
Card No. Card Name Card Category Effect Question Answer

1 OP02-001 Edward Newgate ลดีเดอร ์
[เมือ่จบเทริน์ของเรา] น า ไลฟ์ ใบบนสดุของเรา จ านวน 
1 ใบ เพิม่ขึน้สูบ่นมอื.

หากเราไม่มไีลฟ์เหลอือยูเ่ลย ความสามารถ[เมือ่จบเทริ ์
นของเรา] จะเป็นอยา่งไร?

เราจะไม่แพด้ว้ย ความสามารถ [เมือ่จบเทริน์ของเรา] 
และจะไม่มอีะไรเกดิขึน้

2 OP02-002 Monkey D. Garp ลดีเดอร ์

[เทริน์ตวัเอง] เมือ่มกีารน า ดง้!! ใสใ่หก้บั ลดีเดอรนี์ห้รอื
คาแรกเตอร ์ของเรา, ในเทริน์นี,้ คาแรกเตอรข์องคูแ่ข่ง 
ทีม่คีอสต ์7 หรอืต ่ากวา่จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, จะมคีอสต ์-
1.

หากคาแรกเตอรท์ีม่คีอสตด์ัง้เดมิเป็น 8 ถกูลดคอสตล์ง
จนต ่ากวา่ 7 ดว้ยความสามารถของการด์อืน่ เราสามารถ
ใชค้วามสามารถ [เทริน์ตวัเอง] ของการด์นี-้1คอสต ์
การด์ใบน้ันไดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

3 OP02-002 Monkey D. Garp ลดีเดอร ์

[เทริน์ตวัเอง] เมือ่มกีารน า ดง้!! ใสใ่หก้บั ลดีเดอรนี์ห้รอื
คาแรกเตอร ์ของเรา, ในเทริน์นี,้ คาแรกเตอรข์องคูแ่ข่ง 
ทีม่คีอสต ์7 หรอืต ่ากว ่จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, จะมคีอสต ์-
1.

หากเราใชค้วามสามารถ[เมือ่ลงสนาม]ของ [ST01-011
 Brook] น า ดง้!! ทีเ่รสตอ์ยู ่2 ใบมาตดิใหก้บัลดีเดอรนี์ ้
เราสามารถ 
-2 คอสตใ์หก้บัคาแรกเตอรฝ่์ายตรงขา้มไดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

4 OP02-004 Edward Newgate คาแรกเตอร ์

[เมือ่ลงสนาม] จนถงึชว่งเร ิม่ตน้เทริน์ถดัไปของเรา, ลดี
เดอร ์ของเรา จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, จะมพีาวเวอร ์+2000.
 จากน้ัน, ในเทริน์นี,้ เราจะไม่ไดน้ า การด์จากไลฟ์ ขึน้สู่
บนมอื โดยความสามารถของฝ่ายเรา.
[ดง้!! x 2] [เมือ่โจมต]ี ท าการ KO คาแรกเตอรข์องคูแ่ข่ง
 ทีม่พีาวเวอร ์3000 หรอืต ่ากวา่ จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ.

ในเทริน์ทีเ่ราใชง้านความสามารถ[เมือ่ลงสนาม]ของ
การด์นี ้
เราสามารถจา่ยคอสตเ์พือ่ส ัง่ใชง้านความสามารถทีต่อ้ง 
[น าไลฟ์ใบบนสดุ 1 ใบของเราขึน้มอื]เป็นคอสตไ์ดห้รอืไม่

ไม่สามารถจา่ยคอสตไ์ด ้และเน่ืองจากไม่สามารถจา่ยได ้
จงึไม่สามารถสัง่ใชง้านความสามารถน้ันไดด้ว้ย

5 OP02-009 Squard คาแรกเตอร ์

[เมือ่ลงสนาม] ถา้ลดีเดอรข์องเรา ระบุค าวา่ < กลุม่โจร
สลดัหนวดขาว > รวมอยูใ่นคณุสมบตัดิว้ย, ในเทริน์นี,้ 
คาแรกเตอรข์องคูแ่ข่ง จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, จะมพีาวเวอร ์
 -4000, และน า ไลฟ์ ใบบนสดุของเรา จ านวน 1 ใบ
เพิม่ขึน้สูบ่นมอื.

หากเราไม่มไีลฟ์เหลอืเลย หรอืไม่สามารถน าการด์จาก
ไลฟ์ขึน้มอืได ้เราสามารถสง่คาแรกเตอรใ์บนีล้งสนามได ้
หรอืไม่

สามารถท าได ้และในกรณีน้ันจะสามารถลด พาวเวอร ์
คาแรกเตอรอ์กีฝ่ายดว้ยความสามารถ[เมือ่ลงสนาม]ได ้
แตจ่ะไม่ไดน้ าการด์จากไลฟ์ขึน้มอื

6 OP02-009 Squard คาแรกเตอร ์

[เมือ่ลงสนาม] ถา้ลดีเดอรข์องเรา ระบุค าวา่ < กลุม่โจร
สลดัหนวดขาว > รวมอยูใ่นคณุสมบตัดิว้ย, ในเทริน์นี,้ 
คาแรกเตอรข์องคูแ่ข่ง จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, จะมพีาวเวอร ์
 -4000, และน า ไลฟ์ ใบบนสดุของเรา จ านวน 1 ใบ
เพิม่ขึน้สูบ่นมอื.

เราสามารถเลอืกไม่น าการด์จากไลฟ์ขึน้มอืจาก
ความสามารถ    
[เมือ่ลงสนาม] ของคาแรกเตอรนี์ไ้ดห้รอืไม่

ไม่สามารถเลอืกได ้จ าเป็นตอ้งสัง่ใชง้านความสามารถ
[เมือ่ลงสนาม] และน าไลฟ์ 1 ใบขึน้มอืหากสามารถท าได ้

7 OP02-009 Squard คาแรกเตอร ์

[เมือ่ลงสนาม] ถา้ลดีเดอรข์องเรา ระบุค าวา่ < กลุม่โจร
สลดัหนวดขาว > รวมอยูใ่นคณุสมบตัดิว้ย, ในเทริน์นี,้ 
คาแรกเตอรข์องคูแ่ข่ง จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, จะมพีาวเวอร ์
 -4000, และน า ไลฟ์ ใบบนสดุของเรา จ านวน 1 ใบ
เพิม่ขึน้สูบ่นมอื.

หากเราเลอืกทีจ่ะไม่ -4000 พาวเวอร ์คาแรกเตอรอ์กี
ฝ่าย เราจะไม่ตอ้งน าไลฟ์ 1 ใบขึน้มอืใชห่รอืไม่

ไม่ ถงึแมเ้ลอืกทีจ่ะไม่  -4000 พาวเวอร ์ก็ยงัตอ้งน าไลฟ์
 1 ใบขึน้มอืหากสามารถท าได ้

8 OP02-013 Portgas D. Ace คาแรกเตอร ์

[เมือ่ลงสนาม] ในเทริน์นี,้ คาแรกเตอรข์องคูแ่ข่ง จ านวน
ไม่เกนิ 2 ใบ, จะมพีาวเวอร ์-3000. จากน้ัน, ถา้ลดีเดอร ์
ของเรา ระบุค าวา่ < กลุม่โจรสลดัหนวดขาว > รวมอยู่
ในคณุสมบตัดิว้ย, ในเทริน์นี,้ คาแรกเตอรนี์จ้ะไดร้บั [จู่
โจมฉับพลนั]. (การด์ใบนีส้ามารถโจมตใีนเทริน์ทีเ่พิง่ลง
สนามได)้.

หากเราไม่สามารถ -3000 พาวเวอร ์คาแรกเตอรอ์กีฝ่าย
ได ้การด์ใบนีจ้ะยงัได ้[จูโ่จมฉับพลนั] อยูห่รอืไม่

ยงัไดร้บัอยู่

9 OP02-013 Portgas D. Ace คาแรกเตอร ์

[เมือ่ลงสนาม] ในเทริน์นี,้ คาแรกเตอรข์องคูแ่ข่ง จ านวน
ไม่เกนิ 2 ใบ, จะมพีาวเวอร ์-3000. จากน้ัน, ถา้ลดีเดอร ์
ของเรา ระบุค าวา่ < กลุม่โจรสลดัหนวดขาว > รวมอยู่
ในคณุสมบตัดิว้ย, ในเทริน์นี,้ คาแรกเตอรนี์จ้ะไดร้บั [จู่
โจมฉับพลนั]. (การด์ใบนีส้ามารถโจมตใีนเทริน์ทีเ่พิง่ลง
สนามได)้.

หากลดีเดอรข์องเราไม่มรีะบุค าวา่ < กลุม่โจรสลดัหนวด
ขาว > รวมอยูใ่นคณุสมบตัดิว้ย เรายงัสามารถใชง้าน
ความสามารถ 
[คาแรกเตอรข์องคูแ่ข่ง จ านวนไม่เกนิ 2 ใบ, จะมพีาวเวอร ์
 -3000] ของการด์นีไ้ดห้รอืไม่

สามารถสัง่ใชง้านได ้เพยีงแตจ่ะไม่ไดร้บั
[จูโ่จมฉับพลนั]

10 OP02-013 Portgas D. Ace คาแรกเตอร ์

[เมือ่ลงสนาม] ในเทริน์นี,้ คาแรกเตอรข์องคูแ่ข่ง จ านวน
ไม่เกนิ 2 ใบ, จะมพีาวเวอร ์-3000. จากน้ัน, ถา้ลดีเดอร ์
ของเรา ระบุค าวา่ < กลุม่โจรสลดัหนวดขาว > รวมอยู่
ในคณุสมบตัดิว้ย, ในเทริน์นี,้ คาแรกเตอรนี์จ้ะไดร้บั [จู่
โจมฉับพลนั]. (การด์ใบนีส้ามารถโจมตใีนเทริน์ทีเ่พิง่ลง
สนามได)้.

