
 

    

  

د، فضا و زمان را در نکنرا متحول می گود مسابقهموجودات مرموز 

آمیزند و چیزهایی که هنوز به وقع نپیوسته را آشکار هم می

آشنا شوید، با  Etherweaveهای کنند. زمانی که با تاکتیکمی
 ی علت و معلول بازی خواهید کرد!رابطه

Ehtereave هایتوانید مثل تمام دسته کارتیک دسته کارت بازی است که می 
ی غیر مهره 81کارت موجودات،  81زونه شامل فبازی از آن استفاده کنید. این ا

ی امتیازشماری برای بازی به سبک ای و یک صفحهی افسانهمهره 3ای، افسانه
Deathmatch Melee  .است 

هستند که در زمان  دارای اثرات ریسمانی  Etherweaveبسیاری از موجودات 
آن  توانکنند. حتی قبل از اینکه الگوی آن موجود ایجاد شود میبه عقب سفر می

ی چنین قدرتی این کند. هزینهرا بازی کرد، که این امر آنها را بسیار قدرتمند می
 ر اینصورت به دلیلاست که شما باید راهی برای احضار آن موجود پیدا کنید در غی

 ی فضا و زمان باید جریمه بپردازید.پردهها در رها کردن رشته



 

 اثرات ریسمانی
تاثیر ریسمانی به شکل مورب بر روی کارت نوشته شده و در 

های قرار دارد. برخی از کارت  کنار آن یک عالمت 
Etherweave  فقط دارای اثرات عادی هستند. برخی فقط

 را دارند.. برخی هر دو ندیک اثر ریسمانی دار

 بازی کردن یک اثر ریسمانی
توانید آزادانه در نوبتتان بازی تاثیر ریسمانی یک موجود را می

کنید، به غیر از نوبت اول بازی. این کار به عنوان یک اقدام به 
 آید، و نیازی به الگویی بر روی صفحه ندارد. حساب نمی

 
توانید قبل یا بعد از هر اقدام در نوبتتان بازی کنید، اما در زمان اثر ریسمانی یک موجود را می

و بر ه ربتوانید آنها را بازی کنید. کارت را از دستتان بازی کنید و اعمال تاثیرات دیگر نمی

 . اثر ریسمانی مشخص شده را انجام دهید. های خودتان قرار دهیدکارتروی دسته 

 موجود منتظر
کنید، آن کارت تبدیل به موجود منتظر زمانی که یک اثر ریسمانی را از دست خود بازی می

توانید یک اثر ریسمانی از دستتان شود. تا زمانی که این موجود را احضار نکنید نمیشما می
 بازی کنید. 

توانید به شکل معمول احضار کنید: الگوی آن را بسازید، احضار را اعالم موجود منتظر را می
کنید، اثرات را به شکل عادی اعمال کنید )اگر اثری موجود بود(، و کارت را بسوزانید. احضار 

آید. زمانی که موجود احضار شد، دیگر موجود یک موجود منتظر یک اقدام به حساب می
 توانید یک اثر ریسمانی دیگر بازی کنید. ارید و میمنتظری ند

توانید آن را شبیه به هر موجود منتظر شما شبیه به یک کارت در دست شماست. شما می
د، کشیهایتان کارت میموجود دیگری احضار کنید، زمانی که در پایان نوبت از دسته کارت

یان نوبت داشته باشید حساب کنید. کارت دستتان که باید در پا 3آن را به عنوان یکی از 
 به شکل فیزیکی در دستتان خواهید داشت(.  Etherweaveکارت  2)بنابراین نهایتا 

ماند تا این قانون را به شما یادآوری کند، اما موجود منتظر در باالی دسته کارت شما باقی می
کارت زیرین این بخشی از دسته کارت شما نیست. کارت باالیی دسته کارت شما در واقع 

های خود را بررسی کنید، موجود منتظر را کارت است. زمانی که خواستید تمام شدن کارت
 نشمارید. 

تفاوت اصلی بین موجود منتظر و یک کارت در دست شما این است که موجود منتظر شما را 
ت ندن کارتوانید از اقدام سوزاکند و شما نمیاز بازی کردن یک اثر ریسمانی دیگر منع می

 برای خالص شدن از یک موجود منتظر استفاده کنید.

