๊์ณ์าศก่ษาข้อ้ม่ีล่แนวิที่างในการ์กำาจดั 
หร์อืร์ไีซึ่เคืลิ่ข้ยู่ะอเิล็่กที่ร์อนิกสต์�างๆ อยู่�างถก่วิธิีี

เหมียวระเบิดเหมียวระเบิด 9 ใบ9 ใบ
เมืี�อจ ั�วิเจอตอ้งโชีวิใ์หค้ืนอื�นเห็นที่นัที่ ีแล่ะถา้ไมี�มีีการ์ด์ปุ๊ล่ดร์ะเบิด
ในมืีอก็ตายู่เล่ยู่จา้  
จากนั�นที่ิ�งการ์ด์ที่ั�งหมีดในมืีอร์วิมีถ่งเหมีียู่วิร์ะเบิดล่งกองที่ิ�ง

ป็ลดระเบิดป็ลดระเบิด  
มี มี 3 ใบ3 ใบ
อีก 7 ใบไม่มีอีก 7 ใบไม่มี

เมืี�อผ่เ้ล่�นจ ั�วิเจอเหมีียู่วิร์ะเบิด สามีาร์ถเล่�นการ์ด์ปุ๊ล่ดร์ะเบิด 

เพืื่�อหนีตายู่ไดโ้ดยู่ที่ิ�งการ์ด์ปุ๊ล่ดร์ะเบิด 1 ใบล่งกองที่ิ�ง

จากนั�นเอาการ์ด์เหมีียู่วิร์ะเบิดที่ี�จ ั�วิไดส้อดกล่บัเข้า้ไปุ๊ในกอง 

โดยู่ไมี�ตอ้งสบัการ์ด์แล่ะหา้มีดก่าร์ด์ในกอง จะสอดไวิใ้บไหนก็ได ้
ตามีศร์ทัี่ธีาเล่ยู่

ถา้หมีั�นไสค้ืนข้า้งๆ ก็เอาเหมีียู่วิร์ะเบิดวิางไวิบ้นกองเล่ยู่ก็ได ้ 
จะใหด้ก็ีหยู่บิกองจ ั�วิมีาสอดเหมีียู่วิร์ะเบิดใตโ้ต�ะคืนอื�นจะไดไ้มี�ร่์ ้

วิ�าสอดไวิใ้บไหน 

จากนั�นจง่จบตาเล่�น

โจมตีโจมตี (2X)  
มี มี 2 ใบ2 ใบ
อีก 3 ใบไม่มีอีก 3 ใบไม่มี

ไมี�ตอ้งจ ั�วิการ์ด์อะไร์ แล่ว้ิบงัคืบัคืนถดัไปุ๊ใหเ้ข้า้ตาเล่�นสองตาตดิที่นัที่ ี
จากนั�นล่ำาดบัการ์เล่�นจะดำาเนินต�อไปุ๊จากผ่เ้ล่�นนั�น ผ่เ้คืร์าะหร์์า้ยู่ที่ี� 
โดนโจมีตจีะตอ้งเล่�นสองตาตดิ โดยู่เล่�นตามีปุ๊กตทิี่ลี่ะตา (เล่�นหร์อื
ผ�าน แล่ว้ิจ ั�วิ) เมืี�อจบตาเล่�นแร์กแล่ว้ิก็เข้า้ตาเล่�นอกีร์อบ

หากคืนที่ี�โดนโจมีตเีล่�นการ์ด์โจมีตใีนตาเล่�นใดตาเล่�นหน่�งข้องตวัิเอง 
ผ่เ้คืร์าะหร์์า้ยู่คืนใหมี�ก็จะตอ้งร์บัชี�วิงต�อตาเล่�นที่ี�เหล่ือที่ั�งหมีด  
บวิกกบัตาเล่�นพิื่เศษจากตวัิเล่ข้บนการ์ด์โจมีตใีบใหมี�ที่บเข้า้ไปุ๊ดว้ิยู่ 
เชี�น กล่ายู่เป็ุ๊นตอ้งเล่�น 4 ตา หร์อื 6 ตาตดิ เป็ุ๊นตน้ 

