
Card No. Card Name Card Category Effect Question Answer

1 OP03-001 Portgas.D.Ace ลดีเดอร ์

เมือ่ลดีเดอรนี์ ้โจมต ีหรอื ถูกโจมต,ี จะสามารถทิง้ อี
เวนต ์หรอื สเตจการด์ จากบนมอืของเรา จ านวนกีใ่บก็
ได,้ ในแบทเทลินี,้ ลดีเดอรนี์,้ จะมพีาวเวอร ์+1000 ต่อ
จ านวนการด์ ทีท่ิง้ไป 1 ใบ.

ความสามารถของลดีเดอรข์องเราทีร่ะบวุา่ "เมือ่ลดี
เดอรนี์โ้จมต"ี จะถูกสัง่ใชง้านกอ่นทีคู่่แขง่จะไดใ้ชง้าน 
[บล็อกเกอร]์ หรอื [เคานเ์ตอร]์ ใชห่รอืไม่

ใช ่ความสามารถนีจ้ะถูกสัง่ใชง้านกอ่น [บล็อกเกอร]์ 
หรอื [เคานเ์ตอร]์ ของคู่แขง่

2 OP03-001 Portgas.D.Ace ลดีเดอร ์

เมือ่ลดีเดอรนี์ ้โจมต ีหรอื ถูกโจมต,ี จะสามารถทิง้ อี
เวนต ์หรอื สเตจการด์ จากบนมอืของเรา จ านวนกีใ่บก็
ได,้ ในแบทเทลินี,้ ลดีเดอรนี์,้ จะมพีาวเวอร ์+1000 ต่อ
จ านวนการด์ ทีท่ิง้ไป 1 ใบ.

ความสามารถของลดีเดอรข์องเราทีร่ะบวุา่ "เมือ่ลดี
เดอรนี์.้..ถูกโจมต"ี จะถูกสัง่ใชง้านกอ่นทีเ่ราจะไดใ้ชง้าน 
[บล็อกเกอร]์ หรอื [เคานเ์ตอร]์ ใชห่รอืไม่

ใช ่ความสามารถนีจ้ะถูกสัง่ใชง้านกอ่น [บล็อกเกอร]์ 
หรอื [เคานเ์ตอร]์ ของคุณ

3 OP03-001 Portgas.D.Ace ลดีเดอร ์

เมือ่ลดีเดอรนี์ ้โจมต ีหรอื ถูกโจมต,ี จะสามารถทิง้ อี
เวนต ์หรอื สเตจการด์ จากบนมอืของเรา จ านวนกีใ่บก็
ได,้ ในแบทเทลินี,้ ลดีเดอรนี์,้ จะมพีาวเวอร ์+1000 ต่อ
จ านวนการด์ ทีท่ิง้ไป 1 ใบ.

ความสามารถของลดีเดอรข์องเราทีร่ะบวุา่ "เมือ่ลดี
เดอรนี์.้..ถูกโจมต"ี จะถูกสัง่ใชง้านกอ่นทีคู่่แขง่ของเราจะ
ไดใ้ชง้าน [เมือ่โจมต]ี หรอื "เมือ่ม.ี..สัง่โจมต"ี ใชห่รอืไม่

ไม่ใช ่ความสามารถ "เมือ่ลดีเดอรนี์ถู้กโจมต"ี ของลดี
เดอรค์ุณ และ [เมือ่โจมต]ี หรอื "เมือ่ม.ี..สัง่โจมต"ี ของ
คู่แขง่ จะถูกสัง่ใชง้านในเวลาเดยีวกนั
ในกรณีนี ้ผูเ้ลน่ทีเ่ป็นเจา้ของเทริน์คอืฝ่ัง -คู่แขง่- จะได ้
ออกผลความสามารถกอ่น โดยเร ิม่จากความสามารถ 
[เมือ่โจมต]ี และ "เมือ่ม.ี..สัง่โจมต"ี ของเขา

4 OP03-001 Portgas.D.Ace ลดีเดอร ์

เมือ่ลดีเดอรนี์ ้โจมต ีหรอื ถูกโจมต,ี จะสามารถทิง้ อี
เวนต ์หรอื สเตจการด์ จากบนมอืของเรา จ านวนกีใ่บก็
ได,้ ในแบทเทลินี,้ ลดีเดอรนี์,้ จะมพีาวเวอร ์+1000 ต่อ
จ านวนการด์ ทีท่ิง้ไป 1 ใบ.

หลงัจากเราสัง่ใชง้านเคานเ์ตอรใ์นชว่งเคานเ์ตอรส์เตป
แลว้ เราจะยงัสามารถสัง่ใชง้านความสามารถ "เมือ่ลดี
เดอรนี์.้..ถูกโจมต"ี ของการด์นี ้เพือ่เพิม่พาวเวอรไ์ดอ้กี
หรอืไม่

ไม่สามารถท าได ้

5 OP03-001 Portgas.D.Ace ลดีเดอร ์

เมือ่ลดีเดอรนี์ ้โจมต ีหรอื ถูกโจมต,ี จะสามารถทิง้ อี
เวนต ์หรอื สเตจการด์ จากบนมอืของเรา จ านวนกีใ่บก็
ได,้ ในแบทเทลินี,้ ลดีเดอรนี์,้ จะมพีาวเวอร ์+1000 ต่อ
จ านวนการด์ ทีท่ิง้ไป 1 ใบ.

เมือ่คาแรกเตอรข์องเราถูกโจมต ีเราจะสามารถสัง่ใช ้
งานความสามารถ "เมือ่ลดีเดอรนี์.้..ถูกโจมต"ี ของ
การด์นีไ้ดห้รอืไม่

ไม่สามารถท าได ้

6 OP03-005 Thatch คาแรกเตอร ์
[ใชง้าน : เมน] [เทริน์ละ 1 คร ัง้] ในเทริน์นี,้ คาแรก
เตอรนี์,้ จะมพีาวเวอร ์+2000. จากน้ัน, เมือ่จบเทริน์นี,้ 
คาแรกเตอรนี์จ้ะถูกน าไปวางทีแ่ทรช.

หากการด์นีถู้กเคลือ่นยา้ยไปยงัมอืหรอืเด็คในเทริน์ทีส่ ัง่
ใชง้านความสามารถ [ใชง้าน : เมน] ของการด์นี,้ เรา
จะยงัตอ้งน าการด์นีไ้ปวางทีแ่ทรชในชว่งจบเทริน์อกี
หรอืไม่

ไม่ การด์นีจ้ะไม่ถูกน าไปวางทีแ่ทรช

7 OP03-012 Marshall.D.Teach คาแรกเตอร ์

[เมือ่โจมต]ี สามารถน าคาแรกเตอร ์ธมีสแีดง ของเรา ที่

มพีาวเวอร ์4000 หรอืมากกวา่ จ านวน 1 ใบ ไปวางที่

แทรช : จัว่การด์ จ านวน 1 ใบ, จากน้ัน, ในแบทเทลินี,้ 
คาแรกเตอรนี์,้ จะมพีาวเวอร ์+1000.

