
Love (Szerelem)   A oldal   POWER (Szellem Képessége): Mikor használod az Elnyelésképességét, +1 Akaraterő (AE) kapsz, a közös készletből minden szomszédos DERŰ Erőd után.

Mozgás: (1 AE) 
Egy út mentén olyan szomszédos mezőre mozoghat, amelyen nincs ellenfél.

Sietség: (1 AE) 
Mozoghatsz +1 mezőt (de csak 
1-et) Ezzel áthaladhatsz (de nem 
állhatsz meg) olyan mezőn, amelyen az 
ellenfél Szelleme tartózkodik.

Leküzdés: (1 AE) 
A mozgást befejezheted egy ellenfél 
Szelleme által elfoglalt mezőn

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

INVOKE: Érzelem ébresztés: (2 AE) 
1) Egy Érzelem kijátszása a kezedből a Szellemeddel szomszédos üres 
kártyahelyre 2) Azonnal tegyél a Szellemtábládról Esszenciát az Érzelem 
árnyékolt Esszenciamezőjére 3) Számoljátok újra a Birodalmak és 
Határvidékek irányítását.

Támogatás: (1 Ambíció)
Az érzelem 1 újabb Esszenciát kap a 
közös készletből.

Belső Kényszer: (2 AE)
 Az alap Esszenciát a sajátod helyett a 
közös készletből veheted el.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

QUELL: Érzelem elfojtás: (2 AE + 1 Ambíció) Egyensúly érzelmet elfojthat 
1) A kezedben kell lennie egy Érzelemnek, mely Hangulatának a színe 
megegyezik az ellenséges Érzelmével. [bármilyen szín működik a Bleakness 
és Brightness] 2) Fedd fel a kártyádat és távolítsd el a jobboldali Esszenciát az
elfojtott Érzelemről. (Az Esszencia a közös készletbe kerül. A felfedett kártya a 
kezedben marad) 3a) Ha az Érzelemről elfogyott az Esszencia, vedd le a 
tábláról és dobd el. A Gyenge Érzelmek az Érzelempakli aljára, az Erős 
Érzelmek pedig a saját paklijukba kerülnek. 3b) Amikor kártyát kell dobni, a 
Gyenge Érzelmet helyezd felfelé fordítva az Érzelempaklid aljára, az Erős 
Érzelmet pedig az Erős Érzelem pakliba.

Elnyomás: (2 AE) 
Eltávolíthatsz további 1 Esszenciát. (De 
nem költhetsz el 4 AE-t, hogy további 2 
Esszenciát távolíts el.)

Megszüntetés: (1 AE) 
Nem szükséges felfedned kártyát a 
kezedből egy Érzelem elfojtásához. Ez azt 
jelenti, hogy akár kártya nélkül is elfojthatsz
egy Érzelmet.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

FORTIFY: Erődítés: (3 AE) 
1) Az Akció akkor hajtható végre, ha az ellenfél nem irányítja a Birodalmat és 
az Erődhely üres 2) Helyezz egy Kisebb Töredéket az üres Erődhelyre, és 
tegyél egy +1-es Intenzitásjelölőt a mező fölé.
FONTOS: Ha egyik csapat sem irányítja a Birodalmat, az Erődöt megépítő 
csapat veszi át az irányítást a Birodalomban.

Megemelés: (1 Ambíció)
A csapatodnak kell irányítani a 
Birodalmat. 1) Cserélj csapatodon belül 
1 kisebb töredéketeket 1 nagyobbra 2) 
Intenzitásjelölőt +1-ről +2-re állítsd.

Lerombolás: (1 AE + 1 Ambíció)
• Csak, ha szomszédos vagy 1 ellenfél 
Töredékét tartalmazó Erőd-hellyel! 
• Használható akkor is, ha az ellenfél 
irányítja a Birodalmat.
• Ha a szükséges Töredék nem elérhető, 
az Akciót nem hajthatod végre.
1a) Távolítsd el az ellenfél Kisebb 
Töredékét (és a +1 Intenzitásjelölőt) 1b) 
Cseréld le az ellenfél Nagyobb Töredékét 
Kisebbre és fordítsd meg a +2 
Intenzitásjelölőt a +1-es oldalára. 
2) +1 akciót kapsz erre a körre.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

EMPOWER: Érzelem megerősítés (3 AE) 
1) A csapatod egyik Érzelmének megerősítéséhez a Szellemfigurádnak az 
adott Érzelemmel szomszédos mezőn kell állnia 2) Csak Gyenge Érzelmet 
lehet Megerősíteni, ha a rajta lévő Esszenciák száma eléri vagy meghaladja a 
Megerősítés-küszöböt
3) Cseréld le a az Erős Érzelempakliból. Dobd el a Gyenge Érzelmet és tedd 
át a rajta lévő Esszenciákat az Erős Érzelem lapjára 4) Minden más jelölőt, 
ami az Érzelmen volt, el kell dobni. FONTOS:: Abban a ritka esetben, ha az 
Erős Érzelem minden példánya játékban van, a Gyenge Érzelmet nem tudod 
Megerősíteni.

Erő Becsatornázás: (1 Ambíció) 
A Gyenge Érzelem megerősítése előtt, 
tegyél rá 1 Esszenciát a közös 
készletből a Szabad Esszencia-helyre. 
Ez segít Megerősíteni egy Érzelmet, ami
egyébként nem érné el a küszöböt.

Érzelmi Kitörés: (1 AE)
A szomszédos Érzelem megerősítése 
helyett, a táblán lévő bármely Érzelmet 
megerősítheted, ha az a többi feltételnek 
megfelel.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül



Love (Szerelem)   B oldal   POWER (Szellem Képessége): Mikor használod az Elnyelésképességét, +1 Akaraterő (AE) kapsz, a közös készletből minden szomszédos DERŰ Erőd után.

Mozgás: (1 AE) 
Egy út mentén olyan szomszédos mezőre mozoghat, amelyen nincs ellenfél.

Sietség: (1 AE) 
Mozoghatsz +1 mezőt (de csak 
1-et) Ezzel áthaladhatsz (de nem 
állhatsz meg) olyan mezőn, amelyen az 
ellenfél Szelleme tartózkodik.

Leküzdés: INGYENES 
A mozgást befejezheted egy ellenfél 
Szelleme által elfoglalt mezőn

Ölelés (+1 AE): 
Ha egy DERŰ Érzelemmel 
szomszédos mezőn fejezed 
be a mozgást, rátehetsz 1 
Esszenciát.

INVOKE: Érzelem ébresztés: (2 AE) 
1) Egy Érzelem kijátszása a kezedből a Szellemeddel szomszédos üres 
kártyahelyre 2) Azonnal tegyél a Szellemtábládról Esszenciát az Érzelem 
árnyékolt Esszenciamezőjére 3) Számoljátok újra a Birodalmak és 
Határvidékek irányítását.

Támogatás: (1 Ambíció)
Az érzelem 1 újabb Esszenciát kap a 
közös készletből

Szoros kötelék (1 AE) 
Az Érzelmet egy DERŰ Érzelem 
szomszédságában ébreszted fel, a 
szükséges Esszenciát a közös 
készletből veheted el a sajátod helyett.
SZOMSZÉDOSSÁG: Minden Érzelem 
kártyahely 2 másikkal szomszédos. 
Tehát 2 kártyahely ugyanabban a 
Birodalomban szomszédos egymással.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

QUELL: Érzelem elfojtás: (2 AE + 1 Ambíció) Egyensúly érzelmet elfojthat
1) A kezedben kell lennie egy Érzelemnek, mely Hangulatának a színe 
megegyezik az ellenséges Érzelmével. [bármilyen szín működik a Bleakness 
és Brightness] 2) Fedd fel a kártyádat és távolítsd el a jobboldali Esszenciát az
elfojtott Érzelemről. (Az Esszencia a közös készletbe kerül. A felfedett kártya a 
kezedben marad) 3a) Ha az Érzelemről elfogyott az Esszencia, vedd le a 
tábláról és dobd el. A Gyenge Érzelmek az Érzelempakli aljára, az Erős 
Érzelmek pedig a saját paklijukba kerülnek. 3b) Amikor kártyát kell dobni, a 
Gyenge Érzelmet helyezd felfelé fordítva az Érzelempaklid aljára, az Erős 
Érzelmet pedig az Erős Érzelem pakliba.

Elnyomás: (2 AE) 
Eltávolíthatsz további 1 Esszenciát. (De 
nem költhetsz el 4 AE-t, hogy további 2 
Esszenciát távolíts el.)

Hazai Pálya (+1 AE): 
Ha elfojtasz egy DERŰ Erőddel 
szomszédos Birodalom kártyahelyen, 
kapsz 1 Ambíciót 

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

FORTIFY: Erődítés: (3 AE) 
1) Az Akció akkor hajtható végre, ha az ellenfél nem irányítja a Birodalmat és 
az Erődhely üres 2) Helyezz egy Kisebb Töredéket az üres Erődhelyre, és 
tegyél egy +1-es Intenzitásjelölőt a mező fölé.
FONTOS: Ha egyik csapat sem irányítja a Birodalmat, az Erődöt megépítő 
csapat veszi át az irányítást a Birodalomban.

Áttörés a Sötétségen: INGYENES
Erődíthetsz az ellenfél által irányított 
Birodalomban. 
(Csak ha az Erődhely üres.) 

Lerombolás: (3 AE)
• Csak, ha szomszédos vagy 1 ellenfél 
Töredékét tartalmazó Erőd-hellyel! 
• Használható akkor is, ha az ellenfél 
irányítja a Birodalmat.
• Ha a szükséges Töredék nem 
elérhető, az Akciót nem hajthatod végre.
1a) Távolítsd el az ellenfél Kisebb 
Töredékét (és a +1 Intenzitásjelölőt) 1b)
Cseréld le az ellenfél Nagyobb 
Töredékét Kisebbre és fordítsd meg a 
+2 Intenzitásjelölőt a +1-es oldalára. 
2) +1 akciót kapsz erre a körre.

Várőrség  (+1 Ambíció)
Az új Erőd megépítéséért 
kapott bónuszból, egy 
Érzelmet ébreszthetsz 
ugyanabban a Birodalom üres
kártyahelyén. Ez lehet 
Határvidék is. FONTOS: Az 
Ébresztés összes szabálya 
érvényes (feloldhatod vagy 
fejlesztheted az akciót, be kell
fizetni az Akaraterőt, 
használhatod a fejlesztéseit)

EMPOWER: Érzelem megerősítés (3 AE) Egyensúly érzelmet elfojthat
1) A csapatod egyik Érzelmének megerősítéséhez a Szellemfigurádnak az 
adott Érzelemmel szomszédos mezőn kell állnia 2) Csak Gyenge Érzelmet 
lehet Megerősíteni, ha a rajta lévő Esszenciák száma eléri vagy meghaladja a 
Megerősítés-küszöböt 3) Cseréld le a az Erős Érzelempakliból. Dobd el a 
Gyenge Érzelmet és tedd át a rajta lévő Esszenciákat az Erős Érzelem lapjára 
4) Minden más jelölőt, ami az Érzelmen volt, el kell dobni. FONTOS:: Abban a 
ritka esetben, ha az Erős Érzelem minden példánya játékban van, a Gyenge 
Érzelmet nem tudod Megerősíteni.

Felvidítás: INGYENES
A Megerősítés akció után az eldobott 
Gyenge Érzelem Hanguatával 
megegyező Hangulatjelölővel 
feloldhatod vagy fejlesztheted az egyik 
Szellemakciódat.

Érzelmi Kitörés: (1 AE)
A szomszédos Érzelem megerősítése 
helyett, a táblán lévő bármely Érzelmet 
megerősítheted, ha az a többi 
feltételnek megfelel.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül



Delight (Gyönyör)   A oldal   POWER (Szellem Képessége): Mikor Gyönyör 4 vagy több Akaraterőt kap az Elnyelésképességével, húzhat egy kártyát.

Mozgás: (1 AE) 
Egy út mentén olyan szomszédos mezőre mozoghat, amelyen nincs ellenfél.

Sietség: (1 AE) 
Mozoghatsz +1 mezőt (de csak 
1-et) Ezzel áthaladhatsz (de nem 
állhatsz meg) olyan mezőn, amelyen az 
ellenfél Szelleme tartózkodik.

Leküzdés: (1 AE) 
A mozgást befejezheted egy ellenfél 
Szelleme által elfoglalt mezőn

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

INVOKE: Érzelem ébresztés: (2 AE) 
1) Egy Érzelem kijátszása a kezedből a Szellemeddel szomszédos üres 
kártyahelyre 2) Azonnal tegyél a Szellemtábládról Esszenciát az Érzelem 
árnyékolt Esszenciamezőjére 3) Számoljátok újra a Birodalmak és 
Határvidékek irányítását.

Támogatás: (1 Ambíció)
Az érzelem 1 újabb Esszenciát kap a 
közös készletből.

Belső Kényszer: (2 AE)
Az alap Esszenciát a sajátod helyett a 
közös készletből veheted el.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

QUELL: Érzelem elfojtás: (2AE + 1 Ambíció) Egyensúly érzelmet elfojthat
1) A kezedben kell lennie egy Érzelemnek, mely Hangulatának a színe 
megegyezik az ellenséges Érzelmével. [bármilyen szín működik a Bleakness 
és Brightness] 2) Fedd fel a kártyádat és távolítsd el a jobboldali Esszenciát az
elfojtott Érzelemről. (Az Esszencia a közös készletbe kerül. A felfedett kártya a 
kezedben marad) 3a) Ha az Érzelemről elfogyott az Esszencia, vedd le a 
tábláról és dobd el. A Gyenge Érzelmek az Érzelempakli aljára, az Erős 
Érzelmek pedig a saját paklijukba kerülnek. 3b) Amikor kártyát kell dobni, a 
Gyenge Érzelmet helyezd felfelé fordítva az Érzelempaklid aljára, az Erős 
Érzelmet pedig az Erős Érzelem pakliba.

Elnyomás: (2 AE) 
Eltávolíthatsz további 1 Esszenciát. (De 
nem költhetsz el 4 AE-t, hogy további 2 
Esszenciát távolíts el.)

Megszüntetés: (1 AE) 
Nem szükséges felfedned kártyát a 
kezedből egy Érzelem elfojtásához. Ez azt 
jelenti, hogy akár kártya nélkül is elfojthatsz
egy Érzelmet.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

FORTIFY: Erődítés: (3 AE) 
1) Az Akció akkor hajtható végre, ha az ellenfél nem irányítja a Birodalmat és 
az Erődhely üres 2) Helyezz egy Kisebb Töredéket az üres Erődhelyre, és 
tegyél egy +1-es Intenzitásjelölőt a mező fölé.
FONTOS: Ha egyik csapat sem irányítja a Birodalmat, az Erődöt megépítő 
csapat veszi át az irányítást a Birodalomban.

