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 JÁTÉKELEMEK 

12 Műveletkártya

DEFIANCE

A B A B

+1

+1

+1

ENDEAVOR

+1

+1

JUDGMENT

+1

3× Dac 4× Erőfeszítés 5× Ítélet

Játékossegédlet 
Ego körének áttekintése 
Elnyelésképesség 

 BE VEZE TÉS 

Az Ego a Végső Erő Cerebriában a szent 
küldetéssel, hogy a Belső Világ jólétét 
biztosítsa minden egyéb felett, függetle-

nül az egyensúlytól vagy józan észtől.

A Szellemekhez hasonlóan, Ego célja is 
az, hogy védelmezzen, mégis, néha képes 
életeket tönkretenni azzal, hogy túlkom-
penzál mindent, ami hatással van a Bel-
ső Világra. A legjobb megoldás, ha nem 

hagyod, hogy átvegye az irányítást.

 ÁT TEKINTÉS 

Ebben a változatban az Ego ellen játszotok. 

Borúval vagy Derűvel is játszhattok. Egy vagy két 
játékos esetén a játékosok 2 Szellemet irányítanak, 
vagy egy játékosnál 1 Szellemet a Formáló szabályai 
szerint. Az ellenfél oldalt - az Egot - maga a játék 
irányítja.

Az Ego mindig két Szellemet irányít. Az Akcióit a 
Műveletkártyák határozzák meg.

A legtöbb szabály egyezik az alapjáték szabályaival.

MEGJEGZYÉS:  Ha a szabály másként nem rendelkezik, 
mindig az alapszabályt vegyétek figyelembe.

AJÁNLOT T ELŐKÉSZÜLE TEK A Z 
ELSŐ JÁTÉKHOZ

Az Ego elleni első játéknál a szóló játékmódot ajánljuk, 
a Formáló szabályai szerint. Használhatjátok a 
kezdőjáték egyszerűsített szabályait is (Szándékok 
és Erős Érzelmek nélkül). Ugyanakkor az alábbi elő-
készületek kötelezőek.

 FŐ JÁTÉKTÁBLA  
ELŐKÉSZÍTÉSE

 

Az alábbi kivételekkel és kiegészítésekkel készítsétek 
elő az alapjáték szerint a Fő játéktáblát:

1. Keverjétek meg a 12 Műveletkártyát. Lefelé 
fordítva, az alábbi módon rendezzétek őket: a 
legfelső kártyán a szimbólum felül, a következő 
kártyán a szimbólum alul, és így tovább, a 
teljes pakliban váltakozva. Helyezzétek a lefelé 
fordított paklit a Fő játéktábla közelébe.

EGO TURN OVERVIEW

START OF TURN

• Check the Common Aspiration. 
If Ego is winning it (and if Ego’s 
Hidden Aspiration has not been  
revealed) reveal Ego’s Hidden  
Aspiration.

 → If it matches the Common  
Aspiration, use the next card  
as Ego’s Hidden Aspiration  
and shuffle the matching card 
back into the deck.

• Turn up the next Operation Card  
and place it beside the one revealed 
last turn (or during game setup).

OPERATION

Perform Ego’s actions, as determined  
by the pair of Operation Cards.

END OF TURN

1.  Move: If the Spirit did not move 
during its turn, it will move now.

2.  Absorb: Take Willpower from  
an adjacent Sphere.

3.  Wrap up: Discard both Operation 
Cards, then turn up a new one.

Turn for Absorb Ability

Kezdőjátékos  
6 Akaraterővel

Sorrendjelölők

Játékos 
Esszenciakészlete

Játékos 
Akaraterő-készlete

Ego Esszenciái

Ego Érzelempaklija

Akaraterőjelző tartó

Ego Rejtett Törekvései



2. Ego nem használ Szellemtáblát. Használjátok egy 
véletlenszerűen választott Erős Érzelemkártya 
hátoldalát az Akaraterőinek a tárolására 
(Elnyeléssel, vagy sikertelen Különleges 
Műveletekkel szerezett). Tegyétek ezt az 
Akaraterő-tartó kártyát a Műveletpakli mellé. 

3. Egonak nincsenek kezdő erőforrásai. Nem 
használ Csapattáblát vagy Ambíciójelölőket.

4. Amikor Egonak Esszenciára van szüksége, csak 
elveszi a saját készletéből. Nem kell úgy szereznie 
Esszenciát, mint a játékosoknak.