เราสามารถใชค้วามสามารถ[เมือ่ลงสนาม]ของการด์นี ้
เลอืกคาแรกเตอรใ์บเดยีวและ -6000 พาวเวอร ์ไดห้รอืไม่

ไม่สามารถท าได ้

11 OP02-014 Whitey Bay คาแรกเตอร ์
[ดง้!! x 1] คาแรกเตอรนี์ ้จะสามารถโจมตใีสค่าแรกเตอร ์
ของคูแ่ข่งทีก่ าลงัแอ็คทฟีอยูไ่ดด้ว้ย.

การด์ใบนีท้ีม่คีวามสามารถ [ดง้!!x1] อยู ่สามารถโจมตี
ใสค่าแรกเตอรท์ีเ่รสตอ์ยูไ่ดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

12 OP02-018 Marco คาแรกเตอร ์

[บล็อกเกอร]์ (ขณะทีคู่แ่ข่งโจมต,ี จะสามารถ เรสต ์การด์
ใบนี,้ และเปลีย่นเป้าหมายการโจมตมีาทีก่ารด์ใบนี)้
[เมือ่ถกู KO]สามารถทิง้การด์ ทีร่ะบุค าวา่    < กลุม่โจร
สลดัหนวดขาว > รวมอยูใ่นคณุสมบตั ิจากบนมอืของ
เรา จ านวน 1 ใบ : ถา้เราม ีไลฟ์ จ านวน 2 ใบ หรอืนอ้ย
กวา่, น าคาแรกเตอรก์ารด์ใบนี ้จากแทรชของเรา ลง
สนามในสภาพ เรสต.์

หากคาแรกเตอรนี์ถ้กู -2000 พาวเวอร ์ดว้ย
ความสามารถ[เมือ่ลงสนาม]ของ[OP01-006 Otama] 
และถกู KO จากน้ันลงสนามอกีคร ัง้ดว้ยความสามารถ
[เมือ่ถกูKO] การด์ใบนีจ้ะลงสนามในสภาพ พาวเวอร ์-
2000 หรอืไม่

ไม่ การด์ทีถ่กูยา้ยไปยงัพืน้ทีอ่ืน่ๆแลว้คร ัง้หน่ึง จะถกูนับวา่
เป็นการด์คนละใบ

13 OP02-023
You May Be a Fool… but I Still 
Love You

อเีวนต ์

[เมน] ถา้เราม ีไลฟ์ จ านวน 3 ใบ หรอืนอ้ยกวา่, ในเทริน์
นี,้ เราจะไม่ไดน้ า การด์จากไลฟ์ ขึน้สูบ่นมอื โดย
ความสามารถของฝ่ายเรา.
[ทรกิเกอร]์ ในเทริน์นี,้ ลดีเดอร ์ของเรา จ านวนไม่เกนิ 1 
ใบ, จะมพีาวเวอร ์+1000.

[ถา้เราม ีไลฟ์ จ านวน 3 ใบ หรอืนอ้ยกวา่] คอืนับจาก
จ านวนไลฟ์ปัจจบุนัทีเ่ราม ี3 ใบหรอืต ่ากวา่ใชห่รอืไม่

ใช ่นับจากจ านวนไลฟ์ปัจจบุนั

14 OP02-023
You May Be a Fool… but I Still 
Love You

อเีวนต ์

[เมน] ถา้เราม ีไลฟ์ จ านวน 3 ใบ หรอืนอ้ยกวา่, ในเทริน์
นี,้ เราจะไม่ไดน้ า การด์จากไลฟ์ ขึน้สูบ่นมอื โดย
ความสามารถของฝ่ายเรา.
[ทรกิเกอร]์ ในเทริน์นี,้ ลดีเดอร ์ของเรา จ านวนไม่เกนิ 1 
ใบ, จะมพีาวเวอร ์+1000.

ในเทริน์ทีใ่ชค้วามสามารถ[เมน]ของการด์นี ้เราสามารถ
จา่ยคอสตเ์พือ่ส ัง่ใชง้านความสามารถทีต่อ้ง[น าไลฟ์ใบ
บนสดุ 1 ใบของเราขึน้มอื]เป็นคอสตไ์ดห้รอืไม่

ไม่สามารถจา่ยคอสตไ์ด ้และเน่ืองจากไม่สามารถจา่ยได ้
จงึไม่สามารถสัง่ใชง้านความสามารถน้ันไดด้ว้ย

15 OP02-023
You May Be a Fool… but I Still 
Love You

อเีวนต ์

[เมน] ถา้เราม ีไลฟ์ จ านวน 3 ใบ หรอืนอ้ยกวา่, ในเทริน์
นี,้ เราจะไม่ไดน้ า การด์จากไลฟ์ ขึน้สูบ่นมอื โดย
ความสามารถของฝ่ายเรา.
[ทรกิเกอร]์ ในเทริน์นี,้ ลดีเดอร ์ของเรา จ านวนไม่เกนิ 1 
ใบ, จะมพีาวเวอร ์+1000.

หากเรามไีลฟ์ 4 หรอืมากกวา่ เราสามารถสัง่ใชง้าน
ความสามารถ[เมน]ของการด์นีไ้ดห้รอืไม่

สามารถสัง่ใชง้านได ้แตจ่ะไม่มอีะไรเกดิขึน้

16 OP02-024 Moby Dick สเตจ

[เทริน์ตวัเอง] ถา้เราม ีไลฟ์ จ านวน 1 ใบ หรอืนอ้ยกวา่, 
[Edward Newgate] กบั คาแรกเตอรข์องฝ่ายเรา
ทัง้หมด ระบุค าวา่ < กลุม่โจรสลดัหนวดขาว > รวมอยู่
ในคณุสมบตั,ิ จะมพีาวเวอร ์+2000.
[ทรกิเกอร]์ น าการด์ใบนีล้งสนาม.

ความสามารถ[เทริน์ตวัเอง]ของการด์นีจ้ะ +2000 พาว
เวอร ์ใหก้บัลดีเดอร ์Edward Newgate ของเราดว้ย
หรอืไม่

ใช ่จะบวกพาวเวอรด์ว้ย

17 OP02-024 Moby Dick สเตจ

[เทริน์ตวัเอง] ถา้เราม ีไลฟ์ จ านวน 1 ใบ หรอืนอ้ยกวา่, 
[Edward Newgate] กบั คาแรกเตอรข์องฝ่ายเรา
ทัง้หมด ระบุค าวา่ < กลุม่โจรสลดัหนวดขาว > รวมอยู่
ในคณุสมบตั,ิ จะมพีาวเวอร ์+2000.

ความสามารถ[เทริน์ตวัเอง]ของการด์นีจ้ะ +4000 พาว
เวอร ์ใหก้บัคาแรกเตอร ์Edward Newgate ของเรา
หรอืไม่

ไม่ ในกรณีน้ันคาแรกเตอร ์Edward Newgate ของ
เราจะได ้พาวเวอร ์+2000

18 OP02-025 Kin'emon ลดีเดอร ์

[เทริน์ตวัเอง] ถา้เราม ีไลฟ์ จ านวน 1 ใบ หรอืนอ้ยกวา่, 
[Edward Newgate] กบั คาแรกเตอรข์องฝ่ายเรา
ทัง้หมด ระบุค าวา่ < กลุม่โจรสลดัหนวดขาว > รวมอยู่
ในคณุสมบตั,ิ จะมพีาวเวอร ์+2000.
[ทรกิเกอร]์ น าการด์ใบนีล้งสนาม.

หากเราสัง่ใชง้าน [ใชง้าน : เมน] ของการด์นีข้ณะทีเ่รามี
คาแรกเตอร ์0 ใบ และเลน่คาแรกเตอรท์ีไ่ม่มคีณุสมบตั ิ<
 วาโนะคนิุ > ลงสนามจากมอื คาแรกเตอรค์ณุสมบตั ิ< 
วาโนะคนิุ >ทีม่คีอสต ์3 หรอืสงูกวา่ ทีถ่กูสง่ลงสนามใบ
ตอ่ไปคอสตจ์ะลดลง 1 หรอืไม่ 

ใช ่จะลดลง 1

19 OP02-025 Kin'emon ลดีเดอร ์

[ใชง้าน : เมน] [เทริน์ละ 1 คร ัง้] ถา้เรามคีาแรกเตอร ์
จ านวน 1 ใบ หรอืนอ้ยกวา่, ในเทริน์นี,้ คาแรกเตอรก์ารด์
 ทีม่คีณุสมบตั ิ      < วาโนะคนิุ > ทีม่คีอสต ์3 หรอืสงู
กวา่ ซ ึง่จะถกูน าลงสนามจากบนมอืของเรา ในคร ัง้ตอ่ไป 
จะมคีอสตท์ีต่อ้งจา่ยลดลง 1.