Megemelés: (1 Ambíció)
A csapatodnak kell irányítani a 
Birodalmat. 1) Cserélj csapatodon belül 
1 kisebb töredéketeket 1 nagyobbra 2) 
Intenzitásjelölőt +1-ről +2-re állítsd.

Lerombolás: (1 AE + 1 Ambíció)
• Csak, ha szomszédos vagy 1 ellenfél 
Töredékét tartalmazó Erőd-hellyel! 
• Használható akkor is, ha az ellenfél 
irányítja a Birodalmat.
• Ha a szükséges Töredék nem elérhető, 
az Akciót nem hajthatod végre.
1a) Távolítsd el az ellenfél Kisebb 
Töredékét (és a +1 Intenzitásjelölőt 1b) 
Cseréld le az ellenfél Nagyobb Töredékét 
Kisebbre és fordítsd meg a +2 
Intenzitásjelölőt a +1-es oldalára. 
2) +1 akciót kapsz erre a körre.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

EMPOWER: Érzelem megerősítés (3 AE) 
1) A csapatod egyik Érzelmének megerősítéséhez a Szellemfigurádnak az 
adott Érzelemmel szomszédos mezőn kell állnia 2) Csak Gyenge Érzelmet 
lehet Megerősíteni, ha a rajta lévő Esszenciák száma eléri vagy meghaladja a 
Megerősítés-küszöböt
3) Cseréld le a az Erős Érzelempakliból. Dobd el a Gyenge Érzelmet és tedd 
át a rajta lévő Esszenciákat az Erős Érzelem lapjára 4) Minden más jelölőt, 
ami az Érzelmen volt, el kell dobni. FONTOS:: Abban a ritka esetben, ha az 
Erős Érzelem minden példánya játékban van, a Gyenge Érzelmet nem tudod 
Megerősíteni.

Erő Becsatornázás: (1 Ambíció) 
A Gyenge Érzelem megerősítése előtt, 
tegyél rá 1 Esszenciát a közös 
készletből a Szabad Esszencia-helyre. 
Ez segít Megerősíteni egy Érzelmet, ami
egyébként nem érné el a küszöböt.

Érzelmi Kitörés: (1 AE)
A szomszédos Érzelem megerősítése 
helyett, a táblán lévő bármely Érzelmet 
megerősítheted, ha az a többi feltételnek 
megfelel.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül



Delight (Gyönyör)   B oldal   POWER (Szellem Képessége): Mikor Gyönyör 4 vagy több Akaraterőt kap az Elnyelésképességével, húzhat egy kártyát.

Mozgás: (1 AE)
Egy út mentén olyan szomszédos mezőre mozoghat, amelyen nincs ellenfél.

Sietség: (1 AE) 
Mozoghatsz +1 mezőt (de csak 
1-et) Ezzel áthaladhatsz (de nem 
állhatsz meg) olyan mezőn, amelyen az 
ellenfél Szelleme tartózkodik.

Lökés: (1 AE)
1) Lépésedet egy ellenfél által elfoglalt 
helyen végzed. 2) Tedd át az ott lévő 
Szellemet egy szomszédos mezőre. 
FONTOS: Ez a hely lehetséges olyan is 
ahol a csapatársad áll.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

INVOKE: Érzelem ébresztés: (2 AE) 
1) Egy Érzelem kijátszása a kezedből a Szellemeddel szomszédos üres 
kártyahelyre 2) Azonnal tegyél a Szellemtábládról Esszenciát az Érzelem 
árnyékolt Esszenciamezőjére 3) Számoljátok újra a Birodalmak és 
Határvidékek irányítását.

Idézés: (1 AE)
Ébresztés akcióval a kezedben lévő 
kártya helyett ébresztheted a paklid 
legfelső lapját.

Belső Kényszer: (2 AE)
 Az alap Esszenciát a sajátod helyett a 
közös készletből veheted el.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

QUELL: Érzelem elfojtás: (2 AE + 1 Ambíció) Egyensúly érzelmet elfojthat
1) A kezedben kell lennie egy Érzelemnek, mely Hangulatának a színe 
megegyezik az ellenséges Érzelmével. [bármilyen szín működik a Bleakness 
és Brightness] 2) Fedd fel a kártyádat és távolítsd el a jobboldali Esszenciát az
elfojtott Érzelemről. (Az Esszencia a közös készletbe kerül. A felfedett kártya a 
kezedben marad) 3a) Ha az Érzelemről elfogyott az Esszencia, vedd le a 
tábláról és dobd el. A Gyenge Érzelmek az Érzelempakli aljára, az Erős 
Érzelmek pedig a saját paklijukba kerülnek. 3b) Amikor kártyát kell dobni, a 
Gyenge Érzelmet helyezd felfelé fordítva az Érzelempaklid aljára, az Erős 
Érzelmet pedig az Erős Érzelem pakliba.

Elnyomás: (2 AE) 
Eltávolíthatsz további 1 Esszenciát. (De 
nem költhetsz el 4 AE-t, hogy további 2 
Esszenciát távolíts el.)

Tisztító Fény: (1 AE)
1) Elfojthatsz egy veled nem szomszédos 
Érzelmet.
2) A végrehajtás során felfedett lapot dobd 
el.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

FORTIFY: Erődítés: (3 AE) 
1) Az Akció akkor hajtható végre, ha az ellenfél nem irányítja a Birodalmat és 
az Erődhely üres 2) Helyezz egy Kisebb Töredéket az üres Erődhelyre, és 
tegyél egy +1-es Intenzitásjelölőt a mező fölé.
FONTOS: Ha egyik csapat sem irányítja a Birodalmat, az Erődöt megépítő 
csapat veszi át az irányítást a Birodalomban.

Megemelés: (1 Ambíció)
A csapatodnak kell irányítani a 
Birodalmat. 1) Cserélj csapatodon belül 
1 kisebb töredéketeket 1 nagyobbra 2) 
Intenzitásjelölőt +1-ről +2-re állítsd.

Lerombolás: (1 AE + 1 Ambíció)
• Csak, ha szomszédos vagy 1 ellenfél 
Töredékét tartalmazó Erőd-hellyel! 
• Használható akkor is, ha az ellenfél 
irányítja a Birodalmat.
• Ha a szükséges Töredék nem elérhető, 
az Akciót nem hajthatod végre.
1a) Távolítsd el az ellenfél Kisebb 
Töredékét (és a +1 Intenzitásjelölőt) 1b) 
Cseréld le az ellenfél Nagyobb Töredékét 
Kisebbre és fordítsd meg a +2 
Intenzitásjelölőt a +1-es oldalára. 
2) +1 akciót kapsz erre a körre.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

EMPOWER: Érzelem megerősítés (3 AE)     
1) A csapatod egyik Érzelmének megerősítéséhez a Szellemfigurádnak az 
adott Érzelemmel szomszédos mezőn kell állnia 2) Csak Gyenge Érzelmet 
lehet Megerősíteni, ha a rajta lévő Esszenciák száma eléri vagy meghaladja a 
Megerősítés-küszöböt
3) Cseréld le a az Erős Érzelempakliból. Dobd el a Gyenge Érzelmet és tedd 
át a rajta lévő Esszenciákat az Erős Érzelem lapjára 4) Minden más jelölőt, 
ami az Érzelmen volt, el kell dobni. FONTOS:: Abban a ritka esetben, ha az 
Erős Érzelem minden példánya játékban van, a Gyenge Érzelmet nem tudod 
Megerősíteni.

Étvágy: (1 AE):
A Megerősítés akció után húzz két lapot,
az egyiket tartsd meg, a másikat dobd el.

Érzelmi Kitörés: (1 AE)
A szomszédos Érzelem megerősítése 
helyett, a táblán lévő bármely Érzelmet 
megerősítheted, ha az a többi feltételnek 
megfelel.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül



Harmony (Harmónia)   A oldal   POWER (Szellem Képessége): Mikor kártyát dob el azért, hogy Hangulatjelölőt helyezhessen le, Harmónia eldobhat még egy kártyát, hogy még egy jelölőt 
letehessen. Az így lehelyezett jelölők az eldobott Érzelmek Hangulatától függetlenül bármilyenek lehetnek.

Mozgás: (1 AE)
Egy út mentén olyan szomszédos mezőre mozoghat, amelyen nincs ellenfél.

Sietség: (1 AE) 
Mozoghatsz +1 mezőt (de csak 
1-et) Ezzel áthaladhatsz (de nem 
állhatsz meg) olyan mezőn, amelyen az 
ellenfél Szelleme tartózkodik.

Leküzdés: (1 AE) 
A mozgást befejezheted egy ellenfél 
Szelleme által elfoglalt mezőn

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

INVOKE: Érzelem ébresztés: (2 AE) 
1) Egy Érzelem kijátszása a kezedből a Szellemeddel szomszédos üres 
kártyahelyre 2) Azonnal tegyél a Szellemtábládról Esszenciát az Érzelem 
árnyékolt Esszenciamezőjére 3) Számoljátok újra a Birodalmak és 
Határvidékek irányítását.

Támogatás: (1 Ambíció)
Az érzelem 1 újabb Esszenciát kap a 
közös készletből

Belső Kényszer: (2 AE)
 Az alap Esszenciát a sajátod helyett a 
közös készletből veheted el.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

QUELL: Érzelem elfojtás: (2 AE + 1 Ambíció) Egyensúly érzelmet elfojthat
1) A kezedben kell lennie egy Érzelemnek, mely Hangulatának a színe 
megegyezik az ellenséges Érzelmével. [bármilyen szín működik a Bleakness 
és Brightness] 2) Fedd fel a kártyádat és távolítsd el a jobboldali Esszenciát az
elfojtott Érzelemről. (Az Esszencia a közös készletbe kerül. A felfedett kártya a 
kezedben marad) 3a) Ha az Érzelemről elfogyott az Esszencia, vedd le a 
tábláról és dobd el. A Gyenge Érzelmek az Érzelempakli aljára, az Erős 
Érzelmek pedig a saját paklijukba kerülnek. 3b) Amikor kártyát kell dobni, a 
Gyenge Érzelmet helyezd felfelé fordítva az Érzelempaklid aljára, az Erős 
Érzelmet pedig az Erős Érzelem pakliba.

Elnyomás: (2 AE) 
Eltávolíthatsz további 1 Esszenciát. (De 
nem költhetsz el 4 AE-t, hogy további 2 
Esszenciát távolíts el.)

Megszüntetés: (1 AE) 
Nem szükséges felfedned kártyát a 
kezedből egy Érzelem elfojtásához. Ez azt 
jelenti, hogy akár kártya nélkül is elfojthatsz
egy Érzelmet.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

FORTIFY: Erődítés: (3 AE) 
1) Az Akció akkor hajtható végre, ha az ellenfél nem irányítja a Birodalmat és 
az Erődhely üres 2) Helyezz egy Kisebb Töredéket az üres Erődhelyre, és 
tegyél egy +1-es Intenzitásjelölőt a mező fölé.
FONTOS: Ha egyik csapat sem irányítja a Birodalmat, az Erődöt megépítő 
csapat veszi át az irányítást a Birodalomban.

Megemelés: (1 Ambíció)
A csapatodnak kell irányítani a 
Birodalmat. 1) Cserélj csapatodon belül 
1 kisebb töredéketeket 1 nagyobbra 2) 
Intenzitásjelölőt +1-ről +2-re állítsd.

Lerombolás: (1 AE + 1 Ambíció)
• Csak, ha szomszédos vagy 1 ellenfél 
Töredékét tartalmazó Erőd-hellyel! 
• Használható akkor is, ha az ellenfél 
irányítja a Birodalmat.
• Ha a szükséges Töredék nem elérhető, 
az Akciót nem hajthatod végre.
1a) Távolítsd el az ellenfél Kisebb 
Töredékét (és a +1 Intenzitásjelölőt) 1b) 
Cseréld le az ellenfél Nagyobb Töredékét 
Kisebbre és fordítsd meg a +2 
Intenzitásjelölőt a +1-es oldalára. 
2) +1 akciót kapsz erre a körre.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

EMPOWER: Érzelem megerősítés (3 AE) 
1) A csapatod egyik Érzelmének megerősítéséhez a Szellemfigurádnak az 
adott Érzelemmel szomszédos mezőn kell állnia 2) Csak Gyenge Érzelmet 
lehet Megerősíteni, ha a rajta lévő Esszenciák száma eléri vagy meghaladja a 
Megerősítés-küszöböt
3) Cseréld le a az Erős Érzelempakliból. Dobd el a Gyenge Érzelmet és tedd 
át a rajta lévő Esszenciákat az Erős Érzelem lapjára 4) Minden más jelölőt, 
ami az Érzelmen volt, el kell dobni. FONTOS:: Abban a ritka esetben, ha az 
Erős Érzelem minden példánya játékban van, a Gyenge Érzelmet nem tudod 
Megerősíteni.

Erő Becsatornázás: (1 Ambíció) 
A Gyenge Érzelem megerősítése előtt, 
tegyél rá 1 Esszenciát a közös 
készletből a Szabad Esszencia-helyre. 
Ez segít Megerősíteni egy Érzelmet, ami
egyébként nem érné el a küszöböt.

Érzelmi Kitörés: (1 AE)
A szomszédos Érzelem megerősítése 
helyett, a táblán lévő bármely Érzelmet 
megerősítheted, ha az a többi feltételnek 
megfelel.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül



Harmony (Harmónia)   B oldal   POWER (Szellem Képessége): Mikor kártyát dob el azért, hogy Hangulatjelölőt helyezhessen le, Harmónia eldobhat még egy kártyát, hogy még egy jelölőt 
letehessen. Az így lehelyezett jelölők az eldobott Érzelmek Hangulatától függetlenül bármilyenek lehetnek.

Mozgás: (1 AE)
Egy út mentén olyan szomszédos mezőre mozoghat, amelyen nincs ellenfél.

Repülés: (1 AE)
2 extra mezőt is mozoghatsz.
Ezzel áthaladhatsz (de nem 
állhatsz meg) olyan mezőn, amelyen az 
ellenfél Szelleme tartózkodik.

Leküzdés: INGYENES
A mozgást befejezheted egy ellenfél 
Szelleme által elfoglalt mezőn

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

INVOKE: Érzelem ébresztés: (2 AE) 
1) Egy Érzelem kijátszása a kezedből a Szellemeddel szomszédos üres 
kártyahelyre 2) Azonnal tegyél a Szellemtábládról Esszenciát az Érzelem 
árnyékolt Esszenciamezőjére 3) Számoljátok újra a Birodalmak és 
Határvidékek irányítását.

Étvágy: (1 AE)
Az Ébresztés akció után húzz 1 lapot.

