


G Y Ű L Ö L E T  ( H AT R E D )

GONOSZSÁG (MALICE)

Egy Szellemakció használata legalább egy 
fejlesztéssel, ami nem az Eltökéltség,  1 
Akaraterővel kevesebbe kerül. Eltökéltsé-
get használva a két kedvezmény összeadó-
dik.

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.

G Y Ű L Ö L E T  ( H AT R E D )

GONOSZSÁG (MALICE)



SZENVEDÉS (MISERY)

SZORONGÁS (ANEXITY)

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.

Ahelyett, hogy a saját kezéből ébresztene 
Érzelmet, Szorongás választhatja, hogy a 
közös készletből ébreszt fel egy Sivárság 
Érzelmet az Ébresztés Akcióval. A Fő 
játéktáblára kijátszott Sivárság Érzelmek 
száma nem lehet több, mint 6.

SZENVEDÉS (MISERY)

SZORONGÁS (ANEXITY)



 

Ahol az érvek csődöt  
mondanak...

...ott az erőszak  
a megoldás!

ROSSZINDULAT (HOSTILITY)

Verekedni akarsz? Elfojthatsz olyan szem-
ben álló Érzelmeket, melyek szomszédosak 
Rosszindulattal, függetlenül a Szellemed 
helyétől.

Elfojthatsz olyan szemben álló Érzelmeket, 
melyek szomszédosak bármelyik Ború Ér-
zelemmel, függetlenül a Szellemed helyé-
től.
Senki sincs biztonságban!

ROSSZAKARAT (MALEVOLENCE)



 

 

 

 

 

Téged illetne a jutalom...

...hiszen jobban  
megérdemled náluk!

FÉLTÉKENYSÉG (JEALOUSY)

Ez az Érzelem azt akarja, ami a másé.
Mikor Féltékenységet játékba hozod, 
feloldhatsz vagy fejleszthetsz egy Szel-
lemakciót egy tetszőleges Hangulatje-
lölővel. Az új Akciónak vagy fejlesztésnek 
analógnak kell lennie egy olyan Akcióval 
vagy fejlesztéssel, ami egy szemben álló 
Szellemnek már elérhető.

Irigység akarja azt! Mikor Irigységet 
játékba hozod, válassz egy szemben álló 
Szellemet és távolítsd el 1 Hangulat-
jelölőjét a Szellem egyik fejlesztéséről. 
Azután feloldhatod vagy fejlesztheted 
bármelyik Szellemakciódat 1 tetszőleges 
Hangulatjelölőt felhasználva.
(Megjegyezzük, hogy csak az ellenfeled fej-
lesztésére lehetsz hatással, az alap Akciójá-
ra nem.)

IRÍGYSÉG (ENVY)



Tápláld tovább a lángjaim...

...és egy nap  
felemésztem a világod!

HARAG (ANGER)

Grrr! Kapjuk el őket! 
Mikor Haragot játékba hozod, húzz 
2 Érzelemkártyát. 
Tarts meg 1-et és dobd el a másikat.

Grrrrrrr!
Mikor Dühöt játékba hozod, adj neki +1 In-
tenzitást minden Érzelemkártya után, ami 
a kezedben van. Jelöld ezt a bónuszt egy 
megfelelő Intenzitásjelölővel.

DÜH (RAGE)



Az természetes, ha többet 
akarsz...

...amíg rá nem döbbensz,  
hogy semmi sem elég.

SÓVÁRGÁS (CRAVING)

Meg kell szereznem! Miután Sóvárgást 
játékba hozod, rögtön az Ébresztés Akció 
után ellenőrizd az elérhető Ambícióid. Ha 
nincs egy sem, kapsz 1 Akciót.

Mikor használod az Elnyelésképességed, 
ellenőrizd Kapzsiság Triádját. Ha 
a Szellemed szomszédos ezen Triád 
bármelyik kártyahelyével, a Szférabónusz 
kétszer aktiválódik. Mindegy, hogy 
mennyid van, a több mindig jobb.

KAPZSISÁG (GREED)



Nehéz bizakodónak  
maradni...

...mikor valóban 
minden elveszett...

BORÚLÁTÁS (PESSIMISM)

Ez az Érzelem biztos benne, hogy veszíteni 
fogsz.
Mikor Borúlátást játékba hozod, azután, 
hogy Esszenciát raktál rá, számold meg a 
csapatok Érzelmein lévő összes Esszencia-
jelölőt. Ha több Derű jelölő van, mint Ború, 
adj Borúlátásnak egy +1-es Intenzitásje-
lölőt.

Ez az Érzelem biztos benne, hogy kudarcra 
vagy ítélve.
Mikor Kétségbeesést játékba hozod, adj 
neki +1 Intenzitásbónuszt minden 2 Derű 
Esszenciajelző után, ami a Fő játéktáb-
lán lévő Érzelemkártyákon van. Jelöld az 
Intenzitásbónuszt egy megfelelő Intenzi-
tásjelölővel.

KÉTSÉGBEESÉS (DESPAIR)



Nem, nem értenek 
meg téged...

...vagy azt amin keresztülmész.

