กฎการเล่น เหมียวระเบิด

เหมีียวระเบิิด

อย่่าอ่่านเลยวิิธีีเล่่นเนี่่ย�

กฎการเล่่
กฎกา
รเล่่น

การอ่่านเป็็นวิิธีีที่่เ� ห่่ยที่่สุ� ดุ
ในการเรีียนรู้้วิ� ิธีีเล่่นเกม
แทนที่่จ� ะอ่่าน เข้้าไปดููวีีดิิโอ
สอนเล่่นออนไลน์์แทนเห๊๊อะ!

ผู้้เ� ล่่น: 2-10 คน
อุุปกรณ์์การเล่่น: การ์์ด 120 ใบ

เล่่นยัังไง?

ในกองการ์์ดจะมีี “เหมีียวระเบิิด” อยู่่�
วิิธีีเล่่นก็็คือื วางกองการ์์ดเอาไว้้แล้้วผลััดกัันเข้้าตาเล่่น
เพื่่�อจั่่ว� การ์์ด จนกว่่าจะมีีใครจั่่ว� เจอเหมีียวระเบิิด

ปาร์์ตี้้�แพ็็ค!

WWW.EXPLODINGKITTENS.COM/HOW
(ภาษาอัังกฤษ)
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กอ่ นเริ่มให้แยกการ์ด “เหมียวระเบิด” (9 ใบ)
ออกมาจากกอง แยกไว้้ต่่างหาก
ว เหมียว
ยว เหมียว
เหมียว
ยว เหมียดิ ระเบิด เหมี
ระเบิด ระเบิ
ระเบิด เหมี
ด
ระเบิด ระเบ

เหม เหมียว
ระเบดิ ยี วระเบิด

เข้้าตาเล่่น

1

	
หยิบการ์ดทีไ่ ด้มาทัง้ 8 ใบขึ้นมือมาดู แล้วเลือกท�ำอย่างใด

อย่างหนึ่ง:

ผ่่าน

เหมียว
ระเบิด

ไม่่ต้้องเล่่นอะไรทั้้�งนั้้�น

2 2-3 คน:

	
จากนัน้ ไล่ดูการ์ดทีเ่ หลือในกอง

ดููจำำ�นวนผู้้�เล่่นในเกมและใช้้การ์์ดตามนี้้� :
ใช้้เฉพาะการ์์ด “ที่่�มีี” สััญลัักษณ์์อุ้ง้ � เท้้าแมว
� การ์์ด
ที่่มุุม

เล่่น

เล่่นการ์์ดจากมืือโดยทิ้้� งหงายลงกองทิ้้�งและทำำ�ตามผล
ที่่เ� ขีียนไว้้บนการ์์ด

ม่าย ชียู่ัป็ลด
ข้�บาิดม ร์์ ายู่ชีีตาห์
ระเบ
ะบีาเล่เซึ่อ
จับแซึ่นวิิ ดปุ๊ากแล่
สวิมีกางเกงในล่
ด้วิยู่ปุ๊ากก
ดเข้้าไปุ๊ให้หนำาใจ
มี�ายู่ยู่องเนสอั

เหมีียวระเบิิด

4-7 คน: ใช้้เฉพาะการ์์ด “ที่่ไ� ม่่มี”ี สััญลัักษณ์์อุ้ง้ � เท้้าแมว

กรุุบ
ง่ำำ��
ง่ำำ��

ความสา
มารถ

ที่มุุม
่� การ์์ด

ด้วิยู่ปุ๊ากก
ดเข้้าไปุ๊ให้หนำาใจ
มี�ายู่ยู่องเนสอั

8-10 คน: ใช้้กหยู่๊าร์์ดการ์์ดดแอคืชีั
ทุุกใบ
น� เล่�ดนที่ีเ� พื่ิจบตาเล่�
�งจัวิ� ได้ น
น� ที่ีคื� นอื
ดการ์์
แอบสอ

กองจัวิ� ตอ้ งจัวิ� การ์์ด
สามีาร์ถเล่�นได้ตล่อดเวิ
กล่ับเข้้ล่าาโดยู่ไมี�
ปาตี� แ พ๊ ค