Belső Kényszer: (2 AE)
 Az alap Esszenciát a sajátod helyett a 
közös készletből veheted el.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

QUELL: Érzelem elfojtás: (2 AE + 1 Ambíció) Egyensúly érzelmet elfojthat
1) A kezedben kell lennie egy Érzelemnek, mely Hangulatának a színe 
megegyezik az ellenséges Érzelmével. [bármilyen szín működik a Bleakness 
és Brightness] 2) Fedd fel a kártyádat és távolítsd el a jobboldali Esszenciát az
elfojtott Érzelemről. (Az Esszencia a közös készletbe kerül. A felfedett kártya a 
kezedben marad) 3a) Ha az Érzelemről elfogyott az Esszencia, vedd le a 
tábláról és dobd el. A Gyenge Érzelmek az Érzelempakli aljára, az Erős 
Érzelmek pedig a saját paklijukba kerülnek. 3b) Amikor kártyát kell dobni, a 
Gyenge Érzelmet helyezd felfelé fordítva az Érzelempaklid aljára, az Erős 
Érzelmet pedig az Erős Érzelem pakliba.

Leigázás:  (1 Ambíció)
Akár 2 további Esszenciát is levehetsz 
az elfojtott Érzelemről.

Megszüntetés: (1 AE) 
Nem szükséges felfedned kártyát a 
kezedből egy Érzelem elfojtásához. Ez azt 
jelenti, hogy akár kártya nélkül is elfojthatsz
egy Érzelmet.

Érzelmi Körforgás: 
INGYENES
Ha leveszed az utolsó 
Esszenciát is egy BORÚ 
Érzelemről ezzel az 
Elfojtás Akcióval, húzz 1 
lapot.

FORTIFY: Erődítés: (3 AE) 
1) Az Akció akkor hajtható végre, ha az ellenfél nem irányítja a Birodalmat és 
az Erődhely üres 2) Helyezz egy Kisebb Töredéket az üres Erődhelyre, és 
tegyél egy +1-es Intenzitásjelölőt a mező fölé.
FONTOS: Ha egyik csapat sem irányítja a Birodalmat, az Erődöt megépítő 
csapat veszi át az irányítást a Birodalomban.

Eredetre Hangolódás: 
(1 AE + 1 Ambíció)
Ha a csapatodnak  (DERŰNEK) Kisebb 
Töredéke van az Erődhelyen.
FONTOS: Akkor is alkalmazható ha az 
ellenfél irányítja a Birodalmat.
1) Add hozzá ezt a Töredéket a 
Személyiséghez. 2) Távolítsd el a +1 
Intenzitásjelölőt 3) Számoljátok újra a 
Birodalom irányítását.

Lerombolás: (1 AE + 1 Ambíció)
• Csak, ha szomszédos vagy 1 ellenfél 
Töredékét tartalmazó Erőd-hellyel! 
• Használható akkor is, ha az ellenfél 
irányítja a Birodalmat.
• Ha a szükséges Töredék nem elérhető, 
az Akciót nem hajthatod végre.
1a) Távolítsd el az ellenfél Kisebb 
Töredékét (és a +1 Intenzitásjelölőt) 1b) 
Cseréld le az ellenfél Nagyobb Töredékét 
Kisebbre és fordítsd meg a +2 
Intenzitásjelölőt a +1-es oldalára. 
2) +1 akciót kapsz erre a körre.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

EMPOWER: Érzelem megerősítés (3 AE) 
1) A csapatod egyik Érzelmének megerősítéséhez a Szellemfigurádnak az 
adott Érzelemmel szomszédos mezőn kell állnia 2) Csak Gyenge Érzelmet 
lehet Megerősíteni, ha a rajta lévő Esszenciák száma eléri vagy meghaladja a 
Megerősítés-küszöböt
3) Cseréld le a az Erős Érzelempakliból. Dobd el a Gyenge Érzelmet és tedd 
át a rajta lévő Esszenciákat az Erős Érzelem lapjára 4) Minden más jelölőt, 
ami az Érzelmen volt, el kell dobni. FONTOS:: Abban a ritka esetben, ha az 
Erős Érzelem minden példánya játékban van, a Gyenge Érzelmet nem tudod 
Megerősíteni.

Erő Becsatornázás: (1 Ambíció) 
A Gyenge Érzelem megerősítése előtt, 
tegyél rá 1 Esszenciát a közös 
készletből a Szabad Esszencia-helyre. 
Ez segít Megerősíteni egy Érzelmet, ami
egyébként nem érné el a küszöböt.

Megmentés:  (1 AE)
Mielőtt megerősítenéd valamelyik 
Érzelmet, megfizetve a költségét, tedd a 
Szellemfigurádat az Érzelemmel 
szomszédos Szellemmezők egyikére, 
akkor is, ha ott van valamelyik ellenfél 
Szellem.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül



Empathy (Empátia)   A oldal   POWER (Szellem Képessége): Az Empátiával szomszédos, vagy a vele szomszédosak melletti kártyahelyen lévő DERŰ Érzelmeket nem lehet elfojtani.

Mozgás: (1 AE)
Egy út mentén olyan szomszédos mezőre mozoghat, amelyen nincs ellenfél.

Sietség: (1 AE) 
Mozoghatsz +1 mezőt (de csak 
1-et) Ezzel áthaladhatsz (de nem 
állhatsz meg) olyan mezőn, amelyen az 
ellenfél Szelleme tartózkodik.

Leküzdés: (1 AE) 
A mozgást befejezheted egy ellenfél 
Szelleme által elfoglalt mezőn

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

INVOKE: Érzelem ébresztés: (2 AE) 
1) Egy Érzelem kijátszása a kezedből a Szellemeddel szomszédos üres 
kártyahelyre 2) Azonnal tegyél a Szellemtábládról Esszenciát az Érzelem 
árnyékolt Esszenciamezőjére 3) Számoljátok újra a Birodalmak és 
Határvidékek irányítását.

Támogatás: (1 Ambíció)
Az érzelem 1 újabb Esszenciát kap a 
közös készletből

Belső Kényszer: (2 AE)
 Az alap Esszenciát a sajátod helyett a 
közös készletből veheted el.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

QUELL: Érzelem elfojtás: (2 AE + 1 Ambíció) Egyensúly érzelmet elfojthat
1) A kezedben kell lennie egy Érzelemnek, mely Hangulatának a színe 
megegyezik az ellenséges Érzelmével. [bármilyen szín működik a Bleakness 
és Brightness] 2) Fedd fel a kártyádat és távolítsd el a jobboldali Esszenciát az
elfojtott Érzelemről. (Az Esszencia a közös készletbe kerül. A felfedett kártya a 
kezedben marad) 3a) Ha az Érzelemről elfogyott az Esszencia, vedd le a 
tábláról és dobd el. A Gyenge Érzelmek az Érzelempakli aljára, az Erős 
Érzelmek pedig a saját paklijukba kerülnek. 3b) Amikor kártyát kell dobni, a 
Gyenge Érzelmet helyezd felfelé fordítva az Érzelempaklid aljára, az Erős 
Érzelmet pedig az Erős Érzelem pakliba.

Elnyomás: (2 AE) 
Eltávolíthatsz további 1 Esszenciát. (De 
nem költhetsz el 4 AE-t, hogy további 2 
Esszenciát távolíts el.)

Megszüntetés: (1 AE) 
Nem szükséges felfedned kártyát a 
kezedből egy Érzelem elfojtásához. Ez azt 
jelenti, hogy akár kártya nélkül is elfojthatsz
egy Érzelmet.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

FORTIFY: Erődítés: (3 AE) 
1) Az Akció akkor hajtható végre, ha az ellenfél nem irányítja a Birodalmat és 
az Erődhely üres 2) Helyezz egy Kisebb Töredéket az üres Erődhelyre, és 
tegyél egy +1-es Intenzitásjelölőt a mező fölé.
FONTOS: Ha egyik csapat sem irányítja a Birodalmat, az Erődöt megépítő 
csapat veszi át az irányítást a Birodalomban.

Megemelés: (1 Ambíció)
A csapatodnak kell irányítani a 
Birodalmat. 1) Cserélj csapatodon belül 
1 kisebb töredéketeket 1 nagyobbra 2) 
Intenzitásjelölőt +1-ről +2-re állítsd.

Lerombolás: (1 AE + 1 Ambíció)
• Csak, ha szomszédos vagy 1 ellenfél 
Töredékét tartalmazó Erőd-hellyel! 
• Használható akkor is, ha az ellenfél 
irányítja a Birodalmat.
• Ha a szükséges Töredék nem elérhető, 
az Akciót nem hajthatod végre.
1a) Távolítsd el az ellenfél Kisebb 
Töredékét (és a +1 Intenzitásjelölőt) 1b) 
Cseréld le az ellenfél Nagyobb Töredékét 
Kisebbre és fordítsd meg a +2 
Intenzitásjelölőt a +1-es oldalára. 
2) +1 akciót kapsz erre a körre.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

EMPOWER: Érzelem megerősítés (3 AE) 
1) A csapatod egyik Érzelmének megerősítéséhez a Szellemfigurádnak az 
adott Érzelemmel szomszédos mezőn kell állnia 2) Csak Gyenge Érzelmet 
lehet Megerősíteni, ha a rajta lévő Esszenciák száma eléri vagy meghaladja a 
Megerősítés-küszöböt
3) Cseréld le a az Erős Érzelempakliból. Dobd el a Gyenge Érzelmet és tedd 
át a rajta lévő Esszenciákat az Erős Érzelem lapjára 4) Minden más jelölőt, 
ami az Érzelmen volt, el kell dobni. FONTOS:: Abban a ritka esetben, ha az 
Erős Érzelem minden példánya játékban van, a Gyenge Érzelmet nem tudod 
Megerősíteni.

Erő Becsatornázás: (1 Ambíció) 
A Gyenge Érzelem megerősítése előtt, 
tegyél rá 1 Esszenciát a közös 
készletből a Szabad Esszencia-helyre. 
Ez segít Megerősíteni egy Érzelmet, ami
egyébként nem érné el a küszöböt.

Érzelmi Kitörés: (1 AE)
A szomszédos Érzelem megerősítése 
helyett, a táblán lévő bármely Érzelmet 
megerősítheted, ha az a többi feltételnek 
megfelel.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül



Empathy (Empátia)   B oldal   POWER (Szellem Képessége): Az Empátiával szomszédos, vagy a vele szomszédosak melletti kártyahelyen lévő DERŰ Érzelmeket nem lehet elfojtani

Mozgás: (1 AE)
Egy út mentén olyan szomszédos mezőre mozoghat, amelyen nincs ellenfél.

Sietség: (1 AE) 
Mozoghatsz +1 mezőt (de csak 
1-et) Ezzel áthaladhatsz (de nem 
állhatsz meg) olyan mezőn, amelyen az 
ellenfél Szelleme tartózkodik.

Leküzdés: INGYENES
A mozgást befejezheted egy ellenfél
Szelleme által elfoglalt mezőn

Csere - bere: (1 AE) 
Cserélj helyet egy bármely 
Szellemmel, de nincs 
mozgás. FONTOS: A 
célterület nem tartalmazhat 
ellentétes Szellemet, hacsak 
nem rendelkezel Leküzdéssel.
* Ugyanez érvényes (Misery) 
Szenvedésre is.

INVOKE: Érzelem ébresztés: (2 AE) 
1) Egy Érzelem kijátszása a kezedből a Szellemeddel szomszédos üres 
kártyahelyre 2) Azonnal tegyél a Szellemtábládról Esszenciát az Érzelem 
árnyékolt Esszenciamezőjére 3) Számoljátok újra a Birodalmak és 
Határvidékek irányítását.

Adni  Jó:  (2  AE)
1) Eggyel több Esszenciát adhatsz az egyik 
Érzelemnek, mint amennyivel egyébként 
kezdene.2) Ezt az Esszenciát a sajátodból 
kell rátenned. 

Motiváció:  (3 AE)
Az Ébresztésakció után kapsz 1 
Ambíciót.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

QUELL: Érzelem elfojtás: (2 AE + 1 Ambíció) Egyensúly érzelmet elfojthat
1) A kezedben kell lennie egy Érzelemnek, mely Hangulatának a színe 
megegyezik az ellenséges Érzelmével. [bármilyen szín működik a Bleakness 
és Brightness] 2) Fedd fel a kártyádat és távolítsd el a jobboldali Esszenciát az
elfojtott Érzelemről. (Az Esszencia a közös készletbe kerül. A felfedett kártya a 
kezedben marad) 3a) Ha az Érzelemről elfogyott az Esszencia, vedd le a 
tábláról és dobd el. A Gyenge Érzelmek az Érzelempakli aljára, az Erős 
Érzelmek pedig a saját paklijukba kerülnek. 3b) Amikor kártyát kell dobni, a 
Gyenge Érzelmet helyezd felfelé fordítva az Érzelempaklid aljára, az Erős 
Érzelmet pedig az Erős Érzelem pakliba.

Elnyomás: (2 AE) 
Eltávolíthatsz további 1 Esszenciát. (De nem 
költhetsz el 4 AE-t, hogy további 2 Esszenciát
távolíts el.)

Megszüntetés: (1 AE) 
Nem szükséges felfedned kártyát a 
kezedből egy Érzelem elfojtásához. 
Ez azt jelenti, hogy akár kártya 
nélkül is elfojthatsz egy Érzelmet.

Átalakítás: INGYENES

Ha az Elfojtás akcióval az 
utolsó Esszenciát veszed le 
egy BORÚ Érzelemről, kapsz 
1 Esszenciát.

FORTIFY: Erődítés: (3 AE) 
1) Az Akció akkor hajtható végre, ha az ellenfél nem irányítja a Birodalmat és 
az Erődhely üres 2) Helyezz egy Kisebb Töredéket az üres Erődhelyre, és 
tegyél egy +1-es Intenzitásjelölőt a mező fölé.
FONTOS: Ha egyik csapat sem irányítja a Birodalmat, az Erődöt megépítő 
csapat veszi át az irányítást a Birodalomban.

Megemelés: (1 Ambíció)
A csapatodnak kell irányítani a Birodalmat. 1)
Cserélj csapatodon belül 1 kisebb 
töredéketeket 1 nagyobbra 2) 
Intenzitásjelölőt +1-ről +2-re állítsd.

Biztonságérzet: INGYENES
Az Erődítés akció után kapsz 1 
Esszenciát

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

EMPOWER: Érzelem megerősítés (3 AE) 
1) A csapatod egyik Érzelmének megerősítéséhez a Szellemfigurádnak az 
adott Érzelemmel szomszédos mezőn kell állnia 2) Csak Gyenge Érzelmet 
lehet Megerősíteni, ha a rajta lévő Esszenciák száma eléri vagy meghaladja a 
Megerősítés-küszöböt
3) Cseréld le a az Erős Érzelempakliból. Dobd el a Gyenge Érzelmet és tedd 
át a rajta lévő Esszenciákat az Erős Érzelem lapjára 4) Minden más jelölőt, 
ami az Érzelmen volt, el kell dobni. FONTOS:: Abban a ritka esetben, ha az 
Erős Érzelem minden példánya játékban van, a Gyenge Érzelmet nem tudod 
Megerősíteni.

