เล่่นไม่่เป็็นเหรอ?

เหมีียวปะทุุ

ภาคเสริิมแรก
ของเกมเหมีียวระเบิิด

เปิิดดููวิิธีีเล่่นฉบัับเต็็ม (Eng) ได้้ที่่:�

กติิกาการเล่่น

www.explodingkittens.com/how

อุุปกรณ์์: การ์์ด 20 ใบ &
จานดาวเทีียมอััปยศ

เซ็็ตอัปั

นำำ�การ์์ด «เหมีียวระเบิิด» ที่่ไ� ม่่ได้้ใช้้ออกจากเกม

นำำ�การ์์ด «เหมีียวปะทุุ» (1 ใบ) จากกองการ์์ดภาคเสริิม
รวมทั้้ง� การ์์ด «เหมีียวระเบิิด» (4 ใบ) และ
การ์์ด «ปลดระเบิิด» (6 ใบ) ออกจากกองการ์์ดตััวเกมหลััก
เหมีทุุียว
ปะ

เหมีียว
ระเบิิด

เหมีียว
ระเบิิด

เหมีียว
ระเบิิด

ียว
เหมีเบิ
ิด
ระ

ปลดระเบิิด

ปลดระเบิิด ปลดระเบิิด ปลดระเบิิด

ปลดระเบิิด

ปลดระเบิิด

นำำ�การ์์ดที่่เ� หลืือ 19 ใบของกองการ์์ดภาคเสริิม
ไปสัับรวมเข้้ากัับกองการ์์ดหลััก

กติิกาสำำ�หรัับสองคน

เล่่นโดยใช้้การ์์ด «เหมีียวระเบิิด» 1 ใบและ «เหมีียวปะทุุ»
จากภาคเสริิมนี้้� ดัังนั้้นจึ
� งึ มีีผู้เ้ � ล่่น 2 คนและมีีวิธีิ ีตาย
ถึึง 2 วิิธีี... ใครตายก่่อนก็็เป็็ นผู้้แ� พ้้
เหมีียว
ปะทุุ

เหมีียว
ระเบิิด

นำำ�การ์์ด «ปลดระเบิิด» ที่่เ� หลืือสอดเข้้าไปในกองการ์์ด
ปลดระเบิิด ปลด
ระเบิ
ิด
ปลดร
ะเบิิด

หมายเหตุุ

ไม่่เป็็ นต้้องใช้้การ์์ดทุุกใบจากภาคเสริิมเสมอไป
ผู้้เ� ล่่นสามารถเลืือกเฉพาะการ์์ดที่่ต้� อ้ งการจากภาคเสริิม
เพื่่�อนำำ�ไปรวมกัับกองการ์์ดหลัักของเกม «เหมีียวระเบิิด»

กติิกาสำำ�หรัับสองคน

ใส่่การ์์ด «ปลดระเบิิด» ที่่เ� หลืือแค่่ 2 ใบ (จาก 4 ใบ)
เข้้าไปในกองจั่่ว� นำำ�การ์์ดปลดระเบิิดที่่ไ� ม่่ได้้ใช้้ออกจากเกม

กติิกาสำำ�หรัับสามคน

แจกการ์์ด 7 ใบคว่ำำ�� ให้้ผู้เ้ � ล่่นแต่่ละคน

ใส่่การ์์ด «ปลดระเบิิด» ที่่เ� หลืือแค่่ 3 ใบ (จาก 4 ใบ)
เข้้าไปในกองจั่่ว� นำำ�การ์์ดปลดระเบิิดใบสุุดท้้าย
ที่่ไ� ม่่ได้้ใช้้ออกจากเกม

สัับกองการ์์ดและวางคว่ำำ�� ไว้้ที่่บ� ริิเวณกลางโต๊๊ะเป็็ น «กองจั่่ว� »

แจกการ์์ด «ปลดระเบิิด» 1 ใบให้้ผู้เ้ � ล่่นแต่่ละคน
� น้ บนมืือรวม 8 ใบ
ทำำ�ให้้แต่่ละคนมีีการ์์ดเริ่่มต้
การ์์ดบนมืือถืือไว้้อย่่าให้้คนอื่่น� เห็็น
(เผื่่อ� ที่่ไ� ว้้สำ�ำ หรัับวางกองทิ้้�งด้้วย)
ปลดระเบิิด

