
EGO KÖRÉNEK áttekintése:        I. A kör elején --- II. Ego művelet fázis --- III. A kör végén 

 I. A kör elején fázis:

1)  1) Ellenőrizzétek a Közös Törekvést 2) Ha Ego áll nyerésre (és ha Ego
Rejtett Törekvése még nincs felfedve), fedjétek fel Ego Rejtett Törekvését. 
3a) Ha egyezik a Közös Törekvéssel, használjátok a következő kártyát Ego
Rejtett Törekvéseként 3b) majd keverjétek bele az egyezőt a pakliba.

2)   1) Fedjétek fel a következő Műveletkártyát és helyez-
zétek az előző körben vagy az előkészület során felfedett
mellé. 2) Ez a kártya fejjel lefelé lesz 3a) A második kártya
Műveleteivel kiegészülve, a két kártya együtt határozza
meg, hogy Ego milyen Műveletet fog végrehajtani. 3b) A két
kártya alul is alkot egy keretet, de azt hagyjátok figyelmen kívül. 
FONTOS: Ha a pakli üres, mikor új lapot kell felfordítani, keverjétek meg a
dobott lapokat, és alkossatok egy új húzópaklit. TIPP: Az előkészítés során
figyeljetek oda a kártyák tájolására.

Olvasd végig:  Bónusz események: 
Példa: 1) Az ábrán látható, hogy a Műveletkártyák Endeavor (Erőfeszítést)  
      +       Judgment (Ítéletet) határoznak meg egy Bónusz eseménnyel. 2)
Nézd meg a (bal oldali kártyán) három Akciót az Erőfeszítés kártyán 3)
Hajtsd végre a jobb oldali kártyával egyezőeket. → Ebben az esetben Ego húz 3 Érzelmet és felébreszti a 
legjobbat 2+1 Esszenciával.

KEZDŐJÁTÉK: EZ a szimbólum        jelenti, hogy Ego a meghatározott Akció(ka)t egy bónusszal együtt 
hajtja végre. Ezeket a bónuszokat hagyjátok figyelmen kívül a Kezdőjátékban.



 II. Ego művelet fázis: 

1) Ego meghatározza, hogy melyik Törekvése a Kiszemelt Törekvés.

1) Ha Ego nem áll nyerésre a Közös Törekvésben, akkor az lesz Ego Kiszemelt Törekvése.

2) Ha Ego nyerésre áll a Közös Törekvésben, akkor a Rejtett Törekvését fel kell fedni. FONTOS: Ha egyezik a
Közös Törekvéssel, használjátok a következőt kártyát helyette, majd keverjétek bele az egyezőt a pakliba.

2.a) Ha Ego mindkét Törekvésben nyerésre áll, a Közös Törekvés lesz a Kiszemelt
Törekvése.

2.b) Ha Ego csak a Közös Törekvésben áll nyerésre, a Rejtett Törekvése lesz a Kiszemelt
Törekvése.

FONTOS:  Ego az egész Művelet során erre az egy Kiszemelt Törekvésre fog koncentrálni.

2) Ego cselekszik valamit:      Válassz 1) - 2) között

1.1) Ha egy Akciót kínál fel a Művelet hajtsd végre. Lásd: Ego akciói 

1.2) Ha több Akciót kínál fel a műveletet: 1) újra kell meghatározni a Kiszemelt Törekvést minden egyes 
Művelet előtt 2) hajtsd végre a Műveletet  3) ha nem tudja végrehajtani a Műveletet Lásd: a következő 3) 
pontot Ha Ego nem tudja szabály szerint….

2)  EGO egy Művelet során egyszer tud mozogni Lásd:  Ego mozgása 

PÉLDA: Ha két akciót kínál a Művelet 
kártya: 1) Az egyik Művelet Defiance 
Dac       +  Dac szerint Ego 4 Művelet 
kártyát húz és 2 új Műveletet hajt végre

Új Művelet végrehajtása:  Második Művelet végrehajtása:

 Ego mozgása: 

1.1) Befolyásoló mozgása: mindig egy szomszédos
Birodalomba mozog.
1.2) Kapuőr mozgása, mindig egy szomszédos
Határvidékre mozog.

2.1) Ego Műveletenként csak egyszer mozoghat
2.2) Ha Egonak több Művelete van, Ego mindegyiknél
mozoghat egyet, de a fel nem használt mozgásokat
nem viheti át a következőre.