Erő Becsatornázás: (1 Ambíció) 
A Gyenge Érzelem megerősítése előtt, tegyél
rá 1 Esszenciát a közös készletből a Szabad 
Esszencia-helyre. Ez segít Megerősíteni egy 
Érzelmet, ami egyébként nem érné el a 
küszöböt.

Érzelmi Kitörés: INGYENES
A szomszédos Érzelem 
megerősítése helyett, a táblán lévő 
bármely Érzelmet megerősítheted, 
ha az a többi feltételnek megfelel.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül



Misery (Szenvedés)   A oldal   POWER (Szellem Képessége): Mikor az Elnyelésképességét használja, Szenvedés egy szomszédos Szférából is választhat Akaraterőt. Ha így tesz, akkor ennek a 
Szférának a Szférabónuszát kapja meg, de ha így Kinyilatkoztatást vált ki, a választott Szférával szomszédos Erőd nem adható a Személyiséghez.

Mozgás: (1 AE)
Egy út mentén olyan szomszédos mezőre mozoghat, amelyen nincs ellenfél.

Sietség: (1 AE) 
Mozoghatsz +1 mezőt (de csak 
1-et) Ezzel áthaladhatsz (de nem 
állhatsz meg) olyan mezőn, amelyen az 
ellenfél Szelleme tartózkodik.

Leküzdés: (1 AE) 
A mozgást befejezheted egy ellenfél 
Szelleme által elfoglalt mezőn.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

INVOKE: Érzelem ébresztés: (2 AE) 
1) Egy Érzelem kijátszása a kezedből a Szellemeddel szomszédos üres 
kártyahelyre 2) Azonnal tegyél a Szellemtábládról Esszenciát az Érzelem 
árnyékolt Esszenciamezőjére 3) Számoljátok újra a Birodalmak és 
Határvidékek irányítását.

Támogatás: (1 Ambíció)
Az érzelem 1 újabb Esszenciát kap a 
közös készletből

Belső Kényszer: (2 AE)
 Az alap Esszenciát a sajátod helyett a 
közös készletből veheted el.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

QUELL: Érzelem elfojtás: (2 AE + 1 Ambíció) Egyensúly érzelmet elfojthat
1) A kezedben kell lennie egy Érzelemnek, mely Hangulatának a színe 
megegyezik az ellenséges Érzelmével. [bármilyen szín működik a Bleakness 
és Brightness] 2) Fedd fel a kártyádat és távolítsd el a jobboldali Esszenciát az
elfojtott Érzelemről. (Az Esszencia a közös készletbe kerül. A felfedett kártya a 
kezedben marad) 3a) Ha az Érzelemről elfogyott az Esszencia, vedd le a 
tábláról és dobd el. A Gyenge Érzelmek az Érzelempakli aljára, az Erős 
Érzelmek pedig a saját paklijukba kerülnek. 3b) Amikor kártyát kell dobni, a 
Gyenge Érzelmet helyezd felfelé fordítva az Érzelempaklid aljára, az Erős 
Érzelmet pedig az Erős Érzelem pakliba.

Elnyomás: (2 AE) 
Eltávolíthatsz további 1 Esszenciát. (De 
nem költhetsz el 4 AE-t, hogy további 2 
Esszenciát távolíts el.)

Megszüntetés: (1 AE) 
Nem szükséges felfedned kártyát a 
kezedből egy Érzelem elfojtásához. Ez azt 
jelenti, hogy akár kártya nélkül is elfojthatsz
egy Érzelmet.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

FORTIFY: Erődítés: (3 AE) 
1) Az Akció akkor hajtható végre, ha az ellenfél nem irányítja a Birodalmat és 
az Erődhely üres 2) Helyezz egy Kisebb Töredéket az üres Erődhelyre, és 
tegyél egy +1-es Intenzitásjelölőt a mező fölé.
FONTOS: Ha egyik csapat sem irányítja a Birodalmat, az Erődöt megépítő 
csapat veszi át az irányítást a Birodalomban.

Megemelés: (1 Ambíció)
A csapatodnak kell irányítani a 
Birodalmat. 1) Cserélj csapatodon belül 
1 kisebb töredéketeket 1 nagyobbra 2) 
Intenzitásjelölőt +1-ről +2-re állítsd.

Lerombolás: (1 AE + 1 Ambíció)
• Csak, ha szomszédos vagy 1 ellenfél 
Töredékét tartalmazó Erőd-hellyel! 
• Használható akkor is, ha az ellenfél 
irányítja a Birodalmat.
• Ha a szükséges Töredék nem elérhető, 
az Akciót nem hajthatod végre.
1a) Távolítsd el az ellenfél Kisebb 
Töredékét (és a +1 Intenzitásjelölőt) 1b) 
Cseréld le az ellenfél Nagyobb Töredékét 
Kisebbre és fordítsd meg a +2 
Intenzitásjelölőt a +1-es oldalára. 
2) +1 akciót kapsz erre a körre.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

EMPOWER: Érzelem megerősítés (3 AE) 
1) A csapatod egyik Érzelmének megerősítéséhez a Szellemfigurádnak az 
adott Érzelemmel szomszédos mezőn kell állnia 2) Csak Gyenge Érzelmet 
lehet Megerősíteni, ha a rajta lévő Esszenciák száma eléri vagy meghaladja a 
Megerősítés-küszöböt 3) Cseréld le a az Erős Érzelempakliból. Dobd el a 
Gyenge Érzelmet és tedd át a rajta lévő Esszenciákat az Erős Érzelem lapjára 
4) Minden más jelölőt, ami az Érzelmen volt, el kell dobni. FONTOS:: Abban a 
ritka esetben, ha az Erős Érzelem minden példánya játékban van, a Gyenge 
Érzelmet nem tudod Megerősíteni.

Erő Becsatornázás: (1 Ambíció) 
A Gyenge Érzelem megerősítése előtt, 
tegyél rá 1 Esszenciát a közös 
készletből a Szabad Esszencia-helyre. 
Ez segít Megerősíteni egy Érzelmet, ami
egyébként nem érné el a küszöböt.

Érzelmi Kitörés: (1 AE)
A szomszédos Érzelem megerősítése 
helyett, a táblán lévő bármely Érzelmet 
megerősítheted, ha az a többi feltételnek 
megfelel.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül



Misery (Szenvedés)   B oldal   POWER (Szellem Képessége): Mikor az Elnyelésképességét használja, Szenvedés egy szomszédos Szférából is választhat Akaraterőt. Ha így tesz, akkor ennek a 
Szférának a Szférabónuszát kapja meg, de ha így Kinyilatkoztatást vált ki, a választott Szférával szomszédos Erőd nem adható a Személyiséghez.

Mozgás: (1 AE)
Egy út mentén olyan szomszédos mezőre mozoghat, amelyen nincs ellenfél.

Sietség: (1 AE) 
Mozoghatsz +1 mezőt (de csak 
1-et) Ezzel áthaladhatsz (de nem 
állhatsz meg) olyan mezőn, amelyen
az ellenfél Szelleme tartózkodik.

Leküzdés: INGYENES
A mozgást befejezheted egy ellenfél 
Szelleme által elfoglalt mezőn

Csere-bere: (1 AE) 
Cserélj helyet egy bármely 
Szellemmel, de nincs mozgás. 
FONTOS: A célterület nem 
tartalmazhat ellentétes 
Szellemet, hacsak nem 
rendelkezel Leküzdéssel. 
* Ugyanez érvényes (Empathy)
Empátiára is.

INVOKE: Érzelem ébresztés: (2 AE) 
1) Egy Érzelem kijátszása a kezedből a Szellemeddel szomszédos üres 
kártyahelyre 2) Azonnal tegyél a Szellemtábládról Esszenciát az Érzelem árnyékolt
Esszenciamezőjére 3) Számoljátok újra a Birodalmak és Határvidékek irányítását.

Támogatás: (1 Ambíció)
Az érzelem 1 újabb Esszenciát kap 
a közös készletből

Belső Kényszer: (2 AE)
 Az alap Esszenciát a sajátod helyett a 
közös készletből veheted el.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

QUELL: Érzelem elfojtás: (2 AE + 1 Ambíció) Egyensúly érzelmet elfojthat
1) A kezedben kell lennie egy Érzelemnek, mely Hangulatának a színe megegyezik
az ellenséges Érzelmével. [bármilyen szín működik a Bleakness és Brightness] 2) 
Fedd fel a kártyádat és távolítsd el a jobboldali Esszenciát az elfojtott Érzelemről. 
(Az Esszencia a közös készletbe kerül. A felfedett kártya a kezedben marad) 3a) 
Ha az Érzelemről elfogyott az Esszencia, vedd le a tábláról és dobd el. A Gyenge 
Érzelmek az Érzelempakli aljára, az Erős Érzelmek pedig a saját paklijukba 
kerülnek. 3b) Amikor kártyát kell dobni, a Gyenge Érzelmet helyezd felfelé fordítva 
az Érzelempaklid aljára, az Erős Érzelmet pedig az Erős Érzelem pakliba.

Elnyomás: (2 AE) 
Eltávolíthatsz további 1 Esszenciát. 
(De nem költhetsz el 4 AE-t, hogy 
további 2 Esszenciát távolíts el.)

Megszüntetés: (1 AE) 
Nem szükséges felfedned kártyát a 
kezedből egy Érzelem elfojtásához. Ez 
azt jelenti, hogy akár kártya nélkül is 
elfojthatsz egy Érzelmet.

Kiszárítás: INGYENES 
Az Elfojtás akció után vegyél el
1 Akaraterőt egy szomszédos 
Eredet Szféráról, amin 
legalább   2  Akaraterő   van   (a 
Szféra bónusza nem 
aktiválódik).

FORTIFY: Erődítés: (3 AE) 
1) Az Akció akkor hajtható végre, ha az ellenfél nem irányítja a Birodalmat és az 
Erődhely üres 2) Helyezz egy Kisebb Töredéket az üres Erődhelyre, és tegyél egy
+1-es Intenzitásjelölőt a mező fölé.
FONTOS: Ha egyik csapat sem irányítja a Birodalmat, az Erődöt megépítő csapat 
veszi át az irányítást a Birodalomban.

Megemelés: (2 AE)
• A csapatodnak kell irányítani a 
Birodalmat. 
1) Cserélj csapatodon belül 1 kisebb
töredéketeket 1 nagyobbra
2) Intenzitásjelölőt +1-ről +2-re 
állítsd.

Lerombolás: (1 AE + 1 Ambíció)
• Csak, ha szomszédos vagy 1 ellenfél 
Töredékét tartalmazó Erőd-hellyel! 
• Használható akkor is, ha az ellenfél 
irányítja a Birodalmat.
• Ha a szükséges Töredék nem 
elérhető, az Akciót nem hajthatod 
végre. 1a) Távolítsd el az ellenfél 
Kisebb Töredékét (és a +1 
Intenzitásjelölőt) 1b) Cseréld le az 
ellenfél Nagyobb Töredékét Kisebbre 
és fordítsd meg a +2 Intenzitásjelölőt a 
+1-es oldalára. 
2) +1 akciót kapsz erre a körre.

Kiszárítás: INGYENES
Az Erődítés akció után vegyél 
el 1 Akaraterőt egy 
szomszédos Eredet Szféráról, 
amin legalább   2  Akaraterő   van  
(a Szféra bónusza nem 
aktiválódik).

EMPOWER: Érzelem megerősítés (3 AE) 
1) A csapatod egyik Érzelmének megerősítéséhez a Szellemfigurádnak az adott 
Érzelemmel szomszédos mezőn kell állnia 2) Csak Gyenge Érzelmet lehet 
Megerősíteni, ha a rajta lévő Esszenciák száma eléri vagy meghaladja a 
Megerősítés-küszöböt 3) Cseréld le a az Erős Érzelempakliból. Dobd el a 
Gyenge Érzelmet és tedd át a rajta lévő Esszenciákat az Erős Érzelem lapjára 4) 
Minden más jelölőt, ami az Érzelmen volt, el kell dobni. FONTOS:: Abban a ritka 
esetben, ha az Erős Érzelem minden példánya játékban van, a Gyenge Érzelmet 
nem tudod Megerősíteni.

Beolvasztás: INGYENES
A Megerősítés akció után az 
eldobott Gyenge Érzelem 
Hangulatával megegyező 
Hangulatjelölővel feloldhatod vagy 
fejlesztheted az egyik 
Szellemakciódat

Érzelmi Kitörés: (1 AE)
A szomszédos Érzelem megerősítése 
helyett, a táblán lévő bármely Érzelmet 
megerősítheted, ha az a többi 
feltételnek megfelel.

Kiszárítás: INGYENES
Az Megerősítés akció után 
vegyél el 1 AE-t egy 
szomszédos Eredet Szféráról, 
amin legalább   2 Akaraterő   van   
(a Szféra bónusza nem 
aktiválódik)



Hatred (Gyűlölet)   A oldal   POWER (Szellem Képessége): Egy Szellemakció használata legalább egy fejlesztéssel, ami nem az Eltökéltség, 1 Akaraterővel kevesebbe kerül. Eltökéltség 
használatakor a két kedvezmény összeadódik.

Mozgás: (1 AE)
Egy út mentén olyan szomszédos mezőre mozoghat, amelyen nincs ellenfél.

Sietség: (1 AE) 
Mozoghatsz +1 mezőt (de csak 
1-et) Ezzel áthaladhatsz (de nem 
állhatsz meg) olyan mezőn, amelyen az 
ellenfél Szelleme tartózkodik.

Leküzdés: (1 AE) 
A mozgást befejezheted egy ellenfél 
Szelleme által elfoglalt mezőn

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

INVOKE: Érzelem ébresztés: (2 AE) 
1) Egy Érzelem kijátszása a kezedből a Szellemeddel szomszédos üres 
kártyahelyre 2) Azonnal tegyél a Szellemtábládról Esszenciát az Érzelem 
árnyékolt Esszenciamezőjére 3) Számoljátok újra a Birodalmak és 
Határvidékek irányítását.

Támogatás: (1 Ambíció)
Az érzelem 1 újabb Esszenciát kap a 
közös készletből

Belső Kényszer: (2 AE)
 Az alap Esszenciát a sajátod helyett a 
közös készletből veheted el.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

QUELL: Érzelem elfojtás: (2 AE + 1 Ambíció) Egyensúly érzelmet elfojthat
1) A kezedben kell lennie egy Érzelemnek, mely Hangulatának a színe 
megegyezik az ellenséges Érzelmével. [bármilyen szín működik a Bleakness 
és Brightness] 2) Fedd fel a kártyádat és távolítsd el a jobboldali Esszenciát az
elfojtott Érzelemről. (Az Esszencia a közös készletbe kerül. A felfedett kártya a 
kezedben marad) 3a) Ha az Érzelemről elfogyott az Esszencia, vedd le a 
tábláról és dobd el. A Gyenge Érzelmek az Érzelempakli aljára, az Erős 
Érzelmek pedig a saját paklijukba kerülnek. 3b) Amikor kártyát kell dobni, a 
Gyenge Érzelmet helyezd felfelé fordítva az Érzelempaklid aljára, az Erős 
Érzelmet pedig az Erős Érzelem pakliba.