ล็อกเป็้าโจมตีล็อกเป็้าโจมตี (2X)  
มี มี 2 ใบ2 ใบ
อีก 3 ใบไม่มีอีก 3 ใบไม่มี

ไมี�ตอ้งจ ั�วิการ์ด์อะไร์ แล่ว้ิเล่อืกผ่เ้ล่�นคืนไหนก็ไดใ้หเ้ข้า้ตาเล่�นสองตาตดิ
ที่นัที่ ีจากนั�นล่ำาดบัการ์เล่�นจะดำาเนินต�อไปุ๊จากผ่เ้ล่�นนั�น ผ่เ้คืร์าะหร์์า้ยู่
ที่ี�โดนโจมีตจีะตอ้งเล่�นสองตาตดิ โดยู่เล่�นตามีปุ๊กตทิี่ลี่ะตา (เล่�น 
หร์อืผ�าน แล่ว้ิจ ั�วิ) เมืี�อจบตาเล่�นแร์กแล่ว้ิก็เข้า้ตาเล่�นอกีร์อบ

หากคืนที่ี�โดนโจมีตเีล่�นการ์ด์โจมีตใีนตาเล่�นใดตาเล่�นหน่�งข้องตวัิเอง 
ผ่เ้คืร์าะหร์์า้ยู่คืนใหมี�ก็จะตอ้งร์บัชี�วิงต�อตาเล่�นที่ี�เหล่ือที่ั�งหมีด  
บวิกกบัตาเล่�นพิื่เศษจากตวัิเล่ข้บนการ์ด์โจมีตใีบใหมี�ที่บเข้า้ไปุ๊ดว้ิยู่  
เชี�น กล่ายู่เป็ุ๊นตอ้งเล่�น 4 ตา หร์อื 6 ตาตดิ เป็ุ๊นตน้

ข้�ามข้�าม  
มี มี 4 ใบ4 ใบ
อีก 6 ใบไมมี่อีก 6 ใบไมมี่

จบตาเล่�นที่นัที่โีดยู่ไมี�ตอ้งจ ั�วิการ์ด์  
(ถา้โดนโจมีตอียู่่�ก็จะจบแคื�ตาเดยีู่วิเที่�านั�น)  
สามีาร์ถเล่�น “ข้า้มี” สองใบไดเ้พืื่�อจบที่ั�งสองตา

ดอ้นาคตดอ้นาคต (3X)  
มี มี 3 ใบ3 ใบ
อีก 3 ใบไม่มีอีก 3 ใบไม่มี

แอบดก่าร์ด์ 3 ใบบนกองจ ั�วิโดยู่ไมี�เปุ๊ล่ี�ยู่นล่ำาดบัการ์ด์  

จากนั�นวิางกล่บัคืนืตามีเดมิีแล่ะเล่�นต�อในตาเล่�นตวัิเองตามีปุ๊กต ิ 
หา้มีโชีวิก์าร์ด์ที่ี�เปิุ๊ดดใ่หค้ืนอื�นเห็น

เป็ลี�ยนอนาคตเป็ลี�ยนอนาคต (3X)  มี มี 2 ใบ2 ใบ
อีก 4 ใบไม่มีอีก 4 ใบไม่มี

แอบดก่าร์ด์ 3 ใบบนกองจ ั�วิแล่ะเปุ๊ล่ี�ยู่นล่ำาดบัการ์ด์ไดต้ามีใจชีอบ  

จากนั�นวิางกล่บัคืนืตามีเดมิีแล่ะเล่�นต�อในตาเล่�นตวัิเองตามีปุ๊กต ิ 
หา้มีโชีวิก์าร์ด์ที่ี�เปิุ๊ดดใ่หค้ืนอื�นเห็น

สุบักองสุบักอง  
มี มี 2 ใบ2 ใบ
อีก 4 ใบไม่มีอีก 4 ใบไม่มี

สบักองการ์ด์ใหล้่ะเอยีู่ด  
(มีีปุ๊ร์ะโยู่ชีนต์อนที่ี�ร่์ว้ิ �ากำาล่งัจะจ ั�วิเจอเหมีียู่วิร์ะเบิด)

จั�วจากใต�กองจั�วจากใต�กอง  มี มี 3 ใบ3 ใบ
อีก 4 ใบไม่มีอีก 4 ใบไม่มี

จบตาเล่�นดว้ิยู่การ์จ ั�วิการ์ด์จากใตก้องจ ั�วิ

ช่วยหน่อยช่วยหน่อย  
มี มี 2 ใบ2 ใบ
อีก 4 ใบไม่มีอีก 4 ใบไม่มี

บงัคืบัผ่เ้ล่�นอื�น 1 คืนใหส้�งการ์ด์จากบนมืีอใหค้ืณ๊์ 1 ใบ  
ผ่เ้ล่�นนั�นเป็ุ๊นคืนเล่ือกการ์ด์ที่ี�จะใหเ้อง