เราสามารถสัง่ใชง้านความสามารถ [เมือ่ถูก K.O.] ของ
คาแรกเตอรท์ีถู่กน าไปวางทีแ่ทรชโดยความสามารถ 
[เมือ่โจมต]ี ของการด์นีไ้ดห้รอืไม่

ไม่สามารถท าได ้

8 OP03-012 Marshall.D.Teach คาแรกเตอร ์

[เมือ่โจมต]ี สามารถน าคาแรกเตอร ์ธมีสแีดง ของเรา ที่

มพีาวเวอร ์4000 หรอืมากกวา่ จ านวน 1 ใบ ไปวางที่

แทรช : จัว่การด์ จ านวน 1 ใบ, จากน้ัน, ในแบทเทลินี,้ 
คาแรกเตอรนี์,้ จะมพีาวเวอร ์+1000.

เราสามารถใชง้านความสามารถ [เมือ่โจมต]ี ของการด์
นีใ้นการน าคาแรกเตอรข์องเราไปวางทีแ่ทรช โดยทีค่า
แรกเตอรน้ั์นมพีาวเวอรด์ัง้เดมิเป็น 3000 หรอืต ่ากวา่
ซ ึง่ถูกเพิม่พาวเวอรใ์หเ้ป็น 4000 ขึน้ไป ไดห้รอืไม่, โดย
ตวัอย่างเชน่เพิม่พาวเวอรด์ว้ยการตดิ ดง้ !!

สามารถท าได ้

9 OP03-016 Flame Emperor อเีวนต ์

[เมน] ถา้ลดีเดอรข์องเราคอื [Portgas.D.Ace], ท าการ
 KO คาแรกเตอรข์องคู่แขง่ ทีม่พีาวเวอร ์8000 หรอืต ่า
กวา่, จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, และในเทริน์นี,้ ลดีเดอรข์อง
เราจะไดร้บั [ดบัเบิล้แอทแทค], และจะมพีาวเวอร ์+3000.
(ดาเมจทีก่ารด์ใบนีก้ระท าจะกลายเป็น 2 หน่วย)
[ทรกิเกอร]์ : ท าการ KO คาแรกเตอรข์องคู่แขง่ ทีม่พีาว
เวอร ์6000 หรอืต ่ากวา่ จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ.

หากเราสัง่ใชง้านความสามารถ [เมน] ของการด์นีแ้ละ
เลอืกทีจ่ะไม่ K.O. คาแรกเตอร,์  [Portgas.D.Ace] ที่

เป็นลดีเดอรข์องเราจะยงัสามารถไดร้บั [ดบัเบิล้แอท
แทค] และ พาวเวอร ์+3000 อยู่หรอืไม่

ใช ่ยงัไดร้บัอยู่

10 OP03-027 Sham คาแรกเตอร ์

[เมือ่ลงสนาม] ถา้ลดีเดอรข์องเรา มคีุณสมบตั ิ< 
อสีตบ์ล ู>, ท าการ เรสต ์คาแรกเตอรข์องคู่แขง่ ทีม่ี
คอสต ์2 หรอืต ่ากวา่ จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, และถา้ใน
สนามเราไม่ม ี[Buchi] อยู่ดว้ย, ใหน้ า [Buchi] จากบน
มอืของเรา จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, ลงสนาม.

หากลดีเดอรข์องเราไม่ไดม้คีุณสมบตั ิ< อสีตบ์ล ู> และ
เราไม่ม ี[Buchi] บนสนาม, เราจะสามารถใชง้าน
ความสามารถ [เมือ่ลงสนาม] ของการด์นีเ้พือ่น า 
[Buchi] 1 ใบ จากบนมอืเราลงสนามไดห้รอืไม่

ไม่สามารถท าได ้

11 OP03-028 Jango คาแรกเตอร ์

[เมือ่ลงสนาม] เลอืก 1 อย่าง จากดงัต่อไปนี.้
• ท าการ แอ็คทฟี ลดีเดอร ์หรอื คาแรกเตอรข์องเรา ที่

มคีอสต ์6 หรอืต ่ากวา่ ทีม่คีุณสมบตั ิ< อสีตบ์ล ู> 
จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ.
• ท าการ เรสต ์คาแรกเตอรนี์,้ พรอ้มกบัคาแรกเตอร ์
ของคู่แขง่ จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ.

เราจะสามารถใชค้วามสามารถ [เมือ่ลงสนาม]  ของ
การด์นีเ้พือ่ท าการแอ็คทฟีคาแรกเตอรข์องเราทีม่คีอสต ์
 6 หรอืต ่ากวา่ แต่ไม่ไดม้คีุณสมบตั ิ< อสีตบ์ล ู> ได ้
หรอืไม่

ไม่สามารถท าได ้

12 OP03-028 Jango คาแรกเตอร ์

[เมือ่ลงสนาม] เลอืก 1 อย่าง จากดงัต่อไปนี.้
• ท าการ แอ็คทฟี ลดีเดอร ์หรอื คาแรกเตอรข์องเรา ที่

มคีอสต ์6 หรอืต ่ากวา่ ทีม่คีุณสมบตั ิ< อสีตบ์ล ู> 
จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ.
• ท าการ เรสต ์คาแรกเตอรนี์,้ พรอ้มกบัคาแรกเตอร ์
ของคู่แขง่ จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ.

หากเราท าการสัง่ใชง้านความสามารถ [เมือ่ลงสนาม] 
ของการด์นี ้และเลอืกใช ้"• ท าการ เรสต ์คาแรกเตอรนี์,้
 พรอ้มกบัคาแรกเตอรข์องคู่แขง่ จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ." 
เราสามารถเลอืกทีจ่ะไม่ท าการเรสตค์าแรกเตอรนี์ไ้ด ้
หรอืไม่

ไม่สามารถท าได ้ตอ้งท าการเรสต ์

13 OP03-033 Hatchan คาแรกเตอร ์ [ทรกิเกอร]์ ถา้ลดีเดอรข์องเรา มคีุณสมบตั ิ< อสีตบ์ลู
 >, น าการด์ใบนีล้งสนาม.

หากลดีเดอรข์องเราไม่ไดม้คีุณสมบตั ิ< อสีตบ์ล ู> , 
เราจะสามารถสัง่ใชง้าน [ทรกิเกอร]์ ของการด์ใบนีไ้ด ้
หรอืไม่

ใช ่สามารถท าได.้ ซึง่หากคุณสัง่ใชง้าน [ทรกิเกอร]์ 
คุณจะตอ้งน าการด์ใบนีล้งแทรช โดยไม่สามารถน ามนั
ลงสนามได ้

14 OP03-036 Out-of-the-Bag อเีวนต ์

[เมน] สามารถ เรสต ์คาแรกเตอรข์องเรา ทีม่คีุณสมบตัิ
 < อสีตบ์ล ู> จ านวน 1 ใบ : ท าการ แอ็คทฟี [Kuro] 
ของฝ่ายเรา, จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ.
[ทรกิเกอร]์ ท าการ KO คาแรกเตอรข์องคู่แขง่ ทีม่ี
คอสต ์3 หรอืต ่ากวา่ ซ ึง่ก าลงัเรสตอ์ยู,่ จ านวนไม่เกนิ 1 
ใบ.