Elnyomás: (2 AE) 
Eltávolíthatsz további 1 Esszenciát. (De 
nem költhetsz el 4 AE-t, hogy további 2 
Esszenciát távolíts el.)

Megszüntetés: (1 AE) 
Nem szükséges felfedned kártyát a 
kezedből egy Érzelem elfojtásához. Ez azt 
jelenti, hogy akár kártya nélkül is elfojthatsz
egy Érzelmet.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

FORTIFY: Erődítés: (3 AE) 
1) Az Akció akkor hajtható végre, ha az ellenfél nem irányítja a Birodalmat és 
az Erődhely üres 2) Helyezz egy Kisebb Töredéket az üres Erődhelyre, és 
tegyél egy +1-es Intenzitásjelölőt a mező fölé.
FONTOS: Ha egyik csapat sem irányítja a Birodalmat, az Erődöt megépítő 
csapat veszi át az irányítást a Birodalomban.

Megemelés: (1 Ambíció)
A csapatodnak kell irányítani a 
Birodalmat. 1) Cserélj csapatodon belül 
1 kisebb töredéketeket 1 nagyobbra 2) 
Intenzitásjelölőt +1-ről +2-re állítsd.

Lerombolás: (1 AE + 1 Ambíció)
• Csak, ha szomszédos vagy 1 ellenfél 
Töredékét tartalmazó Erőd-hellyel! 
• Használható akkor is, ha az ellenfél 
irányítja a Birodalmat.
• Ha a szükséges Töredék nem elérhető, 
az Akciót nem hajthatod végre.
1a) Távolítsd el az ellenfél Kisebb 
Töredékét (és a +1 Intenzitásjelölőt) 1b) 
Cseréld le az ellenfél Nagyobb Töredékét 
Kisebbre és fordítsd meg a +2 
Intenzitásjelölőt a +1-es oldalára. 
2) +1 akciót kapsz erre a körre.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

EMPOWER: Érzelem megerősítés (3 AE) 
1) A csapatod egyik Érzelmének megerősítéséhez a Szellemfigurádnak az 
adott Érzelemmel szomszédos mezőn kell állnia 2) Csak Gyenge Érzelmet 
lehet Megerősíteni, ha a rajta lévő Esszenciák száma eléri vagy meghaladja a 
Megerősítés-küszöböt
3) Cseréld le a az Erős Érzelempakliból. Dobd el a Gyenge Érzelmet és tedd 
át a rajta lévő Esszenciákat az Erős Érzelem lapjára 4) Minden más jelölőt, 
ami az Érzelmen volt, el kell dobni. FONTOS:: Abban a ritka esetben, ha az 
Erős Érzelem minden példánya játékban van, a Gyenge Érzelmet nem tudod 
Megerősíteni.

Erő Becsatornázás: (1 Ambíció) 
A Gyenge Érzelem megerősítése előtt, 
tegyél rá 1 Esszenciát a közös 
készletből a Szabad Esszencia-helyre. 
Ez segít Megerősíteni egy Érzelmet, ami
egyébként nem érné el a küszöböt.

Érzelmi Kitörés: (1 AE) 
A szomszédos Érzelem megerősítése 
helyett, a táblán lévő bármely Érzelmet 
megerősítheted, ha az a többi feltételnek 
megfelel.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül



Hatred (Gyűlölet)   B oldal   POWER (Szellem Képessége): Egy Szellemakció használata legalább egy fejlesztéssel, ami nem az Eltökéltség, 1 Akaraterővel kevesebbe kerül. Eltökéltség 
használatakor a két kedvezmény összeadódik.

Mozgás: (1 AE)
Egy út mentén olyan szomszédos mezőre mozoghat, amelyen nincs ellenfél.

Repülés: (1 AE)
2 extra mezőt is mozoghatsz.
Ezzel áthaladhatsz (de nem 
állhatsz meg) olyan mezőn, 
amelyen az ellenfél Szelleme 
tartózkodik.

Leküzdés: (1 AE) 
A mozgást befejezheted egy ellenfél 
Szelleme által elfoglalt mezőn

Futótűz: (3 AE + 1 Ambíció)
Ha  a mozgásod egy  DERŰ 
Érzelem mellett fejezed be, 
levehetsz róla 1 Esszenciát. 
FONTOS: Ez nem számít 
Elfojtás akciónak

INVOKE: Érzelem ébresztés: (2 AE) 
1) Egy Érzelem kijátszása a kezedből a Szellemeddel szomszédos üres kártyahelyre 
2) Azonnal tegyél a Szellemtábládról Esszenciát az Érzelem árnyékolt 
Esszenciamezőjére 3) Számoljátok újra a Birodalmak és Határvidékek irányítását.

Háborgás: (1 AE)
Az Ébresztés akció után húzz egy
lapot. 

Belső Kényszer: (2 AE)
 Az alap Esszenciát a sajátod helyett 
a közös készletből veheted el.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak egyszer 
érvényesül

QUELL: Érzelem elfojtás: (2 AE + 1 Ambíció) Egyensúly érzelmet elfojthat
1) A kezedben kell lennie egy Érzelemnek, mely Hangulatának a színe megegyezik az
ellenséges Érzelmével. [bármilyen szín működik a Bleakness és Brightness] 2) Fedd 
fel a kártyádat és távolítsd el a jobboldali Esszenciát az elfojtott Érzelemről. (Az 
Esszencia a közös készletbe kerül. A felfedett kártya a kezedben marad) 3a) Ha az 
Érzelemről elfogyott az Esszencia, vedd le a tábláról és dobd el. A Gyenge Érzelmek 
az Érzelempakli aljára, az Erős Érzelmek pedig a saját paklijukba kerülnek. 3b) 
Amikor kártyát kell dobni, a Gyenge Érzelmet helyezd felfelé fordítva az 
Érzelempaklid aljára, az Erős Érzelmet pedig az Erős Érzelem pakliba.

Elnyomás: (2 AE) 
Eltávolíthatsz további 1 
Esszenciát. (De nem költhetsz el 
4 AE-t, hogy további 2 Esszenciát
távolíts el.)

Megszüntetés: (1 AE) 
Nem szükséges felfedned kártyát a 
kezedből egy Érzelem elfojtásához. 
Ez azt jelenti, hogy akár kártya nélkül 
is elfojthatsz egy Érzelmet.

Visszaszorítás: INGYENES
Mikor Elfojtást használsz egy 
Birodalom kártyahelyére, ahol  
BORÚ Erőd van, kapsz 2 AE-t.

FORTIFY: Erődítés: (3 AE) 
1) Az Akció akkor hajtható végre, ha az ellenfél nem irányítja a Birodalmat és az 
Erődhely üres 2) Helyezz egy Kisebb Töredéket az üres Erődhelyre, és tegyél egy 
+1-es Intenzitásjelölőt a mező fölé.
FONTOS: Ha egyik csapat sem irányítja a Birodalmat, az Erődöt megépítő csapat 
veszi át az irányítást a Birodalomban.

Háborgás: (1 AE)
Az Erődítés akció után húzz 1 
lapot. 

Lerombolás: (4 AE)
• Csak, ha szomszédos vagy 1 
ellenfél Töredékét tartalmazó Erőd-
hellyel! 
• Használható akkor is, ha az ellenfél 
irányítja a Birodalmat.
• Ha a szükséges Töredék nem 
elérhető, az Akciót nem hajthatod 
végre.
1a) Távolítsd el az ellenfél Kisebb 
Töredékét (és a +1 Intenzitásjelölőt) 
1b) Cseréld le az ellenfél Nagyobb 
Töredékét Kisebbre és fordítsd meg a 
+2 Intenzitásjelölőt a +1-es oldalára.
2) +1 akciót kapsz erre a körre.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak egyszer 
érvényesül

EMPOWER: Érzelem megerősítés (3 AE) 
1) A csapatod egyik Érzelmének megerősítéséhez a Szellemfigurádnak az adott 
Érzelemmel szomszédos mezőn kell állnia 2) Csak Gyenge Érzelmet lehet 
Megerősíteni, ha a rajta lévő Esszenciák száma eléri vagy meghaladja a 
Megerősítés-küszöböt 3) Cseréld le a az Erős Érzelempakliból. Dobd el a Gyenge 
Érzelmet és tedd át a rajta lévő Esszenciákat az Erős Érzelem lapjára 4) Minden más 
jelölőt, ami az Érzelmen volt, el kell dobni. FONTOS:: Abban a ritka esetben, ha az 
Erős Érzelem minden példánya játékban van, a Gyenge Érzelmet nem tudod 
Megerősíteni.

Háborgás: (1 AE)
A Megerősítés Akció után húzz 1 
lapot.

Érzelmi Kitörés: (1 AE) 
A szomszédos Érzelem megerősítése 
helyett, a táblán lévő bármely 
Érzelmet megerősítheted, ha az a 
többi feltételnek megfelel.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak egyszer 
érvényesül



Anxiety (Szorongás)   A oldal   POWER (Szellem Képessége): Szorongás az Ébresztés (Invoking) Akcióval a saját kezében lévő Érzelem helyett a közös készletből ébreszthet fel egy Sivárság 
(Bleakness) Érzelmet (korábban elfojtással eltávolított Sivárság Érzelmet is ébreszthet). A Fő játéktáblára kijátszott Sivárság   Érzelmek száma   nem lehet több, mint 6.

Mozgás: (1 AE)
Egy út mentén olyan szomszédos mezőre mozoghat, amelyen nincs ellenfél.

Sietség: (1 AE) 
Mozoghatsz +1 mezőt (de csak 
1-et) Ezzel áthaladhatsz (de nem 
állhatsz meg) olyan mezőn, amelyen az 
ellenfél Szelleme tartózkodik.

Leküzdés: (1 AE) 
A mozgást befejezheted egy ellenfél 
Szelleme által elfoglalt mezőn

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

INVOKE: Érzelem ébresztés: (2 AE) 
1) Egy Érzelem kijátszása a kezedből a Szellemeddel szomszédos üres 
kártyahelyre 2) Azonnal tegyél a Szellemtábládról Esszenciát az Érzelem 
árnyékolt Esszenciamezőjére 3) Számoljátok újra a Birodalmak és 
Határvidékek irányítását.

Támogatás: (1 Ambíció)
Az érzelem 1 újabb Esszenciát kap a 
közös készletből

Belső Kényszer: (2 AE)
 Az alap Esszenciát a sajátod helyett a 
közös készletből veheted el.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

QUELL: Érzelem elfojtás: (2 AE + 1 Ambíció) Egyensúly érzelmet elfojthat
1) A kezedben kell lennie egy Érzelemnek, mely Hangulatának a színe 
megegyezik az ellenséges Érzelmével. [bármilyen szín működik a Bleakness 
és Brightness] 2) Fedd fel a kártyádat és távolítsd el a jobboldali Esszenciát az
elfojtott Érzelemről. (Az Esszencia a közös készletbe kerül. A felfedett kártya a 
kezedben marad) 3a) Ha az Érzelemről elfogyott az Esszencia, vedd le a 
tábláról és dobd el. A Gyenge Érzelmek az Érzelempakli aljára, az Erős 
Érzelmek pedig a saját paklijukba kerülnek. 3b) Amikor kártyát kell dobni, a 
Gyenge Érzelmet helyezd felfelé fordítva az Érzelempaklid aljára, az Erős 
Érzelmet pedig az Erős Érzelem pakliba.

Elnyomás: (2 AE) 
Eltávolíthatsz további 1 Esszenciát. (De 
nem költhetsz el 4 AE-t, hogy további 2 
Esszenciát távolíts el.)

Megszüntetés: (1 AE) 
Nem szükséges felfedned kártyát a 
kezedből egy Érzelem elfojtásához. Ez azt 
jelenti, hogy akár kártya nélkül is elfojthatsz
egy Érzelmet.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

FORTIFY: Erődítés: (3 AE) 
1) Az Akció akkor hajtható végre, ha az ellenfél nem irányítja a Birodalmat és 
az Erődhely üres 2) Helyezz egy Kisebb Töredéket az üres Erődhelyre, és 
tegyél egy +1-es Intenzitásjelölőt a mező fölé.
FONTOS: Ha egyik csapat sem irányítja a Birodalmat, az Erődöt megépítő 
csapat veszi át az irányítást a Birodalomban.

Megemelés: (1 Ambíció)
A csapatodnak kell irányítani a 
Birodalmat. 1) Cserélj csapatodon belül 
1 kisebb töredéketeket 1 nagyobbra 2) 
Intenzitásjelölőt +1-ről +2-re állítsd.

Lerombolás: (1 AE + 1 Ambíció)
• Csak, ha szomszédos vagy 1 ellenfél 
Töredékét tartalmazó Erőd-hellyel! 
• Használható akkor is, ha az ellenfél 
irányítja a Birodalmat.
• Ha a szükséges Töredék nem elérhető, 
az Akciót nem hajthatod végre.
1a) Távolítsd el az ellenfél Kisebb 
Töredékét (és a +1 Intenzitásjelölőt) 1b) 
Cseréld le az ellenfél Nagyobb Töredékét 
Kisebbre és fordítsd meg a +2 
Intenzitásjelölőt a +1-es oldalára. 
2) +1 akciót kapsz erre a körre.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

EMPOWER: Érzelem megerősítés (3 AE) 
1) A csapatod egyik Érzelmének megerősítéséhez a Szellemfigurádnak az 
adott Érzelemmel szomszédos mezőn kell állnia 2) Csak Gyenge Érzelmet 
lehet Megerősíteni, ha a rajta lévő Esszenciák száma eléri vagy meghaladja a 
Megerősítés-küszöböt
3) Cseréld le a az Erős Érzelempakliból. Dobd el a Gyenge Érzelmet és tedd 
át a rajta lévő Esszenciákat az Erős Érzelem lapjára 4) Minden más jelölőt, 
ami az Érzelmen volt, el kell dobni. FONTOS:: Abban a ritka esetben, ha az 
Erős Érzelem minden példánya játékban van, a Gyenge Érzelmet nem tudod 
Megerősíteni.

Erő Becsatornázás: (1 Ambíció) 
A Gyenge Érzelem megerősítése előtt, 
tegyél rá 1 Esszenciát a közös 
készletből a Szabad Esszencia-helyre. 
Ez segít Megerősíteni egy Érzelmet, ami
egyébként nem érné el a küszöböt.