หากเราสัง่ใชง้าน [ใชง้าน : เมน] ของการด์นีข้ณะทีเ่รามี
คาแรกเตอร ์0 ใบ และน าคาแรกเตอรค์ณุสมบตั ิ< วา
โนะคนิุ > คอสต ์1 ลงสนามจากมอื คาแรกเตอร ์
คณุสมบตั ิ< วาโนะคนิุ > ทีม่คีอสต ์3 หรอืสงูกวา่ ทีถ่กู
สง่ลงสนามใบตอ่ไปคอสตจ์ะลดลง 1 หรอืไม่

ใช ่จะลดลง 1

20 OP02-025 Kin'emon ลดีเดอร ์

[ใชง้าน : เมน] [เทริน์ละ 1 คร ัง้] ถา้เรามคีาแรกเตอร ์
จ านวน 1 ใบ หรอืนอ้ยกวา่, ในเทริน์นี,้ คาแรกเตอรก์ารด์
 ทีม่คีณุสมบตั ิ      < วาโนะคนิุ > ทีม่คีอสต ์3 หรอืสงู
กวา่ ซ ึง่จะถกูน าลงสนามจากบนมอืของเรา ในคร ัง้ตอ่ไป 
จะมคีอสตท์ีต่อ้งจา่ยลดลง 1.

หากเราสัง่ใชง้าน [ใชง้าน : เมน] ของการด์นีข้ณะเรามมีี
คาแรกเตอร ์1 ใบ หลงัจากน้ันเราสามารถสัง่ใชง้าน
ความสามารถ[เมือ่ลงสนาม]ของ [OP01-047 
Trafalgar Law] สง่คาแรกเตอรค์ณุสมบตั ิ          < วา
โนะคนิุ > คอสต ์4 จากมอืลงสนามไดห้รอืไม่

ไม่ได ้



Card No. Card Name Card Category Effect Question Answer

21 OP02-025 Kin'emon ลดีเดอร ์

[ใชง้าน : เมน] [เทริน์ละ 1 คร ัง้] ถา้เรามคีาแรกเตอร ์
จ านวน 1 ใบ หรอืนอ้ยกวา่, ในเทริน์นี,้ คาแรกเตอรก์ารด์
 ทีม่คีณุสมบตั ิ< วาโนะคนิุ > ทีม่คีอสต ์3 หรอืสงูกวา่ 
ซ ึง่จะถกูน าลงสนามจากบนมอืของเรา ในคร ัง้ตอ่ไป จะมี
คอสตท์ีต่อ้งจา่ยลดลง 1.

หากเราสัง่ใชง้าน[ใชง้าน : เมน]ของการด์นีข้ณะเรามมีี
คาแรกเตอร ์1 ใบ หลงัจากน้ันเราสามารถสัง่ใชง้าน
ความสามารถ[เมือ่ลงสนาม]ของ [OP01-047 
Trafalgar Law] สง่คาแรกเตอรค์ณุสมบตั ิ< วาโนะคนิุ
 >คอสต ์3 ลงสนามจากมอืโดยไม่จา่ยคา่คอสต ์คาแรก
เตอรค์ณุสมบตั ิ< วาโนะคนิุ > ทีถ่กูสง่ลงสนามใบตอ่ไป
คอสตจ์ะยงัลดลง1หรอืไม่

ใช ่จะยงัคงลดลง 1

22 OP02-025 Kin'emon ลดีเดอร ์

[ใชง้าน : เมน] [เทริน์ละ 1 คร ัง้] ถา้เรามคีาแรกเตอร ์
จ านวน 1 ใบ หรอืนอ้ยกวา่, ในเทริน์นี,้ คาแรกเตอรก์ารด์
 ทีม่คีณุสมบตั ิ< วาโนะคนิุ > ทีม่คีอสต ์3 หรอืสงูกวา่ 
ซ ึง่จะถกูน าลงสนามจากบนมอืของเรา ในคร ัง้ตอ่ไป จะมี
คอสตท์ีต่อ้งจา่ยลดลง 1.

เราสัง่ใชง้านความสามารถ [ใชง้าน : เมน] ของการด์นี ้
ในขณะทีม่คีาแรกเตอร ์1 ใบ จากน้ันเลน่คาแรกเตอรใ์บ
อืน่ทีไ่ม่ใช ่"< วาโนะคนิุ > ทีม่คีอสต ์3 หรอืสงูกวา่" 
จากมอืเรา แลว้ท าใหเ้รามคีาแรกเตอร ์2 ใบ บนสนาม. 
เราจะยงัสามารถเลน่คาแรกเตอรท์ีเ่ป็น < วาโนะคนิุ > ที่

มคีอสต ์3 หรอืสงูกวา่จากมอื โดยคา่คอสตท์ีต่อ้งจา่ย
ลดลง 1 ไดห้รอืไม่.

สามารถท าได ้คอสตท์ีต่อ้งจา่ยจะลดลง 1

23 OP02-026 Sanji ลดีเดอร ์

[เทริน์ละ 1 คร ัง้] เมือ่เราน าคาแรกเตอร ์ทีแ่ตเ่ดมิไม่มี
ความสามารถ ลงสนามจากบนมอื, ถา้เรามคีาแรกเตอร ์
จ านวน 3 ใบ หรอืนอ้ยกวา่, ท าให ้ดง้!! ของเรา จ านวน
ไม่เกนิ 2 ใบ เปลีย่นเป็น แอ็คทฟี.

หากเรามคีาแรกเตอร ์3 ใบ และสง่คาแรกเตอรท์ีไ่ม่มี
ความสามารถลงสนามจากมอื เราสามารถแอ็คทฟีดง้!! 2
 ใบดว้ยความสามารถ    [เทริน์ละ 1 คร ัง้] ของการด์ใบนี้

ไดห้รอืไม่

ไม่ได ้

24 OP02-026 Sanji ลดีเดอร ์

[เทริน์ละ 1 คร ัง้] เมือ่เราน าคาแรกเตอร ์ทีแ่ตเ่ดมิไม่มี
ความสามารถ ลงสนามจากบนมอื, ถา้เรามคีาแรกเตอร ์
จ านวน 3 ใบ หรอืนอ้ยกวา่, ท าให ้ดง้!! ของเรา จ านวน
ไม่เกนิ 2 ใบ เปลีย่นเป็น แอ็คทฟี.

หากเรามคีาแรกเตอร ์0 ใบ และสง่คาแรกเตอรท์ีไ่ม่มี
ความสามารถลงสนามจากมอื เราสามารถเลอืกไม่สัง่ใช ้
งานความสามารถ [เทริน์ละ1 คร ัง้]ของการด์ใบนีไ้ดห้รอืไม่

ไม่ได ้จ าเป็นตอ้งสัง่ใชง้านหากสามารถท าได ้

25 OP02-026 Sanji ลดีเดอร ์

[เทริน์ละ 1 คร ัง้] เมือ่เราน าคาแรกเตอร ์ทีแ่ตเ่ดมิไม่มี
ความสามารถ ลงสนามจากบนมอื, ถา้เรามคีาแรกเตอร ์
จ านวน 3 ใบ หรอืนอ้ยกวา่, ท าให ้ดง้!! ของเรา จ านวน
ไม่เกนิ 2 ใบ เปลีย่นเป็น แอ็คทฟี.

ระหวา่งในเทริน์ของคูแ่ข่ง หากเรามคีาแรกเตอร ์2 ใบ 
และสง่คาแรกเตอรท์ีไ่ม่มคีวามสามารถลงสนามจากมอื 
เราสามารถแอ็คทฟีดง้!! 2 ใบดว้ยความสามารถ[เทริน์
ละ1 คร ัง้]ของการด์ใบนีไ้ดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

26 OP02-027 Inuarashi คาแรกเตอร ์
ถา้ ดง้!! ของเราทัง้หมด อยูใ่นสภาพ เรสต,์ คาแรกเตอร ์
นี ้จะไม่ถกูน าออกจากสนาม โดยความสามารถของ
คูแ่ข่ง.

[ไม่ถกูน าออกจากสนาม โดยความสามารถของคูแ่ข่ง] 
หมายถงึการถกูยา้ยไปยงัมอืหรอืเด็คดว้ยหรอืไม่

ใช ่จะไม่ถกู KO จากความสามารถ และไม่ถกูยา้ยไปยงั
มอื,เด็ค,หรอืแทรช

27 OP02-027 Inuarashi คาแรกเตอร ์
ถา้ ดง้!! ของเราทัง้หมด อยูใ่นสภาพ เรสต,์ คาแรกเตอร ์
นี ้จะไม่ถกูน าออกจากสนาม โดยความสามารถของ
คูแ่ข่ง.

หากมดีง้!! ตดิอยูบ่นคาแรกเตอรห์รอืลดีเดอรข์องเรา จะ
นับวา่เงือ่นไข [ดง้!! ของเราทัง้หมดอยูใ่นสภาพ เรสต]์ 
ถกูเตมิเต็มหรอืไม่

ไม่

28 OP02-030 Kouzuki Oden คาแรกเตอร ์

[ใชง้าน : เมน] [เทริน์ละ 1 คร ัง้] (3) (สามารถ เรสต ์ดง้!!
 ในคอสตแ์อเรยีตามจ านวนทีร่ะบุ) : ท าการ แอ็คทฟี คา
แรกเตอรนี์.้
[เมือ่ถกู KO] น าคาแรกเตอรก์ารด์ ธมีสเีขยีว ทีม่คีอสต ์
3 ทีม่คีณุสมบตั ิ< วาโนะคนิุ > จากเด็คของเรา จ านวน
ไม่เกนิ 1 ใบ ลงสนาม. จากน้ัน, ชฟัเฟิลเด็ค.

