


 

S Z E R E L E M  ( L O V E )

EMPÁTIA (EMPHATY)

Mikor Szerelem használja az 
Elnyelésképességét, kap 1 további 
Akaraterőt a közös készletből, minden 
szomszédos Derű Erőd után.

Az Empátiával szomszédos, vagy a vele 
szomszédosak melletti kártyahelyen lévő 
Derű Érzelmeket nem lehet elfojtani.

S Z E R E L E M  ( L O V E )

EMPÁTIA (EMPATHY)



 
 

 
 
 

 
 

GYÖNYÖR (DELIGHT)

HARMÓNIA (HARMONY)

Mikor Gyönyör 4 vagy több Akaraterőt 
kap az Elnyelésképességével, húzhat egy 
kártyát.

Mikor kártyát dob el azért, hogy Hangulat-
jelölőt helyezhessen le, Harmónia eldobhat 
még egy kártyát, hogy még egy jelölőt lete-
hessen. Az így lehelyezett jelölők az eldo-
bott Érzelmek Hangulataitól függetlenül 
bármilyenek lehetnek.

GYÖNYÖR (DELIGHT)

HARMÓNIA (HARMONY)



 

 

 
 

 
 

Tárd ki az elméd és a szíved...

...és egy életre társakra lelsz.

KÖZVETLENSÉG (SOCIABILITY)

Legyünk barátok!
Mikor Közvetlenséget játékba hozod, ha 
van másik Derű Érzelem is ugyanabban a 
Triádban, adj Közvetlenségnek egy +1-es 
Intenzitásjelölőt.

Ez az Érzelem csak közel szeretne tudni 
valakit magához. Mikor Meghittséget 
játékba hozod, ha van másik Derű Érzelem 
is ugyanabban a Triádban, adj Meghittség-
nek egy +2-es Intenzitásjelzőt.

MEGHITTSÉG (INTIMACY)



 

 
 

Egy kicsiny szikrából is...

...szenvedélyes románccá
tudok nőni!

VONZALOM (AFFECTION)

Ez az Érzelem csak egy kis figyelemre 
vágyik. Amikor mozgatod vagy fokozod, 
kap egy +1-es Intenzitásjelölőt (ha nincs 
még rajta ilyen).

Ez az Érzelem szeret téged (és a csapat-
társad). Amikor mozgatod vagy fokozod, 
kap egy +2-es Intenzitásjelölőt (ha nincs 
még rajta ilyen).

IMÁDAT (ADORATION)



 

 

 
 

 

 

A veszélyben 
jól jön egy hős...

...szerencsére pont él 
benned egy!

BÁTORSÁG (COURAGE)

Néha muszáj a sarkadra állnod!
Ha Bátorságot játékba hozod egy Ború 
irányította Határvidékre ható Triádon, 
kapsz 1 Akciót.
(Ellenőrizd az irányítást Bátorság ébresztése 
előtt és akkor is megkapod az Akciót, ha 
Bátorság miatt Ború elveszíti az irányítást a 
Határvidék felett.)

Ez az Érzelem készen áll a csatára!
Mikor Vakmerőséget játékba hozod, adj 
neki 1 további Esszenciát minden vele 
szomszédos, szemben álló Érzelem után.

VAKMERŐSÉG (VALOR)



 

 

 
 

 

Én vagyok az a kellemes, 
idilli érzés...

...valami nagyszerű dolog 
megvalósításakor!

KÉNYELEM (COMFORT)

Ha Kényelmet játékba hozod egy Biro-
dalom kártyahelyen, azonnal kapsz egy 
bónusz Erődítés Akciót abban a Biroda-
lomban.  
(Ez nem számít bele a körönkénti Akcióid szá-
mába. A szokásos módon fizetsz érte és hasz-
nálod a fejlesztéseket. Feloldhatod és fejleszt-
heted is az Akciót a szokásos módon.)

Ha Megelégedettség játékban van, mikor a 
játék véget ér, a csapatod a játékban lévő 
Derű Erődökért is kap pontokat: 2 pontot 
minden Nagyobb Töredékért és 1 pontot 
minden Kisebb Töredékért.
Jó érzés, nem igaz?

MEGELÉGEDETTSÉG (SATISFACTION)



 
 

 

Hadd derítsem fel a napod...

...és az életed!

VIDÁMSÁG (CHEERFULNESS)

Mikor Vidámságot játékba hozod, kapsz 
3 AE-t. Hurrá!

Mikor Örömmámort játékba hozod, kapsz 
2 AE-t minden rajta lévő Esszencia után. 
Juhhéé!