 

  



 

 ی علت و معلولجریمه
تا زمانی که یک موجود منتظر داشته باشید، به عنوان اجبار کردن علیت هزینه دارد: 

، به عنوان مثال، High Formدر سبک آید. امتیاز منفی برای شما به حساب می 2
 1امتیاز و یک موجود منتظر داشته باشید، در واقع شما فقط  9اگر شما در پایان نوبتتان 
 شوید. دادن به بازی نمی امتیاز دارید و باعث پایان

امتیازی به تمام  2ی جریمه، کنیدبازی می Deathmatch Meleeزمانی که به سبک 
ی امتیازشمار نشان شود، اما این را با حرکت دادن نشانگرها در صفحهها اعمال میرنگ

امتیاز بیشتر نیاز دارید تا بازی را  2ندهید. در عوض، فقط به یاد داشته باشید که شما 
بیشتر به  دارای دو فضای Etherweaveی امتیاز تمام کنید. لطفا توجه کنید که صفحه

 این منظور است. 
توانید نشانگرها را بر روی )اگر همچنان در پایان بازی یک موجود منتظر داشتید، می

 صفحات امتیازشماری جابجا کنید، تا به این ترتیب امتیاز نهایی خودتان را ببینید(.

 کلمات کلیدی جدید
 قرار گرفته باشد.تاثیری که قبل از آن عالمت : اثر ریسمانی

 کنید، آن کارت تبدیلزمانی که یک اثر ریسمانی را از دستتان بازی می :موجود منتظر
شود. این کارت تا زمانی که احضار شود یا یک اثر باعث سوزانده به موجود منتظر شما می

 ود.ششدن آن یا بازگشتش به دست شما شود، به عنوان موجود منتظر شما شناخته می

 کنید را اجرا کنید. زمانی که یک تاثیراثری که کپی می: کپی کردن یک اثر ریسمانی
کند، تاثیر کپی شده یک تاثیر ریسمانی نیست. عادی یک تاثیر ریسمانی را کپی می

 توانید حتی در صورت داشتن یک موجود منتظر، تاثیر ریسمانی را کپی کنید. بنابراین می

 روند.از بین نمیشود. هیچکدام جای دو مهره با هم عوض می :جابجایی

 ای که نه قرمز باشد و نه سبز.خانه: ی بدون رنگخانه

 درجه با جهت اول فاصله دارد.  811جهتی که : جهات معکوس

 پذیر است، باید انتخابهای این اثر امکاناگر انجام دادن تمامی بخش :تاثیر لینک شده
یر پذکنید. اگر این کار امکانهای آن را اجرا خود را به شکلی انجام دهید که تمامی بخش
 نیست، هیچ بخشی از تاثیر نباید انجام شود.

مهره را در جهات معکوس حرکت  2گوید که شما باید می Polarity Queenمثال: 
ید ای را انتخاب کنید که بتواندهید. چون این یک تاثیر لینک شده است، شما باید دو مهره

ی اول را در جهتی حرکت دهید توانید مهرهنمی در جهات معکوس آنها را حرکت دهید و
 ی دوم را در جهت معکوس آن حرکت دهید.که نتوانید مهره

 



 

 هانکاتی در مورد برخی از کارت
اگر این موجود، موجود . توان کپی کردرا نمی Merchant of Timeتاثیر ریسمانی 

منتظر شماست، تالش برای سوزاندن یا بازگرداندن آن به دست شما هیچ تاثیری ندارد. 
ی نابود شده گیرد به عنوان مهرهقرار می Merchant of Timeای که بر روی مهره

مخصوصا، برای  -شودی درون زمین حساب نمیآن مهره به عنوان مهرهشود. حساب نمی
ای که ی افسانهمهره High formآن را نشمارید، و در سبک  flareکارت بررسی یک 

امتیاز حساب نکنید. عالوه بر این،  8قرار گرفته را  Merchant of Timeبر روی 
استفاده کرد، حتی اگر کمبود مهره  "قرار دادن"توان از آن مهره برای اقدام احضار یا نمی

 وجود داشته باشد. 
Paradox Warm دهد که در زمان استفاده کردن از اثر شانس را به شما می این

د توانید موجود منتظر خوریسمانی آن، آن را بسوزانید. اگر شما این اثر را کپی کنید. می
 یا یک موجود دیگر باشد.  Paradox Warmتواند را بسوزانید، که می

Gate of Oblivion ی نابود شده را به دهد یک مهرهبه شکل عادی به شما اجازه می
ی نابود شده حساب کنید. هرچند اگر از این اثر ریسمانی دو بار )یا سه عنوان دو مهره

 بار(.  4شود )یا ی نابود شده سه بار حساب میبار( در یک نوبت استفاده کنید، هر مهره
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