เราสามารถน าคาแรกเตอรค์อสต ์2 หรอืต ่ากวา่ลงสนาม
จากความสามารถ[เมือ่ถกู KO]ของการด์นีไ้ดห้รอืไม่

ไม่ได ้จ าเป็นจะตอ้งสง่คาแรกเตอรท์ีเ่ป็นคอสต ์3 พอดลีง
สนามเท่าน้ัน

29 OP02-030 Kouzuki Oden คาแรกเตอร ์

[ใชง้าน : เมน] [เทริน์ละ 1 คร ัง้] (3) (สามารถ เรสต ์ดง้!!
 ในคอสตแ์อเรยีตามจ านวนทีร่ะบุ) : ท าการ แอ็คทฟี คา
แรกเตอรนี์.้
[เมือ่ถกู KO] น าคาแรกเตอรก์ารด์ ธมีสเีขยีว ทีม่คีอสต ์
3 ทีม่คีณุสมบตั ิ< วาโนะคนิุ > จากเด็คของเรา จ านวน
ไม่เกนิ 1 ใบ ลงสนาม. จากน้ัน, ชฟัเฟิลเด็ค.

หากไม่ไดน้ าคาแรกเตอรล์งสนามจากความสามารถ[เมือ่
ถกู KO]ของการด์นี ้จะยงัตอ้งสบัเด็คหรอืไม่

ใช ่หากการด์ใบนีถ้กู KO ความสามารถ[เมือ่ถกู KO]
ของการด์นีจ้ะท างาน และยงัตอ้งสบัเด็ค

30 OP02-031 Kouzuki Toki คาแรกเตอร ์

ถา้เรามคีาแรกเตอร ์[Kouzuki Oden] อยูด่ว้ยละก็, คา
แรกเตอรนี์จ้ะไดร้บั [บล็อกเกอร]์.
(ขณะทีคู่แ่ข่งโจมต,ี จะสามารถ เรสต ์การด์ใบนี,้ และ
เปลีย่นเป้าหมายการโจมตมีาทีก่ารด์ใบนี)้

หากเรามคีาแรกเตอรท์ีถ่กูนับวา่เป็นชือ่ [Kozuki Oden]
 อยา่ง [OP022-042 Yamato] อยู ่การด์ใบนีจ้ะไดร้บั 
[บล็อกเกอร]์ หรอืไม่

ไดร้บั [บล็อกเกอร]์

31 OP02-035 Trafalgar Law คาแรกเตอร ์

[ใชง้าน : เมน] (1) (สามารถ เรสต ์ดง้!! ในคอสตแ์อเรยี
ตามจ านวนทีร่ะบุ), สามารถน าคาแรกเตอรนี์ ้กลบัขึน้มอื
ของเจา้ของ : น าคาแรกเตอรก์ารด์ ทีม่คีอสต ์3 จากบน
มอืของเรา จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, ลงสนาม.

เราสามารถน าคาแรกเตอรค์อสต ์2 หรอืต ่ากวา่ลงสนาม
จากความสามารถ[ใชง้าน : เมน]ของการด์นีไ้ดห้รอืไม่

ไม่ได ้จ าเป็นจะตอ้งสง่คาแรกเตอรท์ีม่คีอสต ์3 พอดลีง
สนามเท่าน้ัน

32 OP02-049 Emporio Ivankov ลดีเดอร ์
[เมือ่จบเทริน์ของเรา] ถา้เรามกีารด์บนมอื จ านวน 0 ใบ,
 จ ัว่การด์ จ านวน 2 ใบ.

หากเราม ี[OP02-065 Galdino] บนสนามเรา และใช ้
ความสามารถ  [เมือ่จบเทริน์ของเรา] ของการด์น้ัน
เพือ่ใหก้ารด์บนมอืกลายเป็น 0 ใบ จากน้ันสัง่ใช ้[เมือ่จบ
เทริน์ของเรา] ของการด์ใบนี ้ ในกรณีจะไดจ้ ัว่การด์ 2 ใบ
 หรอืไม่

ไดจ้ ัว่

33 OP02-049 Emporio Ivankov ลดีเดอร ์
[เมือ่จบเทริน์ของเรา] ถา้เรามกีารด์บนมอื จ านวน 0 ใบ,
 จ ัว่การด์ จ านวน 2 ใบ.

หากเรามกีารด์บนมอื 0 ใบ เราสามารถเลอืกทีจ่ะไม่ใช ้
ความสามารถ[เมือ่จบเทริน์เรา]เพือ่ไม่จ ัว่การด์ 2 ใบได ้
หรอืไม่

ไม่ได ้จะตอ้งจัว่การด์หากสามารถท าได ้

34 OP02-050 Inazuma คาแรกเตอร ์

ถา้เรามกีารด์บนมอื จ านวน 1 ใบ หรอืนอ้ยกวา่, คาแรก
เตอรนี์,้ จะมพีาวเวอร ์+2000.
[บล็อกเกอร]์ (ขณะทีคู่แ่ข่งโจมต,ี จะสามารถ เรสต ์การด์
ใบนี,้ และเปลีย่นเป้าหมายการโจมตมีาทีก่ารด์ใบนี)้

หากคาแรกเตอรนี์ถ้กูโจมต ีและอกีฝ่ายใชค้วามสามารถ
เคานเ์ตอรแ์ละเหลอืการด์บนมอื 1 ใบหรอืต ่ากวา่ จะได ้
พาวเวอร+์2000 จากความามารถของมนัหรอืไม่

ได ้พาวเวอร+์2000

35 OP02-051 Emporio Ivankov คาแรกเตอร ์

[เมือ่ลงสนาม] จัว่การด์ จนกระทัง่เรามกีารด์บนมอื 
จ านวน 3 ใบ, แลว้น าคาแรกเตอรก์ารด์ ธมีสฟ้ีา ทีม่ี
คอสต ์6 หรอืต ่ากวา่ ทีม่คีณุสมบตั ิ< อมิเพลดาวน ์> 
จากบนมอืของเรา จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ ลงสนาม.

หากเรามกีารด์บนมอื 3 ใบหรอืมากกวา่ เราสามารถสง่
การด์ใบนีล้งสนามไดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

36 OP02-051 Emporio Ivankov คาแรกเตอร ์

[เมือ่ลงสนาม] จัว่การด์ จนกระทัง่เรามกีารด์บนมอื 
จ านวน 3 ใบ, แลว้น าคาแรกเตอรก์ารด์ ธมีสฟ้ีา ทีม่ี
คอสต ์6 หรอืต ่ากวา่ ทีม่คีณุสมบตั ิ< อมิเพลดาวน ์> 
จากบนมอืของเรา จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ ลงสนาม.

หากเรามกีารด์บนมอื 4 ใบ เราตอ้งทิง้การด์บนมอืจน
เหลอื 3 ใบจากความสามารถ[เมือ่ลงสนาม]ของการด์นี้

หรอืไม่
ไม่จ าเป็นตอ้งทิง้

37 OP02-051 Emporio Ivankov คาแรกเตอร ์

[เมือ่ลงสนาม] จัว่การด์ จนกระทัง่เรามกีารด์บนมอื 
จ านวน 3 ใบ, แลว้น าคาแรกเตอรก์ารด์ ธมีสฟ้ีา ทีม่ี
คอสต ์6 หรอืต ่ากวา่ ทีม่คีณุสมบตั ิ< อมิเพลดาวน ์> 
จากบนมอืของเรา จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ ลงสนาม.

หากเรามกีารด์บนมอื 2 ใบ เราสามารถเลอืกทีจ่ะไม่ใช ้
ความสามารถ[เมือ่ลงสนาม]เพือ่ไม่จ ัว่การด์ไดห้รอืไม่

ไม่ได ้จะตอ้งจัว่การด์หากสามารถท าได ้

38 OP02-059 Boa Hancock คาแรกเตอร ์
[เมือ่โจมต]ี จัว่การด์ จ านวน 1 ใบ, และทิง้การด์บนมอื
ของเรา จ านวน 1 ใบ. จากน้ัน, ทิง้การด์บนมอืของเรา 
จ านวนไม่เกนิ 3 ใบ.

เราสามารถเลอืกทิง้การด์ 0 ใบ จากความสามารถ 
[จากน้ัน, ทิง้การด์บนมอืของเรา จ านวนไม่เกนิ 3 ใบ] ได ้
หรอืไม่

ได ้เราสามารถเลอืกทิง้การด์จ านวนเท่าใดก็ไดร้ะหวา่ง 0
 ถงึ 3 ใบ

39 OP02-062 Monkey D. Luffy คาแรกเตอร ์

[เมือ่ลงสนาม] / [เมือ่โจมต]ี สามารถทิง้การด์บนมอืของ
เรา จ านวน 2 ใบ : น าคาแรกเตอรข์องใครก็ตาม ทีม่ี
คอสต ์4 หรอืต ่ากวา่ จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, กลบัขึน้มอื
ของเจา้ของ. จากน้ัน, ในเทริน์นี,้ คาแรกเตอรนี์จ้ะไดร้บั   
 [ดบัเบิล้แอทแทค]. (ดาเมจทีก่ารด์ใบนีก้ระท าจะ
กลายเป็น 2 หน่วย)

เราสามารถน าคาแรกเตอรข์องเราขึน้มอืจาก
ความสามารถ [เมือ่ลงสนาม] หรอื [เมือ่โจมต]ี ของการด์
นีไ้ดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

40 OP02-062 Monkey D. Luffy คาแรกเตอร ์

[เมือ่ลงสนาม] / [เมือ่โจมต]ี สามารถทิง้การด์บนมอืของ
เรา จ านวน 2 ใบ : น าคาแรกเตอรข์องใครก็ตาม ทีม่ี
คอสต ์4 หรอืต ่ากวา่ จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, กลบัขึน้มอื
ของเจา้ของ. จากน้ัน, ในเทริน์นี,้ คาแรกเตอรนี์จ้ะไดร้บั 
[ดบัเบิล้แอทแทค].