ม่ายม่าย  มี มี 4 ใบ4 ใบ
อีก 5 ใบไม่มีอีก 5 ใบไม่มี

ใชีห้ยู๊่ดผล่ข้องการ์ด์แอคืชีั�นที่ี�ไมี�ใชี�  
“เหมีียู่วิร์ะเบิด” หร์อื “ปุ๊ล่ดร์ะเบิด” 
หร์อืใหค้ืดิง�ายู่ๆ วิ�าการ์ด์ “มี�ายู่”  
ปิุ๊ดที่บัการ์ด์ไหนการ์ด์นั�นก็หายู่ไปุ๊เล่ยู่ 

ผ่เ้ล่�นสามีาร์ถเล่�นการ์ด์ “มี�ายู่”  
อกีใบเพืื่�อหกัล่า้งการ์ด์ “มี�ายู่”  
ใหก้ล่ายู่เป็ุ๊น “ได”้

การ์ด์ “มี�ายู่” ใชีเ้ล่�นแที่ร์กในตาเล่�นใคืร์ก็ได ้แต�ตอ้งเล่�นก�อน 
ที่ี�ผ่เ้ล่�นจะเร์ิ�มีที่ำาแอคืชีั�นนั�นๆ การ์ด์ไหนที่ี�โดน “มี�ายู่”  

ผล่จะถือวิ�าเสยีู่เปุ๊ล่�าแล่ะล่งกองที่ิ�งไปุ๊

การ์ด์ “มี�ายู่” สามีาร์ถใชียู้่กเล่ิกผล่ข้องคือมีโบพิื่เศษไดด้ว้ิยู่  
(ดด่า้นล่�าง)

การด์แมวการด์แมว
  
แตล่ะแบบมี แตล่ะแบบมี 3 ใบ3 ใบ
อีก 4 ใบไม่มีอีก 4 ใบไม่มี

การ์ด์แมีวิเดี�ยู่วิๆ ไมี�มีีปุ๊ร์ะโยู่ชีนอ์ะไร์เล่ยู่ แต�ถา้สามีาร์ถสะสมี 
การ์ด์แมีวิที่ี�เหมืีอนกนัไดเ้ป็ุ๊นคู่ จะสามีาร์ถเล่�นการ์ด์แมีวิคื่� 
เพืื่�อข้โมียู่การ์ด์แบบส๊�มีจากมืีอผ่เ้ล่�นคืนหน่�งไดห้น่�งใบ

นอกจากนั�นยู่งัใชีเ้ล่�นแบบคอุ้มีโบิพื่เิศษอื�นๆไดด้ว้ิยู่

แมวป็่าแมวป็่า  
มี มี 2 ใบ2 ใบ
อีก 4 ใบไม่มีอีก 4 ใบไม่มี

ใชีแ้ที่นการ์ด์แมีวิอะไร์ก็ได ้(การ์ด์แมีวิที่ี�ไมี�มีีปุ๊ร์ะโยู่ชีนอ์ะไร์ถา้มีี 
ใบเดยีู่วิ) ไมี�สามีาร์ถใชีเ้ล่�นเป็ุ๊นการ์ด์อื�นๆ ที่ี�ไมี�ใชี�แมีวิ  

(เชี�น สบักอง โจมีต ีเป็ุ๊นตน้)

คอมโบพิ้เศษคอมโบพิ้เศษ
(คอ่ยอ่านหลังจากทีี่�ลองเล่นดสัุ้กเกมแล�ว)

ค้ ่(2ใบ เหม่อน)ค้ ่(2ใบ เหม่อน)
การ์เล่�นช๊ีดการ์ด์คู่เพืื่�อส๊�มีข้โมียู่การ์ด์จากเล่�นคืนหน่�งไดห้น่�งใบ  
จะไมี�จำากดัเพีื่ยู่งแต�คื่�การ์ด์แมีวิอกีต�อไปุ๊  
แต�การ์ด์ที่ก๊ชีนิดในกองที่ี�มีีชีื�อเดยีู่วิกนั 
สามีาร์ถเล่�นแบบคื่�เพืื่�อใชีข้้โมียู่การ์ด์ไดห้มีด  
(เชี�นคื่�การ์ด์สบักอง หร์อืคื่�การ์ด์ข้า้มี เป็ุ๊นตน้)