5. Keverjétek meg Ego Rejtett Törekvéseit, és 
tartsátok őket lefelé fordítva a közelben.

6. Vegyetek el egyet az Egohoz tartozó valamennyi 
Érzelemből, keverjétek meg, és alkossatok egy 
Érzelempaklit Egonak. 

7. Tegyétek vissza az Egohoz tartozó Erős Érzelmeket 
a dobozba; Ego nem használja ezeket.

8. A Csapattáblátokat és Szellemtábláitokat a 
szokásos módon készítsétek elő.

9. Helyezzétek el a Sivárság (Bleakness) / Fényesség 
(Brightness) Érzelmeket az alábbiak szerint:

a. Véletlenszerűen válasszatok ki egy Birodalmat. 
Véletlenszerűen helyezzetek 1 Sivárságot és 1 
Fényességet a Birodalom 2 kártyahelyére.

b. Véletlenszerűen válasszatok egy második 
és egy harmadik Birodalmat. Tegyetek egy 
Sivárságot a második Birodalomba, egy 
Fényességet a harmadik Birodalomba. Ezeket 
a kártyákat úgy kell elhelyezni, hogy mind 
a négy Kezdő Érzelem különböző Triádba 
kerüljön. Általában többféle megoldás létezik, 
véletlenszerűen válasszatok közülük.

c. Ellenőrizzétek: 1 Birodalmat és 2 Határvidéket 
irányít Ború, 1 Birodalmat és 2 Határvidéket 
irányít Derű.

d. Ego egyik Szellemfiguráját helyezzétek az Ego 
által irányított Birodalom Szellemhelyére. 
Ez a Befolyásoló Szellem. (Ez az egyetlen 
Szellemfigura, ami Birodalomban kezd).

e. Ego másik Szellemfiguráját helyezzétek az Ego 
másik Érzelméhez legközelebbi Határvidékre. 
Ez a Kapuőr Szellem.

f. Ha két Szellemmel játszotok, helyezzétek 
fel őket a két Érzelmetekhez legközelebbi 
Határvidékekre. Ha Formálóként játszol, akkor 
válassz a két mező közül.

g. Mivel te vagy mindig a kezdőjátékos, 6 
Akaraterővel és Elnyelés nélkül kezdesz az első 
körödben.

10. Fedjétek fel az első Műveletkártyát (ne hajtsátok 
végre), és helyezzétek a Műveletpakli mellé.

Mind a 9 Közös Törekvés, 
véletlenszerű sorrendben

Ego  
Szándékkereke

Műveletpakli

Felfedett első 
Műveletkártya
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 JÁTÉKMENE T 

A te csapatod lép elsőnek és harmadiknak, akkor 
is, ha a Formálóként játszol. A Határvidéken kezdő 
Kapuőr Szellem a második, és a Birodalomban kezdő 
Befolyásoló Szellem a negyedik. A játékosok sorrendje 
nem változik és a Játékossorrend-jelölőket most is 
érdemes alkalmazni.

TIPP: Úgy is jelölhetitek az aktuális Szellem körét, hogy 
felcsúsztatjátok a sor fölé az aktuális Szellem jelölőjét, 
majd a Szellem köre végén visszacsúsztatjátok a sorba.

 EGO KÖRÉNEK ÁTTEKINTÉSE 

A ti köreitek a szokásos módon zajlanak. Ego köreinél 
kövessétek az alábbiakat:

KÖ R E LE J É N

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

2. Fedjétek fel a következő Műveletkártyát és 
helyezzétek az előző körben (vagy az előkészület 
során) felfedett mellé. Ez a kártya fejjel lefelé lesz.

M Ű V E LE T

Hajtsátok végre Ego Akcióit, amelyeket a 
Műveletkártya-párok határoznak meg.

KÖ R V ÉG É N

1. Mozgás: Ha a Szellem nem mozgott a körében, 
ellenőrizzétek, hogy most mozog-e.

2. Elnyelés: Vegyetek le egy Akaraterőt az egyik 
szomszédos Szféráról.

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

A fenti lépéseket az alábbiakban részletesen kifejtjük.

 MŰVELE TEK 

Ego akcióit a körre a két Műveletkártya határozza 
meg. Egyet Ego köre végén kell felfordítani. A másik 
kártya viszont ismeretlen addig, míg Ego körének 
elején felfordításra kerül.