Érzelmi Kitörés: (1 AE) 
A szomszédos Érzelem megerősítése 
helyett, a táblán lévő bármely Érzelmet 
megerősítheted, ha az a többi feltételnek 
megfelel.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül



Anxiety (Szorongás)   B oldal   POWER (Szellem Képessége): Szorongás az Ébresztés (Invoking) Akcióval a saját kezében lévő Érzelem helyett a közös készletből ébreszthet fel egy Sivárság 
(Bleakness) Érzelmet (korábban elfojtással eltávolított Sivárság Érzelmet is ébreszthet). A Fő játéktáblára kijátszott Sivárság   Érzelmek száma   nem lehet több, mint 6.

Mozgás: (1 AE)
Egy út mentén olyan szomszédos mezőre mozoghat, amelyen nincs ellenfél.

Repülés: (1 AE)
2 extra mezőt is mozoghatsz.
Ezzel áthaladhatsz (de nem 
állhatsz meg) olyan mezőn, 
amelyen az ellenfél Szelleme 
tartózkodik.

Leküzdés: (1 AE) 
A mozgást befejezheted egy ellenfél Szelleme 
által elfoglalt mezőn

Az Árnyékból: 
INGYENES 
1) Tedd a  Szellemfigu-
rádat egy Sivárság 
(Bleakness) Érzelemmel 
szomszédos mezőre 2) 
Kapsz 2 AE-t. FONTOS: 
Rendelkezned kell a 
Leküzdés fejlesztéssel.

INVOKE: Érzelem ébresztés: (2 AE) 
1) Egy Érzelem kijátszása a kezedből a Szellemeddel szomszédos üres 
kártyahelyre 2) Azonnal tegyél a Szellemtábládról Esszenciát az Érzelem árnyékolt 
Esszenciamezőjére 3) Számoljátok újra a Birodalmak és Határvidékek irányítását.

Támogatás: (3 AE)
Az érzelem 1 újabb Esszenciát 
kap a közös készletből

Sötétség  Magjai: (1 AE)
Felébreszthetsz egy Sivárság (Bleakness) 
Érzelmet bármelyik üres Érzelem kártyahelyre,
nem csak szomszédosra.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

QUELL: Érzelem elfojtás: (2 AE + 1 Ambíció) Egyensúly érzelmet elfojthat
1) A kezedben kell lennie egy Érzelemnek, mely Hangulatának a színe megegyezik 
az ellenséges Érzelmével. [bármilyen szín működik a Bleakness és Brightness] 2) 
Fedd fel a kártyádat és távolítsd el a jobboldali Esszenciát az elfojtott Érzelemről. 
(Az Esszencia a közös készletbe kerül. A felfedett kártya a kezedben marad) 3a) Ha
az Érzelemről elfogyott az Esszencia, vedd le a tábláról és dobd el. A Gyenge 
Érzelmek az Érzelempakli aljára, az Erős Érzelmek pedig a saját paklijukba 
kerülnek. 3b) Amikor kártyát kell dobni, a Gyenge Érzelmet helyezd felfelé fordítva 
az Érzelempaklid aljára, az Erős Érzelmet pedig az Erős Érzelem pakliba.

Elnyomás: (2 AE) 
Eltávolíthatsz további 1 
Esszenciát. (De nem költhetsz el 
4 AE-t, hogy további 2 
Esszenciát távolíts el.)

Lebontás:  INGYENES
Az Elfojtás akció után az elfojtott Érzelem 
Hangulatával megegyező Hangulatjelölővel 
feloldhatod vagy fejlesztheted az egyik 
Szellemakciódat.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

FORTIFY: Erődítés: (3 AE) 
1) Az Akció akkor hajtható végre, ha az ellenfél nem irányítja a Birodalmat és az 
Erődhely üres 2) Helyezz egy Kisebb Töredéket az üres Erődhelyre, és tegyél egy 
+1-es Intenzitásjelölőt a mező fölé.
FONTOS: Ha egyik csapat sem irányítja a Birodalmat, az Erődöt megépítő csapat 
veszi át az irányítást a Birodalomban.

Megemelés: (1 Ambíció)
A csapatodnak kell irányítani a 
Birodalmat. 1) Cserélj 
csapatodon belül 1 kisebb 
töredéketeket 1 nagyobbra 2) 
Intenzitásjelölőt +1-ről +2-re 
állítsd.

Eredetre Hangolódás: (1 AE + 1 Ambíció)
Ha a csapatodnak  (BORÚNAK) Kisebb 
Töredéke van az Erődhelyen. FONTOS: Akkor
is alkalmazható ha az ellenfél irányítja a 
Birodalmat. 1) Add hozzá ezt a Töredéket a 
Személyiséghez. 2) Távolítsd el a +1 
Intenzitásjelölőt 3) Számoljátok újra a 
Birodalom irányítását.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

EMPOWER: Érzelem megerősítés (3 AE) 
1) A csapatod egyik Érzelmének megerősítéséhez a Szellemfigurádnak az adott 
Érzelemmel szomszédos mezőn kell állnia 2) Csak Gyenge Érzelmet lehet 
Megerősíteni, ha a rajta lévő Esszenciák száma eléri vagy meghaladja a 
Megerősítés-küszöböt 3) Cseréld le a az Erős Érzelempakliból. Dobd el a Gyenge
Érzelmet és tedd át a rajta lévő Esszenciákat az Erős Érzelem lapjára 4) Minden 
más jelölőt, ami az Érzelmen volt, el kell dobni. FONTOS:: Abban a ritka esetben, 
ha az Erős Érzelem minden példánya játékban van, a Gyenge Érzelmet nem tudod 
Megerősíteni.

Erő Becsatornázás: (1 Ambíció)
A Gyenge Érzelem megerősítése
előtt, tegyél rá 1 Esszenciát a 
közös készletből a Szabad 
Esszencia-helyre. Ez segít 
Megerősíteni egy Érzelmet, ami 
egyébként nem érné el a 
küszöböt.

A Sötétség Terjedése: INGYENES
1) Erősítsd meg valamelyik szomszédos 
Sivárság (Bleakness) Érzelmet valamelyik, 
kezedben lévő Gyenge Érzelem Erős párjával.
FONTOS: A Sivárságnak el kell érnie a másik 
Érzelem Megerősítés-küszöbét. 2) Dobd el a 
Gyenge Érzelmet.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül



Malice (Gonoszság)   A oldal   POWER (Szellem Képessége): Mikor Határvidék mezőn áll, Gonoszság el tud fojtani bármilyen ellenséges Érzelmet a szomszédos Triádban. Mikor Birodalom mezőn
áll, el tud fojtani bármilyen ellenséges Érzelmet a szomszédos Határvidéken.

Mozgás: (1 AE)
Egy út mentén olyan szomszédos mezőre mozoghat, amelyen nincs ellenfél.

Sietség: (1 AE) 
Mozoghatsz +1 mezőt (de csak 
1-et) Ezzel áthaladhatsz (de nem 
állhatsz meg) olyan mezőn, amelyen az 
ellenfél Szelleme tartózkodik.

Leküzdés: (1 AE) 
A mozgást befejezheted egy ellenfél 
Szelleme által elfoglalt mezőn

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

INVOKE: Érzelem ébresztés: (2 AE) 
1) Egy Érzelem kijátszása a kezedből a Szellemeddel szomszédos üres 
kártyahelyre 2) Azonnal tegyél a Szellemtábládról Esszenciát az Érzelem 
árnyékolt Esszenciamezőjére 3) Számoljátok újra a Birodalmak és 
Határvidékek irányítását.

Támogatás: (1 Ambíció)
Az érzelem 1 újabb Esszenciát kap a 
közös készletből

Belső Kényszer: (2 AE)
 Az alap Esszenciát a sajátod helyett a 
közös készletből veheted el.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

QUELL: Érzelem elfojtás: (2 AE + 1 Ambíció) Egyensúly érzelmet elfojthat
1) A kezedben kell lennie egy Érzelemnek, mely Hangulatának a színe 
megegyezik az ellenséges Érzelmével. [bármilyen szín működik a Bleakness 
és Brightness] 2) Fedd fel a kártyádat és távolítsd el a jobboldali Esszenciát az
elfojtott Érzelemről. (Az Esszencia a közös készletbe kerül. A felfedett kártya a 
kezedben marad) 3a) Ha az Érzelemről elfogyott az Esszencia, vedd le a 
tábláról és dobd el. A Gyenge Érzelmek az Érzelempakli aljára, az Erős 
Érzelmek pedig a saját paklijukba kerülnek. 3b) Amikor kártyát kell dobni, a 
Gyenge Érzelmet helyezd felfelé fordítva az Érzelempaklid aljára, az Erős 
Érzelmet pedig az Erős Érzelem pakliba.

Elnyomás: (2 AE) 
Eltávolíthatsz további 1 Esszenciát. (De 
nem költhetsz el 4 AE-t, hogy további 2 
Esszenciát távolíts el.)

Megszüntetés: (1 AE) 
Nem szükséges felfedned kártyát a 
kezedből egy Érzelem elfojtásához. Ez azt 
jelenti, hogy akár kártya nélkül is elfojthatsz
egy Érzelmet.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

FORTIFY: Erődítés: (3 AE) 
1) Az Akció akkor hajtható végre, ha az ellenfél nem irányítja a Birodalmat és 
az Erődhely üres 2) Helyezz egy Kisebb Töredéket az üres Erődhelyre, és 
tegyél egy +1-es Intenzitásjelölőt a mező fölé.
FONTOS: Ha egyik csapat sem irányítja a Birodalmat, az Erődöt megépítő 
csapat veszi át az irányítást a Birodalomban.

Megemelés: (1 Ambíció)
A csapatodnak kell irányítani a 
Birodalmat. 1) Cserélj csapatodon belül 
1 kisebb töredéketeket 1 nagyobbra 2) 
Intenzitásjelölőt +1-ről +2-re állítsd.

Lerombolás: (1 AE + 1 Ambíció)
• Csak, ha szomszédos vagy 1 ellenfél 
Töredékét tartalmazó Erőd-hellyel! 
• Használható akkor is, ha az ellenfél 
irányítja a Birodalmat.
• Ha a szükséges Töredék nem elérhető, 
az Akciót nem hajthatod végre.
1a) Távolítsd el az ellenfél Kisebb 
Töredékét (és a +1 Intenzitásjelölőt) 1b) 
Cseréld le az ellenfél Nagyobb Töredékét 
Kisebbre és fordítsd meg a +2 
Intenzitásjelölőt a +1-es oldalára. 
2) +1 akciót kapsz erre a körre.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

EMPOWER: Érzelem megerősítés (3 AE) 
1) A csapatod egyik Érzelmének megerősítéséhez a Szellemfigurádnak az 
adott Érzelemmel szomszédos mezőn kell állnia 2) Csak Gyenge Érzelmet 
lehet Megerősíteni, ha a rajta lévő Esszenciák száma eléri vagy meghaladja a 
Megerősítés-küszöböt
3) Cseréld le a az Erős Érzelempakliból. Dobd el a Gyenge Érzelmet és tedd 
át a rajta lévő Esszenciákat az Erős Érzelem lapjára 4) Minden más jelölőt, 
ami az Érzelmen volt, el kell dobni. FONTOS:: Abban a ritka esetben, ha az 
Erős Érzelem minden példánya játékban van, a Gyenge Érzelmet nem tudod 
Megerősíteni.

Erő Becsatornázás: (1 Ambíció) 
A Gyenge Érzelem megerősítése előtt, 
tegyél rá 1 Esszenciát a közös 
készletből a Szabad Esszencia-helyre. 
Ez segít Megerősíteni egy Érzelmet, ami
egyébként nem érné el a küszöböt.

Érzelmi Kitörés: (1 AE)
A szomszédos Érzelem megerősítése 
helyett, a táblán lévő bármely Érzelmet 
megerősítheted, ha az a többi feltételnek 
megfelel.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül



Malice (Gonoszság)   B oldal   POWER (Szellem Képessége): Mikor Határvidék mezőn áll, Gonoszság el tud fojtani bármilyen ellenséges Érzelmet a szomszédos Triádban. Mikor Birodalom 
mezőn áll, el tud fojtani bármilyen ellenséges Érzelmet a szomszédos Határvidéken.

Mozgás: (1 AE)
Egy út mentén olyan szomszédos mezőre mozoghat, amelyen nincs ellenfél.

Sietség: (1 AE) 
Mozoghatsz +1 mezőt (de csak 
1-et) Ezzel áthaladhatsz (de nem 
állhatsz meg) olyan mezőn, amelyen 
az ellenfél Szelleme tartózkodik.

Lökés: (1 AE)
1) Lépésedet egy ellenfél által elfoglalt 
helyen végzed. 2) Tedd át az ott lévő 
Szellemet egy szomszédos mezőre. 
FONTOS: Ez a hely lehetséges olyan is 
ahol a csapatársad áll.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

INVOKE: Érzelem ébresztés: (2 AE) 
1) Egy Érzelem kijátszása a kezedből a Szellemeddel szomszédos üres 
kártyahelyre 2) Azonnal tegyél a Szellemtábládról Esszenciát az Érzelem árnyékolt 
Esszenciamezőjére 3) Számoljátok újra a Birodalmak és Határvidékek irányítását.

Idézés: (1 AE)
Ébresztés akcióval a kezedben lévő 
kártya helyett ébresztheted a paklid 
legfelső lapját.

Belső Kényszer: (2 AE)
 Az alap Esszenciát a sajátod helyett a 
közös készletből veheted el.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

QUELL: Érzelem elfojtás: (2 AE + 1 Ambíció) Egyensúly érzelmet elfojthat
1) A kezedben kell lennie egy Érzelemnek, mely Hangulatának a színe megegyezik 
az ellenséges Érzelmével. [bármilyen szín működik a Bleakness és Brightness] 2) 
Fedd fel a kártyádat és távolítsd el a jobboldali Esszenciát az elfojtott Érzelemről. 
(Az Esszencia a közös készletbe kerül. A felfedett kártya a kezedben marad) 3a) Ha
az Érzelemről elfogyott az Esszencia, vedd le a tábláról és dobd el. A Gyenge 
Érzelmek az Érzelempakli aljára, az Erős Érzelmek pedig a saját paklijukba 
kerülnek. 3b) Amikor kártyát kell dobni, a Gyenge Érzelmet helyezd felfelé fordítva 
az Érzelempaklid aljára, az Erős Érzelmet pedig az Erős Érzelem pakliba.

Elnyomás: (2 AE) 
Eltávolíthatsz további 1 Esszenciát. 
(De nem költhetsz el 4 AE-t, hogy 
további 2 Esszenciát távolíts el.)

Megszüntetés: INGYENES
Nem szükséges felfedned kártyát a 
kezedből egy Érzelem elfojtásához. Ez azt
jelenti, hogy akár kártya nélkül is 
elfojthatsz egy Érzelmet.