หากเรามกีารด์บนมอืไม่ถงึ 2 ใบ เราสามารถสง่การด์ใบ
นีล้งสนาม หรอืสัง่โจมตไีดห้รอืไม่

สามารถท าไดท้ ัง้คู ่เพยีงแตค่วามสามารถ [เมือ่ลงสนาม]
 หรอื [เมือ่โจมต]ี จะไม่สามารถสัง่ใชง้านได ้

41 (ดาเมจทีก่ารด์ใบนีก้ระท าจะกลายเป็น 2 หน่วย)

42 OP02-063 Mr. 1 (Das Bonez) คาแรกเตอร ์
[เมือ่ลงสนาม] น า อเีวนต ์ธมีสฟ้ีา ทีม่คีอสต ์1 ซึง่อยูใ่น
แทรชของเรา จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, เพิม่ขึน้สูบ่นมอื.

เราสามารถน าอเีวนตก์ารด์คอสต ์0 ขึน้มอืจาก
ความสามารถ[เมือ่ลงสนาม]ของการด์นีไ้ดห้รอืไม่

ไม่ได ้จ าเป็นจะตอ้งน าอเีวนตค์อสต ์1 พอดขีึน้มอืเท่าน้ัน

43 OP02-064 Mr. 2 Bon Kurei (Bentham) คาแรกเตอร ์

[ดง้!! x 1] [เมือ่โจมต]ี สามารถทิง้การด์บนมอืของเรา 
จ านวน 1 ใบ : น าคาแรกเตอร ์ทีม่คีอสต ์2 หรอืต ่ากวา่ 
จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ ไปวางทีข่า้งใตเ้ด็คของเจา้ของ. 
จากน้ัน, เมือ่จบการแบทเทลินี,้ น าคาแรกเตอรนี์ ้ไปวาง
ทีข่า้งใตเ้ด็คของเจา้ของ.

ในแบทเทลิทีส่ ัง่ใชง้านความสามารถ [เมือ่โจมต]ี ของคา
แรกเตอรนี์ ้หากคาแรกเตอรนี์ถ้กูน าขึน้มอืหรอืลงแทร
ชจากความสามารถใดๆ เมือ่จบแบทเทลิการด์ใบนีจ้ะ
กลบัไปใบลา่งสดุของเด็คหรอืไม่

ไม่ การด์ทีถ่กูยา้ยไปยงัพืน้ทีอ่ืน่ๆแลว้คร ัง้หน่ึง จะถกูนับวา่
เป็นการด์คนละใบ



Card No. Card Name Card Category Effect Question Answer

44 OP02-064 Mr. 2 Bon Kurei (Bentham) คาแรกเตอร ์

[ดง้!! x 1] [เมือ่โจมต]ี สามารถทิง้การด์บนมอืของเรา 
จ านวน 1 ใบ : น าคาแรกเตอร ์ทีม่คีอสต ์2 หรอืต ่ากวา่ 
จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ ไปวางทีข่า้งใตเ้ด็คของเจา้ของ. 
จากน้ัน, เมือ่จบการแบทเทลินี,้ น าคาแรกเตอรนี์ ้ไปวาง
ทีข่า้งใตเ้ด็คของเจา้ของ.

เราสามารถน าคาแรกเตอรข์องเราขึน้มอืจาก
ความสามารถ [เมือ่โจมต]ี ของการด์นีไ้ดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

45 OP02-064 Mr. 2 Bon Kurei (Bentham) คาแรกเตอร ์

[ดง้!! x 1] [เมือ่โจมต]ี สามารถทิง้การด์บนมอืของเรา 
จ านวน 1 ใบ : น าคาแรกเตอร ์ทีม่คีอสต ์2 หรอืต ่ากวา่ 
จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ ไปวางทีข่า้งใตเ้ด็คของเจา้ของ. 
จากน้ัน, เมือ่จบการแบทเทลินี,้ น าคาแรกเตอรนี์ ้ไปวาง
ทีข่า้งใตเ้ด็คของเจา้ของ.

หากเราน าคาแรกเตอรท์ีแ่บทเทลิกบัการด์ใบนีก้ลบัใตเ้ด็ค
จากความสามารถ [เมือ่โจมต]ี ของคาแรกเตอรนี์ ้เมือ่จบ
แบทเทลิเราตอ้งน าคาแรกเตอรนี์ก้ลบัใตเ้ด็คดว้ยหรอืไม่

ใช ่จะกลบัใตเ้ด็คดว้ย

46 OP02-065 Mr. 3 (Galdino) คาแรกเตอร ์

[บล็อกเกอร]์ (ขณะทีคู่แ่ข่งโจมต,ี จะสามารถ เรสต ์การด์
ใบนี,้ และเปลีย่นเป้าหมายการโจมตมีาทีก่ารด์ใบนี)้
[เมือ่จบเทริน์ของเรา] สามารถทิง้การด์บนมอืของเรา 
จ านวน 1 ใบ : ท าการ แอ็คทฟี คาแรกเตอรนี์.้

หากคาแรกเตอรนี์อ้ยูใ่นสภาพแอ็คทฟี เราสามารถจา่ย
คอสตโ์ดยการทิง้การด์จากมอื 1ใบเพือ่ใชค้วามสามารถ 
[เมือ่จบเทริน์ของเรา]  ของการด์นีไ้ดห้รอืไม่

สามารถท าได ้แตใ่นกรณีน้ันจะไม่มอีะไรเกดิขึน้

47 OP02-065 Mr. 3 (Galdino) คาแรกเตอร ์

[บล็อกเกอร]์ (ขณะทีคู่แ่ข่งโจมต,ี จะสามารถ เรสต ์การด์
ใบนี,้ และเปลีย่นเป้าหมายการโจมตมีาทีก่ารด์ใบนี)้
[เมือ่จบเทริน์ของเรา] สามารถทิง้การด์บนมอืของเรา 
จ านวน 1 ใบ : ท าการ แอ็คทฟี คาแรกเตอรนี์.้

หากลดีเดอรข์องเราเป็น [OP02-049 Emporio 
Ivankov] เราสามารถใชค้วามสามารถ [เมือ่จบเทริน์ของ
เรา] ของลดีเดอรน้ั์นจัว่การด์กอ่น และทิง้การด์น้ันให ้
ความสามารถ [เมือ่จบเทริน์ของเรา] ของคาแรกเตอรนี์้

ไดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

48 OP02-066 Impel Down All Stars อเีวนต ์
[เมน] สามารถทิง้การด์บนมอืของเรา จ านวน 2 ใบ : ถา้ 
ลดีเดอร ์ของเรา มคีณุสมบตั ิ< อมิเพลดาวน ์>, จัว่
การด์ จ านวนไม่เกนิ 2 ใบ.

หากสดีเดอรข์องเราไม่มคีณุสมบตั ิ< อมิเพลดาวน ์> 
เราสามารถทิง้การด์จากมอื 1 ใบเพือ่ส ัง่ใชง้าน
ความสามารถ [เมน] ของการด์นีไ้ดห้รอืไม่

สามารถท าได ้แตใ่นกรณีน้ัจะไม่ไดจ้ ัว่การด์ 2 ใบ

49 OP02-067 Arabesque Brick Fist อเีวนต ์
[เมน] น าคาแรกเตอรข์องใครก็ตาม ทีม่คีอสต ์4 หรอืต ่า
กวา่ จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, กลบัขึน้มอืของเจา้ของ.
[ทรกิเกอร]์ ใชง้านความสามารถ [เมน] ของการด์ใบนี.้

เราสามารถน าคาแรกเตอรข์องเราขึน้มอืจาก
ความสามารถ [เมน] ของการด์นีไ้ดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

50 OP02-068 Gum-Gum Rain อเีวนต ์

[เคานเ์ตอร]์ สามารถทิง้การด์บนมอืของเรา จ านวน 1 ใบ
 : ในแบทเทลินี,้ ลดีเดอร ์หรอื คาแรกเตอร ์ของเรา 
จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, จะมพีาวเวอร ์+3000.
[ทรกิเกอร]์ น าคาแรกเตอรข์องใครก็ตาม ทีม่คีอสต ์2 
หรอืต ่ากวา่ จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, กลบัขึน้มอืของเจา้ของ.

เราสามารถน าคาแรกเตอรข์องเราขึน้มอืจาก
ความสามารถ [ทรกิเกอร]์ ของการด์นีไ้ดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

51 OP02-068 Gum-Gum Rain อเีวนต ์

[เคานเ์ตอร]์ สามารถทิง้การด์บนมอืของเรา จ านวน 1 ใบ
 : ในแบทเทลินี,้ ลดีเดอร ์หรอื คาแรกเตอร ์ของเรา 
จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, จะมพีาวเวอร ์+3000.
[ทรกิเกอร]์ น าคาแรกเตอรข์องใครก็ตาม ทีม่คีอสต ์2 
หรอืต ่ากวา่ จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, กลบัขึน้มอืของเจา้ของ.

เราสามารถสัง่ใชง้านการด์ใบนีใ้นชว่งเคานเ์ตอรส์เต็ป 
และไม่ทิง้การด์จากมอื 1 ใบไดห้รอืไม่

สามารถท าได ้แตใ่นกรณีน้ันก็จะไม่ได ้พาวเวอร+์3000

52 OP02-069 DEATH WINK อเีวนต ์

[เคานเ์ตอร]์ ในแบทเทลินี,้ ลดีเดอร ์หรอื คาแรกเตอร ์
ของเรา จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, จะมพีาวเวอร ์+6000. 
จากน้ัน, จัว่การด์จนกระทัง่ เรามกีารด์บนมอื จ านวน 2 
ใบ.
[ทรกิเกอร]์ น าคาแรกเตอรข์องใครก็ตาม ทีม่คีอสต ์7 
หรอืต ่ากวา่ จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, กลบัขึน้มอืของเจา้ของ.