3) Ha a művelete során nincs mozgás, van lehetőség a kör vége Fázisban mozogni.
3.1) Ego a kör végi mozgását csak akkor használhatja, ha a Műveletei során egyáltalán nem
mozgott. 3.2) ha Ego több Műveletet hajt végre mozgás nélkül, a kör végi mozgása az utolsó
végrehajtott Művelet által meghatározott irányba történik. 3.3) Ha nincs nyíl a kártyán, nem mozog.

4) Ego Szellemei osztozhatnak a szemben álló Szellemekkel egy mezőn.



3) Különleges művelet:

A Műveletkártyák Judgment (Ítélet)                (Ítélet) kombinációjánál vagy ha Ego nem tudja szabály szerint 
végrehajtani a Műveletet akkor az egy Különleges Műveletté válik, ami a Kiszemelt Törekvéstől függ.

A különleges művelet végrehajtásának lépései: Kövesd 1) → 5) lépést 

1)  Ha a játékosoknak nincs több Kisebb Töredéke, Ego először megpróbálja lerombolni az egyik Erődjüket a 
szokásos módon, de kizárólag Kisebb Töredékből álló Erődöt.

2)  Ha a játékosoknak továbbra is van Kisebb Töredéke, vagy Ego nem tudott az 1. pont szerint lerombolni 
egyet, Ego ellenőrzi, hogy a játékosoknak van-e Nagyobb Töredéke. Ha van, akkor Ego lerombol egy 
Nagyobb Töredékből álló Erődöt.

3)  Ha Egonak sikerül az 1. vagy 2. lépésben leírtak szerint lerombolni egy Erődöt, Ego kap egy pontot, és 
véget ér a Különleges Művelet.

4)  Minden egyéb esetben (ha a játékosoknak még van adott típusú Töredéke, vagy Ego semmit se tehet 
ellenük), következik a különleges műveletek kiválasztása: A lenti táblázatból válasszátok ki Ego Különleges 
Műveletét. A választást a Kiszemelt Törekvés határozza meg, mint a lenti példában látható is.

5)  Ha a Különleges Művelet nem javít Ego helyzetén a Kiszemelt Törekvésben, akkor Ego kap 1 pontot és 1 
Akaraterőt a közös készletből.

Fortitude / Állhatatosság:
I. Rombolj le egy játékos Erődöt.
II. Erődíts egy Birodalomban

Versatility / Sokoldalúság:
I. Fojts el legfeljebb 2 Esszenciát egy játékos Érzelméről, de csak akkor, ha így egy 
Hangulat is megsemmisül.
II. Húzz 3 kártyát és Ébreszd fel a legjobbat 1 Esszenciával.

Sensibility / Érzékenység:
I. Fokozz egy Érzelmet a maximumára.
II. Fojts el legfeljebb 2 Esszenciát egy játékos Érzelméről.

Liveliness / Elevenség:
I. Fokozz legfeljebb 3 különböző Érzelmet 1 Esszenciával.
II. Húzz 1 lapot és Ébreszd fel 3 Esszenciával.

Unity / Egység:
I. Húzz 1 lapot és Ébreszd fel 2 Esszenciával, de csak akkor, ha ezzel növekedik Ego 
Egysége.
II. Fojts el legfeljebb 2 Esszenciát egy játékos Érzelméről egy játékos Egységében.

Awareness / Tudatosság:
I. Húzz 1 lapot húz és Ébreszd fel 2 Esszenciával egy olyan Triádban, ahol Egonak 
nincs Érzelme.
II. Fojts el legfeljebb 2 Esszenciát egy játékos Érzelméről, de csak akkor, ha az 
kikerül a játékból.

Openness / Nyitottság vagy Attitude / Hozzáállás vagy 
Reflection / Tükröződés:

I. Fokozz 1 Érzelmet 1 Esszenciával, de csak akkor, ha így nő az Intenzitása.
II. Húzz 2 kártyát és Ébreszd fel a legjobbat 1 Esszenciával.
III. Fojts el egy játékos Érzelmet legfeljebb 2 Esszenciával.