Megsemmisítés: 
(2 AE + 1 Ambíció)
Akár 2 további Esszenciát
is levehetsz az elfojtott 
Érzelemről. 

TIPP: Elnyomással együtt
is használható

FORTIFY: Erődítés: (3 AE) 
1) Az Akció akkor hajtható végre, ha az ellenfél nem irányítja a Birodalmat és az 
Erődhely üres 2) Helyezz egy Kisebb Töredéket az üres Erődhelyre, és tegyél egy 
+1-es Intenzitásjelölőt a mező fölé.
FONTOS: Ha egyik csapat sem irányítja a Birodalmat, az Erődöt megépítő csapat 
veszi át az irányítást a Birodalomban.

Mind az Enyém: INGYENES
Az Erődítés akció után kapsz 1 
Esszenciát. 

Lerombolás: (1 AE + 1 Ambíció)
• Csak, ha szomszédos vagy 1 ellenfél 
Töredékét tartalmazó Erőd-hellyel! 
• Használható akkor is, ha az ellenfél 
irányítja a Birodalmat.
• Ha a szükséges Töredék nem elérhető, 
az Akciót nem hajthatod végre.
1a) Távolítsd el az ellenfél Kisebb 
Töredékét (és a +1 Intenzitásjelölőt) 1b) 
Cseréld le az ellenfél Nagyobb Töredékét 
Kisebbre és fordítsd meg a +2 
Intenzitásjelölőt a +1-es oldalára. 
2) +1 akciót kapsz erre a körre.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

EMPOWER: Érzelem megerősítés (3 AE) 
1) A csapatod egyik Érzelmének megerősítéséhez a Szellemfigurádnak az adott 
Érzelemmel szomszédos mezőn kell állnia 2) Csak Gyenge Érzelmet lehet 
Megerősíteni, ha a rajta lévő Esszenciák száma eléri vagy meghaladja a 
Megerősítés-küszöböt 3) Cseréld le a az Erős Érzelempakliból. Dobd el a Gyenge
Érzelmet és tedd át a rajta lévő Esszenciákat az Erős Érzelem lapjára 4) Minden 
más jelölőt, ami az Érzelmen volt, el kell dobni. FONTOS:: Abban a ritka esetben, 
ha az Erős Érzelem minden példánya játékban van, a Gyenge Érzelmet nem tudod 
Megerősíteni.

Erő Becsatornázás: (2 AE)
A Gyenge Érzelem megerősítése 
előtt, tegyél rá 1 Esszenciát a közös 
készletből a Szabad Esszencia-
helyre. Ez segít Megerősíteni egy 
Érzelmet, ami egyébként nem érné el 
a küszöböt.

Érzelmi Kitörés: INGYENES
A szomszédos Érzelem megerősítése 
helyett, a táblán lévő bármely Érzelmet 
megerősítheted, ha az a többi feltételnek 
megfelel.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül



Intuition (Intuíció)   A oldal   POWER (Szellem Képessége): Mikor Intuíció Akaraterőt kap, egyet a választása szerinti Esszenciára cserélhet (BORÚÉRA vagy DERŰÉRE).

Mozgás: (1 AE) 
Mozoghatsz 1 mezőt.
FONTOS: Az Egyensúly szelleme áthaladhat és akár meg is állhat olyan mezőn, 
amelyen az ellenfél Szelleme tartózkodik. 
FONTOS: Egyensúly bárkivel megosztja a helyét.

Sietség: (1 AE) 
Mozoghatsz +1 mezőt.

Sietség: (1 AE) 
Mozoghatsz +1 mezőt.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

INVOKE: Érzelem ébresztés: (2 AE) 
1) Egy Érzelem kijátszása a kezedből a Szellemeddel szomszédos üres 
kártyahelyre 2) Azonnal tegyél a Szellemtábládról (DERŰ vagy. BORÚ) Esszenciát 
az Érzelem árnyékolt Esszenciamezőjére (amíg játékban van csak azonos színű 
lehet rajta) 3) Számoljátok újra a Birodalmak és Határvidékek irányítását.

Támogatás: (1 Ambíció)
Adj hozzá 1 ugyanolyan színű 
Esszenciát a közös készletből.

Belső Kényszer: (2 AE)
 Az alap Esszenciát a sajátod helyett a 
közös készletből veheted el.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

QUELL: Érzelem elfojtás: (2 AE + 1 Ambíció) Egyensúly érzelmet nem fojthat el
1) A kezedben kell lennie egy Érzelemnek, mely Hangulatának a színe megegyezik 
az ellenséges Érzelmével. [bármilyen szín működik a Bleakness és Brightness] 2) 
Fedd fel a kártyádat és távolítsd el a jobboldali Esszenciát az elfojtott Érzelemről. 
(Az Esszencia a közös készletbe kerül. A felfedett kártya a kezedben marad) 3a) Ha
az Érzelemről elfogyott az Esszencia, vedd le a tábláról és dobd el. A Gyenge 
Érzelmek az Érzelempakli aljára, az Erős Érzelmek pedig a saját paklijukba 
kerülnek. 3b) Amikor kártyát kell dobni, a Gyenge Érzelmet helyezd felfelé fordítva 
az Érzelempaklid aljára, az Erős Érzelmet pedig az Erős Érzelem pakliba.

Elnyomás: (2 AE) 
Eltávolíthatsz további 1 Esszenciát. 
(De nem költhetsz el 4 AE-t, hogy 
további 2 Esszenciát távolíts el.)

Megszüntetés: (1 AE) 
Nem szükséges felfedned kártyát a 
kezedből egy Érzelem elfojtásához. Ez 
azt jelenti, hogy akár kártya nélkül is 
elfojthatsz egy Érzelmet.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

FORTIFY: Erődítés: (2 AE + 1 olyan Esszencia amelyik csapat irányítja a 
Birodalmat, ha döntetlen akkor választhatsz)

1) A Szellemnek a Birodalomban vagy a Határvidéken kell lennie
2) Egy Erőd építésekor EGYENSÚLY a saját Kisebb Töredéket használja,
3a) Annak a csapatnak a +1 Intenzitásjelölőjét használja, amelyik irányítja az adott 
Birodalmat
3b) Ha BORÚ és DERŰ között döntetlen, akkor te dönthetsz, melyiket használod, 
és így melyik fél szerzi meg az irányítást.

Megemelés: (1 Ambíció)
• Egyensúly csak Egyensúly Erődöt 
tud megemelni.
a1) Ha az Erőd DERŰ Intenzitással 
rendelkezik, akkor csak DERŰ 
Esszencia befizetésével tudja 
megemelni és fejleszteni a DERŰ 
Intenzitásjelölőt.
a2)Emellett az Erődöt csak akkor 
lehet megemelni, ha nem BORÚ 
irányítja a Birodalmat. 
b) Az ellentétes feltételek érvényesek, 
ha Egyensúly egy BORÚ Intenzitással 
rendelkező Erődöt kíván megemelni.
1) Cserélj csapatodon belül 1 kisebb 
töredéketeket 1 nagyobbra 2) 
Intenzitásjelölőt +1-ről +2-re állítsd.

Lerombolás: (1 AE* + 1 Ambíció) [*az 
Esszenciának az Erőd típusával 
ellentétesnek kell lennie]
• Csak, ha szomszédos vagy 1 ellenfél 
Töredékét tartalmazó Erőd-hellyel! 
• Használható akkor is, ha az ellenfél 
irányítja a Birodalmat.
• Ha a szükséges Töredék nem 
elérhető, az Akciót nem hajthatod végre.
1a) Távolítsd el az ellenfél Kisebb 
Töredékét (és a +1 Intenzitásjelölőt) 1b) 
Cseréld le az ellenfél Nagyobb 
Töredékét Kisebbre és fordítsd meg a 
+2 Intenzitásjelölőt a +1-es oldalára. 
2) +1 akciót kapsz erre a körre.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

EMPOWER: Érzelem megerősítés (3 AE) 
1) A csapatod egyik Érzelmének megerősítéséhez a Szellemfigurádnak az adott 
Érzelemmel szomszédos mezőn kell állnia 2) Csak Gyenge Érzelmet lehet 
Megerősíteni, ha a rajta lévő Esszenciák száma eléri vagy meghaladja a 
Megerősítés-küszöböt (A megerősítési küszöböt az Erős Érzelem határozza meg, 
és nem a Gyenge) 3) Cseréld le a az Erős  Érzelempakliból. Dobd el a Gyenge 
Érzelmet és tedd át a rajta lévő Esszenciákat az Erős Érzelem lapjára 4) Minden 
más jelölőt, ami az Érzelmen volt, el kell dobni. FONTOS:: Abban a ritka esetben, 
ha az Erős Érzelem minden példánya játékban van, a Gyenge Érzelmet nem tudod 
Megerősíteni.

Erő Becsatornázás: (1 Ambíció) 
A Gyenge Érzelem megerősítése előtt,
tegyél rá 1 Esszenciát a közös 
készletből a Szabad Esszenciahelyre. 
Ez segít Megerősíteni egy Érzelmet, 
ami egyébként nem érné el a 
küszöböt.

Érzelmi Kitörés: (1 AE)
A szomszédos Érzelem megerősítése 
helyett, a táblán lévő bármely Érzelmet 
megerősítheted, ha az a többi 
feltételnek megfelel.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül



Intuition (Intuíció)   B oldal   POWER (Szellem Képessége): Mikor Intuíció Akaraterőt kap, egyet a választása szerinti Esszenciára cserélhet (BORÚÉRA vagy DERŰÉRE).

Mozgás: (1 AE) 
Mozoghatsz 1 mezőt.
FONTOS: Az Egyensúly szelleme áthaladhat és akár meg is állhat olyan mezőn, 
amelyen az ellenfél Szelleme tartózkodik. 
FONTOS: Egyensúly bárkivel megosztja a helyét.

Sietség: (1 AE) 
Mozoghatsz +1 mezőt.

Bújócska: (1 AE)
Mozgás helyett cserélj helyet bármelyik 
Szellemmel.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény 
csak egyszer 
érvényesül

INVOKE: Érzelem ébresztés: (2 AE) 
1) Egy Érzelem kijátszása a kezedből a Szellemeddel szomszédos üres 
kártyahelyre 2) Azonnal tegyél a Szellemtábládról (DERŰ vagy BORÚ) Esszenciát 
az Érzelem árnyékolt Esszenciamezőjére (amíg játékban van csak azonos színű 
lehet rajta) 3) Számoljátok újra a Birodalmak és Határvidékek irányítását.

Támogatás: (3 AE)
Az érzelem 1 újabb  Esszenci-át kap a 
közös készletből

Átalakítás: INGYENES
Vedd el a szükséges Esszenciát a közös 
készletből a sajátod helyett, de ugyanannyi 
ellentétes Esszenciát vissza kell raknod a 
Szellemtábládról a közös készletbe. 
Például BORÚ Esszenciát használhatsz a 
közös készletből, ha előtte visszaadsz 
DERŰ Esszenciát a Szellemtábládról.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény 
csak egyszer 
érvényesül

QUELL: Érzelem elfojtás: (2 AE + 1 Ambíció) Egyensúly érzelmet nem fojthat el!
1) A kezedben kell lennie egy Érzelemnek, mely Hangulatának a színe megegyezik 
az ellenséges Érzelmével. [bármilyen szín működik a Bleakness és Brightness] 2) 
Fedd fel a kártyádat és távolítsd el a jobboldali Esszenciát az elfojtott Érzelemről. 
(Az Esszencia a közös készletbe kerül. A felfedett kártya a kezedben marad) 3a) Ha
az Érzelemről elfogyott az Esszencia, vedd le a tábláról és dobd el. A Gyenge 
Érzelmek az Érzelempakli aljára, az Erős Érzelmek pedig a saját paklijukba 
kerülnek. 3b) Amikor kártyát kell dobni, a Gyenge Érzelmet helyezd felfelé fordítva 
az Érzelempaklid aljára, az Erős Érzelmet pedig az Erős Érzelem pakliba.

Elnyomás: (2 AE) 
Eltávolíthatsz további 1 Esszenciát. 
(De nem költhetsz el 4 AE-t, hogy 
további 2 Esszenciát távolíts el.)

Megszüntetés: (1 AE) 
Nem szükséges felfedned kártyát a 
kezedből egy Érzelem elfojtásához. Ez azt 
jelenti, hogy akár kártya nélkül is elfojthatsz
egy Érzelmet.

Mimika: INGYENES 
Az Elfojtás Akció után 
az elfojtott Érzelem 
Hangulatával 
megegyező Hangulat-
jelölővel feloldhatod 
vagy fejlesztheted az 
egyik Szellemakció-
dat.

FORTIFY: Erődítés: (2 AE + 1 olyan Esszencia amelyik csapat irányítja a 
Birodalmat, ha döntetlen akkor választhatsz)

1) A Szellemnek a Birodalomban vagy a Határvidéken kell lennie
2) Egy Erőd építésekor EGYENSÚLY a saját Kisebb Töredéket használja,
3a) Annak a csapatnak a +1 Intenzitásjelölőjét használja, amelyik irányítja az adott 
Birodalmat
3b) Ha BORÚ és DERŰ között döntetlen, akkor te dönthetsz, melyiket használod, 
és így melyik fél szerzi meg az irányítást.

Megemelés: (2 AE)
• Egyensúly csak Egyensúly Erődöt tud 
megemelni. a1) Ha az Erőd DERŰ 
Intenzitással rendelkezik, akkor csak 
DERŰ Esszencia befizetésével tudja 
megemelni és fejleszteni a DERŰ 
Intenzitásjelölőt a2)Emellett az Erődöt 
csak akkor lehet megemelni, ha nem 
BORÚ irányítja a Birodalmat b) Az 
ellentétes feltételek érvényesek, ha 
Egyensúly egy BORÚ Intenzitással 
rendelkező Erődöt kíván megemelni.
1) Cserélj csapatodon belül 1 kisebb 
töredéketeket 1 nagyobbra 
2) Intenzitásjelölőt +1-ről +2-re állítsd.