Ha a pakli üres, mikor új lapot kell felfordítani, 
keverjétek meg a dobott lapokat, és alkossatok egy 
új húzópaklit. Az előkészítés során figyeljetek oda a 
kártyák tájolására.

K Á RT YÁ K FE LFE D É S E

Az elsőként felfedett kártya 3 lehetséges Műveletet 
ábrázolhat. Ez a fenti keretben található. A második 
kártya Műveleteivel kiegészülve, a két kártya együtt 
határozza meg, hogy Ego milyen Műveletet fog vég-
rehajtani. (A két kártya alul is alkot egy keretet, de 
azt hagyjátok figyelmen kívül).

P É L DA :

A fenti ábrán látható, hogy a Műveletkártyák Erőfeszítést 
(Endeavor)  +  Ítéletet (Judgment)   határoznak meg 
egy Bónusz eseménnyel. Nézd meg a három Akciót az 
Erőfeszítés kártyán és hajtsd végre a jobb oldali kártyával 
egyezőeket. Ebben az esetben Ego húz 3 Érzelmet és 
felébreszti a legjobbat 2+1 Esszenciával.

 Ez a szimbólum jelenti, hogy Ego a meghatá-
rozott Akció(ka)t egy bónusszal együtt hajtja 
végre. Ezeket a bónuszokat hagyjátok 
figyelmen kívül a kezdőjátékban.

M I TÖRTÉ NH E T EGY 
 M Ű V E LE T SO R Á N

1. Először is, Ego meghatározza, hogy melyik 
Törekvése a Kiszemelt Törekvés.

2. Majd Ego cselekszik valamit. A Művelet 
során Ego általában a négy alap Akció 
egyikét hajtja végre: Ébresztés, Fokozás, 
Elfojtás, vagy Erődítés / Lerombolás. A 
játékosokkal ellentétben, Ego nem fizet 
Akaraterőt vagy Ambíciót az Akciók 
végrehajtásához.

3. Ha Ego nem tudja végrehajtani a 
Műveletet, az egy Különleges Műveletté 
válik, ami a Kiszemelt Törekvéstől függ.

Ego egy Művelet során egyszer tud mozogni, 
konkrétan meghatározott szabályok szerint. 
Egyes esetekben Ego több alap Akciót is végre-
hajthat egy Művelet során, de Ego akkor is csak 
egyet mozoghat.

TÖ B B M Ű V E LE T EGY KÖ R B E N

Az egyik Művelet (Dac (Defiance)  + Dac ) szerint 
Ego 4 kártyát húz, és 2 új Műveletet hajt végre. 
Mikor Egonak több Műveletet kell végrehajtania, a 
fentebb leírtakat minden alkalommal megismétli: 
újra meghatározza a Kiszemelt Törekvést minden 
egyes Művelet előtt, bármelyik Művelet Különleges 
Műveletté válhat, valamint Ego minden Művelet 
során mozoghat egyet.

Egonak már van egy felfordított Műveletkártyája 
a köre kezdet előtt. A Törekvések megvizsgálása 
után fel kell fedni a következő Műveletkártyát.

ENDEAVOR

+1

+1

ENDEAVOR

+1

+1

JUDGMENT

+1
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 KISZEMELT TÖREKVÉS 

Ego Akciója az általa megnyerni próbált Törekvéstől 
függ. Ezt hívjuk a Kiszemelt Törekvésének.

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

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

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

• Ha Ego csak a Közös Törekvésben áll nyerésre, 
a Rejtett Törekvése lesz a Kiszemelt Törekvése.

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

 MOZGÁS 

Ego Szellemei nem a szokásos szabályok szerint 
mozognak.

Mikor a Befolyásoló mozog, mindig egy szomszédos 
Birodalomba mozog. (Birodalomban kezdi a játékot, 
és sose lép Határvidékre.)

Mikor a Kapuőr mozog, mindig egy szomszédos 
Határvidékre mozog. (Határvidéken kezdi a játékot, 
és sose lép Birodalomba.)

Ego Szellemének mozgását az alábbikét dolog 
válthatja ki:

• Ego aktív Szelleme minden Művelet során 
mozoghat egyszer, hogy jobb helyzetbe kerüljön.