ปาตี� แ พ๊ ค

ข้�าม ป็ลดระเบ
ม่าิดย

ปาตี� แ พ๊ ค

	
แยกการ์ด “ปลดระเบิด” ทัง้ หมดออกจากกองการ์ด

และแจกให้้ผู้้�เล่่นคนละ 1 ใบ
หากยัังมีีการ์์ดปลดระเบิิดเหลืืออยู่่� ให้้ใส่่กลัับเข้้ากองการ์์ด
น� เล่�ดนที่ีเ� พื่ิจบตาเล่�
�งจัวิ� ได้ น
น� ที่ีคื� นอื
ดการ์์
หยู่๊ดการ์์ดแอคืชีั
แอบสอ
กองจัวิ� ตอ้ งจัวิ� การ์์ด
สามีาร์ถเล่�นได้ตล่อดเวิ
กล่ับเข้้ล่าาโดยู่ไมี�
ปาตี� แ พ๊ ค

ปาตี� แ พ๊ ค

ปาตี� แ พ๊ ค

การ์์ดปลดระเบิิด
ข้�าม ป็ลดระเบ
ม่าิดย

เหมีียวระเบิิด

พอเจอปุ๊๊� บ คนที่่จั่่� ว� เจอก็็โดนระเบิิดตายและออกจากเกม

ในตอนเริ่่ม� เกมผู้้�เล่่นทุุกคนจะมีีการ์์ดปลดระเบิิดคนละใบ ซึ่่ง� เป็็ นการ์์ด
� งพลัังที่่สุุ� ดในเกมเพราะเป็็ นสิ่่ง� เดีียวที่่จ� ะช่่วยให้้ผู้้�เล่่นรอดตาย
ที่่ทร
จากเหมีียวระเบิิด ได้้ หากผู้้�เล่่นจั่่ว� เจอเหมีียวระเบิิดผู้้�เล่่นสามารถ
เล่่นการ์์ดปลดระเบิิดเพื่่�อสอดเหมีียวระเบิิดกลัับเข้้ากองได้้...
แถมเลืือกสอดไว้้ตำ�ำ แหน่่งไหนในกองก็็ได้้โดยไม่่ให้้ใครเห็็น
พยายามหาการ์์ดปลดระเบิิดเพิ่่�มให้้ได้้มากที่่สุุ� ดก็็แล้้วกันั

เล่่นวนไปจนกว่่าจะเหลืือคนรอดชีีวิติ แค่่คนเดีียว... นั่่น� แหละผู้้�ชนะ
� อยก็็เหมืือนยิ่่ง� เพิ่่�มโอกาสจั่่ว� เจอเหมีียวระเบิิดนั่่น� เอง
เพราะงั้้น� ยิ่่ง� จั่่วบ่่

อธิิบายง่่ายๆ
ถ้้าโดนระเบิิดก็็แพ้้

นอนตายเป็็นซากให้้หนอนชอนไชไปนะ

ถ้้าไม่่โดนระเบิิดก็็ชนะ

สุุดยอดอ้้ะ ปิิดซอยฉลองกัันหน่่อยดีีมั้้ย�

ส่่วนการ์์ดอื่่�นๆ ในกอง

มีีไว้้ช่่วยลดความเสี่่ย� ง
ที่จ่� ะจั่่ว� เจอเหมีียวระเบิิดแค่่นั้้น� แหละ

ตััวอย่่าง
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สบั กองการ์ดและแจกการ์ดคว�่ำให้ผเู ้ ล่นทุกคน คนละ 7 ใบ

ทำำ�ให้้แต่่ละคนจะมีีการ์์ดบนมืือคนละ 8 ใบ
(รวมการ์์ดปลดระเบิิดที่่ไ� ด้้มาแต่่แรก)

	
ใส่การ์ด “เหมียวระเบิด” กลับเข้ากอง โดยให้มีเหมียวระเบิด

จำำ�นวนน้้อยกว่่าผู้้�เล่่น 1 ใบ ส่่วนเหมีียวระเบิิดที่่ไ� ม่่ได้้ใช้้
ให้้นำ�ำ ออกจากเกม