PÉLDA: Különleges művelet Openness /  Nyitottság kiválasztására: I. Fokozz 1 Érzelmet 1 Esszenciával, de csak akkor, ha ez 
növeli az Intenzitását. Ha nincs hatótávon belül választható Ego Érzelem, folytassátok a II. pont szerint. II. Húzz 2 kártyát és Ébreszd 
fel az egyiket. Ha nincs üres Érzelem kártyahely a hatótávon belül, folytassátok a III. pont szerint. III. Fojtsd el egy játékos Érzelmét 
legfeljebb 2 Esszenciával. Ego választ egy szomszédos játékos Érzelmet és elfojt maximum 2 Esszenciát róla. Függetlenül, hogy Ego 
választja-e I, II vagy III, Ego választ egy célpontot az Akcióhoz, az Akció típusának szokásos prioritásától függően.



 III. A kör végén fázis: Kövesd az 1) → 3)  lépést 

1)  Mozgás:
1)  Ha a művelete során nincs mozgás, van lehetőség …... Lásd:  Ego mozgása 

2)  Elnyelés: A köre végén Ego használja az Elnyelésképességét. Kövesd az 1) → 3) lépést

1)  Vizsgáld meg Ego és az aktuális közös törekvés kapcsolatát:  Válassz A) - B) között 

A) Ha Ego NEM áll nyerésre az 
aktuális Közös Törekvésben: 
• Elvesz és megtart 1 AE a 
legnagyobb Szférából, amihez a 
Szellem hozzáfér.

B) Ha Ego nyerésre áll a Közös Törekvésben: Fedjétek fel a Rejtett 
Törekvését, ha szükséges és bizonyosodjatok meg róla, hogy nem 
egyezik a Közös Törekvéssel.

• Ha Ego vesztésre áll a Rejtett 
Törekvésében:
• 2 AE vesz el a legkisebb 
Szférából, amihez hozzáfér. 1-et 
megtart, a másikat eldobja. 
FONTOS: Ha már csak 1 van, azt 
eldobja.

• Ha Ego nyerésre áll mindkét 
Törekvésben: 
• 3 AE dob el a legkisebb 
Szférából, amihez hozzáfér.

FONTOS_1: Befolyásoló Szellem mindig az egyik Birodalomban van, így nincs lehetősége 2 Szférából 
választani. 
FONTOS_2: Kapuőr Szellem tud választani. A “legnagyobb”   és   “legkisebb”   a Szférákban található legtöbb 
vagy legkevesebb AE -jelzőre utal. TIPP1: Ha a két Szférában egyenlő számú jelző van, a Kapuőr az Ego 
Erődjével szomszédosat választja. TIPP2: Ha ez mind a két Szférára igaz, az óramutató járásával 
megegyező irányban lévőt válasszátok a Szellem helyétől.

FONTOS_3: Ego nem kapja meg az Elnyelt Szféra bónuszát.

2)  Amikor egy Szféra kiürül, Kinyilatkoztatás (pontozás) történik Lásd:  Kinyilatkozások _Ego 
FONTOS: Ha nem ürült ki a szféra akkor, következik a 3)  lépés

3)  Végül, az alap szabályoknak megfelelően forgassátok el a Szférát az óramutató járásával megegyező 
irányban.

3)  Lezárás:1) Dobjátok el mindkét Műveletkártyát, majd fordítsatok fel egy újat.



Ego Akciói:  1) A játékosokkal ellentétben, Ego nem fizet Akaraterőt vagy Ambíciót az Akciók 
végrehajtásához 2) Ego az akcióját prioritásuk szerint dönti el    Kövesd az 1) – 3)  lépést 

1)  AKCIÓ HATÓTÁV:  Válassz A) - B) között 

A)  Kapuőr a Határterület
Triádjának mindhárom
kártyahelyén ébreszthet 
vagy fokozhat vagy
elfojthat Érzelmet. 

B)   Befolyásoló a
Birodalom mind a 4
kártyahelyén lévő
Érzelemre hatással lehet.

2)  HATÁS Mikor egy akció miatt EGO kiválasztja valamelyik Érzelem kártyahelyet vagy Erődhelyet, a célja, 
hogy a lehető legnagyobb Hatást érje el.    Kövesd az 1) – 4) lépést 

1) Először vizsgáljátok meg EGO Kiszemelt Törekvését ( II. Ego művelet fázis:  → 1)) Ego olyan Akciókat 
akar végrehajtani, ami segíti a Törekvés teljesítésében. Annak az Akciónak lesz nagyobb a Hatása, ami job-
ban hozzájárul ehhez.