• A kör végén, ha a Szellem még nem 
mozgott, a második Műveletkártyán 
nyíllal jelölt irányban mozog, az 
óramutató járásával megegyezően 
vagy ellentétesen. (Ha nincs nyíl a 
kártyán, nem mozog.)

Mozgás minden esetben csak szomszédos 
Birodalomba vagy Határidékre történhet.

Ego Műveletenként csak egyszer mozoghat. A 
legtöbb körében csak egy Művelete van, tehát Ego 
csak egyet mozoghat. Ha Egonak több Művelete 
van, Ego mindegyiknél mozoghat egyet, de a fel nem 
használt mozgásokat nem viheti át a következőre. 
Ego a kör végi mozgását csak akkor használhatja, 
ha a Műveletei során egyáltalán nem mozgott. 
Abban a kivételes esetben, ha Ego több Műveletet 
hajt végre mozgás nélkül, a kör végi mozgása az 
utolsó végrehajtott Művelet által meghatározott 
irányba történik. Ego Szellemei osztozhatnak a 
szemben álló Szellemekkel egy mezőn.

Új Művelet végrehajtása

Második Művelet végrehajtása
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 AKCIÓK 

Ego akciói hasonlóak a játékosokéihoz. Ego 
Szellemeinek több lehetőségük van, amelyeket meg-
határozott prioritások szerint hajtanak végre. Ezek a 
prioritások a következő részben kerülnek kifejtésre, 
és az utolsó oldalon található egy összefoglaló.

A KC I Ó H ATÓTÁV

Ego Akcióinak hatótávja nagyobb a szokásosnál. 
A Kapuőr a Határterület Triádjának mindhárom 
kártyahelyén ébreszthet, fokozhat vagy elfojthat 
Érzelmet. A Befolyásoló a Birodalom mind a 4 kár-
tyahelyén lévő Érzelemre hatással lehet.

Ezen felül a Szellemek mozoghatnak egy mezőt az 
óramutató járásának megfelelő vagy ellentétes 
irányban a szomszédos Birodalomba vagy 
Határvidékre. Ezzel a Szellemek a táblán lévő 
Érzelem kártyahelyek több mint feléhez hozzáférnek.

H ATÁ S

Mikor egy akció miatt Ego kiválasztja valamelyik 
Érzelem kártyahelyet vagy Erődhelyet, a célja, hogy 
a lehető legnagyobb Hatást érje el.

1.  Először vizsgáljátok meg Ego Kiszemelt 
Törekvését. Ego olyan Akciókat akar végrehaj-
tani, ami segíti a Törekvés teljesítésében. Annak 
az Akciónak lesz nagyobb a Hatása, ami jobban 
hozzájárul ehhez.

2.  Ha az 1. lépés több akcióra igaz, akkor Ego azt 
preferálja, amelyikkel irányítást szerez egy 
Birodalom felett, vagy semlegesítheti a játékos 
irányítását.

3.  Ha 1. és 2. lépés is több akcióra igaz, akkor Ego 
azt preferálja, amelyikkel irányítást szerez egy 
Határvidék 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.

P É L DA :

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

AL AP AKCIÓK

A Műveleteknek megfelelően Akciókat kell végrehaj-
tanotok Ego Szellemeinek.

A négy alap Akciónak is van prioritási sorrendje. 
Ezeket a hátoldalon foglaljuk össze és az alábbiakban 
részletezzük.

Ego nem használ Akaraterőt akcióihoz. Amikor 
Esszenciára van szüksége, csak elveszi a közös 
készletből. Ego nem használ Ambíciót.

MEGJEGYZÉS: Ego mindig logikusan cselekszik. Ego 
Érzelmeit ébreszti és fokozza. A Játékos Érzelmeket 
elfojtja. Egó Erődöket erődíti és a játékos Erődöket 
lerombolja.

É B R E SZ TÉ S FO LYA M ATA

1. 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. 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. 
Kövessétek az alábbiakat:

Befolyásoló

Kapuőr
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a. Válasszátok a legnagyobb Hatással bíró 
kártyahelyet.

b. Ha több is van, a Szellemfigurához legköze-
lebbi 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.)

PRIORITÁS PÉLDA
A játékos látja, hogy a Műveletkártya alapján Egonak Ébresztés Akciót kell végrehajtania. 