ทีร่ะบวุา่ "[Kuro] ของฝ่ายเรา" น้ันหมายถงึลดีเดอร ์
หรอื คาแรกเตอรข์องเรา

หมายถงึทัง้ลดีเดอรท์ีช่ ือ่ [Kuro] และคาแรกเตอรท์ีช่ ือ่ 
[Kuro] ของเรา

15 OP03-040 Nami ลดีเดอร ์

ถา้ในเด็คของเราเหลอืการด์ จ านวน 0 ใบ, เราจะเป็น
ฝ่ายชนะ, แทนทีจ่ะแพต้ามกฎ.
[ดง้!! x 1] เมือ่การโจมตขีอง ลดีเดอรนี์ ้ท าแดเมจ
กบัไลฟ์ของคู่แขง่, จะสามารถน าการด์ใบบนสดุจากเด็ค
ของเรา จ านวน 1 ใบ ไปวางทีแ่ทรช.

ความสามารถของการด์ใบนีท้ีร่ะบวุา่ "เมือ่การโจมตขีอง
 ลดีเดอรนี์ ้ท าแดเมจกบัไลฟ์ของคู่แขง่" จะท างานกอ่น 
[ทรกิเกอร]์ ทีเ่กดิจากผลของแดเมจน้ันหรอืไม่

ขัน้แรก คู่แขง่ของคุณจะตอ้งตรวจสอบไลฟ์ใบที่

เกีย่วขอ้งกบัการท าแดเมจน้ันกอ่น, จากน้ัน 
ความสามารถ "เมือ่การโจมตขีอง ลดีเดอรนี์ ้ท าแดเมจ
กบัไลฟ์ของคู่แขง่" ของการด์นีจ้ะถูกสัง่ใชง้าน.
หลงัจากน้ัน, หากไลฟ์ทีถู่กตรวจสอบใบน้ันม ี[ทรกิเกอร]์
 คู่แขง่ของคุณสามารถเลอืกทีจ่ะสัง่ใชง้าน [ทรกิเกอร]์ 
น้ันได.้

16 OP03-041 Usopp คาแรกเตอร ์

[จูโ่จมฉับพลนั] (การด์ใบนีส้ามารถโจมตใีนเทริน์ทีเ่พิง่
ลงสนามได)้.
[ดง้!! x 1] เมือ่การโจมตขีอง คาแรกเตอรนี์ ้ท าแดเมจ
กบัไลฟ์ของคู่แขง่, จะสามารถน าการด์ใบบนสดุจากเด็ค
ของเรา จ านวน 7 ใบ ไปวางทีแ่ทรช.

ความสามารถของการด์ใบนีท้ีร่ะบวุา่ "เมือ่การโจมตขีอง
 คาแรกเตอรนี์ ้ท าแดเมจกบัไลฟ์ของคู่แขง่" จะท างาน
กอ่น [ทรกิเกอร]์ ทีเ่กดิจากผลของแดเมจน้ันหรอืไม่

ขัน้แรก คู่แขง่ของคุณจะตอ้งตรวจสอบไลฟ์ใบที่

เกีย่วขอ้งกบัการท าแดเมจน้ันกอ่น, จากน้ัน 
ความสามารถ "เมือ่การโจมตขีอง คาแรกเตอรนี์ ้ท าแด
เมจกบัไลฟ์ของคู่แขง่" ของการด์นีจ้ะถูกสัง่ใชง้าน.
หลงัจากน้ัน, หากไลฟ์ทีถู่กตรวจสอบใบน้ันม ี[ทรกิเกอร]์
 คู่แขง่ของคุณสามารถเลอืกทีจ่ะสัง่ใชง้าน [ทรกิเกอร]์ 
น้ันได.้

17 OP03-043 Gaimon คาแรกเตอร ์
เมือ่เรา ท าแดเมจกบัไลฟ์ของคู่แขง่, จะสามารถน าการด์
ใบบนสดุจากเด็คของเรา จ านวน 3 ใบ ไปวางทีแ่ทรช. 
ถา้ท าเชน่น้ัน, ใหน้ าคาแรกเตอรนี์ไ้ปวางทีแ่ทรช.

เราสามารถสัง่ใชง้านความสามารถ "เมือ่คุณท าแดเมจ
กบัไลฟ์ของคู่แขง่" ของการด์นี ้เมือ่การโจมตขีองลดี
เดอรห์รอืคาแรกเตอรใ์บอืน่ ท าแดเมจกบัไลฟ์ของคู่แขง่ 
ไดห้รอืไม่

ใช ่สามารถท าได ้

18 OP03-043 Gaimon คาแรกเตอร ์
เมือ่เรา ท าแดเมจกบัไลฟ์ของคู่แขง่, จะสามารถน าการด์
ใบบนสดุจากเด็คของเรา จ านวน 3 ใบ ไปวางทีแ่ทรช. 
ถา้ท าเชน่น้ัน, ใหน้ าคาแรกเตอรนี์ไ้ปวางทีแ่ทรช.

เราสามารถสัง่ใชง้านความสามารถ "เมือ่คุณท าแดเมจ
กบัไลฟ์ของคู่แขง่" ของการด์นี ้เมือ่มกีารด์จากไลฟ์ของ
คู่แขง่ถูกน าไปยงัมอืหรอืแทรชของเขา โดยเกดิจาก
ความสามารถของการด์อืน่ไดห้รอืไม่

ไม่สามารถท าได ้

19 OP03-043 Gaimon คาแรกเตอร ์
เมือ่เรา ท าแดเมจกบัไลฟ์ของคู่แขง่, จะสามารถน าการด์
ใบบนสดุจากเด็คของเรา จ านวน 3 ใบ ไปวางทีแ่ทรช. 
ถา้ท าเชน่น้ัน, ใหน้ าคาแรกเตอรนี์ไ้ปวางทีแ่ทรช.

หากคาแรกเตอรท์ีม่ ี[ดบัเบิล้แอทแทค] ท า 2 แดเมจ
กบัไลฟ์ของคู่แขง่, เราจะสามารถสัง่ใชง้านความสามารถ
 "เมือ่เรา ท าแดเมจกบัไลฟ์ของคู่แขง่"ของการด์นี ้เป็น
จ านวน 2 คร ัง้ ไดห้รอืไม่

ไม่สามารถท าได ้คุณจะสามารถสัง่ใชง้านความสามารถ
ไดเ้พยีงคร ัง้เดยีวเทา่น้ัน

20 OP03-043 Gaimon คาแรกเตอร ์
เมือ่เรา ท าแดเมจกบัไลฟ์ของคู่แขง่, จะสามารถน าการด์
ใบบนสดุจากเด็คของเรา จ านวน 3 ใบ ไปวางทีแ่ทรช. 
ถา้ท าเชน่น้ัน, ใหน้ าคาแรกเตอรนี์ไ้ปวางทีแ่ทรช.