Lerombolás: (1 AE* + 1 Ambíció) [*az 
Esszenciának az Erőd típusával 
ellentétesnek kell lennie]
• Csak, ha szomszédos vagy 1 ellenfél 
Töredékét tartalmazó Erőd-hellyel! 
• Használható akkor is, ha az ellenfél 
irányítja a Birodalmat.  • Ha a szükséges 
Töredék nem elérhető, az Akciót nem 
hajthatod végre.  1a) Távolítsd el az ellenfél
Kisebb Töredékét (és a +1 Intenzitásjelölőt)
1b) Cseréld le az ellenfél Nagyobb 
Töredékét Kisebbre és fordítsd meg a +2 
Intenzitásjelölőt a +1-es oldalára. 
2) +1 akciót kapsz erre a körre.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény 
csak egyszer 
érvényesül

EMPOWER: Érzelem megerősítés (3 AE) 
1) A csapatod egyik Érzelmének megerősítéséhez a Szellemfigurádnak az adott 
Érzelemmel szomszédos mezőn kell állnia 2) Csak Gyenge Érzelmet lehet 
Megerősíteni, ha a rajta lévő Esszenciák száma eléri vagy meghaladja a 
Megerősítés-küszöböt (A megerősítési küszöböt az Erős Érzelem határozza meg, 
és nem a Gyenge) 3) Cseréld le a az Erős  Érzelempakliból. Dobd el a Gyenge 
Érzelmet és tedd át a rajta lévő Esszenciákat az Erős Érzelem lapjára 4) Minden 
más jelölőt, ami az Érzelmen volt, el kell dobni. FONTOS:: Abban a ritka esetben, 
ha az Erős Érzelem minden példánya játékban van, a Gyenge Érzelmet nem tudod 
Megerősíteni.

Nagy Szellemek: (1 AE)
A Megerősítés Akció után húzz 1 lapot.

Érzelmi Kitörés: INGYENES
A szomszédos Érzelem megerősítése 
helyett, a táblán lévő bármely Érzelmet 
megerősítheted, ha az a többi feltételnek 
megfelel.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény 
csak egyszer 
érvényesül



Reason (Tudat)   A oldal   POWER (Szellem Képessége): Tudat valamennyi Birodalomakciót egy Akaraterővel olcsóbban használhat. (Függetlenül attól, hogy melyik csapat irányítja az adott 
Birodalmat.)

Mozgás: (1 AE) 
Mozoghatsz 1 mezőt.
FONTOS: Az Egyensúly szelleme áthaladhat és akár meg is állhat olyan mezőn, 
amelyen az ellenfél Szelleme tartózkodik. 
FONTOS: Egyensúly bárkivel megosztja a helyét.

Sietség: (1 AE) 
Mozoghatsz +1 mezőt.

Sietség: (1 AE) 
Mozoghatsz +1 mezőt.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

INVOKE: Érzelem ébresztés: (2 AE) 
1) Egy Érzelem kijátszása a kezedből a Szellemeddel szomszédos üres kártyahelyre
2) Azonnal tegyél a Szellemtábládról (DERŰ vagy. BORÚ) Esszenciát az Érzelem 
árnyékolt Esszenciamezőjére (amíg játékban van csak azonos színű lehet rajta) 3) 
Számoljátok újra a Birodalmak és Határvidékek irányítását.

Támogatás: (1 Ambíció)
Adj hozzá 1 ugyanolyan színű 
Esszenciát a közös készletből.

Belső Kényszer: (2 AE)
 Az alap Esszenciát a sajátod helyett a
közös készletből veheted el.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

QUELL: Érzelem elfojtás: (2 AE + 1 Ambíció) Egyensúly érzelmet nem fojthat el!
1) A kezedben kell lennie egy Érzelemnek, mely Hangulatának a színe megegyezik 
az ellenséges Érzelmével. [bármilyen szín működik a Bleakness és Brightness] 2) 
Fedd fel a kártyádat és távolítsd el a jobboldali Esszenciát az elfojtott Érzelemről. (Az
Esszencia a közös készletbe kerül. A felfedett kártya a kezedben marad) 3a) Ha az 
Érzelemről elfogyott az Esszencia, vedd le a tábláról és dobd el. A Gyenge Érzelmek 
az Érzelempakli aljára, az Erős Érzelmek pedig a saját paklijukba kerülnek. 3b) 
Amikor kártyát kell dobni, a Gyenge Érzelmet helyezd felfelé fordítva az 
Érzelempaklid aljára, az Erős Érzelmet pedig az Erős Érzelem pakliba.

Elnyomás: (2 AE) 
Eltávolíthatsz további 1 Esszenciát. 
(De nem költhetsz el 4 AE-t, hogy 
további 2 Esszenciát távolíts el.)

Megszüntetés: (1 AE) 
Nem szükséges felfedned kártyát a 
kezedből egy Érzelem elfojtásához. Ez
azt jelenti, hogy akár kártya nélkül is 
elfojthatsz egy Érzelmet.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

FORTIFY: Erődítés: (2 AE + 1 olyan Esszencia amelyik csapat irányítja a 
Birodalmat, ha döntetlen akkor választhatsz)

1) A Szellemnek a Birodalomban vagy a Határvidéken kell lennie
2) Egy Erőd építésekor EGYENSÚLY a saját Kisebb Töredéket használja,
3a) Annak a csapatnak a +1 Intenzitásjelölőjét használja, amelyik irányítja az adott 
Birodalmat
3b) Ha BORÚ és DERŰ között döntetlen, akkor te dönthetsz, melyiket használod, 
és így melyik fél szerzi meg az irányítást.

Megemelés: (1 Ambíció)
• Egyensúly csak Egyensúly Erődöt tud
megemelni.
a1) Ha az Erőd DERŰ Intenzitással 
rendelkezik, akkor csak DERŰ 
Esszencia befizetésével tudja 
megemelni és fejleszteni a DERŰ 
Intenzitásjelölőt.
a2) Emellett az Erődöt csak akkor 
lehet megemelni, ha nem BORÚ 
irányítja a Birodalmat. 
b) Az ellentétes feltételek érvényesek, 
ha Egyensúly egy BORÚ Intenzitással 
rendelkező Erődöt kíván megemelni.
1) Cserélj csapatodon belül 1 kisebb 
töredéketeket 1 nagyobbra 2) 
Intenzitásjelölőt +1-ről +2-re állítsd.

Lerombolás: (1 AE* + 1 Ambíció) [*az 
Esszenciának az Erőd típusával 
ellentétesnek kell lennie]
• Csak, ha szomszédos vagy 1 ellenfél
Töredékét tartalmazó Erőd-hellyel! 
• Használható akkor is, ha az ellenfél 
irányítja a Birodalmat.
• Ha a szükséges Töredék nem 
elérhető, az Akciót nem hajthatod 
végre.
1a) Távolítsd el az ellenfél Kisebb 
Töredékét (és a +1 Intenzitásjelölőt) 
1b) Cseréld le az ellenfél Nagyobb 
Töredékét Kisebbre és fordítsd meg a 
+2 Intenzitásjelölőt a +1-es oldalára. 
2) +1 akciót kapsz erre a körre.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

EMPOWER: Érzelem megerősítés (3 AE) 
1) A csapatod egyik Érzelmének megerősítéséhez a Szellemfigurádnak az adott 
Érzelemmel szomszédos mezőn kell állnia 2) Csak Gyenge Érzelmet lehet 
Megerősíteni, ha a rajta lévő Esszenciák száma eléri vagy meghaladja a 
Megerősítés-küszöböt (A megerősítési küszöböt az Erős Érzelem határozza meg, 
és nem a Gyenge) 3) Cseréld le a az Erős  Érzelempakliból. Dobd el a Gyenge 
Érzelmet és tedd át a rajta lévő Esszenciákat az Erős Érzelem lapjára 4) Minden más
jelölőt, ami az Érzelmen volt, el kell dobni. FONTOS:: Abban a ritka esetben, ha az 
Erős Érzelem minden példánya játékban van, a Gyenge Érzelmet nem tudod 
Megerősíteni.

Erő Becsatornázás: (1 Ambíció) 
A Gyenge Érzelem megerősítése előtt,
tegyél rá 1 Esszenciát a közös 
készletből a Szabad Esszencia-helyre.
Ez segít Megerősíteni egy Érzelmet, 
ami egyébként nem érné el a 
küszöböt.

Érzelmi Kitörés: (1 AE)
A szomszédos Érzelem megerősítése 
helyett, a táblán lévő bármely Érzelmet
megerősítheted, ha az a többi 
feltételnek megfelel.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül



Reason (Tudat)   B oldal   POWER (Sz.Képessége): Tudat valamennyi Birodalomakciót egy Akaraterővel olcsóbban használhat. (Függetlenül attól, hogy melyik csapat irányítja az adott Birodalmat.)

Mozgás: (1 AE) 
Mozoghatsz 1 mezőt.
FONTOS: Az Egyensúly szelleme áthaladhat és akár meg is állhat olyan mezőn, 
amelyen az ellenfél Szelleme tartózkodik. 
FONTOS: Egyensúly bárkivel megosztja a helyét.

Repülés: (1 AE)
2 extra mezőt is mozoghatsz.

Parancs:  (2 AE)
Ha ellenfél Szellemfigurájának a 
mezőjén fejezed be a mozgást, 
áthelyezheted az ellenfél 
Szellemfiguráját egy üres mezőre.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

INVOKE: Érzelem ébresztés: (2 AE) 
1) Egy Érzelem kijátszása a kezedből a Szellemeddel szomszédos üres 
kártyahelyre 2) Azonnal tegyél a Szellemtábládról (DERŰ vagy. BORÚ) Esszenciát
az Érzelem árnyékolt Esszenciamezőjére (amíg játékban van csak azonos színű 
lehet rajta) 3) Számoljátok újra a Birodalmak és Határvidékek irányítását.

Felmerülés:  (2 AE)
Ezt az Érzelmet bármelyik üres Érzelem 
kártyahelyre ébresztheted, akkor is, ha 
nem szomszédos.

Átalakítás: INGYENES
Vedd el a szükséges Esszenciát a 
közös készletből a sajátod helyett, de 
ugyanannyi ellentétes Esszenciát vissza
kell raknod a Szellemtábládról a közös 
készletbe. Például BORÚ Esszenciát 
használhatsz a közös készletből, ha 
előtte visszaadsz DERŰ Esszenciát a 
Szellemtábládról.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

QUELL: Érzelem elfojtás: (2AE + 1 Ambíció) Egyensúly érzelmet nem fojthat el
1) A kezedben kell lennie egy Érzelemnek, mely Hangulatának a színe megegyezik
az ellenséges Érzelmével. [bármilyen szín működik a Bleakness és Brightness] 2) 
Fedd fel a kártyádat és távolítsd el a jobboldali Esszenciát az elfojtott Érzelemről. 
(Az Esszencia a közös készletbe kerül. A felfedett kártya a kezedben marad) 3a) 
Ha az Érzelemről elfogyott az Esszencia, vedd le a tábláról és dobd el. A Gyenge 
Érzelmek az Érzelempakli aljára, az Erős Érzelmek pedig a saját paklijukba 
kerülnek. 3b) Amikor kártyát kell dobni, a Gyenge Érzelmet helyezd felfelé fordítva 
az Érzelempaklid aljára, az Erős Érzelmet pedig az Erős Érzelem pakliba.

Elnyomás: (2 AE) 
Eltávolíthatsz további 1 Esszenciát. (De 
nem költhetsz el 4 AE-t, hogy további 2 
Esszenciát távolíts el.)

Megszüntetés: INGYENES
Nem szükséges felfedned kártyát a 
kezedből egy Érzelem elfojtásához. Ez 
azt jelenti, hogy akár kártya nélkül is 
elfojthatsz egy Érzelmet.

Érzelmi  Körforgás:  
INGYENES
Ha leveszed az utolsó 
Esszenciát is egy 
Érzelemről ezzel az 
Elfojtás Akcióval, húzz 
egy lapot.

FORTIFY: Erődítés: (2 AE + 1 olyan Esszencia amelyik csapat irányítja a 
Birodalmat, ha döntetlen akkor választhatsz)

1) A Szellemnek a Birodalomban vagy a Határvidéken kell lennie
2) Egy Erőd építésekor EGYENSÚLY a saját Kisebb Töredéket használja,
3a) Annak a csapatnak a +1 Intenzitásjelölőjét használja, amelyik irányítja az adott 
Birodalmat
3b) Ha BORÚ és DERŰ között döntetlen, akkor te dönthetsz, melyiket használod, 
és így melyik fél szerzi meg az irányítást.

Megemelés: (1 Ambíció)
• Egyensúly csak Egyensúly Erődöt tud 
megemelni.
a1) Ha az Erőd DERŰ Intenzitással 
rendelkezik, akkor csak DERŰ 
Esszencia befizetésével tudja megemelni
és fejleszteni a DERŰ Intenzitásjelölőt.
a2) Emellett az Erődöt csak akkor lehet 
megemelni, ha nem BORÚ irányítja a 
Birodalmat  b) Az ellentétes feltételek 
érvényesek, ha Egyensúly egy BORÚ 
Intenzitással rendelkező Erődöt kíván 
megemelni  1) Cserélj csapatodon belül 1
kisebb töredéketeket 1 nagyobbra 2) 
Intenzitásjelölőt +1-ről +2-re állítsd.

Lerombolás: (3 AE* az Esszenciának 
az Erőd típusával ellentétesnek kell 
lennie]
• Csak, ha szomszédos vagy 1 ellenfél 
Töredékét tartalmazó Erőd-hellyel! 
• Használható akkor is, ha az ellenfél 
irányítja a Birodalmat.
• Ha a szükséges Töredék nem 
elérhető, az Akciót nem hajthatod végre.
1a) Távolítsd el az ellenfél Kisebb 
Töredékét (és a +1 Intenzitásjelölőt) 1b)
Cseréld le az ellenfél Nagyobb 
Töredékét Kisebbre és fordítsd meg a 
+2 Intenzitásjelölőt a +1-es oldalára. 
2) +1 akciót kapsz erre a körre.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül

EMPOWER: Érzelem megerősítés (3 AE) 
1) A csapatod egyik Érzelmének megerősítéséhez a Szellemfigurádnak az adott 
Érzelemmel szomszédos mezőn kell állnia 2) Csak Gyenge Érzelmet lehet 
Megerősíteni, ha a rajta lévő Esszenciák száma eléri vagy meghaladja a 
Megerősítés-küszöböt (A megerősítési küszöböt az Erős Érzelem határozza meg,
és nem a Gyenge) 3) Cseréld le a az Erős  Érzelempakliból. Dobd el a Gyenge 
Érzelmet és tedd át a rajta lévő Esszenciákat az Erős Érzelem lapjára 4) Minden 
más jelölőt, ami az Érzelmen volt, el kell dobni. FONTOS:: Abban a ritka esetben, ha az
Erős Érzelem minden példánya játékban van, a Gyenge Érzelmet nem tudod Megerősíteni.

Megfigyelés: INGYENES
A Megerősítés Akció után az 
eldobott Gyenge Érzelem Hangulatával 
megegyező Hangulatjelölővel feloldhatod 
vagy fejlesztheted az egyik 
Szellemakciódat.

Érzelmi Kitörés: (1 AE)
A szomszédos Érzelem megerősítése 
helyett, a táblán lévő bármely Érzelmet 
megerősítheted, ha az a többi 
feltételnek megfelel.

Eltökéltség: (-1 AE)

Ez a kedvezmény csak 
egyszer érvényesül