Ellenőrzi a prioritási sorrendet és ezt látja:

Ébresztés: legnagyobb Hatás → legközelebbi → óramutató járásának megfelelően

A Kiszemelt Törekvés az Állhatatosság (Fortitude) 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 Érzékek Bölcsőjéből 
(Cradle of Senses) Ellenszenvet (Dislike), átvéve azt a játékostól.

Most feltételezzük, hogy a Kiszemelt Törekvés a 
Tudatosság (Awareness) 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 Motivációk 
Völgyében (Valley of Motives), hogy befolyásolja a Törekvésrt 
ezért az Érzékek Bölcsője (Cradle of Senses) feletti irányítás 
átvételével lett volna Hatással.

c. Ha két hely továbbra is azonos válassszátok 
az óramutató járásával megegyező irányban 
lévőt a Szellemnek.

3. Ha szükséges, mozgassátok a kiválasztott 
kártyahely felé.

4. Helyezzétek az Érzelmet a kiválasztott kártyahe-
lyre és tegyetek rá Esszenciát a közös készletből. 
Egonak nem költ Akaraterőt az Akcióira.

1

2

AWARENESS

HAVE EMOTIONS IN MORE TRIADS
FORTITUDE

 HAVE MORE TOTAL INTENSITY  

FROM FORTRESSES

1 2
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FO KOZ Á S FO LYA M ATA

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.

E LFO JTÁ S FO LYA M ATA

1. Válasszátok ki az Elfojtásra a játékos legalkalma-
sabb 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 legkö-
zelebbit válasszátok.

e. Ha két kártyahely is van, akkor válasszátok a 
Szellemtől az óramutató járásával megegyező 
irányban lévőt.

2. Mozgassátok, ha szükséges.

3. Vegyétek le a szükséges mennyiségű Esszenciát.

E RŐD ÍTÉ S VAGY RO M BO L Á S FO LYA M ATA

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.

TÖ B B A L A P A KC I Ó

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

KU DA RCO K

Sok esetben lehetetlen teljesen végrehajtani 
a Műveletet. Például nincs érvényes Érzelem 
kártyahely a hatótávban. Ez a Kudarc, amit az 
alábbi módon kell kezelni. 

• Ha nincs Egonak Kisebb Töredéke, hogy építsen 
egy normál Erődöt, Nagyobb Töredéket használ, 
hogy építsen egy Megemelt Erődöt helyette.

• Ha a Művelet által meghatározott Akciók közül 
egyiket sem lehet végrehajtani, akkor Különleges 
Műveletté válik. (A Különleges Műveletek a 
következő fejezetben kerülnek kifejtésre.)

• 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.)

• 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.)

Ezek az információk az utolsó lap táblázatában is 
megtalálhatóak.

P ONTOK

Ego pontjait a Szándékkerekén tarthatjátok számon. 

MEGJEGYZÉS: Ego nem kap pontot Szándék tel-
jesítéséért és nem kapja meg a Keréken jelzett 
bónuszokat.
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 KÜLÖNLEGES MŰVELE TEK 

Ego Művelete az alábbi esetekben Különleges 
Műveletté változik:

• A Műveletkártyák Ítélet (Judgment)  + Ítélet  
kombinációjánál Egonak Különleges Műveletet 
kell végrehajtania.

• Ha a Műveletkártyák olya Műveletet írnak elő, 
amit Ego nem tud szabály szerint végrehajtani 
(azaz olyan Műveletet hajtana végre, ami nincs 
hatással a táblára).

JÁTÉK VÉGI KÜLÖNLEGES LEROMBOLÁS AKCIÓ

Ha Ego Különleges Műveletet hajt végre, elsőként 
vizsgáljátok meg, hogy a játékosok közel állnak-e a 
játék végéhez:

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 játékosok-
nak 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), kövessétek az alábbi folyamatot.

KÜ LÖ N LEG E S M Ű V E LE T KI VÁ L A SZ TÁ SA

Ha Ego nem egy fent kifejtett Játék Végi Különleges 
Lerombolás Akciót hajt végre, az utolsó lapon 
található listából válasszátok ki Ego Különleges 
Műveletét. A választást a Kiszemelt Törekvés 
határozza meg, mint az alábbi példában látható:

PÉ LDA KÜ LÖ N LEG E S 
M Ű V E LE T KI VÁ L A SZ TÁ SÁ R A

N Y ITOT T S ÁG

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, foly-
tassátok 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-et, II-őt vagy 
III-at, Ego választ egy célpontot az Akcióhoz, az 
Akció típusának szokásos prioritásától függően.