หากเรามกีารด์บนมอื 2 ใบ และสัง่ใชง้าน [เคานเ์ตอร]์ 
ของการด์นี ้จากน้ันเราจะไดจ้ ัว่การด์ 1 ใบเพือ่ใหม้อื
กลายเป็น 2 ใบหรอืไม่

จะไดจ้ ัว่

53 OP02-069 DEATH WINK อเีวนต ์

[เคานเ์ตอร]์ ในแบทเทลินี,้ ลดีเดอร ์หรอื คาแรกเตอร ์
ของเรา จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, จะมพีาวเวอร ์+6000. 
จากน้ัน, จัว่การด์จนกระทัง่ เรามกีารด์บนมอื จ านวน 2 
ใบ.
[ทรกิเกอร]์ น าคาแรกเตอรข์องใครก็ตาม ทีม่คีอสต ์7 
หรอืต ่ากวา่ จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, กลบัขึน้มอืของเจา้ของ.

หากเรามกีารด์บนมอื 3 ใบหรอืมากกวา่ เราตอ้งทิง้การด์
บนมอืจนเหลอื 2 ใบจากความสามารถ[เคานเ์ตอร]์ของ
การด์นีห้รอืไม่

ไม่จ าเป็นตอ้งทิง้

54 OP02-069 DEATH WINK อเีวนต ์

[เคานเ์ตอร]์ ในแบทเทลินี,้ ลดีเดอร ์หรอื คาแรกเตอร ์
ของเรา จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, จะมพีาวเวอร ์+6000. 
จากน้ัน, จัว่การด์จนกระทัง่ เรามกีารด์บนมอื จ านวน 2 
ใบ.
[ทรกิเกอร]์ น าคาแรกเตอรข์องใครก็ตาม ทีม่คีอสต ์7 
หรอืต ่ากวา่ จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, กลบัขึน้มอืของเจา้ของ.

เราสามารถน าคาแรกเตอรข์องเราขึน้มอืจาก
ความสามารถ [ทรกิเกอร]์ ของการด์นีไ้ดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

55 OP02-070 New Kama Land สเตจ

[ใชง้าน : เมน] สามารถ เรสต ์สเตจนี ้: ถา้ ลดีเดอร ์ของ
เราคอื [Emporio.Ivankov], จัว่การด์ จ านวน 1 ใบ, 
และทิง้การด์บนมอืของเรา จ านวน 1 ใบ. จากน้ัน, ทิง้
การด์บนมอืของเรา จ านวนไม่เกนิ 3 ใบ.

เราสามารถเลอืกทิง้การด์ 0 ใบ จากความสามารถ  
[จากน้ัน, ทิง้การด์บนมอืของเรา จ านวนไม่เกนิ 3 ใบ] ได ้
หรอืไม่

ได ้เราสามารถเลอืกทิง้การด์จ านวนเท่าใดก็ไดร้ะหวา่ง 0
 ถงึ 3 ใบ

56 OP02-070 New Kama Land สเตจ

[ใชง้าน : เมน] สามารถ เรสต ์สเตจนี ้: ถา้ ลดีเดอร ์ของ
เราคอื [Emporio.Ivankov], จัว่การด์ จ านวน 1 ใบ, 
และทิง้การด์บนมอืของเรา จ านวน 1 ใบ. จากน้ัน, ทิง้
การด์บนมอืของเรา จ านวนไม่เกนิ 3 ใบ.

หากลดีเดอรข์องเราไม่ใช ่[Emporio Ivankov] เรา
สามารถสัง่ใชง้านความสามารถ [ใชง้าน : เมน] ของ
การด์นีไ้ดห้รอืไม่

สามารถท าได ้ในกรณีน้ันการด์ใบนีจ้ะถกูเรสต ์แตไ่ม่มี
อะไรเกดิขึน้

57 OP02-071 Magellan ลดีเดอร ์
[เทริน์ตวัเอง] [เทริน์ละ 1 คร ัง้] เมือ่ม ีดง้!! ในสนามของ
ใครก็ตาม ถกูน ากลบั ดง้!! เด็ค, ในเทริน์นี,้ ลดีเดอรนี์,้ 
จะมพีาวเวอร ์+1000.

[เมือ่มดีง้!! ถกูน ากลบั ดง้!!เด็ค] จะนับ ดง้!!ของอกีฝ่าย
ดว้ยหรอืไม่

นับดว้ย

58 OP02-071 Magellan ลดีเดอร ์
[เทริน์ตวัเอง] [เทริน์ละ 1 คร ัง้] เมือ่ม ีดง้!! ในสนามของ
ใครก็ตาม ถกูน ากลบั ดง้!! เด็ค, ในเทริน์นี,้ ลดีเดอรนี์,้ 
จะมพีาวเวอร ์+1000.

หากเราน า ดง้!! 2 ใบกลบัดง้!!เด็คดว้ยความสามารถ 
[ดง้!!-2]     ลดีเดอรนี์จ้ะไดร้บั พาวเวอร ์เท่าใด

ไดร้บัพาวเวอร+์1000

59 OP02-082 Byrnndi World คาแรกเตอร ์
[ใชง้าน : เมน] ดง้!! - 8 (สามารถน า ดง้!! ในสนามของ
เรากลบัดง้!! เด็ค ตามจ านวนทีร่ะบุ) : ในเทริน์นี,้ คาแรก
เตอรนี์,้ จะมพีาวเวอร ์+792000.

ตวัเลขของความสามารถ [ใชง้าน : เมน] ของการด์นี้

ถกูตอ้งแลว้?
ถกูตอ้งแลว้

60 OP02-085 Magellan คาแรกเตอร ์

[เมือ่ลงสนาม] ดง้!! - 1 (สามารถน า ดง้!! ในสนามของ
เรากลบั ดง้!! เด็ค ตามจ านวนทีร่ะบุ) : คูแ่ข่งจะตอ้งน า 
ดง้!! ในสนามของตวัเอง จ านวน 1 ใบ กลบัเขา้ ดง้!! เด็ค.
[ในเทริน์ของคูแ่ข่ง] เมือ่คาแรกเตอรนี์ถ้กู KO, คูแ่ข่ง
จะตอ้งน า ดง้!! ในสนามของตวัเอง จ านวน 2 ใบ กลบั
เขา้ ดง้!! เด็ค.

ฝ่ายตรงขา้มสามารถน า ดง้!! ทีต่ดิอยูบ่นลดีเดอรห์รอืคา
แรกเตอร ์ กลบัเด็คจากความสามารถ [เมือ่ลงสนาม] 
หรอื [ในเทริน์ฝ่ายตรงขา้ม] ของการด์นีไ้ดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

61 OP02-085 Magellan คาแรกเตอร ์

[เมือ่ลงสนาม] ดง้!! - 1 (สามารถน า ดง้!! ในสนามของ
เรากลบั ดง้!! เด็ค ตามจ านวนทีร่ะบุ) : คูแ่ข่งจะตอ้งน า 
ดง้!! ในสนามของตวัเอง จ านวน 1 ใบ กลบัเขา้ ดง้!! เด็ค.
[ในเทริน์ของคูแ่ข่ง] เมือ่คาแรกเตอรนี์ถ้กู KO, คูแ่ข่ง
จะตอ้งน า ดง้!! ในสนามของตวัเอง จ านวน 2 ใบ กลบั
เขา้ ดง้!! เด็ค.

เราสามารถเลอืก ดง้!! ทีจ่ะน ากลบัดง้!!เด็คจาก
ความสามารถ [เมือ่ลงสนาม] หรอื [ในเทริน์ฝ่ายตรง
ขา้ม] ของการด์นีไ้ดห้รอืไม่

ไม่ได ้ฝ่ายตรงขา้มจะเป็นผูเ้ลอืกเอง

62 OP02-089 Judgment of Hell อเีวนต ์

[เคานเ์ตอร]์ ดง้!! - 1 (สามารถน า ดง้!! ในสนามของเรา
กลบั ดง้!! เด็ค ตามจ านวนทีร่ะบุ) : ในเทริน์นี,้ ลดีเดอร ์
หรอื คาแรกเตอร ์ของคูแ่ข่ง (รวมกนั) จ านวนไม่เกนิ 2 
ใบ, จะมพีาวเวอร ์-3000.
[ทรกิเกอร]์ ถา้ในสนามของคูแ่ข่งม ีดง้!! จ านวน 6 ใบ 
หรอืมากกวา่, คูแ่ข่งจะตอ้งน า ดง้!! ในสนามของตวัเอง 
จ านวน 1 ใบ กลบัเขา้ ดง้!! เด็ค.

เราสามารถเลอืกลดีเดอรห์รอืคาแรกเตอรเ์พยีง 1 ใบ 
จากทีร่ะบุวา่    [ลดีเดอร ์หรอื คาแรกเตอร ์ของคูแ่ข่ง 
รวมกนัจ านวนไม่เกนิ 2 ใบ] ไดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

63 OP02-089 Judgment of Hell อเีวนต ์

[เคานเ์ตอร]์ ดง้!! - 1 (สามารถน า ดง้!! ในสนามของเรา
กลบั ดง้!! เด็ค ตามจ านวนทีร่ะบุ) : ในเทริน์นี,้ ลดีเดอร ์
หรอื คาแรกเตอร ์ของคูแ่ข่ง (รวมกนั) จ านวนไม่เกนิ 2 
ใบ, จะมพีาวเวอร ์-3000.
[ทรกิเกอร]์ ถา้ในสนามของคูแ่ข่งม ีดง้!! จ านวน 6 ใบ 
หรอืมากกวา่, คูแ่ข่งจะตอ้งน า ดง้!! ในสนามของตวัเอง 
จ านวน 1 ใบ กลบัเขา้ ดง้!! เด็ค.