ÖRÖMMÁMOR (EUPHORIA)



 

 

 
 

 

Az unalmast izgalmassá  
változtathatom...

...és a szokványost  
rendkívülivé!

IZGATOTTSÁG (EXCITEMENT)

Jó dolgok kezdenek el történni veled 
mostantól! Mikor Izgatottságot játékba 
hozod, fizethetsz 2 AE-t, hogy kapj egy 
Ambíciót.

Mikor Szenvedélyt játékba hozod, kapsz 1 
Ambíciót.
Most már semmi sem állíthat meg!

SZENVEDÉLY (PASSION)



 
 

 

Ideje megszabadulni  
a félelmeidtől...

...és hagyni a gondolataid  
szabadon szárnyalni!

BIZTONSÁG (SAFETY)

Biztonság megvédi a többi Érzelmet.
A szemben álló Szellemeknek 2 további 
AE-be kerül a Biztonsággal szomszédos 
Érzelmek elfojtása. 
(Emlékeztető: minden Érzelem kártyahely 
pontosan két másik kártyahellyel szomszé-
dos.) Több Biztonság hatása összeadódik - két 
Biztonság közt lévő Érzelem Elfojtása 4 AE-vel 
kerül többe.

Szabad! Szabaaaaad! Körönként egyszer 
áthelyezheted Szabadságot bármelyik 
üres Érzelem kártyahelyre. Ezt bármikor 
megteheted a körödben (de egy Akció, vagy 
Képesség használata közben nem).

SZABADSÁG (FREEDOM)



 

 

Nehéz engem kiérdemelni...

...de sosem foglak 
cserben hagyni!

BIZALOM (TRUST)

Bizalom hisz másokban, és ez nagyszerű 
dolgokra ösztönzi őket. Mikor Bizalmat já-
tékba hozod, adhatsz 1 további Esszenciát 
a Szellemtábládról bármely Derű Érzelem-
nek a játéktáblán.
(Bizalom saját magában is megbízik, ezért ő is 
érvényes célpontja ennek a hatásnak.)

Ez egy erős Érzelem, kétséget kizáróan. 
Miután használtad a Megerősítés Akciót, 
ha Hit játékban van kapsz 1 Akciót.
(Ez akkor is működik, ha éppen Hitet hozod 
játékba a Megerősítés Akcióval.)

HIT (FAITH)



 

 

 

 
 

 

 

Virágzom a világ  
minden sarkában...

...még ott is, ahol a  
legkevésbé számítanál rám.

ÁRTATLANSÁG (INNOCENCE)

Az Ártatlanság felbukkanhat, ahol Derű 
jelen van. Ha te irányítasz egy Birodalmat, 
bármelyik üres kártyahelyére ébreszthe-
ted Ártatlanságot. Ha te irányítasz egy 
Határvidéket, a Triádjának bármelyik üres 
kártyahelyére ébresztheted Ártatlanságot. 
(Vagy ébresztheted egy szomszédos kártyahe-
lyre a szokásos módon, ahogy szeretnéd.)

Ez az Érzelem azért oly erős, mert a szíve 
tiszta. A Birodalmak és Határvidékek, me-
lyeket Tisztaság befolyásol, Derű irányítá-
sa alá kerülnek az Intenzitások összegétől 
függetlenül. 
(Ha Tisztaság egy Határvidék kártyahe-
lyen van, Borúnak lehetősége van elvenni a 
szomszédos Birodalmakat úgy, hogy blokkolja 
Tisztaság befolyását a Birodalomra).

TISZTASÁG (PURITY)



 

 
  

 

Velem, mint hajtóerőddel...

...semmi sem elérhetetlen!

ÓHAJ (DESIRE)

Miután Óhajt játékba hozod, azonnal 
ellenőrizd, hogy része lett-e az egymással 
szomszédos Érzelmeid leghosszabb láncá-
nak (vagy a több, egyformán leghosszabb lánc 
egyikében van-e). Ha így van, adj Óhajnak 
egy +1-es Intenzitásjelölőt.
Óhaj kedveli a barátait!

Miután Vágyakozást játékba hozod, azon-
nal ellenőrizd, hogy része lett-e az egy-
mással szomszédos Érzelmeid leghosszabb 
láncának (vagy a több, egyformán leghosz-
szabb lánc egyikében van-e). Ha így van, adj 
Vágyakozásnak egy +2-es Intenzitásjelölőt.
Vágyakozás részt akar venni valami nagy 
dologban.

VÁGYAKOZÁS (LONGING)



 

 

 

 

Oly sok a belső kincsed...