2) Ha az 1. lépés több akcióra igaz, akkor Ego azt preferálja, amelyikkel irányítást szerez egy Birodalom 
felett (birodalom helyre mozog   az óramutató járásának megfelelően, ha   lehetséges  ), vagy semlegesítheti a 
játékos irányítását.

3)  Ha 1. és 2. lépés is több akcióra igaz, akkor Ego azt preferálja, amelyikkel irányítást szerez egy Határ-
vidék felett, vagy semlegesítheti a játékos irányítását.

4)  Bármely Akciónál még mindig ugyanaz a hatás. Ekkor az Akció leírása alapján kell dönteni, hogyan 
oldhatóak fel ezek az esetek.

PÉLDA: Ha Ego Kiszemelt Törekvése az Fortitude (Állhatatosság) /nagyobb
Intenzitás Erődökből/ 1) akkor egy olyan akció, ami új Érzelmet (kártyalapot) ad
Egonak, semmiképpen sem járul hozzá a Törekvéshez. 2) Azonban Ego a
legnagyobb Hatású akciót keresi, így a prioritási lista 2. lépése alapján olyan
kártyahelyre próbál Ébreszteni (1. ALAP AKCIÓ alkalmazza), ahol a Birodalom
irányítását tudja befolyásolni.



3)  EGO AKCIÓJÁNAK KIVÁLASZTÁSA:  VÁLASSZ 1 – 7 KÖZÖTT

 Olvasd el végig!!   
1)  A Műveleteknek megfelelően Akciókat kell végrehajtanotok Ego Szellemeinek.
2)  A négy alap Akciónak is van prioritási sorrendje. Ezek a lépések az alap akcióknál vannak feltüntetve
3) Ego nem használ Akaraterőt, vagy Ambíciót az akcióihoz. 
4) Amikor Esszenciára van szüksége, csak elveszi a közös készletből. 
5) Ego mindig logikusan cselekszik: Ego Érzelmeit ébreszti és fokozza → a Játékos Érzelmeket elfojtja → 
Ego Erődöket erődíti → a játékos Erődöket lerombolja.

1. ALAP AKCIÓ)  Ébresztés (Invoke) folyamata prioritás sorrend  Kövesd az 1) – 4) lépését 

1) Kártya kiválasztásának prioritása) Húzzátok fel a meghatározott számú kártyát. Válasszátok az alábbi 
kritériumok alapján a legjobbat. A többit véletlenszerű sorrendben tegyétek Ego Érzelempaklijának az aljára.
a) Egy új Hangulatú kártya jobb, mint amelyik Hangulata már szerepel Ego tábláján. b) Több új Hangulatú 
(vagy régi Hangulatú) kártyák közül a legnagyobb maximális Intenzitású a legjobb. c) Ha ez is igaz több 
kártyára, azt válasszátok, amelyiket előbb húztátok.

2) Kártyahely kiválasztásának prioritása) Válasszátok ki a legjobb üres kártyahelyet az Érzelem 
ébresztéséhez. Ne feledjétek, hogy a Szellem Műveletenként egy Birodalomnyit vagy Határvidéknyit 
mozoghat az óramutató járásával megegyező, vagy ellentétes irányban. → a) Válasszátok a legnagyobb 
Hatással bíró kártyahelyet. b) Ha több is van, a Szellemfigurához legközelebbi kártyahelyet. (Például, a két 
Birodalom kártyahely közelebb van a Befolyásolóhoz, mint a két Határvidéken lévő kártyahely, és mind a négy 
kártyahely közelebb van, mint bármelyik kártyahely, amit csak mozgással lehet elérni.) c) Ha két hely továbbra
is azonos válasszátok az óramutató járásával megegyező irányban lévőt a Szellemnek.

3) Ha szükséges, mozgassátok a kiválasztott kártyahely felé.

4) Helyezzétek az Érzelmet a kiválasztott kártyahelyre és tegyetek rá Esszenciát a közös készletből.