ตััวอย่่าง

ถ้้าเล่่น 4 คน ยััดเหมีียวระเบิิด 3 ใบ
ถ้้าเล่่น 3 คน ยััดเหมีียวระเบิิด 2 ใบ
เพื่่�อที่่จ� ะได้้มีีคนรอดจากระเบิิดแค่่คนเดีียวเท่่านั้้�น
หมายเหตุุ: สำำ�หรัับเกม 2-3 คน การ์์ดเหมีียวระเบิิดที่่ยั� ดั เข้้ากอง
จะเป็็ นการ์์ดเดีียวที่่ไ� ม่่มีีสัญั ลัักษณ์์อุ้้�งเท้้าแมว
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ว เหมีียว
เหมีียว เหมีีเบิยดิ ระเบิิด
ระเบิิด ระ

	
สบั กองการ์ดแล้วคว�่ำไว้กลางโต๊ะ 

ผู้้�เล่่นสามารถใช้้การ์์ด “ดููอนาคต”
เพื่่�อดููการ์์ดสามใบบนกอง
ถ้้าเปิิ ดดููแล้้วเจอเหมีียวระเบิิด
ก็็สามารถใช้้การ์์ด “ข้้าม” เพื่่อ� จบตาเล่น่
แบบไม่่ต้้องจั่่ว� ได้้

นี่่�คือื กองจั่่ว�
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จบตาเล่นโดยการจั่วการ์ด 1 ใบจากบนกองจั่ว

และภาวนาขอให้้อย่่าเจอเหมีียวระเบิิด
(ตรงนี้้�จะต่่างจากเกมส่่วนใหญ่่ เพราะจะได้้จั่่ว�
ก็็ตอนจบตาเล่่นนี่่�แหละ)
สัับกอ

ง

ผลััดกัันเล่่นวนไปตามเข็็มนาฬิิกา

อย่่าลืืม

เล่่นการ์์ดกี่่�ใบก็็ได้้จนกว่่าจะพอใจแล้้วจั่่ว� 1 ใบ
ตอนจบตาเล่่น
ผ่่าน หรืือ เล่่นการ์์ด แล้้วจั่่�ว
ผ่่าน หรืือ เล่่นการ์์ด แล้้วจั่่�ว

การจบเกม

ผู้้�เล่่นคนสุุดท้้ายที่่ไ� ม่่โดนระเบิิดตายคืือผู้้�ชนะในเกมนี้้�
กองการ์์ดจะไม่่มีีทางหมดก่่อนเกมจบเพราะผู้้�เล่่น
จะโดนเหมีียวระเบิิดตายจนเหลืือแค่่คนเดีียว

มีีอีีกสามเรื่่อ� ง

ควรเก็็บการ์์ดเอาไว้้ไม่่ต้้องรีีบใช้้ในช่่วงแรกๆ ที่่โ� อกาสเจอเหมีียว
ระเบิิดยัังน้้อยอยู่่�
ผู้้�เล่่นสามารถนัับการ์์ดในกองจั่่ว� ได้้ตลอดเวลาเพื่่�อประเมิินโอกาส
เจอระเบิิด
ไม่่มีีจำ�กั
ำ ดั จำำ�นวนการ์์ดบนมืือ ถ้้าการ์์ดหมดมืือก็็ไม่่มีีอะไรเป็็ น
พิิเศษ แค่่ผ่่านแล้้วจั่่ว� เสี่่ย� งดวงนั่่น� แล

(อย่่าลืืมเผื่่อ� ที่่สำ� �ำ หรัับกองทิ้้�งด้้วยนะ)
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เลือกคนเริ่มเล่นก่อน (ใช้เกณฑ์อะไรก็ได้เช่น หนวดเท่ทีส่ ุด

copyright exploding kittens 2020

อ่่านการ์์ดดููนะ
ว่่าทำำ�อะไรได้้บ้า้ ง

พอทำำ�ตามผลของการ์์ดแล้้วอยากจะเล่่นอีีกกี่่�ใบก็็เล่่นได้้
จนกว่่าจะพอใจ

ม่าย ชียู่ัป็ลด
ข้�บาิดมอร์์
ระเบ
ะบี
จับแซึ่นวิิ ดปุ๊ากแล่
าเล่เซึ่
สวิมีกางเกงในล่ายู่ชีีตาห์

3

หรืือ

กลิ่นตัวแรงทีส่ ุด หรือม้ามสัน้ ทีส่ ุด ฯลฯ)

เลิิกอ่่านได้้แล้้ว! ลองเล่่นเลย!
ถ้า้ ไม่่เข้า้ ใจความสามารถการ์์ดบางใบ เชิิญพลิิกดููด้้านหลััง