...miért ne osztanád meg 
a világgal?

KEDVESSÉG (KINDNESS)

Amikor használod az Elnyelésképességed, 
ellenőrizd Kedvesség Triádját. Ha a Szel-
lemed szomszédos ezen Triád bármelyik 
kártyahelyével, az Elnyelésképességed ad 
neked 1 további AE-t a közös készletből. 
Kedvesség adakozó.

Ez az Érzelem adakozik a szomszédságá-
ban lévő Szellemeknek. Amikor használod 
az Elnyelésképességed, ellenőrizd Jóaka-
rat Triádját. Ha a Szellemed szomszédos 
ezen Triád bármelyik kártyahelyével, elve-
hetsz 1 további AE-t a Szféráról, ahonnan 
elnyelsz és kapsz 1 további AE-t a közös 
készletből.

JÓAKARAT (BENEVOLENCE)



 
 

Élni úgy a legnagyszerűbb...

...ha másokért teszed.

NAGYVONALÚSÁG (GENEROSITY)

Ez az Érzelem osztozkodásra ösztönzi a 
többieket. Mikor egy Derű Szellem bár-
mennyi Esszenciát kap, az egyik ilyen jelzőt 
Nagyvonalúságnak adhatja, még akkor is, 
ha a Derű Szellem nem szomszédos vele.

Ez az Érzelem a legjobbat akarja a csapat-
nak. Miután Önzetlenséget játékba hozod, 
azonnal átmozgathatsz róla 2 Esszencia-
jelzőt egy vagy két másik Derű Érzelemre.

ÖNZETLENSÉG (SELFNESSLESS)



 

Mikor semmi sem
jön össze...

...én akkor is ott leszek neked.

DERŰLÁTÁS (OPTIMISM)

Egy jó Érzelmet nehéz elnyomni.
Nem vehető le az utolsó Esszenciajelző De-
rűlátásról az Elfojtás Akcióval (sem bármely 
Elfojtás Akció fejlesztéssel).

Reményt nem lehet Elfojtani.

REMÉNY (HOPE)



 

 

Érezd az erőt magadban...

...és mások is megérzik!

MAGABIZTOSSÁG (CONFIDENCE)

Magabiztosság a sikerért van itt.
Mikor Magabiztosságot játékba hozod, 
adhatsz neki annyi további Esszenciát a 
közös készletből, ahány elérhető Ambíciója 
van a csapatodnak, fizess 1 AE-t minden 
további Esszenciáért.

Amíg Önbecsülés játékban van, mikor 
elköltesz egy Ambíciót, levehetsz 1 Esszen-
ciát Önbecsülésről és a Szellemtábládra 
helyezheted. Megérdemled.

ÖNBECSÜLÉS (SELF-RESPECT)



 

 

Ismerd az értékeid...

...és légy büszke!

ÖNÉRZET (SELF-ESTEEM)

Ez az Érzelem hisz benned. Mikor Önérzetet 
játékba hozod, használj fel egy tetszőleges 
Hangulatjelölőt, hogy feloldd vagy fejleszd 
bármely Szellemakciódat.
(Ez úgy működik mint az Ambícióképesség.)

Méltóság tartja fent a Szellemed. Mikor 
használod az Elnyelésképességed, elle-
nőrizd Méltóság Triádját. Ha a Szellemed 
szomszédos ezen Triád bármely kártya-
helyével, felhasználhatsz egy tetszőleges 
Hangulatjelölőt, hogy feloldd vagy fejleszd 
bármely Szellemakciódat. 
(Ez úgy működik mint az Ambícióképesség.)

MÉLTÓSÁG (DIGNITY)



 
 
 

Hallgass a belső hangodra...

...hogy békességben  
légy a világgal.

NYUGALOM (TRANQUILITY)

Egy pillanatig csak lazíts és frissítsd fel 
önmagad. Mikor Nyugalmat játékba 
hozod, válaszd ki a következő előnyök 
egyikét:

• kapsz 1 Esszenciát;
• vagy kapsz 2 AE-t;
• vagy húzz 1 Érzelemkártyát.

Ideje meditálni. Mikor használod az El-
nyelésképességed, ellenőrizd Higgadtság 
Triádját. Ha a Szellemed szomszédos ezen 
Triád bármely kártyahelyével, válaszd ki a 
következő előnyök egyikét:

•  kapsz 1 Esszenciát;
•  vagy kapsz 2 AE-t;
•  vagy húzz 1 Érzelemkártyát.

HIGGADTSÁG (SERENITY)