PRIORITÁS PÉLDA A játékos látja, hogy a Műveletkártya alapján Egonak Ébresztés Akciót (Invoke Action) 
kell végrehajtania. Ellenőrzi a prioritási sorrendet és ezt látja: Ébresztés (Invoke): legnagyobb Hatás → 
legközelebbi → óramutató járásának megfelelően

1. példa) A Kiszemelt Törekvés az Fortitude
( Állhatatosság) 1. Mivel Ego ezt a Törekvést nem
tudja az Ébresztés Akcióval befolyásolni, ezért
megpróbálja megkeresni, mivel lehet Hatással. A
Hatás prioritási sorrendje alapján, olyan Akciót
szeretne végrehajtani, amivel egy Birodalom
irányítását átveheti, ha lehetséges. Ego aktív
Szelleme a Befolyásoló, aki csak Birodalmak
között mozoghat. Miután az óramutató járásával
megegyező irányban mozog, Ébresztés Akcióval
ki tudja zárni az Cradle of Senses/Érzékek
Bölcsőjéből Dislike (Ellenszenvet), átvéve azt a
játékostól.

2. példa) Most feltételezzük, hogy a Kiszemelt
Törekvés a Awareness (Tudatosság) 2  — több
Triádon legyen Érzelem. Ebben az esetben Ego
Hatással lehet a Törekvésre, ha az egyik
szomszédos kártyahelyre Ébreszt — ezzel most
négy Triádban van Érzelme. Ha már lett volna
Érzelme azon a kártyahelyen, akkor úgy
cselekedett volna, mint az 1-es példában: nem
tudott volna ébreszteni a Valley of Motives/
Motivációk Völgyében, hogy befolyásolja a
Törekvést ezért az Cradle of Senses/Érzékek Bölcsője feletti irányítás átvételével lett volna Hatással.



2. ALAP AKCIÓ) Fokozás (Intensify) folyamata prioritás sorrend  Kövesd az 1) – 3) lépését

1) Válasszátok ki a legalkalmasabb Ego Érzelmet a fokozásra, szem előtt tartva, hogy a Szellem 
Műveletenként egyet léphet. a) Azt az Érzelmet válasszátok, amelyiknek a legtöbbet változna az intenzitása. 
b) Ha több ilyen is van, akkor a Szellemfigurához legközelebbi kártyahelyet válasszátok. c) Ha két kártyahely 
is van, akkor válasszátok a Szellemtől az óramutató járásával megegyező irányban lévőt. 2) Mozgassátok, ha 
szükséges. 3) Helyezzétek a szükséges mennyiségű Esszenciát az Érzelemre a közös készletből.

3. ALAP AKCIÓ) Elfojtás (Quell) folyamata prioritás sorrend  Kövesd az 1) – 3) lépését

1) Válasszátok ki az Elfojtásra a játékos legalkalmasabb Érzelmet, szem előtt tartva, hogy a Szellem 
Műveletenként egyet léphet. a) Azt az Érzelmet válasszátok, amelyiknek a legnagyobb hatása lenne az 
Elfojtásnál. b) Ha több ilyen is van, a legmagasabb Intenzitásút válasszátok. c) Ha több ilyen is van, a 
legmagasabb maximális Intenzitásút válasszátok. d) Ha több ilyen is van, akkor a Szellemhez legközelebbit 
válasszátok. e) Ha 2 kártyahely is van, akkor válasszátok a Szellemtől az óramutató járásával megegyező 
irányban lévőt. 2) Mozgassátok, ha szükséges. 3) Vegyétek le a szükséges mennyiségű Esszenciát.

4. ALAP AKCIÓ) Erődítés (Fortify)  vagy lerombolás (Raze) prioritás sorrend  Kövesd az 1) – 3) lépését

1) Válasszátok ki a legnagyobb hatású Erődhelyet, szem előtt tartva, hogy a Szellem Műveletenként egyet 
léphet. a) Azt a helyet válasszátok, amelyiknek a legnagyobb Hatása lenne. b) Ha több ilyen is van, akkor azt 
a helyet, amelyikhez nem kell mozognia a Szellemnek. c) Ha két hely is van, akkor válasszátok a Szellemtől 
az óramutató járásával megegyező irányban lévőt 2) Mozgassátok, ha szükséges 3) Végezzétek el az Akciót a
Művelet szerint.