ตอง (3ใบ เหม่อน)ตอง (3ใบ เหม่อน)
เมืี�อเล่�นช๊ีดการ์ด์ตุอุ้ง (ชีื�อเหมืีอนกนัที่ั�ง 3 ใบ)  
ผ่เ้ล่�นจะไดร้์ะบ๊ชีื�อการ์ด์ที่ี�ตอ้งการ์จากผ่เ้ล่�น 
คืนใดคืนหน่�ง ถา้ผ่เ้ล่�นที่ี�เล่ือกมีีการ์ด์นั�นอยู่่� 
ก็ตอ้งให ้แต�ถา้ไมี�มีีก็จะไมี�ไดอ้ะไร์เล่ยู่

5 ใบไมซ่ำ�า5 ใบไมซ่ำ�า
เมืี�อเล่�นช๊ีดการ์ด์ 5 ใบิไม่ีซ้ำำ�า (การ์ด์อะไร์ก็ได ้5 ใบที่ี�ชีื�อการ์ด์ไมี�เหมืีอนกนั
สกัใบ) ผ่เ้ล่�นจะสามีาร์ถคืน้กองที่ิ�งเพืื่�อเล่ือกหยู่บิการ์ด์ 1 ใบที่ี�ตอ้งการ์
ข่้�นมืีอได ้

(แนะนำาวิ�าใหร้์บีหยู่บิกองที่ิ�งข่้�นมีาเล่ือกการ์ด์ 
เร็์วิๆ จะไดไ้มี�โดน “มี�ายู่!” ข้ดัข้วิาง)

เมืี�อเล่�นคือมีโบพิื่เศษ ไมี�ตอ้งสนใจคืวิามีสามีาร์ถบนการ์ด์ที่ี�เล่�น

หมีายู่เหต๊: หากใชีเ้ล่�นร์�วิมีกบัภาคืเสร์มิี “Streaking Kittens” การ์ด์  
Streaking Kittens จะไมี�สามีาร์ถใชีเ้ล่�นกบัคือมีโบพิื่เศษที่ี�ใช้ �การด์  
5 ใบิได ้หมีายู่คืวิามีวิ�าที่ ั�งไมี�สามีาร์ถนำามีาผสมีกบัช๊ีดการ์ด์ 5 ใบ 
แล่ะไมี�สามีาร์ถนำาออกจากกองที่ิ�งได ้

ตัวอย่างตาเล่นตัวอย่างตาเล่น
เหมียวมีลางสัุงหรณ์ว่์าการด์ใบบนสุดุข้องกองน่าจะเป็น็ 
เหมียวระเบิด ดังนั�นแที่นทีี่�จะผู้า่นแล�วจั�วการด์เฉยๆ  

เหมียวตัดสิุนใจเล่นการด์ “ดอ้นาคต” เพ่้�อดก้ารด์ 3 ใบบนกองจั�ว

พ้อเป็ดิดแ้ล�วเห็นวา่ลางสัุงหรณ์ ์
ไมพ่้ลาด ใบบนสุดุทีี่�กำาลงัจะต�องจั�ว 

ค่อเหมียวระเบิดจริงๆ ด�วย

เหมียวก็เลยตัดสิุนใจ 
เลน่การด์ “โจมตี”  

เพ่้�อจะได�จบตาเล่นโดย 
ไมต่�องจั�วและบังคบั 

ให�คนถ้ดัไป็เลน่ 2 ตาติด

แต่ป็ั�ดโธี!่ มีม่อทีี่�สุาม 
เลน่การด์ “ม่าย” ยกเลิก 
ผู้ลข้องการด์โจมตีไป็ซะ  

เหมียวเลยยังอย้ใ่นตาเล่นต่อ

เหมียวไม่อยากจั�วใบบนสุดุ 
เจอระเบิดตาย ก็เลยเล่นการด์  
“สุบักอง” ให�มันมั�วซะเลย

พ้อสุบัแล�วเหมียวก็จั�วการด์ 
เพ่้�อจบตาเล่นแล�วก็ภาวนา 

ข้ออย่าให�โดนระเบิด

เหมียวระเบิด เหมียวระเบิด ค้ม่่อภาคสุนามค้ม่่อภาคสุนาม
เอาไว�อา่นเวลาสุงสัุยความสุามารถ้การด์บางใบแค่นั�นแหละเอาไว�อา่นเวลาสุงสัุยความสุามารถ้การด์บางใบแค่นั�นแหละ