ความสามารถของการด์ใบนีท้ีร่ะบวุา่ "เมือ่เรา ท าแดเมจ
กบัไลฟ์ของคู่แขง่" จะท างานกอ่น [ทรกิเกอร]์ ทีเ่กดิ
จากผลของแดเมจน้ันหรอืไม่

ขัน้แรก คู่แขง่ของคุณจะตอ้งตรวจสอบไลฟ์ใบที่

เกีย่วขอ้งกบัการท าแดเมจน้ันกอ่น, จากน้ัน 
ความสามารถ "เมือ่เรา ท าแดเมจกบัไลฟ์ของคู่แขง่" 
ของการด์นีจ้ะถูกสัง่ใชง้าน.
หลงัจากน้ัน, หากไลฟ์ทีถู่กตรวจสอบใบน้ันม ี[ทรกิเกอร]์
 คู่แขง่ของคุณสามารถเลอืกทีจ่ะสัง่ใชง้าน [ทรกิเกอร]์ 
น้ันได.้



Card No. Card Name Card Category Effect Question Answer

21 OP03-047 Zeff คาแรกเตอร ์

[ดง้!! x 1] เมือ่การโจมตขีอง คาแรกเตอรนี์ ้ท าแดเมจ
กบัไลฟ์ของคู่แขง่, จะสามารถน าการด์ ใบบนสดุของ
เด็คของเรา จ านวน 7 ใบ ไปวางทีแ่ทรช.
[เมือ่ลงสนาม] น าคาแรกเตอรข์องใครก็ตาม ทีม่คีอสต ์3
 หรอืต ่ากวา่ จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, กลบัขึน้มอืของ
เจา้ของ, และจะสามารถน าการด์ใบบนสดุจากเด็คของ
เรา จ านวน 2 ใบ ไปวางทีแ่ทรช.

เราสามารถใชง้านความสามารถ [เมือ่ลงสนาม]  ของ
การด์นี ้เพือ่น าคาแรกเตอร ์1 ใบ ทีม่คีอสต ์3 หรอืต ่า
กวา่ จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ กลบัขึน้มอืของเจา้ของ และ
เลอืกทีจ่ะไม่น าการด์ใบบนสดุจากเด็คของเราจ านวน 2 
ใบ ไปวางทีแ่ทรช ไดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

22 OP03-047 Zeff คาแรกเตอร ์

[ดง้!! x 1] เมือ่การโจมตขีอง คาแรกเตอรนี์ ้ท าแดเมจ
กบัไลฟ์ของคู่แขง่, จะสามารถน าการด์ ใบบนสดุของ
เด็คของเรา จ านวน 7 ใบ ไปวางทีแ่ทรช.
[เมือ่ลงสนาม] น าคาแรกเตอรข์องใครก็ตาม ทีม่คีอสต ์3
 หรอืต ่ากวา่ จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, กลบัขึน้มอืของ
เจา้ของ, และจะสามารถน าการด์ใบบนสดุจากเด็คของ
เรา จ านวน 2 ใบ ไปวางทีแ่ทรช.

ความสามารถของการด์ใบนีท้ีร่ะบวุา่ "เมือ่การโจมตขีอง
 คาแรกเตอรนี์ ้ท าแดเมจกบัไลฟ์ของคู่แขง่" จะท างาน
กอ่น [ทรกิเกอร]์ ทีเ่กดิจากผลของแดเมจน้ันหรอืไม่

ขัน้แรก คู่แขง่ของคุณจะตอ้งตรวจสอบไลฟ์ใบที่

เกีย่วขอ้งกบัการท าแดเมจน้ันกอ่น, จากน้ัน 
ความสามารถ "เมือ่การโจมตขีอง คาแรกเตอรนี์ ้ท าแด
เมจกบัไลฟ์ของคู่แขง่" ของการด์นีจ้ะถูกสัง่ใชง้าน.
หลงัจากน้ัน, หากไลฟ์ทีถู่กตรวจสอบใบน้ันม ี[ทรกิเกอร]์
 คู่แขง่ของคุณสามารถเลอืกทีจ่ะสัง่ใชง้าน [ทรกิเกอร]์ 
น้ันได.้

23 OP03-051 Bell-mère คาแรกเตอร ์

[ดง้!! x 1] เมือ่การโจมตขีอง คาแรกเตอรนี์ ้ท าแดเมจ
กบัไลฟ์ของคู่แขง่, จะสามารถน าการด์ ใบบนสดุของ
เด็คของเรา จ านวน 7 ใบ ไปวางทีแ่ทรช.
[เมือ่ถูก KO] สามารถน าการด์ใบบนสดุจากเด็คของเรา
 จ านวน 3 ใบ ไปวางทีแ่ทรช.

ความสามารถของการด์ใบนีท้ีร่ะบวุา่ "เมือ่การโจมตขีอง
 คาแรกเตอรนี์ ้ท าแดเมจกบัไลฟ์ของคู่แขง่" จะท างาน
กอ่น [ทรกิเกอร]์ ทีเ่กดิจากผลของแดเมจน้ันหรอืไม่

ขัน้แรก คู่แขง่ของคุณจะตอ้งตรวจสอบไลฟ์ใบที่

เกีย่วขอ้งกบัการท าแดเมจน้ันกอ่น, จากน้ัน 
ความสามารถ "เมือ่การโจมตขีอง คาแรกเตอรนี์ ้ท าแด
เมจกบัไลฟ์ของคู่แขง่" ของการด์นีจ้ะถูกสัง่ใชง้าน.
หลงัจากน้ัน, หากไลฟ์ทีถู่กตรวจสอบใบน้ันม ี[ทรกิเกอร]์
 คู่แขง่ของคุณสามารถเลอืกทีจ่ะสัง่ใชง้าน [ทรกิเกอร]์ 
น้ันได.้

24 OP03-054 Usopp's Rubber Band of Doom!!! อเีวนต ์

[เคานเ์ตอร]์ ในแบทเทลินี,้ ลดีเดอร ์หรอื คาแรกเตอร ์
ของเรา จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, จะมพีาวเวอร ์+2000. 
จากน้ัน, จะสามารถน าการด์ใบบนสดุจากเด็คของเรา 
จ านวน 1 ใบ ไปวางทีแ่ทรช.
[ทรกิเกอร]์ สามารถจัว่การด์ จ านวน 1 ใบ, และน า
การด์ใบบนสดุจากเด็คของเรา จ านวน 1 ใบ ไปวางที่

แทรช.

เราสามารถใชง้านความสามารถ [เคานเ์ตอร]์ ของการด์
ใบนี ้เพือ่ใหล้ดีเดอรข์องเรามพีาวเวอร ์+2000 และ
เลอืกทีจ่ะไม่น าการด์ใบบนสดุจากเด็คของเราจ านวน 1 
ใบ ไปวางทีแ่ทรช ไดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

25 OP03-054 Usopp's Rubber Band of Doom!!! อเีวนต ์

[เคานเ์ตอร]์ ในแบทเทลินี,้ ลดีเดอร ์หรอื คาแรกเตอร ์
ของเรา จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, จะมพีาวเวอร ์+2000. 
จากน้ัน, จะสามารถน าการด์ใบบนสดุจากเด็คของเรา 
จ านวน 1 ใบ ไปวางทีแ่ทรช.
[ทรกิเกอร]์ สามารถจัว่การด์ จ านวน 1 ใบ, และน า
การด์ใบบนสดุจากเด็คของเรา จ านวน 1 ใบ ไปวางที่

แทรช.

ความสามารถ[ทรกิเกอร]์ที ่"สามารถจัว่การด์ จ านวน 1
 ใบ, และน าการด์ใบบนสดุจากเด็คของเรา จ านวน 1 ใบ
 ไปวางทีแ่ทรช." สามารถเลอืกท าอะไรไดบ้า้ง

หากเลอืกสัง่ใชค้วามสามารถ [ทรกิเกอร]์ คุณจะตอ้งจัว่
การด์ 1 ใบ จากน้ันคุณสามารถเลอืกทีจ่ะน าการด์ใบ
บนสดุของเด็ค 1 ใบ สง่ลงแทรช หรอืไม่ก็ได ้

26 OP03-055 Gum-Gum Giant Gavel อเีวนต ์

[เคานเ์ตอร]์ สามารถทิง้การด์บนมอืของเรา จ านวน 1 
ใบ : ในแบทเทลินี,้ ลดีเดอรข์องเรา จะมพีาวเวอร ์+
4000. จากน้ัน, สามารถน าการด์ใบบนสดุจากเด็คของ
เรา จ านวน 2 ใบ ไปวางทีแ่ทรช.
[ทรกิเกอร]์ น าคาแรกเตอรข์องใครก็ตาม ทีม่คีอสต ์4 
หรอืต ่ากวา่ จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, กลบัขึน้มอืของเจา้ของ.

เราสามารถใชง้านความสามารถ [เคานเ์ตอร]์ ของการด์
ใบนี ้เพือ่ใหล้ดีเดอรข์องเรามพีาวเวอร ์+4000 และ
เลอืกทีจ่ะไม่น าการด์ใบบนสดุจากเด็คของเราจ านวน 2 
ใบ ไปวางทีแ่ทรช ไดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

27 OP03-066 Paulie คาแรกเตอร ์

[เมือ่ลงสนาม] (2) (สามารถ เรสต ์ดง้!! ในคอสตแ์อเรยี
ตามจ านวนทีร่ะบ)ุ : น า ดง้!! จากดง้!! เด็ค จ านวนไม่
เกนิ 1 ใบ, มาวางเพิม่แบบ แอ็คทฟี. จากน้ัน, ถา้ใน
สนามของเราม ีดง้!! อยู่จ านวน 8 ใบ หรอืมากกวา่, ท า
การ KO คาแรกเตอรข์องคู่แขง่ ทีม่คีอสต ์4 หรอืต ่ากวา่
, จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ.

บนสนามของเราม ีดง้!! การด์ 7 ใบ และสัง่ใชง้าน
ความสามารถ [เมือ่ลงสนาม] ของการด์นีเ้พือ่เพิม่ ดง้!!
 การด์ จาก ดง้!! เด็ค ของเรา. ในชว่งนี ้เราจะสามารถ 
K.O. คาแรกเตอรข์องคู่แขง่ทีม่คีอสต ์4 หรอืต ่ากวา่ ได ้
หรอืไม่

สามารถท าได ้

28 OP03-070 Monkey.D.Luffy คาแรกเตอร ์

[เมือ่ลงสนาม] ดง้!! - 1 (สามารถน า ดง้!! ในสนามของ
เรากลบั ดง้!! เด็ค ตามจ านวนทีร่ะบ)ุ สามารถทิง้คาแรก
เตอรก์ารด์ ทีม่คีอสต ์5 จากบนมอืของเรา จ านวน 1 ใบ
 : ในเทริน์นี,้ คาแรกเตอรนี์ ้จะไดร้บั [จูโ่จม
ฉับพลนั].
 
(การด์ใบนีส้ามารถโจมตใีนเทริน์ทีเ่พิง่ลงสนามได)้

เราสามารถใชง้านความสามารถ [เมือ่ลงสนาม] ของ
การด์นี ้เพือ่ทิง้คาแรกเตอรก์ารด์ทีม่คีอสต ์4 หรอืต ่า
กวา่ จากบนมอืของเรา ไดห้รอืไม่

ไม่สามารถท าได ้

29 OP03-072 Gum-Gum Jet Gatling อเีวนต ์

[เคานเ์ตอร]์ สามารถทิง้การด์บนมอืของเรา จ านวน 1 
ใบ : ในแบทเทลินี,้ ลดีเดอร ์หรอื คาแรกเตอร ์ของเรา 
จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, จะมพีาวเวอร ์+3000.
[ทรกิเกอร]์ น า ดง้!! จากดง้!! เด็ค จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ,
 มาวางเพิม่แบบ แอ็คทฟี.

เราสามารถสัง่ใชง้านการด์นีใ้นชว่งเคานเ์ตอรส์เต็ป และ
เลอืกทีจ่ะไม่ทิง้การด์บนมอืเรา ไดห้รอืไม่

สามารถท าได.้ ในกรณีนี,้ การด์ของคุณจะไม่ไดร้บัพาว
เวอร ์+3000

30 OP03-076 Rob Lucci ลดีเดอร ์
[เทริน์ตวัเอง] [เทริน์ละ 1 คร ัง้] สามารถทิง้การด์บนมอื
ของเรา จ านวน 2 ใบ : เมือ่มคีาแรกเตอรข์องคู่แขง่ ถูก
 KO, จะท าการ แอ็คทฟี ลดีเดอรนี์.้

ในเทริน์ของเรา ซ ึง่เรายงัไม่สัง่ใชง้านความสามารถ 
[เทริน์ตวัเอง] ของการด์นี,้ เมือ่คาแรกเตอรข์องคู่แขง่ถูก
 K.O. เราไม่ทิง้การด์บนมอืเรา 2 ใบ และเลอืกทีจ่ะยงัไม่
สัง่ใชง้านความสามารถ [เทริน์ตวัเอง] [เทริน์ละ 1 คร ัง้] 
นี.้
ในเทริน์น้ัน เราจะสามารถสัง่ใชง้านความสามารถนีใ้น
คร ัง้ถดัไปทีม่คีาแรกเตอรข์องคู่แขง่ถูก K.O. ไดห้รอืไม่

ใช ่สามารถท าได ้

31 OP03-076 Rob Lucci ลดีเดอร ์
[เทริน์ตวัเอง] [เทริน์ละ 1 คร ัง้] สามารถทิง้การด์บนมอื
ของเรา จ านวน 2 ใบ : เมือ่มคีาแรกเตอรข์องคู่แขง่ ถูก
 KO, จะท าการ แอ็คทฟี ลดีเดอรนี์.้

เมือ่ใดทีเ่ราจะตอ้งจ่ายค่าคอสต ์"ทิง้การด์บนมอืของเรา
 จ านวน 2 ใบ" ของการด์นี้

ทิง้การด์บนมอืของคุณจ านวน 2 ใบ เมือ่มคีาแรกเตอร ์
ของคู่แขง่ถูก K.O.

32 OP03-078 Issho คาแรกเตอร ์

[ดง้!! x 1] [เทริน์ตวัเอง] คาแรกเตอรข์องคู่แขง่ทัง้หมด 
จะมคีอสต ์-3.
[เมือ่ลงสนาม] ถา้บนมอืของคู่แขง่มกีารด์อยู่ จ านวน 6 
ใบ หรอืมากกวา่, ทิง้การด์บนมอืของคู่แขง่ จ านวน 2 ใบ.

หากบนมอืของคู่แขง่มกีารด์ 6 ใบ หรอืมากกวา่, ใครจะ
เป็นผูท้ีไ่ดเ้ลอืกทิง้การด์จากความสามารถ [เมือ่ลง
สนาม] ของการด์ใบนี้

ผูเ้ลน่ทีเ่ป็นคนสัง่ใชง้านความสามารถ [เมือ่ลงสนาม] 
ของการด์ใบนี ้จะเป็นผูไ้ดเ้ลอืกทิง้การด์ 2 ใบ จากมอื
ของคู่แขง่จากสภาพคว า่หนา้

33 OP03-078 Issho คาแรกเตอร ์

[ดง้!! x 1] [เทริน์ตวัเอง] คาแรกเตอรข์องคู่แขง่ทัง้หมด 
จะมคีอสต ์-3.
[เมือ่ลงสนาม] ถา้บนมอืของคู่แขง่มกีารด์อยู่ จ านวน 6 
ใบ หรอืมากกวา่, ทิง้การด์บนมอืของคู่แขง่ จ านวน 2 ใบ.

เมือ่เราก าลงัจะเลอืกการด์ 2 ใบ จากมอืของคู่แขง่, 
คู่แขง่น้ันจะสามารถสลบัการด์บนมอืกอ่นจะถูกเลอืกได ้
หรอืไม่

สามารถท าได ้คู่แขง่สามารถสลบัการด์บนมอืกอ่นได ้

34 OP03-089 Brannew คาแรกเตอร ์

[เมือ่ลงสนาม] ดูการด์จากขา้งบนเด็คของเรา จ านวน 3
 ใบ, และน าการด์ทีม่คีุณสมบตั ิ< กองทพัเรอื > 
นอกเหนือจาก [Brannew] จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ มา
แสดงใหดู้, แลว้น าขึน้มอื. จากน้ัน, น าการด์ทีเ่หลอืไป
วางทีแ่ทรช.

เราสามารถใชค้วามสามารถ [เมือ่ลงสนาม] ของการด์นี้

เพือ่น าการด์ทีม่คีุณสมบตั ิ< อดตีกองทพัเรอื > หรอื <
 กลุม่ทหารเรอื NEO > ขึน้มอืไดห้รอืไม่

ไม่สามารถท าได ้

35 OP03-090 Blueno คาแรกเตอร ์

[ดง้!! x 1] คาแรกเตอรนี์จ้ะไดร้บั [บล็อกเกอร]์. (ขณะที่

คู่แขง่โจมต,ี จะสามารถ เรสต ์การด์ใบนี,้ และเปลีย่น
เป้าหมายการโจมตมีาทีก่ารด์ใบนี)้ [เมือ่ถูก KO] น าคา
แรกเตอรก์ารด์ ทีร่ะบคุ าวา่ [CP] รวมอยู่ในคุณสมบตั ิ
และมคีอสต ์4 หรอืต ่ากวา่ จากแทรชของเรา จ านวนไม่
เกนิ 1 ใบ, ลงสนามในสภาพเรสต.์

หากการด์ใบนีแ้ละคาแรกเตอรค์อสต ์4 หรอืต ่ากวา่ของ
เรา ทีม่รีะบคุ าวา่ [CP] รวมอยู่ในคุณสมบตั ิถูก K.O. 
พรอ้มกนั, เราจะสามารถใชง้านความสามารถ [เมือ่ถูก 
K.O.] ของการด์ใบนี ้เพือ่น าคาแรกเตอรน้ั์นทีถู่ก K.O. 
พรอ้มกนั มาลงสนามไดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

36 OP03-091 Helmeppo คาแรกเตอร ์
[เมือ่ลงสนาม] ในเทริน์นี,้ คาแรกเตอร ์ทีแ่ต่เดมิไม่มี
ความสามารถ ของคู่แขง่ จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, จะมคี่า
คอสตก์ลายเป็น 0.

เราไดส้ ัง่ใชง้านความสามารถ [เมือ่ลงสนาม] ของการด์
นี ้กบัคาแรกเตอรข์องคู่แขง่ทีม่คีอสตด์ัง้เดมิเป็น 6 
ในขณะทีบ่นสนามของเราม ี[OP02-121 Kuzan] อยู่ 
และความสามารถ "[เทริน์ตวัเอง] คาแรกเตอรข์อง
คู่แขง่ทัง้หมด จะมคีอสต ์-5." ก าลงัท างานอยู่. หาก
[OP02-121 Kuzan] ออกจากสนามในเทริน์น้ัน, คา
แรกเตอรน้ั์นจะยงัมคีอสตเ์ป็น 0 อยู่หรอืไม่.

ในกรณีนี ้คอสตจ์ะกลายเป็น 0

37 OP03-094 Air Door อเีวนต ์

[เมน] ถา้ลดีเดอรข์องเรา ระบคุ าวา่ [CP] รวมอยู่ใน
คุณสมบตั,ิ ดูการด์จากขา้งบนเด็คของเรา จ านวน 5 ใบ
, และน าคาแรกเตอรก์ารด์ ทีม่คีอสต ์5 หรอืต ่ากวา่ ที่

ระบคุ าวา่ [CP] รวมอยู่ในคุณสมบตั ิจ านวนไม่เกนิ 1 ใบ
, ลงสนาม. จากน้ัน, น าการด์ทีเ่หลอืไปวางทีแ่ทรช.
[ทรกิเกอร]์ น าคาแรกเตอรก์ารด์ ธมีสดี า ทีม่คีอสต ์3 
หรอืต ่ากวา่ จากแทรชของเรา จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, ลง
สนาม.

ความสามารถ [เมือ่ลงสนาม] ของคาแรกเตอรท์ีถู่กน า
ลงสนามจากความสามารถ [เมน] ของการด์ใบนี ้จะถูก
สัง่ใชง้านไดก้อ่นการออกผลความสามารถทีเ่หลอืของ 
[เมน] นี ้"จากน้ัน, น าการด์ทีเ่หลอืไปวางทีแ่ทรช" ใช่
หรอืไม่

ไม่ ความสามารถ [เมือ่ลงสนาม] น้ันจะถูกสัง่ใชง้านเมือ่
การด์ทีเ่หลอืถูกน าไปวางทีแ่ทรชเสรจ็สิน้แลว้

38 OP03-095 Soap Sheep อเีวนต ์

[เมน] ในเทริน์นี,้ คาแรกเตอรข์องคู่แขง่ จ านวนไม่เกนิ 
2 ใบ, จะมคีอสต ์-2.
[ทรกิเกอร]์ คู่แขง่จะตอ้งทิง้การด์ในมอืของตวัเอง 
จ านวน 1 ใบ.

เราสามารถใชง้านความสามารถ [เมน] ของการด์ใบนี ้
เพือ่ท าใหค้าแรกเตอรข์องคู่แขง่ 1 ใบ มคีอสต-์4 ได ้
หรอืไม่

ไม่สามารถท าได ้



Card No. Card Name Card Category Effect Question Answer

39 OP03-097 Six King Pistol อเีวนต ์

[เคานเ์ตอร]์ สามารถทิง้การด์บนมอืของเรา จ านวน 1 
ใบ : ในแบทเทลินี,้ ลดีเดอร ์หรอื คาแรกเตอร ์ของเรา 
จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, จะมพีาวเวอร ์+
3000.
 
[ทรกิเกอร]์ จัว่การด์ จ านวน 1 ใบ. จากน้ัน, ท าการ KO
 คาแรกเตอรข์องคู่แขง่ ทีม่คีอสต ์1 หรอืต ่ากวา่, จ านวน
ไม่เกนิ 1 ใบ.

เราสามารถสัง่ใชง้านการด์นีใ้นชว่งเคานเ์ตอรส์เต็ป และ
เลอืกทีจ่ะไม่ทิง้การด์บนมอืเรา ไดห้รอืไม่

สามารถท าได.้ ในกรณีนี,้ การด์ของคุณจะไม่ไดร้บัพาว
เวอร ์+3000

40 OP03-099 Charlotte Katakuri ลดีเดอร ์

[ดง้!! x 1] [เมือ่โจมต]ี ดู ไลฟ์ ใบบนสดุ ของเรา หรอื 
ของคู่แขง่ จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, และน า ไปวางที ่ขา้ง
บนสดุ หรอื ขา้งใตส้ดุ ของไลฟ์เจา้ของเดมิ. จากน้ัน, ใน
แบทเทลินี,้ ลดีเดอรนี์,้ จะมพีาวเวอร ์+1000.

ความสามารถ [เมือ่โจมต]ี ของการด์นี ้จะสามารถท าให ้
ลดีเดอรไ์ดร้บัพาวเวอร+์1000 แมว้า่จะไม่มไีลฟ์ใหดู้เลย
 ไดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

41 OP03-099 Charlotte Katakuri ลดีเดอร ์

[ดง้!! x 1] [เมือ่โจมต]ี ดู ไลฟ์ ใบบนสดุ ของเรา หรอื 
ของคู่แขง่ จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, และน า ไปวางที ่ขา้ง
บนสดุ หรอื ขา้งใตส้ดุ ของไลฟ์เจา้ของเดมิ. จากน้ัน, ใน
แบทเทลินี,้ ลดีเดอรนี์,้ จะมพีาวเวอร ์+1000.

ความสามารถ [เมือ่โจมต]ี ของการด์นี ้จะสามารถท าให ้
ลดีเดอรไ์ดร้บัพาวเวอร+์1000 แมว้า่ดไูลฟ์ทีอ่ยู่ใน
สภาพหงายหนา้ ไดห้รอืไม่

สามารถท าได ้ในกรณีนี ้หลงัจากดูการด์ทีห่งายหนา้
อยู่ใบน้ันแลว้ คุณสามารถน าไลฟ์ใบน้ันไปวางแบบ
หงายหนา้ทีด่า้นบนสดุหรอืดา้นลา่งสดุของไลฟ์ได ้

42 OP03-100 Kingbaum คาแรกเตอร ์
[ทรกิเกอร]์ สามารถน า ไลฟ์ ใบบนสดุของเรา หรอื ใบ
ลา่งสดุของเรา จ านวน 1 ใบ ไปวางทีแ่ทรช : น าการด์
ใบนีล้งสนาม.

หากการด์นีเ้ป็นการด์เพยีงใบเดยีวในไลฟ์ของเรา, เราจะ
สามารถน าการด์ใบนีไ้ปวางทีแ่ทรชเพือ่จ่ายคอสตข์อง
ความสามารถ [ทรกิเกอร]์ "สามารถน า ไลฟ์ ใบบนสดุ
ของเรา หรอื ใบลา่งสดุของเรา จ านวน 1 ใบ ไปวางที่

แทรช" ไดห้รอืไม่

ไม่สามารถท าได ้

43 OP03-108 Charlotte Cracker คาแรกเตอร ์

[ดง้!! x 1] ถา้เราม ีไลฟ์ นอ้ยกวา่คู่แขง่, ในเทริน์นี,้ คา
แรกเตอรนี์จ้ะไดร้บั [ดบัเบิล้แอทแทค], และจะมพีาวเวอร ์
 +1000. (ดาเมจทีก่ารด์ใบนีก้ระท าจะกลายเป็น 2 
หน่วย) [ทรกิเกอร]์ สามารถทิง้การด์บนมอืของเรา 
จ านวน 1 ใบ : น าการด์ใบนีล้งสนาม.

เรามไีลฟ์นอ้ยกวา่คู่แขง่ 1 ใบ เมือ่คาแรกเตอรนี์ท้ีไ่ดร้บั 
[ดบัเบิล้แอทแทค] เน่ืองจากความสามารถ [ดง้ x 1] 
ของการด์นี ้และไดก้ระท า 2 แดเมจใสล่ดีเดอรข์อง
คู่แขง่. ในชว่งเวลานี,้ หลงัจากคู่แขง่ไดท้ าการตรวจสอบ
ไลฟ์ใบแรกจากแดเมจทัง้หมดสองใบ แลว้ จ านวนไลฟ์
ทัง้สองฝ่ายจะกลายเป็นเทา่น้ัน, แลว้จะเกดิอะไรขึน้กบั
แดเมจใบถดัไป

ในกรณีนี ้หลงัจากคู่แขง่ตรวจสอบไลฟ์ใบแรกแลว้, 
[ดบัเบิล้แอทแทค] และพาวเวอร+์1000 น้ันจะหายไป. 
อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากลดีเดอรน้ั์นไดร้บั 2 แดเมจไปแลว้
, การกระท าแดเมจใบถดัไปจะยงัถูกด าเนินการต่อ.

44 OP03-112 Charlotte Pudding คาแรกเตอร ์

[เมือ่ลงสนาม] ดูการด์จากขา้งบนเด็คของเรา จ านวน 4
 ใบ, และน า [Sanji] หรอื การด์ทีม่คีุณสมบตั ิ< กลุม่
โจรสลดับิก๊มมั > นอกเหนือจาก [Charlotte 
Pudding] จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ มาแสดงใหด้,ู แลว้น า
ขึน้มอื. จากน้ัน, น าการด์ทีเ่หลอืไปวางในล าดบัใดก็ได ้
ทีข่า้งใตเ้ด็ค.

เราจะสามารถใชง้านความสามารถ [เมือ่ลงสนาม] ของ
การด์ใบนีเ้พือ่น า [Sanji] ทีไ่ม่ไดม้คีุณสมบตั ิ< กลุม่
โจรสลดับิก๊มมั > ขึน้มอืได ้ใชห่รอืไม่

ใช ่สามารถท าได ้

45 OP03-117 Napoleon คาแรกเตอร ์

[ใชง้าน : เมน] สามารถ เรสต ์คาแรกเตอรนี์ ้: 
จนกระทัง่ถงึชว่งเร ิม่ตน้เทริน์ของเราในคร ัง้ถดัไป, 
[Charlotte Linlin] ของฝ่ายเรา จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, 
จะมพีาวเวอร ์+1000.
[ทรกิเกอร]์ น าการด์ใบนีล้งสนาม.

ทีร่ะบวุา่ "[Charlotte Linlin] ของฝ่ายเรา" น้ัน
หมายถงึลดีเดอร ์หรอื คาแรกเตอรข์องเรา

หมายถงึทัง้ลดีเดอรท์ีช่ ือ่ [Charlotte Linlin] และคา
แรกเตอรท์ีช่ ือ่ [Charlotte Linlin] ของเรา

46 OP03-118 Ikoku Sovereignty อเีวนต ์

[เคานเ์ตอร]์ ในแบทเทลินี,้ ลดีเดอร ์หรอื คาแรกเตอร ์
ของเรา จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, จะมพีาวเวอร ์+5000.
[ทรกิเกอร]์ สามารถทิง้การด์บนมอืของเรา จ านวน 2 
ใบ : น าการด์ใบบนสดุจากเด็คของเรา จ านวนไม่เกนิ 1 
ใบ, ไปวางเพิม่ทีบ่นสดุของไลฟ์.

หากเรามไีลฟ์เป็น 1 ใบ และไดร้บั 2 แดเมจจาก 
[ดบัเบิล้แอทแทค] ของคู่แขง่ หากการด์ใบนีค้อืไลฟ์ใบที่

เราตรวจสอบในแดเมจแรกและเราไดส้ ัง่ใชง้าน [ทรกิ
เกอร]์ ในกรณีนีห้ลงัจากน าการด์ 1 ใบเพิม่ไปยงัไลฟ์
จาก [ทรกิเกอร]์ ของใบนีแ้ลว้ จะยงัตอ้งกระท าแดเมจที่

สอง จาก [ดบัเบิล้แอทแทค] อยู่หรอืไม่

ใช ่ยงัตอ้งกระท าแดเมจถดัไป
หา่กคุณสัง่ใช ้[ทรกิเกอร]์ กอ่นจะถงึแดเมจทีส่อง จะน า
การด์ 1 ใบ เพิม่ไลฟ์ จากน้ันจะกระท าแดเมจทีส่องต่อ

47 OP03-119 Buzz Cut Mochi อเีวนต ์

[เมน] ถา้เรามไีลฟ์ นอ้ยกวา่คู่แขง่, ท าการ KO คาแรก
เตอรข์องคู่แขง่ ทีม่คีอสต ์4 หรอืต ่ากวา่, จ านวนไม่เกนิ 
1 ใบ.
[ทรกิเกอร]์ น าคาแรกเตอรก์ารด์ ทีม่คีอสต ์4 หรอืต ่า
กวา่ ทีม่ ี[ทรกิเกอร]์ จากบนมอืของเรา จ านวนไม่เกนิ 1
 ใบ, ลงสนาม.

ความสามารถการด์ทีร่ะบวุา่ "ถา้เรามไีลฟ์ นอ้ยกวา่
คู่แขง่" จะอา้งองิจ านวนไลฟ์ในชว่งเวลาทีส่ ัง่ใชง้าน
ความสามารถ [เมน] ของการด์ใบนี ้ใชห่รอืไม่

ใช ่จะอา้งองิจ านวนไลฟ์ในชว่งเวลาน้ัน

48 OP03-122 Sogeking คาแรกเตอร ์

การด์ใบนี,้ จะนับวา่มชี ือ่การด์เป็น [Usopp] ดว้ยตาม
กฎ.
[เมือ่ลงสนาม] น าคาแรกเตอรข์องใครก็ตาม ทีม่คีอสต ์6
 หรอืต ่ากวา่ จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, กลบัขึน้มอืของ
เจา้ของ. จากน้ัน, จัว่การด์ จ านวน 2 ใบ, และทิง้การด์
บนมอืของเรา จ านวน 2 ใบ.

เราสามารถเลน่คาแรกเตอรนี์ ้ส ัง่ใชง้านความสามารถ 
[เมือ่ลงสนาม] และเลอืกทีจ่ะไม่น าคาแรกเตอรท์ีม่คีอสต ์
 6 หรอืต ่ากวา่ กลบัขึน้มอืเจา้ของ ไดห้รอืไม่

สามารถท าได.้ ในกรณีนี,้ คุณจะยงัตอ้งจัว่การด์ 2 ใบ 
และทิง้การด์บนมอื 2 ใบอยู่ดี

49 OP03-123 Charlotte Katakuri คาแรกเตอร ์

[เมือ่ลงสนาม] น าคาแรกเตอรข์องใครก็ตาม ทีม่คีอสต ์8
 หรอืต ่ากวา่ จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, ไปวางเพิม่ที ่ขา้ง
บนสดุ หรอื ขา้งใตส้ดุ ของไลฟ์เจา้ของเดมิ แบบหงาย
หนา้.

เราสามารถใชง้านความสามารถ [เมือ่ลงสนาม] ของ
การด์นี ้เพือ่น าคาแรกเตอรข์องเราเองไปวางเพิม่ยงัไลฟ์
ของเราไดห้รอืไม่

ใช ่สามารถท าได ้