5) TÖBB ALAP AKCIÓ:
Egyes Műveletek több alap Akciót írnak elő. Ezeket mindig sorrendben hajtsátok végre. 1) Ego az első 
alkalommal felhasználja a mozgását, amint valamelyik tevékenység folyamán szükséges. 2) Amint Ego 
mozgott, a Művelet további Akciói során már nem mozoghat. (A Defiance (Dac) (Dac) és Judgment 
(Ítélet) (Ítélet) kártyák által leírt Műveletek külön Műveletnek számítanak.)

6) KUDARCOK: Mikor lehetetlen teljesen végrehajtani a Műveletet. Az alábbi módon kell kezelni a Kudarcot: 
a) Ha nincs Egonak Kisebb Töredéke, hogy építsen egy normál Erődöt, Nagyobb Töredéket használ, hogy 
építsen egy Megemelt Erődöt helyette. b) Ha a Művelet által meghatározott Akciók közül egyiket sem lehet 
végrehajtani, akkor Különleges Műveletté válik. Lásd:  A különleges művelet végrehajtásának lépései 
c) Ha egy Akciót csak részben tud végrehajtani, Ego kap egy pontot. (A „részben” azt jelenti, hogy a hatása 
csak részben érvényesül. Például, ha Ego 2 Esszenciával Fokozna, de a választott Ego Érzelemkártyán már 
csak 1 hely van, akkor Ego csak 1-et helyez rá és 1 pontot is kap.) d) Ha egy bónusz hatásnak nincs hatása, 
Ego kap 1 Pontot. (Ez akkor is érvényesül, ha a bónusz kudarcba fullad, mert a Művelet kudarca Különleges 
Művelethez vezet.)  

7) PONTOK: 1) Ego pontjait a Szándékkerekén tarthatjátok számon. FONTOS: Ego nem kap pontot Szándék 
teljesítéséért és nem kapja meg a Keréken jelzett bónuszokat.



Művelet összefoglaló rész: (Pontok szerzése)    

Kártya kombinációk AKCIÓK BÓNUSZ HATÁSOK RÉSZLEGES
KUDARCOK

Végrehajt 2 Műveletet, amit
a következő 4 
Műveletkártya határoz meg.

Kap 1 pontot. Ha egy vagy mindkét 
Művelet kudarc, Ego 
kap 1 pontot.

Elfojt 1 Esszenciát egy 
Érzelemről. 
Majd elfojt 1 Esszenciát 
egy másik Érzelemről.

Elfojt egy második 
Esszenciát, ha lehetséges. 
Ha nem, kap 1 pontot.

Ha Ego csak 1 
Esszenciát tud 1 
Érzelemről Elfojtani, 
akkor is kap 1 pontot.

Erődít egy Birodalomban, 
ha lehetséges. 
Ha nem, Lerombol 1 
Erődöt.

Ha Erődít, Nagyobb Töredéket 
tesz le. 
Ha Lerombol, kap 1 pontot.

Nem alkalmazható.

Elfojt legfeljebb 2 
Esszenciát egy Érzelemről.

Elfojt egy harmadik Esszenciát 
ugyanarról az Érzelemről, ha 
lehetséges.  
Ha nem, kap 1 pontot.

Nem alkalmazható.

Fokoz egy szomszédos 
Érzelmet 2 Esszenciával 
és egy +1  Intenzitásjelölő-
vel, akkor is, ha nincs 
a jelölőnek mező.

Ráhelyez egy további +1 
Intenzitásjelölőt, akkor is, ha 
nincs a jelölőnek mező.

Ha Ego kevesebb, mint 
2 Esszenciát helyez 
le, kap 1 pontot.

Húz 3 Érzelmet és 
Felébreszti a legjobbat 2 
Esszenciával.

Ráhelyez egy újabb 
Esszenciát, ha lehetséges. 
Ha nem, kap 1 pontot.

Nem alkalmazható.

Lerombol 1 Erődöt, ha 
lehetséges. 
Ha nem, Erődít egyet a 
Birodalomban.

Lerombol egy Erődöt (ismét), 
ha lehetséges.

Nem alkalmazható.

Húz 2 Érzelmet, és 
felébreszt egyet 1 
Esszenciával. Majd a 
másikat is 1 Esszenciával.

1 ráadás Esszenciát 
tesz az első Érzelemre.

Ha Ego csak az egyiket 
tudja Felébreszteni, 
kap 1 pontot.

Végrehajt 2 Különleges 
Műveletet.

Kap 1 pontot. Nem alkalmazható.