เหมีียวระเบิิด คู่่�มืือภาคสนาม

ตััวอย่่างตาเล่่น

เหมีียวมีีลางสัังหรณ์์ว่า่ การ์์ดใบบนสุุดของกองน่่าจะเป็็น
เหมีียวระเบิิด ดัังนั้้น� แทนที่่จ� ะผ่่านแล้้วจั่่ว� การ์์ดเฉยๆ
เหมีียวตััดสิินใจเล่่นการ์์ด “ดููอนาคต” เพื่่อ� ดููการ์์ด 3 ใบบนกองจั่่ว�

เอาไว้้อ่่านเวลาสงสััยความสามารถการ์์ดบางใบแค่่นั้้น� แหละ

จั่่ว� จากใต้้กอง มีีมีอีีีก 43ใบไม่่ใบ มีี

เหมีียดว
ระเบิิ

ไม่่ต้้องจั่่ว� การ์์ดอะไร แล้้วบังั คัับคนถััดไปให้้เข้้าตาเล่่นสองตาติิดทัันทีี
จากนั้้�นลำำ�ดับั การเล่่นจะดำำ�เนิินต่่อไปจากผู้้�เล่่นนั้้�น ผู้้�เคราะห์์ร้า้ ยที่่�
โดนโจมตีีจะต้้องเล่่นสองตาติิด โดยเล่่นตามปกติิทีลี ะตา (เล่่นหรืือ
ผ่่าน แล้้วจั่่ว� ) เมื่่�อจบตาเล่่นแรกแล้้วก็็เข้้าตาเล่่นอีีกรอบ
หากคนที่่โ� ดนโจมตีีเล่่นการ์์ดโจมตีีในตาเล่่นใดตาเล่่นหนึ่่ง� ของตััวเอง
ผู้้�เคราะห์์ร้า้ ยคนใหม่่ก็็จะต้้องรัับช่่วงต่่อตาเล่่นที่่เ� หลืือทั้้�งหมด
บวกกัับตาเล่่นพิิเศษจากตััวเลขบนการ์์ดโจมตีีใบใหม่่ทบเข้้าไปด้้วย
เช่่น กลายเป็็ นต้้องเล่่น 4 ตา หรืือ 6 ตาติิด เป็็ นต้้น

ล็็อกเป้้าโจมตีี (2X) มีีอีีก 32ใบไม่่ใบ มีี

ไม่่ต้้องจั่่ว� การ์์ดอะไร แล้้วเลืือกผู้้�เล่่นคนไหนก็็ได้้ให้้เข้้าตาเล่่นสองตาติิด
ทัันทีี จากนั้้�นลำำ�ดับั การเล่่นจะดำำ�เนิินต่่อไปจากผู้้�เล่น่ นั้้�น ผู้้�เคราะห์์ร้า้ ย
ที่่โ� ดนโจมตีีจะต้้องเล่่นสองตาติิด โดยเล่่นตามปกติิทีลี ะตา (เล่่น
หรืือผ่่าน แล้้วจั่่ว� ) เมื่่�อจบตาเล่่นแรกแล้้วก็็เข้้าตาเล่่นอีีกรอบ
หากคนที่่โ� ดนโจมตีีเล่่นการ์์ดโจมตีีในตาเล่่นใดตาเล่่นหนึ่่�งของตััวเอง
ผู้้�เคราะห์์ร้า้ ยคนใหม่่ก็็จะต้้องรัับช่่วงต่่อตาเล่่นที่่เ� หลืือทั้้�งหมด
บวกกัับตาเล่่นพิิเศษจากตััวเลขบนการ์์ดโจมตีีใบใหม่่ทบเข้้าไปด้้วย
เช่่น กลายเป็็ นต้้องเล่่น 4 ตา หรืือ 6 ตาติิด เป็็ นต้้น

ข้้าม 

มีี 4 ใบ
อีีก 6 ใบไม่่มีี

ปาตี้้� แ พ๊๊ ค

หยุุดการ์์ดแอคชั่น่� ที่่�
คนอ่น� เล่่น
สามาร์ถเล่่นได้ตล่อดเ
วล่า

บัังคัับผู้้�เล่่นอื่่น� 1 คนให้้ส่่งการ์์ดจากบนมืือให้้คุุณ 1 ใบ
ผู้้�เล่่นนั้้�นเป็็ นคนเลืือกการ์์ดที่่จ� ะให้้เอง
ชั้้�นขอเล่่น
การ์์ดดููอนาคต