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

VÁLTOZTATÁSOK A Z 
 ÉR ZELEMKÉPESSÉGEKBEN

Ego Érzelmeinek képességeit hagyjátok figyelmen 
kívül, akkor is, ha a játékosokra van hatással.

A játékosokhoz tartozó Érzelmek érvényben maradnak, 
akkor is, ha Egora vannak hatással.

Ego ellen ajánlott a kezdőjáték paklijaival játszani. Ha 
mégis az összes Érzelemmel játszotok, az alábbi vál-
toztatásokat kell végrehajtani:

D E RŰ

Derű Érzelmei, melyek Biztonsággal (Safety) szomszédo-
sak, mindig az utolsók Ego Elfojtásának prioritásában, 
és Egonak 2 Akaraterőbe kerül elfojtani ezeket, amit 
a saját készletéből kell fizetnie. Ha Egonak nincs 2 
Akaratereje, a Biztonság melletti Derű Érzelmek nem 
lehetnek Elfojtás Akció célpontjai.

B O RÚ

Féltékenység (Jealousy) / Irigység (Envy), Bizonytalanság 
(Insecurity) / Kétség (Doubt), Unalom (Boredom) / Közömbösség 
(Indifference), Bűntudat (Guilt) / Lelkifurdalás (Remorse) and 
Félelem (Fear) / Rettegés (Panic) Érzelmeknek nincs hatása 
Egora, ezért nem ajánljuk őket.

Ha mégis játszotok velük, 2 Akaraterőt kaptok, mikor 
egy ilyen Érzelmet kijátszotok, az eredeti képességük 
helyett.
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 ELNYELÉSKÉPESSÉG 

A köre végén Ego Szelleme mindenféleképpen használja az Elnyelésképességét. Az, hogy az elnyelés honnan 
történik és mennyit nyel el, attól függ, hogy Ego hogyan áll a Törekvésekben a kör végén:

Ha Ego nem áll nyerésre 
az aktuális Közös 

Törekvésben, elvesz és 
megtart 1 Akaraterőt a 
legnagyobb Szférából, 

amihez a Szellem hozzáfér.
Ha Ego vesztésre áll a Rejtett 
Törekvésében, 2 Akaraterőt 

vesz el a legkisebb Szférából, 
amihez hozzáfér. 1-et megtart, 

a másikat eldobja. (Ha már 
csak 1 van, azt eldobja.)

Ha Ego nyerésre áll mindkét 
Törekvésben, 3 Akaraterőt 

dob el a legkisebb Szférából, 
amihez hozzáfér.

Ha Ego nyerésre áll a Közös Törekvésben, fedjétek fel 
a Rejtett Törekvését, ha szükséges (és bizonyosodjatok 

meg róla, hogy nem egyezik a Közös Törekvéssel).

CONTROL MORE FRONTIERS

CONTROL MORE FRONTIERS
CONTROL MORE FRONTIERS

HAVE EMOTIONS IN MORE TRIADS

HAVE EMOTIONS IN MORE TRIADS

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

MEGJEGYZÉS: Ego nem kapja meg az Elnyelt Szféra 
bónuszát.

Amikor egy Szféra kiürül, Kinyilatkoztatás történik, 
amit a következő fejezetben ismertetünk.

Végül, az alap szabályoknak megfelelően 
forgassátok el a Szférát az óramutató járásával 
megegyező irányban.
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 PONTOZ ÁS 

A Kinyilatkoztatás a szokásos módon történik, 
kivéve, hogy Ego elköltheti (eldobhatja) össze-
gyűjtött Akaraterőit, hogy rontsa az állásotokat 
a Törekvésekben. Ego költsége Törekvésenként  2 
Akaraterő 1 csökkentésért, 3 Akaraterő 2 csök-
kentésért, 4 Akaraterő 3 csökkentésért. Ego csak 
akkor csökkent, ha ezzel valóban változtat az adott 
Törekvés állásán. Nulla alá nem ronthat.

P É L DA :

A Közös Törekvés az Állhatatosság (Fortitude). Egonak 
nincs Erődje, nektek van egy. Egonak 4 Akaratereje van. 
Ego elkölthet 2 Akaraterőt, hogy nullára csökkentse az 
állásotok, ezzel kiegyenlítve (de nem költhet 3 Akaraterőt, 
hogy nulla alá rontva nyerjen).