ปลดระเบิิด

ปลดระเบิิด

ปลดระเบิิด

เลืือกผู้้เ� ล่่นที่่จ� ะได้้เริ่่ม� เล่่นคนแรกและเริ่่ม� เล่่นตามปกติิ

สอดการ์์ด «เหมีียวปะทุุ» และการ์์ด «เหมีียวระเบิิด»
เพิ่่�มเข้้าไปในกองการ์์ดให้้จำ�ำ นวนการ์์ดเหมีียวระเบิิด และ
เหมีียวปะทุุ รวมกัันเท่่ากัับจำำ�นวนผู้้เ� ล่่นลบ 1

เหมีทุุียว
ปะ

เหมีียว
ระเบิิด

เหมีียว
ระเบิิด

ียว
เหมีเบิ
ิด
ระ

เหมีียว
ระเบิิด

กติิกาพิิเศษเพื่่อ� ให้้เกมไวขึ้้น�

ก่่อนที่่จ� ะใส่่การ์์ดเหมีียวลงไปในกอง ให้้สุ่่�มนำำ�การ์์ด
ออกจากกองประมาณ 1 ใน 3 ของกอง (กองจั่่ว� จะเหลืือ
แค่่ประมาณ 2 ใน 3 ของกองการ์์ดปกติิ แต่่ผู้เ้ � ล่่นจะไม่่รู้้ �
ว่่าการ์์ดอะไรที่่ห� ายไปบ้้าง) จากนั้้นจึ
� งึ สัับการ์์ด
«เหมีียวปะทุุ» และ «เหมีียวระเบิิด» ตามจำำ�นวน
ที่่ต้� อ้ งใช้้เข้้าไปในกองจั่่ว� และเริ่่ม� เล่่น
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คู่่�มืือภาคสนาม

เหมีียวปะทุุ 1 ใบ

แมวป่่า 4 ใบ

เหมีียว
ปะทุ
ุ
เมื่่�อจั่่ว� เจอการ์์ดใบนี้้�
ให้้นำ�ำ การ์์ดใบนี้้�สอด «หงาย»
เข้้าไปในกองจั่่ว� ตรงไหนก็็ได้้
โดยไม่่ต้อ้ งให้้ใครเห็็นและไม่่ต้อ้ งใช้้การ์์ดปลดระเบิิด
การ์์ดใบนี้้�จะมีีขอบเป็็ นสีดำี �ำ ดัังนั้้น� ผู้้เ� ล่่นจะพอเห็็นล่ว่ งหน้้า
ว่่าการ์์ดใบนี้้�อยู่่�ตรงไหน

เมื่่�อคุุณต้้องจั่่ว� การ์์ดใบนี้้�ที่่ห� งายอยู่่� คุุณจะระเบิิดตััวตายและ
ออกจากเกมทัันทีี การ์์ดใบนี้้�ไม่่สามารถใช้้ «ปลดระเบิิด» หรืือ
«ม่่าย» แก้้ได้้
เมื่่�อมีีผู้เ้ � ล่่นตายเพราะ «เหมีียวปะทุุ» ให้้นำ�ำ การ์์ดใบนี้้�
ลงกองทิ้้�งเหมืือน «เหมีียวระเบิิด» ปกติิ

ใช้้แทนการ์์ดแมวใบไหนก็็ได้้
(เพื่่�อเอามาเล่่นเป็็ นคู่่�หรืือชุุดพิิเศษ)
การ์์ดใบนี้้�ไม่่สามารถใช้้แทนการ์์ดอื่่น�
ที่่ไ� ม่่ใช่่แมว (สัับกอง โจมตีี เป็็ นต้น้ )

เปลี่่�ยนอนาคต

4 ใบ

แอบดููการ์์ด 3 ใบบนสุุดของกองจั่่ว� และเรีียงลำำ�ดัับใหม่่ได้้
ตามใจชอบ นำำ�การ์์ดทั้้ง� 3 ใบนั้้น� กลัับไปวางคว่ำำ�� ไว้้บนกองจั่่ว�
และดำำ�เนิินตาเล่่นของตััวเองต่่อ

หากในกองจั่่ว� มีี «เหมีียวปะทุุ» หงายหน้้าอยู่่�แล้้ว
เมื่่�อผู้้เ� ล่่นใช้้การ์์ด «สัับกอง» ให้้สัับกองจั่่ว� ใต้้โต๊๊ะ
โดยไม่่เห็็นการ์์ด จะได้้มีีโอกาสที่่จ� ะสัับเอาการ์์ด
«เหมีียวปะทุุ» ขึ้้�นมาใบบนสุุดถ้้าดวงกุุดจริิง ๆ