เราสามารถเลอืกคาแรกเตอร ์2 ใบ จากทีร่ะบุวา่ [ลดี
เดอร ์หรอื        คาแรกเตอร ์ของคูแ่ข่ง รวมกนัจ านวนไม่
เกนิ 2 ใบ] ไดห้รอืไม่

สามารถท าได ้



Card No. Card Name Card Category Effect Question Answer

64 OP02-089 Judgment of Hell อเีวนต ์

[เคานเ์ตอร]์ ดง้!! - 1 (สามารถน า ดง้!! ในสนามของเรา
กลบั ดง้!! เด็ค ตามจ านวนทีร่ะบุ) : ในเทริน์นี,้ ลดีเดอร ์
หรอื คาแรกเตอร ์ของคูแ่ข่ง (รวมกนั) จ านวนไม่เกนิ 2 
ใบ, จะมพีาวเวอร ์-3000.
[ทรกิเกอร]์ ถา้ในสนามของคูแ่ข่งม ีดง้!! จ านวน 6 ใบ 
หรอืมากกวา่, คูแ่ข่งจะตอ้งน า ดง้!! ในสนามของตวัเอง 
จ านวน 1 ใบ กลบัเขา้ ดง้!! เด็ค.

เราสามารถเลอืกคาแรกเตอรใ์บเดยีว และ -6000 พาว
เวอร ์จากทีร่ะบุวา่ [ลดีเดอร ์หรอื คาแรกเตอร ์ของคูแ่ข่ง 
รวมกนัจ านวนไม่เกนิ 2 ใบ] ไดห้รอืไม่

ไม่ได ้

65 OP02-089 Judgment of Hell อเีวนต ์

[เคานเ์ตอร]์ ดง้!! - 1 (สามารถน า ดง้!! ในสนามของเรา
กลบั ดง้!! เด็ค ตามจ านวนทีร่ะบุ) : ในเทริน์นี,้ ลดีเดอร ์
หรอื คาแรกเตอร ์ของคูแ่ข่ง (รวมกนั) จ านวนไม่เกนิ 2 
ใบ, จะมพีาวเวอร ์-3000.
[ทรกิเกอร]์ ถา้ในสนามของคูแ่ข่งม ีดง้!! จ านวน 6 ใบ 
หรอืมากกวา่, คูแ่ข่งจะตอ้งน า ดง้!! ในสนามของตวัเอง 
จ านวน 1 ใบ กลบัเขา้ ดง้!! เด็ค.

ฝ่ายตรงขา้มสามารถน า ดง้!! ทีต่ดิอยูบ่นลดีเดอรห์รอืคา
แรกเตอรก์ลบัเด็คจากความสามารถ [ทรกิเกอร]์ ของ
การด์นีไ้ดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

66 OP02-089 Judgment of Hell อเีวนต ์

[เคานเ์ตอร]์ ดง้!! - 1 (สามารถน า ดง้!! ในสนามของเรา
กลบั ดง้!! เด็ค ตามจ านวนทีร่ะบุ) : ในเทริน์นี,้ ลดีเดอร ์
หรอื คาแรกเตอร ์ของคูแ่ข่ง (รวมกนั) จ านวนไม่เกนิ 2 
ใบ, จะมพีาวเวอร ์-3000.
[ทรกิเกอร]์ ถา้ในสนามของคูแ่ข่งม ีดง้!! จ านวน 6 ใบ 
หรอืมากกวา่, คูแ่ข่งจะตอ้งน า ดง้!! ในสนามของตวัเอง 
จ านวน 1 ใบ กลบัเขา้ ดง้!! เด็ค.

เราสามารถเลอืก ดง้!! ทีจ่ะน ากลบัดง้!!เด็คจาก
ความสามารถ     
[ทรกิเกอร]์ ของการด์นีไ้ดห้รอืไม่

ไม่ได ้ฝ่ายตรงขา้มจะเป็นผูเ้ลอืกเอง

67 OP02-090 Hydra อเีวนต ์

[เมน] ดง้!! - 1 (สามารถน า ดง้!! ในสนามของเรากลบั 
ดง้!! เด็ค ตามจ านวนทีร่ะบุ) : ในเทริน์นี,้ คาแรกเตอร ์
ของคูแ่ข่ง จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, จะมพีาวเวอร ์-3000.
[ทรกิเกอร]์ ถา้ในสนามของคูแ่ข่งม ีดง้!! จ านวน 6 ใบ 
หรอืมากกวา่, คูแ่ข่งจะตอ้งน า ดง้!! ในสนามของตวัเอง 
จ านวน 1 ใบ กลบัเขา้ ดง้!! เด็ค.

ฝ่ายตรงขา้มสามารถน า ดง้!! ทีต่ดิอยูบ่นลดีเดอรห์รอืคา
แรกเตอรก์ลบัเด็คจากความสามารถ [ทรกิเกอร]์ ของ
การด์นีไ้ดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

68 OP02-090 Hydra อเีวนต ์

[เมน] ดง้!! - 1 (สามารถน า ดง้!! ในสนามของเรากลบั 
ดง้!! เด็ค ตามจ านวนทีร่ะบุ) : ในเทริน์นี,้ คาแรกเตอร ์
ของคูแ่ข่ง จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, จะมพีาวเวอร ์-3000.
[ทรกิเกอร]์ ถา้ในสนามของคูแ่ข่งม ีดง้!! จ านวน 6 ใบ 
หรอืมากกวา่, คูแ่ข่งจะตอ้งน า ดง้!! ในสนามของตวัเอง 
จ านวน 1 ใบ กลบัเขา้ ดง้!! เด็ค.

เราสามารถเลอืก ดง้!! ทีจ่ะน ากลบัดง้!!เด็คจาก
ความสามารถ 
[ทรกิเกอร]์ ของการด์นีไ้ดห้รอืไม่

ไม่ได ้ฝ่ายตรงขา้มจะเป็นผูเ้ลอืกเอง

69 OP02-091 Venom Road อเีวนต ์

[เมน] น า ดง้!! จากดง้!! เด็ค ของเรา จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ
 มาวางเพิม่แบบ แอ็คทฟี.
[ทรกิเกอร]์ ถา้ในสนามของคูแ่ข่งม ีดง้!! จ านวน 6 ใบ 
หรอืมากกวา่, คูแ่ข่งจะตอ้งน า ดง้!! ในสนามของตวัเอง 
จ านวน 1 ใบ กลบัเขา้ ดง้!! เด็ค.

ฝ่ายตรงขา้มสามารถน า ดง้!! ทีต่ดิอยูบ่นลดีเดอรห์รอืคา
แรกเตอรก์ลบัเด็คจากความสามารถ [ทรกิเกอร]์ ของ
การด์นีไ้ดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

70 OP02-091 Venom Road อเีวนต ์

[เมน] น า ดง้!! จากดง้!! เด็ค ของเรา จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ
 มาวางเพิม่แบบ แอ็คทฟี.
[ทรกิเกอร]์ ถา้ในสนามของคูแ่ข่งม ีดง้!! จ านวน 6 ใบ 
หรอืมากกวา่, คูแ่ข่งจะตอ้งน า ดง้!! ในสนามของตวัเอง 
จ านวน 1 ใบ กลบัเขา้ ดง้!! เด็ค.

เราสามารถเลอืก ดง้!! ทีจ่ะน ากลบัดง้!!เด็คจาก
ความสามารถ 
[ทรกิเกอร]์ ของการด์นีไ้ดห้รอืไม่

ไม่ได ้ฝ่ายตรงขา้มจะเป็นผูเ้ลอืกเอง

71 OP02-093 Smoker ลดีเดอร ์

[ดง้!! x 1] [ใชง้าน : เมน] [เทริน์ละ 1 คร ัง้] ในเทริน์นี,้ 
คาแรกเตอรข์องคูแ่ข่ง จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, จะมคีอสต ์-
1. จากน้ัน, ถา้มคีาแรกเตอร ์ทีม่คีอสต ์0 อยูใ่นสนาม
ของใครก็ตาม, ในเทริน์นี,้ ลดีเดอรนี์,้ จะมพีาวเวอร ์+
1000.

หากมคีาแรกเตอรอ์ืน่ทีค่อสตเ์ป็น 0 นอกเหนือจากคา
แรกเตอรท์ีถ่กูท าให ้-1 คอสต ์จากความสามารถ[ใชง้าน
 : เมน] ลดีเดอรนี์จ้ะไดร้บัพาวเวอร ์+1000 หรอืไม่

ได ้

72 OP02-093 Smoker ลดีเดอร ์

[ดง้!! x 1] [ใชง้าน : เมน] [เทริน์ละ 1 คร ัง้] ในเทริน์นี,้ 
คาแรกเตอรข์องคูแ่ข่ง จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, จะมคีอสต ์-
1. จากน้ัน, ถา้มคีาแรกเตอร ์ทีม่คีอสต ์0 อยูใ่นสนาม
ของใครก็ตาม, ในเทริน์นี,้ ลดีเดอรนี์,้ จะมพีาวเวอร ์+
1000.