ปาตี้้� แ พ๊๊ ค

จบตาเล่่นโดยไม่่ตอ้ งจ่ว� การ์์ด
ผู้้เ้ ล่่นคนถั่ดไปต้องเล่่นสองตาติด

เหมีียวไม่่อยากจั่่ว� ใบบนสุุด
เจอระเบิิดตาย ก็็เลยเล่่นการ์์ด
“สัับกอง” ให้้มัันมั่่ว� ซะเลย

ง รยปราย
สับกอ
ตดค้างคาวโป
แก๊ส

ม่่าย!

ใช้้หยุุดผลของการ์์ดแอคชั่่น� ที่่ไ� ม่่ใช่่
“เหมีียวระเบิิด” หรืือ “ปลดระเบิิด”
หรืือให้้คิดิ ง่่ายๆ ว่่าการ์์ด “ม่่าย”
ปิิ ดทัับการ์์ดไหนการ์์ดนั้้�นก็็หายไปเลย
ได้้สิิ!
ชิิ
ผู้้�เล่่นสามารถเล่่นการ์์ด “ม่่าย”
อีีกใบเพื่่�อหัักล้้างการ์์ด “ม่่าย”
ให้้กลายเป็็ น “ได้้”
การ์์ด “ม่่าย” ใช้้เล่่นแทรกในตาเล่่นใครก็็ได้้ แต่่ต้้องเล่่นก่่อน
� �ำ แอคชั่่น� นั้้�นๆ การ์์ดไหนที่่โ� ดน “ม่่าย”
ที่่ผู้้�� เล่่นจะเริ่่มทำ
ผลจะถืือว่่าเสีียเปล่่าและลงกองทิ้้�งไป
การ์์ด “ม่่าย” สามารถใช้้ยกเลิิกผลของคอมโบพิิเศษได้้ด้วย
้
(ดููด้้านล่่าง)

การ์์
ดแมว
แต่่ละแบบมีี 3 ใบ
อีี ก 4 ใบไม่่มีี

� ๆ ไม่่มีีประโยชน์์อะไรเลย แต่่ถ้้าสามารถสะสม
การ์์ดแมวเดี่่ยว
การ์์ดแมวที่่เ� หมืือนกัันได้้เป็็ นคู่่� จะสามารถเล่่นการ์์ดแมวคู่่�
เพื่่อ� ขโมยการ์์ดแบบสุ่่�มจากมืือผู้้�เล่่นคนหนึ่่ง� ได้้หนึ่่ง� ใบ
นอกจากนั้้�นยัังใช้้เล่น่ แบบคอมโบพิิเศษอื่่น� ๆได้้ด้วย
้
แมวเครา

แมวเครา

ปลด้ปล่

!

ปูดด

การ์ด์ แมว
ใบนี้
อะไร์
ป้ ร์ะโยชนี้์
ไม่มแต่่
ถ้า้ เล่่นี้การ์ � เ้ ด้ย� วๆ ไม่มป้ ร์ะโย
การ์์ดแมวใบนี้� เ้ ด้ย� วๆ จะส่เหมื
นี้สองใบ
ด์ แมวเคร์า
ชนี้์อะไร์
ม่ อนี้กัการ์
เหม
แต่่ถ้า้ เล่่นี้การ์์ดแมวเคร์า ขโมย
ด์ หนี้่งได้
ง� ใบจากมือ อื นี้กันี้สองใบ
� ใบจากมือผู้้เ้ ล่่นี้คนี้หนี้่�
ผู้้เ้ ล่่นี้คนี้ห
จะส่ม่ ขโมยการ์ด์ หนี้่ง
นี้่ง� ได้

คอมโบพิิเศษ

(ค่่อยอ่่านหลัังจากที่่ล� องเล่่นดููสัักเกมแล้้ว)

คู่่� (2ใบ เหมืือน)