Most tételezzük fel, hogy 2 Erődöd van, Egonak 2 
Akaratereje. Ego nem tudja nullára rontani az állást, mert 
nem tud egynél többet rontani. Ego nem csökkenti az állást 
eggyel, mivel akkor is veszítene.

Végül, tételezzük fel, hogy nincs Erődöd. Egonak van 2 
Akaratereje, de ezzel sem tud nyerni, mert nulla alá nem 
csökkentheti az állást.

Kinyilatkoztatás során Ego az alábbiak szerint jár el:

1. Csökkenti a játékosok állását a releváns  
Törekvésekben 
a. Ego először a Közös Törekvést nézi. Ha nem Ego 

áll nyerésre, annyi Akaraterőt költ, amennyit 
csak tud, hogy nyerjen, ha lehetséges. Ha nem 
tud nyerni, a döntetlen a célja, ha lehetséges.

b. Ha a játékosok nyerésre állnak a Rejtett 
Törekvésükben, Ego döntetlenre törekszik, ha 
lehetséges.

c. Végül, ha Ego saját Rejtett Törekvésében áll 
vesztésre, annyit költ, amennyit csak tud, hogy 
nyerjen, ha lehetséges.

2. Pontozás
 Ha Egonak csak 1 Akaratereje van a 

Kinyilatkoztatás kezdetén, megtartja azt az 1 
Akaraterőt a következő körre, és nem költi el 
további pontok szerzésére.

 Ha Egonak több, mint 1 Akaratereje van a 
Kinyilatkoztatás kezdetén és még marad is a csök-
kentések után, Ego annyi pontot szerez, amennyit 
csak tud és eldobja a maradék Akaraterőit.

3. Töredékek hozzáadása
 A Töredékek hozzáadása a szokásos szabályok 

szerint történik. Ha a játékosok adnak hozzá 
Töredéket, Ego 1 Akaraterőt kap minden 
Töredéketekért (Kisebb vagy Nagyobb), beleértve 
azt is, amely Erődból adódott a Személyiséghez.

 Ha a játékosok Nagyobb Töredéket adtak a 
Személyiséghez, Ego a Közös Törekvésekből 
balról jobbra haladva eldobja az elsőt, amelyben 
nem ő áll nyerésre.

P É L DA :

A Kinyilatkoztatás kezdetén Egonak 4 Akaratereje van. 
A Közös Törekvés a Nyitottság (Openness), amiben Ego áll 
nyerésre 3 Határvidék irányításával a 2-vel szemben. 
A Rejtett Törekvésetek a Hozzáállás (Attitude), amit 
nyerésre álltok 3 Birodalommal a 2 ellen. Ego elkölt 2 
Akaraterőt, hogy döntetlenre hozza. (Ego nem nyerne 
semmit a Rejtett Törekvésetek megnyerésével, elég 
neki, hogy ti sem kapjátok meg a jutalmat.) Ego Rejtett 

Törekvése az Állhatatosság (Fortitude), de mivel még nem 
tett le Erődöt, nem teljesítheti. Ti sem nyerhetitek meg 
az Állhatatosságot, ezért Ego nem költ rá Akaraterőt.

Egonak 2 Akaratereje marad. 2 pontot szerez és eldobja 
mindkettőt.

Nem adtatok hozzá Töredéket, igy Ego nem kap 
Akaraterőt. Ego hozzáad egy Kisebb Töredéket a Közös 
Törekvés megnyeréséért.

 A JÁTÉK VÉGE 

Az Ego elleni játék vége a szokásos feltételekkel 
történik, kivéve, hogy Ego a Szándékkerekét 
csak a pontjai számolására használja, nem tudja 
kiváltani vele a játék végét.

A pontozás a szokásos módon történik, kivéve, 
hogy Ego a táblán maradt Erődjeiért is kap 
pontot:

• 2 pont minden Kisebb Töredék Erődért

• 4 pont minden Nagyobb Töredék Erődért

A játék “közepes nehézségű”. Az alábbiak szerint 
tudjátok növelni vagy csökkenteni a nehézségét.

Az első alkalmakkor tanácsos az alábbi sorrend 
betartásával módosítani a szabályokon, de később 
szabadon keverhetitek ezeket, ahogy jobban 
megfelel nektek.