หากมคีาแรกเตอร ์2 ใบ ทีค่อสตเ์ป็น 0 ลดีเดอรนี์จ้ะ
ไดร้บัพาวเวอร ์+2000 หรอืไม่

ไม่ได ้

73 OP02-102 Smoker คาแรกเตอร ์

คาแรกเตอรนี์จ้ะไม่ถกู KO จากความสามารถใดๆ.
[เมือ่โจมต]ี ถา้มคีาแรกเตอร ์ทีม่คีอสต ์0 อยูใ่นสนามของ
ใครก็ตาม, ในเทริน์นี,้ คาแรกเตอรนี์,้ จะมพีาวเวอร ์+
2000.

หากมคีาแรกเตอรค์อสต ์0 อยูบ่นสนาม 2 ใบ การด์ใบนี้

จะไดร้บั +4000 พาวเวอร ์หรอืไม่
ไม่ได ้

74 OP02-110 Hina คาแรกเตอร ์

[บล็อกเกอร]์ (ขณะทีคู่แ่ข่งโจมต,ี จะสามารถ เรสต ์การด์
ใบนี,้ และเปลีย่นเป้าหมายการโจมตมีาทีก่ารด์ใบนี)้
[เมือ่บล็อก] เลอืกคาแรกเตอรข์องคูแ่ข่ง ทีม่คีอสต ์6 
หรอืต ่ากวา่ จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, ในเทริน์นี,้ คาแรกเตอร ์
ทีถ่กูเลอืก จะไม่สามารถโจมต.ี

หากเราเลอืกคาแรกเตอรท์ีม่คีวามสามารถ [จูโ่จม
ฉับพลนั] ของฝ่ายตรงขา้มดว้ยความสามารถ [เมือ่
บล็อค] ของการด์นี ้คาแรกเตอรน้ั์นจะยงัสามารถโจมตี
ไดห้รอืไม่

ไม่ได ้

75 OP02-110 Hina คาแรกเตอร ์

[บล็อกเกอร]์ (ขณะทีคู่แ่ข่งโจมต,ี จะสามารถ เรสต ์การด์
ใบนี,้ และเปลีย่นเป้าหมายการโจมตมีาทีก่ารด์ใบนี)้
[เมือ่บล็อก] เลอืกคาแรกเตอรข์องคูแ่ข่ง ทีม่คีอสต ์6 
หรอืต ่ากวา่ จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, ในเทริน์นี,้ คาแรกเตอร ์
ทีถ่กูเลอืก จะไม่สามารถโจมต.ี

หากคาแรกเตอรท์ีถ่กูเลอืกดว้ยความสามารถ [เมือ่
บล็อก] ของการด์นีถ้กูท าใหแ้อ็คทฟี คาแรกเตอรน้ั์นจะ
ยงัสามารถโจมตไีดอ้กีคร ัง้หรอืไม่

ไม่ได ้

76 OP02-110 Hina คาแรกเตอร ์

[บล็อกเกอร]์ (ขณะทีคู่แ่ข่งโจมต,ี จะสามารถ เรสต ์การด์
ใบนี,้ และเปลีย่นเป้าหมายการโจมตมีาทีก่ารด์ใบนี)้
[เมือ่บล็อก] เลอืกคาแรกเตอรข์องคูแ่ข่ง ทีม่คีอสต ์6 
หรอืต ่ากวา่ จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, ในเทริน์นี,้ คาแรกเตอร ์
ทีถ่กูเลอืก จะไม่สามารถโจมต.ี

หากเลอืกคาแรกเตอรท์ีก่ าลงัโจมตอียูด่ว้ยความสามารถ
[เมือ่บล็อค] ของการด์นี ้การโจมตน้ัีนจะเป็นอยา่งไร

เน่ืองจากเป็นการประกาศโจมตไีปแลว้ จงึเกดิการแบท
เทลิกนัตามปกติ

77 OP02-112 Bell-mère คาแรกเตอร ์

[ใชง้าน : เมน] สามารถ เรสต ์คาแรกเตอรนี์ ้: ในเทริน์นี,้
 คาแรกเตอรข์องคูแ่ข่ง จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, จะมคีอสต ์-
1. จากน้ัน, ในเทริน์นี,้ ลดีเดอร ์หรอื คาแรกเตอร ์ของเรา
 จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, จะมพีาวเวอร ์+1000.

หากฝ่ายตรงขา้มไม่มคีาแรกเตอรบ์นสนาม เราสามารถ
ใชค้วามสามารถ [ใชง้าน : เมน] ของการด์นีแ้ละ +1000
 พาวเวอร ์ใหก้บั
ลดีเดอรห์รอืคาแรกเตอรข์องเรา 1 ตวัไดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

78 OP02-113 Helmeppo คาแรกเตอร ์

[เมือ่โจมต]ี ในเทริน์นี,้ คาแรกเตอรข์องคูแ่ข่ง จ านวนไม่
เกนิ 1 ใบ, จะมคีอสต ์-2. จากน้ัน, ถา้มคีาแรกเตอร ์ทีม่ี
คอสต ์0 อยูใ่นสนามของใครก็ตาม, ในแบทเทลินี,้ คาแรก
เตอรนี์,้ จะมพีาวเวอร ์+2000.
[ทรกิเกอร]์ น าการด์ใบนีล้งสนาม.

หากมคีาแรกเตอรค์อสต ์0 ตวัอืน่นอกจากตวัทีถ่กู -2 
คอสตจ์ากความสามารถ[เมือ่โจมต]ีของคาแรกเตอรนี์ ้
คาแรกเตอรนี์จ้ะได ้+2000 พาวเวอร ์หรอืไม่

ได ้

79 OP02-113 Helmeppo คาแรกเตอร ์

[เมือ่โจมต]ี ในเทริน์นี,้ คาแรกเตอรข์องคูแ่ข่ง จ านวนไม่
เกนิ 1 ใบ, จะมคีอสต ์-2. จากน้ัน, ถา้มคีาแรกเตอร ์ทีม่ี
คอสต ์0 อยูใ่นสนามของใครก็ตาม, ในแบทเทลินี,้ คาแรก
เตอรนี์,้ จะมพีาวเวอร ์+2000.
[ทรกิเกอร]์ น าการด์ใบนีล้งสนาม.

หากมคีาแรกเตอรค์อสต ์0 อยูบ่นสนาม 2 ใบ การด์ใบนี้

จะไดร้บั +4000 พาวเวอร ์หรอืไม่
ไม่ได ้

80 OP02-120 Uta คาแรกเตอร ์

[เมือ่ลงสนาม] ดง้!! - 2 (สามารถน า ดง้!! ในสนามของ
เรากลบั ดง้!! เด็ค ตามจ านวนทีร่ะบุ) : จนถงึชว่งเร ิม่ตน้
เทริน์ถดัไปของเรา, ลดีเดอร ์กบั คาแรกเตอร ์ของฝ่าย
เราทัง้หมด, จะมพีาวเวอร ์+1000.

คาแรกเตอรท์ีล่งสนามหลงัจากสัง่ใชง้านความสามารถ 
[เมือ่ลงสนาม] ของการด์นีจ้ะไดร้บั พาวเวอร ์+1000 
หรอืไม่

ไม่ได ้

81 OP02-121 Kuzan คาแรกเตอร ์

[เทริน์ตวัเอง] คาแรกเตอรข์องคูแ่ข่งทัง้หมด จะมคีอสต ์-
5.
[เมือ่ลงสนาม] ท าการ KO คาแรกเตอรข์องคูแ่ข่ง ทีม่ี
คอสต ์0 จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ.

ความสามารถ [เทริน์ตวัเอง] ของการด์นี ้จะท าการ -5 
คอสตข์อง
คาแรกเตอรก์ารด์บนมอืและในแทรชของอกีฝ่ายดว้ย
หรอืไม่

ไม่ หากมกีารระบุเฉพาะค าวา่ [คาแรกเตอร]์ ในเท็กซ ์
ใหห้มายถงึคาแรกเตอรท์ีอ่ยูบ่นสนามเท่าน้ัน

82 OP02-121 Kuzan คาแรกเตอร ์

[เทริน์ตวัเอง] คาแรกเตอรข์องคูแ่ข่งทัง้หมด จะมคีอสต ์-
5.
[เมือ่ลงสนาม] ท าการ KO คาแรกเตอรข์องคูแ่ข่ง ทีม่ี
คอสต ์0 จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ.

หากคาแรกเตอรอ์กีฝ่ายทีม่คีอสต ์6 ถกูท าใหเ้หลอืคอสต ์
 1 ดว้ยความสามารถ [เทริน์ตวัเอง] ของการด์นี ้จากน้ัน
ถกูความสามารถของ [OP02-106 Tsuru] ท าใหค้อสต ์
 -2 จนกลายเป็น 0 จากน้ัน
คาแรกเตอรใ์บนีถ้กูน าออกจากสนาม คาแรกเตอรต์วัน้ัน
ของฝ่ายตรงขา้มจะมคีอสตเ์ป็นเท่าไหร่

ในกรณีนี ้คอสตจ์ะกลายเป็น 4



Card No. Card Name Card Category Effect Question Answer

83 OP02-121 Kuzan คาแรกเตอร ์

[เทริน์ตวัเอง] คาแรกเตอรข์องคูแ่ข่งทัง้หมด จะมคีอสต ์-
5.
[เมือ่ลงสนาม] ท าการ KO คาแรกเตอรข์องคูแ่ข่ง ทีม่ี
คอสต ์0 จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ.

เราสามารถใช ้[เมือ่ลงสนาม] ของการด์นี ้เลอืกคาแรก
เตอรข์องฝ่ายตรงขา้มทีถ่กูท าใหค้อสตก์ลายเป็น 0 จาก
ความสามารถ [เทริน์ตวัเอง] ของการด์นีไ้ดห้รอืไม่

สามารถท าได ้