การเล่่นชุุดการ์์ดคู่่�เพื่่�อสุ่่�มขโมยการ์์ดจากเล่่นคนหนึ่่�งได้้หนึ่่�งใบ
จะไม่่จำำ�กัดั เพีียงแต่่คู่่ก� าร์์ดแมวอีีกต่่อไป
แต่่การ์์ดทุุกชนิิดในกองที่่มี� ีชื่่อ� เดีียวกันั
สามารถเล่่นแบบคู่่เ� พื่่�อใช้้ขโมยการ์์ดได้้หมด
(เช่่นคู่่ก� าร์์ดสัับกอง หรืือคู่่ก� าร์์ดข้้าม เป็็ นต้้น)

ตอง (3ใบ เหมืือน)

เมื่่�อเล่่นชุุดการ์์ดตอง (ชื่่อ� เหมืือนกัันทั้้�ง 3 ใบ)
ผู้้�เล่่นจะได้้ระบุุชื่่อ� การ์์ดที่่ต้� อ้ งการจากผู้้�เล่่น
คนใดคนหนึ่่�ง ถ้้าผู้้�เล่่นที่่เ� ลืือกมีีการ์์ดนั้้�นอยู่่�
ก็็ต้อ้ งให้้ แต่่ถ้้าไม่่มีีก็็จะไม่่ได้้อะไรเลย

ขอการ์์ดปลดระเบิิด
หน่่อยดิิพวก

5 ใบไม่่ซ้ำ�ำ�

เมื่่�อเล่่นชุุดการ์์ด 5 ใบไม่่ซ้ำ�ำ� (การ์์ดอะไรก็็ได้้ 5 ใบที่่ชื่่� อ� การ์์ดไม่่เหมืือนกััน
สัักใบ) ผู้้�เล่่นจะสามารถค้้นกองทิ้้�งเพื่่�อเลืือกหยิิบการ์์ด 1 ใบที่่ต้� อ้ งการ
ขึ้้�นมืือได้้
(แนะนำำ�ว่่าให้้รีบี หยิิบกองทิ้้�งขึ้้�นมาเลืือกการ์์ด
เร็็วๆ จะได้้ไม่่โดน “ม่่าย!” ขััดขวาง)
เมื่่�อเล่่นคอมโบพิิเศษ ไม่่ต้้องสนใจความสามารถบนการ์์ดที่่เ� ล่่น
หมายเหตุุ: หากใช้้เล่่นร่่วมกัับภาคเสริิม “Streaking Kittens” การ์์ด
Streaking Kittens จะไม่่สามารถใช้้เล่่นกัับคอมโบพิิเศษที่่ใ� ช้้การ์์ด
5 ใบได้้ หมายความว่่าทั้้�งไม่่สามารถนำำ�มาผสมกัับชุุดการ์์ด 5 ใบ
และไม่่สามารถนำำ�ออกจากกองทิ้้�งได้้
E
UFFL

ใช้้แทนการ์์ดแมวอะไรก็็ได้้ (การ์์ดแมวที่่ไ� ม่่มีีประโยชน์์อะไรถ้้ามีี
ใบเดีียว) ไม่่สามารถใช้้เล่่นเป็็ นการ์์ดอื่่น� ๆ ที่่ไ� ม่่ใช่่แมว
(เช่่น สัับกอง โจมตีี เป็็ นต้้น)

สับกองจัว�

พอสัับแล้้วเหมีียวก็็จั่่ว� การ์์ด
เพื่่อ� จบตาเล่่นแล้้วก็็ภาวนา
ขออย่่าให้้โดนระเบิิด

คำำ�แนะนำำ�สำ�ำ หรัับการใช้้งานในอนาคต

DEFUSE

แมวป่่า มีีอีีก 42ใบไม่่ใบ มีี

ปุ๋งง!

RE
SH
TU
EFU
ETH
SE

จบตาเล่่นทัันทีีโดยไม่่ต้้องจั่่ว� การ์์ด
(ถ้้าโดนโจมตีีอยู่่ก็� ็จะจบแค่่ตาเดีียวเท่่านั้้�น)
สามารถเล่่น “ข้้าม” สองใบได้้เพื่่�อจบทั้้�งสองตา

ช่่วยหน่่อย มีีอีีก 42ใบไม่่ใบ มีี
ม่่าย มีีมีอีีีก 54ใบไม่่ใบ มีี

โจมตี อยปี ศาจแมวเกร์ี�ยวกร์าด้

มา ย

!

โจมตีี (2X) มีีอีีก 32ใบไม่่ใบ มีี

หน้ากากไอ้มา่ ยกร์ะ
โด้ด้ถั่ีบำที่้ายที่อย

ป้าบ

ถ้้าหมั่่น� ไส้้คนข้้างๆ ก็็เอาเหมีียวระเบิิดวางไว้้บนกองเลยก็็ได้้
� าสอดเหมีียวระเบิิดใต้้โต๊๊ะคนอื่่น� จะได้้ไม่่รู้้�
จะให้้ดีก็ี ็หยิิบกองจั่่วม
ว่่าสอดไว้้ใบไหน
จากนั้้�นจึึงจบตาเล่่น

ม่าย

จบตาเล่่นด้้วยการจั่่ว� การ์์ดจากใต้้กองจั่่ว�

ปาตี้้�แ พ๊๊ ค

ปลดระ
เบิิด

ปาตี้้� แ พ๊๊ ค

ดููอนาคต
สัับกอง

แต่่ปั๊๊ด� โธ่่! มีีมืือที่่ส� าม
เล่่นการ์์ด “ม่่าย” ยกเลิิก
ผลของการ์์ดโจมตีีไปซะ
เหมีียวเลยยัังอยู่่�ในตาเล่่นต่่อ

สัับกองการ์์ดให้้ละเอีียด
� ากำำ�ลังั จะจั่่ว� เจอเหมีียวระเบิิด)
(มีีประโยชน์์ตอนที่่รู้้�ว่่

ฉบับดั้งเดิม

จากนั้้�นเอาการ์์ดเหมีียวระเบิิดที่่จั่่� ว� ได้้สอดกลัับเข้้าไปในกอง
โดยไม่่ต้้องสัับการ์์ดและห้้ามดููการ์์ดในกอง จะสอดไว้้ใบไหนก็็ได้้
ตามศรััทธาเลย

สัับกอง มีีอีีก 42ใบไม่่ใบ มีี

ปาตี้้� แ พ๊๊ ค

ปลดระ
เบิดิ

เปิิ ดดูการ์์ดสามใบบนกอง
แล้้ววางกล้ับเหมือนเดิม

เหมีียวก็็เลยตััดสิินใจ
เล่่นการ์์ด “โจมตีี”
เพื่่อ� จะได้้จบตาเล่่นโดย
ไม่่ต้้องจั่่ว� และบัังคัับ
ให้้คนถััดไปเล่่น 2 ตาติิด

แอบดููการ์์ด 3 ใบบนกองจั่่ว� และเปลี่่�ยนลำำ�ดับั การ์์ดได้้ตามใจชอบ
จากนั้้�นวางกลัับคืืนตามเดิิมและเล่่นต่่อในตาเล่่นตััวเองตามปกติิ
ห้้ามโชว์์การ์์ดที่่เ� ปิิ ดดููให้้คนอื่่น� เห็็น

แมวเครา

ดููอนาคสััตบ
กอง

เปลี่่�ยนอนาคต (3X) มีีมีอีีีก 42ใบไม่่ใบ มีี

แมวเครา

ปลดระเบิดิ

พอเปิิดดููแล้้วเห็็นว่่าลางสัังหรณ์์
ไม่่พลาด ใบบนสุุดที่่กำ� �ลั
ำ งั จะต้้องจั่่ว�
คืือเหมีียวระเบิิดจริิงๆ ด้้วย

สับกอง

เมื่่�อผู้้�เล่่นจั่่ว� เจอเหมีียวระเบิิด สามารถเล่่นการ์์ดปลดระเบิิด
เพื่่�อหนีีตายได้้โดยทิ้้� งการ์์ดปลดระเบิิด 1 ใบลงกองทิ้้�ง

แอบดููการ์์ด 3 ใบบนกองจั่่ว� โดยไม่่เปลี่่�ยนลำำ�ดับั การ์์ด
จากนั้้�นวางกลัับคืืนตามเดิิมและเล่่นต่่อในตาเล่่นตััวเองตามปกติิ
ห้้ามโชว์์การ์์ดที่่เ� ปิิ ดดููให้้คนอื่่น� เห็็น

ม่าย

ปลดระเบิิด มีีอีีก 73ใบไม่่ใบ มีี

ดูอนาคต

ส่งหน่วยร์บำกร์ะต่ายสายลบำั
ออกสำาร์วจ

โจมตี

ในมืือก็็ตายเลยจ้้า
จากนั้้�นทิ้้�งการ์์ดทั้้�งหมดในมืือรวมถึึงเหมีียวระเบิิดลงกองทิ้้�ง

ดููอนาคต (3X) มีีอีีก 33ใบไม่่ใบ มีี

ดูอนาคต

เหมีียวระเบิิด 9 ใบ
เมื่่�อจั่่ว� เจอต้้องโชว์์ให้้คนอื่่น� เห็็นทัันทีี และถ้้าไม่่มีีการ์์ดปลดระเบิิด

ของเล่่นที่่�มีีส่่วนประกอบของวงจรไฟฟ้้ าจำำ�เป็็นต้้องใช้้ความระมััดระวััง กรุุณาอ่่านคำำ�แนะนำำ�โดยละเอีียด
ิ บนผลิิตภััณฑ์อุุป
์ โภคบริิโภคที่่มี� ีส่่วนประกอบของวงจร
- ใ นกรณีีที่�่เด็็กกลืืนกิินถ่่านกระดุุม หรืือแม้้แต่่สงสััยว่่ าอาจจะกลืืนกิินลงไป โลโก้้นี้้�ติด
คำำ�เตืือน:
�
�
อิิ
เ
ล็็
ก
ทรอนิิ
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ส์์
เ
พื่่
อ
ระบุุว่่าผลิิ
ตภััณฑ์ดั์ งั กล่่าวสามารถนำำ�ไปใช้้ซ้ำ�ำ�
ควรรีี
บ
โทรแจ้้
ง
สายด่่
ว
น
1669
เพื่่
อ
ขอความช่่
ว
ยเหลืื
อท
างการแพทย์์
- ห้้ามนำำ�ไปแช่่น้ำำ��
�
รีีไซเคิิล หรืือนำำ�ไปดััดแปลงเพื่่�อลดขยะได้้ โปรดร่่วมมืือกัันรัักษา
โดยทัันทีี และแจ้้งให้้เจ้้าหน้้าที่่ทราบถึึงอาการเบื้้�องต้้น อย่่ารอช้้า
- แบตเตอรี่่ไ� ม่่สามารถถอดเปลี่่�ยนได้้
สิ่่ง� แวดล้้อมด้้วยการทิ้้� งผลิิตภััณฑ์ชิ้้์ � นนี้้� แบตเตอรี่่ห� รืือชิ้้�นส่่วนวงจรต่่างๆ
เพราะทุุกวิิ
น
าทีี
มี
ี
ค่
่
า
!
- เก็็บถ่่านกระดุุมให้้ห่่างจากมืือเด็็ก (รวมถึึงถ่่านที่่ใ� ช้้งานแล้้ว)
อย่่างมีีความรัับผิิดชอบ ขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์
- ต รวจสอบให้้แน่่ใจว่่ารัังถ่่านปิิ ดสนิิทและไม่่สามารถแกะเปิิ ดได้้ ข้้อมููล:
อุุปกรณ์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์ แบตเตอรี่่ที่� ใ่� ช้้งานแล้้ว
� อน
-แ
 กะส่่วนพลาสติิกห่่อหุ้้�มและแผ่่นพลาสติิกกั้้�นแบตเตอรี่่ก่่
หากรัังถ่่านชำำ�รุุดหรืือเปิิ ดได้้ ให้้เก็็บให้้ห่่างจากมืือเด็็ก
และวงจรต่่างๆ ไม่่ควรทิ้้� งรวมกัับขยะทั่่ว� ไปในครััวเรืือน
ยื่่น� ของเล่่นให้้กับั เด็็ก (หากมีี)
- พย
 ายามซื้้� ออุุปกรณ์์ไฟฟ้้าที่่มี� ีรังั ถ่่านปลอดภััย
หากเป็็ นไปได้้กรุุณาศึึกษาข้้อมููลแนวทางในการกำำ�จัดั
� ละชิ้้�นส่่วนอิิเล็็กทรอนิิกส์์เพื่่�อช่่วยโลก (เย่่)
- รีีไซเคิิลแบตเตอรี่่แ
(มีีน็็อตขัันปิิ ด หรืือไม่่สามารถเปิิ ดได้้ด้วยคว
้ ามบัังเอิิญ)
หรืือรีีไซเคิิลขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์ต่่างๆ อย่่างถููกวิิธีี