N E H É ZS ÉG N ÖV E LÉ S E

1. Ego 2 Akaraterővel kezd.

2. Ego Kezdő Érzelmeinek fokozása maximális a 
kezdéskor.

3. Ego kap egy Akaraterőt minden alkalommal, 
amikor egy bónusz ikont elér a Szándékkerekén.

4. Ha a Hatás vizsgálatakor több egyforma Hatás 
lehet a Kiszemelt Törekvésre, akkor a következő 
Közös Törekvés szerinti Hatást válasszátok a 
Közös Törekvés sorban. További egyenlőségek 
esetén mindig a következő Törekvést vizsgáljá-
tok. Ha még mindig több lehetőség van, akkor 
a Birodalmaknál, végül a Határvidékeknél 
ismertetett módon döntsetek. Csak akkor lehet 
egyenlő a Hatás, ha mindezek után is egyenlőség 
áll fenn a Törekvéseknél.

5. Ego 1 Kisebb Töredékkel a Személyiségben kezdi 
a játékot.

6. Ego 1 további Akaraterőt kap minden 
Kinyilatkoztatás után.

7. Ego megtartja mindkét Akaraterőt, mikor elnyel 
2 Akaraterőt.

N E H É ZS ÉG C SÖ KKE NTÉ S E

1. Egonak mindkét Akaraterőt eldobja, mikor elnyel 
2 Akaraterőt.

2. Ego nem kap pontot az Akaraterőiért a 
Kinyilatkoztatás 2. lépésében.

3. Ego csak 1 pontot kap a Kisebb Töredék Erődért 
és 2 pontot a Nagyobb Töredék Erődért a játék 
végén

 NEHÉZSÉG 
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 AKCIÓ PRIORITÁSOK 

Az alábbiak prioritás alapján határozzátok meg, 
hogy Ego melyik célpontot választja.

• Ébresztés: 
• Kártya kiválasztása: Új Hangulat (ami még 

nincs Egonak) → Legmagasabb maximális 
Intenzitás → Első felhúzott lap

• Kártyahely kiválasztása: Legnagyobb Hatás 
→ Legközelebbi → Óramutató járása

• Fokozás: Legnagyobb változás az Intenzitásban 
→ Legközelebbi → Óramutató járása.

• Elfojtás: Legnagyobb Hatás → Legnagyobb 
jelenlegi Intenzitás → Legnagyobb maximum 
Intenzitás → Legközelebbi → Óramutató járása.

• Erődítés/Lerombolás:  Legnagyobb Hatás → 
Nincs Szükség Mozgásra → Óramutató járása

 KÜLÖNLEGES MŰVELETEK 

Ha a játékosoknak elfogytak a Kisebb vagy Nagyobb 
Töredékei, először vizsgáljátok meg, hogy Ego le 
tud-e rombolni egy Erődöt. Ha nem, az alábbiak 
szerint kell haladni.

Minden Törekvésnél különböző megoldások lehetnek 
(I, II, III). Hacsak nincs más utasítás, az első lehetséges 
megoldást kell választani.
• Állhatatosság (Fortitude):

I. Rombolj le egy játékos Erődöt.
II. Erődíts egy Birodalomban.

• Sokoldalúság (Versatility):
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.

• Érzékenység (Sensibility):
I. Fokozz egy Érzelmet a maximumára.
II. Fojts el legfeljebb 2 Esszenciát egy játékos 

Érzelméről.
•  Elevenség (Liveliness):

I. Fokozz legfeljebb 3 különböző Érzelmet 1 
Esszenciával.

II. Húzz 1 lapot és Ébreszd fel 3 Esszenciával.
• Egység (Unity):

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.

• Tudatosság (Awareness):
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.

• Nyitottság (Openness) / Hozzáállás (Attitude) / 
Tükröződés (Reflection):
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.

A KC I ÓK
BÓN USZ 

H ATÁ SO K
R É SZLEG E S 
KUDA RCOK

 + 

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 har-
madik Esszenciát 

ugyanarról az 
Érzelemről, ha 
lehetséges. Ha 

nem, kap 1 pontot.

 + 

Nem 
alkalmazható.

 + 

Fokoz egy 
szomszédos 

Érzelmet  
2 Esszenciával 

és egy +1 
Intenzitásjelölővel, 

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.