ล็็อกเป้้าโจมตีี
หมายเหตุุ
การ์์ด «เหมีียวปะทุุ» ทำำ�ให้้สามารถเล่่นเกมนี้้� ได้้ถึึง 6 คน
หรืือสามารถตกลงกัันใช้้เป็็ นการ์์ด «เหมีียวระเบิิด»
ธรรมดาก็็ยัังได้้

3 ใบ

จบตาเล่่นของคุุณโดยไม่่ต้อ้ งจั่่ว� การ์์ด จากนั้้น� เลืือกผู้้เ� ล่่น
1 คนเป็็ นเป้้าโจมตีี ผู้้เ� ล่่นนั้น้� จะต้้องเล่่น 2 ตาติิด
คนที่่ต� กเป็็ นเป้้าโจมตีีของการ์์ดใบนี้้�จะต้้องเข้้าตาเล่่น
ตามปกติิ (เล่่นการ์์ดจนพอใจแล้้วจั่่ว� การ์์ด)
เมื่่�อจบตาเล่่นแรกแล้้วจึึงเข้้าตาเล่่นใหม่่อีกี ตาทัันทีี
การเล่่นจะดำำ�เนิินต่อ่ ไปจากนั้้น� (คนที่่อ� ยู่่�ซ้า้ ยมืือเป้้าหมาย
โจมตีีได้้เข้้าตาเล่่นต่อ่ ไป)
หากคุุณถููกโจมตีีด้ว้ ยการ์์ด «ล็็อกเป้้าโจมตีี»
และเมื่่�อเข้้าตาเล่่น คุุณเล่่นการ์์ดโจมตีี («โจมตีี» หรืือ
«ล็็อกเป้้าโจมตีี») เอง จะส่่งผลให้้ผู้เ้ � ล่่นที่่ถูู� กคุุณโจมตีี
ต้้องเข้้าตาเล่่น 2 ตาติิดแทนคุุณ

ย้้อนศร 4 ใบ
สลัับทิิศทางการวนเข้้าตาเล่่นและจนตาเล่่นโดยไม่่ต้อ้ งจั่่ว�
หากมีีผู้เ้ � ล่่นแค่่ 2 คน การ์์ดใบนี้้�
จะทำำ�หน้้าที่่เ� หมืือนการ์์ด «ข้้าม»

SKIP

หากเล่่นการ์์ดใบนี้้�หลัังจากถููกเล่่นงาน
ด้้วยการ์์ดโจมตีี การ์์ดใบนี้้�ยัังจะส่่งผล
สลัับทิิศทางการเล่่น แต่่จะช่่วยข้้ามตาเล่่น
ไปแค่่ 1 ตาเท่่านั้น้�

จานดาวเทีียมอััปยศ

เมื่่�อมีีใครก็็ตามลืืมว่าต
่ อนนี้้� ถึึงตาเล่่นตััวเอง (เฉพาะคนแรก)
ผู้้เ� ล่่นคนนั้้น� จะต้้องรัับหน้้าที่่เ� ป็็ นตััวบอกตาเล่่นและต้้องสวม
จานดาวเทีียมอััปยศไว้้ตลอดไปจนจบเกม
หมุุนจานดาวเทีียมอััปยศไปรอบๆ หััว ให้้ลููกศรที่่บ� อก
ทิิศทางการเล่่นฝั่่�งที่่ถูู� กต้้องหัันหน้้าเข้้ามาให้้ผู้เ้ � ล่่นคนอื่่น� ๆ เห็็น
และเมื่่�อมีีคนเล่่นการ์์ด «ย้้อนศร» ให้้หมุุนจานดาวเทีียมอััปยศ
กลัับมาอีีกฝั่่�งเพื่่�อกำำ�กัับทิิศทางการเล่่นให้้ถููกต้้อง
หากใส่่จานดาวเทีียมอััปยศแล้้วรู้้ �สึกึ ดููดีีอย่่างบอกไม่่ถููก
อย่่าลืืมถ่า่ ยรููปมาแชร์์กัันได้้ที่่� @gameofkittens

จั่่ว� จากใต้้กอง 4 ใบ
จบตาเล่่นโดยจั่่ว� การ์์ด
จากใบล่่างสุุดของกองจั่่ว�

