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 شود.و آتش نمایان می شود، و سرزمین سایهدروازه باز می
 د.شونهای عجیب در آرنا پدیدار میاشکال شیطانی با قدرت

شده باز  Nethervoidکاالر، اکنون بر قلمروی ماورایی  –تاش 
 است.

Nethervoid های بازی کارتتوان از آن مثل تمام دستهیک دسته کارت بازی است که می
ی کارت موجودات، یک مجموعه مهره و یک صفحه 81این افزونه حاوی  اصلی استفاده کرد.

 است.  Deathmatch meleeامتیازشماری برای روش 

Nethervoid دهد. را نشان میای مخصوص است که دروازه همچنین حاوی یک توکن شیشه
انرژی خود را از طریق آن کسب  Nethervoidدروازه یک پل ارتباطی است که جادوگران 

ها به نحوی با آن در ارتباط هستند. زمانی که بر این بعد جدید مسلط کنند. اکثر کارتمی
 خواهید کرد. شوید، قدرت کامل دسته کارت را درک
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 هروازد

در شروع بازی، شما دروازه شود. ای برای ایجاد دروازه استفاده میهتوکن شیشاز 

 های خود نگه دارید. ای را در بین مهرهبنابراین، توکن شیشهندارید. 

شما تبدیل به دروازه  حماسیهای معمولی یا در طول بازی، ممکن است یکی از مهره
 گاه بیشتر از یکشما هیچای نشانه گذاری کنید. شود. آن مهره را با توکن شیشه

 اشت. دروازه نخواهید د

گذاری شده ی نشانهکند، منظور مهرهاشاره می "دروازه"زمانی که یک کارت به 
ی خود است. های هم ردهاست. اما در غیر اینصورت، آن مهره مثل تمام مهره

همچنان تمام قوانین بازی برای آن مهره صادق است. اگر این مهره حرکت کند، 
 کند.ای همراه آن حرکت میتوکن شیشه

 شود؟مانی یک مهره تبدیل به دروازه میچه ز
بعدی که احضار کنید تبدیل  Nethervoidای ندارید، موجود اگر هیچ دروازه

گذاری کنید. سپس اثرات ای نشانهآن مهره را با توکن شیشهبه دروازه خواهد شد. 
 کارت را اجرا کنید.

احضار کنید، آن موجود فورا تبدیل به  Nethervoidاگر بر روی دروازه یک موجود 
 شود. سپس اثرات آن اعمال خواهد شد. ی جدید میدروازه

ی باالتر از دروازه احضار کنید، موجود ردهبا  Nethervoidاگر یک موجود 

ای را بر روی توکن شیشهی جدید تبدیل به دروازه خواهد شد. احضار شده
 کارت را اجرا کنید. ی جدید قرار دهید. سپس اثرات مهره

نیستند. پس زمانی که آنها را  Nethervoidای بخشی از مکتب موجودات افسانه
 احضار کنید تبدیل به دروازه نخواهند شد.

 همچنین ممکن است یک مهره بخاطر یکی از اثرات کارتش تبدیل به دروازه شود. 

 تخریب دروازه
مین ای را از زاگر دروازه تخریب شد و یا به یک رنگ دیگر تبدیل شد، توکن شیشه

 ای ندارید. بازی خارج کنید. در حال حاضر، شما هیچ دروازه

 ارتقا دروازه
شود، آن مهره  حماسیی معمولی به اگر یک اثر باعث ارتقا دروازه از یک مهره

ای ی افسانهارتقا دروازه به یک مهره همچنان دروازه خواهد ماند. اگر یک اثر باعث
توانید یک ای را از زمین بازی خارج کنید. شما هیچوقت نمیشد، توکن شیشه

 ای داشته باشید.ی افسانهدروازه
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 خالصه

 

 کلمات کلیدی جدید

 مثالی از حرکت به سمت دروازه

 ای ندارید، موجود اگر هیچ دروازهNethervoid  بعدی که احضار کنید تبدیل
 به دروازه خواهد شد.

 ی معمولی باشد، موجود اگر دروازه یک مهرهNethervoid بعدی که  حماسی
 شود. احضار کنید تبدیل به دروازه می

 موجود جدید همچنان  ،باشد، در زمان احضار حماسیی اگر دروازه یک مهره
 دروازه خواهد ماند.

 تواند دروازه باشد.گاه نمیای هیچی افسانهیک مهره 

 گذاری شده است.ای نشانهای که با توکن شیشهمهره دروازه:

 گیرد.ای بر روی آن قرار میاگر یک مهره تبدیل به دروازه شود، توکن شیشه دروازه شدن:

 ای که دروازه نباشد. هر مهره ی غیردروازه:مهره

ی اگر حرکت یک مهره باید به سمت دروازه باشد، به این معنی است که فاصله به سمت دروازه:

اگر در کارت به شکل دیگری گفته نشده باشد، بین آن مهره و دروازه باید کاهش پیدا کند. 
  توان به روی دروازه حرکت کرد و آن را از بین برد.حتی می

 

ای شود که در از دروازه قرار دارند. برای حرکت به سمت دروازه، مهره باید وارد خانه 3ی ها در فاصلهتمام مهره
از دروازه باشد. تمامی حرکات ممکن به سمت دروازه در شکل نشان داده شده است. توجه کنید که  2ی فاصله
 ت کند.تواند فقط بر روی آن قطر حرکای که به شکل قطری با دروازه قرار گرفته باشد، میمهره
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 هایچند بازی طول خواهد کشید تا به بازی کردن با دروازه عادت کنید. در مکتب
به مکان احضار شدن آن موجود  بستگیدیگر، معموال میزان اثرمندی یک موجود 

ی احضار دارای معنی متغیرتری است زیرا اکثر ، خانهNethervoid. در مکتب دارد
 اثرات وابسته به محل قرارگیری دروازه است.

ا به شود یتوجه کافی به این نکته داشته باشید که آیا یک اثر بر دروازه اعمال می
خواهید موجودی را احضار کنید که خواهید احضار کنید. و اگر میموجودی که می

ی مکان قرارگیری آن فکر کنید. مکان قرارگیری شود، در بارهتبدیل به دروازه می
هایی که ممکن است بعدا لکه برای اثرات کارتدروازه نه فقط برای اثرات خودش، ب

 بازی کنید مهم است.
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