KESEREDETTSÉG (BITTERNESS)

Mikor Keseredettséget játékba hozod egy 
Birodalom kártyahelyre, ahol van egy 
Erőd a Birodalomban (bármely csapathoz is 
tartozik), adj Keseredettségnek egy +1-es 
Intenzitásjelölőt.
Ne add fel a harcot!

Mikor Közönyt játékba hozod egy Biro-
dalom kártyahelyre, ahol van egy Erőd 
Derű Intenzitással a Birodalomban, akkor 
távolítsd el, ha az egy Kisebb Töredék vagy 
minősítsd le Kisebb Töredékre, ha  az egy 
Nagyobb Töredék.
A helyőrségnek most nincs kedve harcolni.

KÖZÖNY (LETHARGY)



Számítottál rám...

...és én cserben hagytalak!

BŰNTUDAT (GUILT)

Amíg Bűntudat játékban van, a szemben 
álló Érzelmek rosszul érzik magukat, ami-
ért ellened harcolnak. Mikor egy szemben 
álló Szellem játékba hoz egy Érzelmet, 
aminek a képessége akkor aktiválódik, 
mikor játékba hozzák, a csapatod kivá-
laszthat egy Ború Szellemet. Ez a Szellem 
kap 1 AE-t.

Ennek az Érzelemnek az ellenségei rosszul 
érzik magukat, amiért versenyre próbál-
nak kelni vele. Amíg Lelkifurdalás játékban 
van, a szemben álló Érzelmek, amelyeknek 
a képességei akkor aktiválódnak, mikor 
játékba hozzák, nem használhatják ezt a 
képességüket.

LELKIFURDALÁS (REMORSE)



Talán tehetnénk  
valami hasznosat...

...de már régóta  
nem érdekel...

UNALOM (BOREDOM)

Ez az Érzelem tétlen bambulásra készteti 
az ellenségeid. Amíg Unalom játékban van, 
amikor egy Derű Szellem egy, vagy több 
fejlesztését használja a Mozgás Akciójával, 
a csapatod kiválaszthat egy Ború Szelle-
met. Ez a Szellem kap 1 AE-t.

Ez az Érzelem azt sugalmazza a szemben 
álló Szellemeknek, hogy ne törődjenek 
semmivel. Amíg Közömbösség játékban 
van, amikor egy Derű Szellem egy, vagy 
több fejlesztését használja bármelyik Ak-
ciójával, a csapatod kiválaszthat egy Ború 
Szellemet. Ez a Szellem kap 1 AE-t.

KÖZÖMBÖSSÉG (INDIFFERENCE)



Ne dőlj be a hízelgésüknek...

...a gyengédség a puhányoké!

ELLENSZENV (DISLIKE)

Mikor Ellenszenvet játékba hozod, kapsz 
1 AE-t az Elfojtás Akciódon lévő minden 
Hangulatjelölőd után. (Ez 1 AE, ha az Akció 
feloldott, plusz 1 AE minden fejlesztés után.)
El akarod tüntetni az ellenséges 
Érzelmeket? Ellenszenvnek tetszik az ötlet.

Mikor Ellenségeskedést játékba hozod, 
kapsz 1 Ambíciót minden 2 Hangulatjelölőd 
után, ami az Elfojtás Akciódon van. 
Kezdődhet a tánc!

ELLENSÉGESKEDÉS (ANIMOSITY)



Természetes, hogy  
távolságot tartasz...

...mikor valójában mindenki 
csak rosszat akar neked.

BIZALMATLANSÁG (MISTRUST)

Ez az Érzelem mindig fel van készülve az 
ellenségekre.
Ha Bizalmatlanságot olyan Triádon hozod 
játékba, amin szemben álló Érzelem van, 
adj Bizalmatlanságnak egy +1-es Intenzi-
tásjelölőt.

Ez az Érzelem ellenséget lát mindenhol.
Mikor Gyanakvást játékba hozod, adj +1 
Intenzitást neki minden játékban lévő 
Derű Érzelem után. Jelöld ezt a bónuszt 
egy megfelelő Intenzitásjelölővel.

GYANAKVÁS (SUSPICION)



Ne pazarold az  
időd másokra...

...csak én érdemlem 
meg a figyelmed!

ÖNZÉS (SELFISHNESS)

Ez az Érzelem mindent magának akar.
Mikor lefeded az összes Esszenciahelyét 
Esszenciával, kapsz 1 Ambíciót.

Ez az Érzelem mind közül a legszebb.
Ha Önimádat játékban van mikor a játék 
véget ér, kapsz 1 további győzelmi pontot 
minden rajta lévő Esszencia után.

ÖNIMÁDAT (NARCISSISM)



Előkúszok, ha már  
eleged van...

...és rosszul vagy az egésztől!

UNDOR (DISGUST)

Mikor Undort játékba hozod, kiválaszt-
hatsz egy vele szomszédos, szemben álló 
Érzelmet. Fizess 2 Akaraterőt és helyezd 
át ezt az Érzelmet egy üres kártyahelyre a 
játéktáblán. Fúj! Undor nem hiszi el, hogy 
hozzáértél ahhoz a dologhoz. (Ha van üres 
kártyahely Undor mellett, ez a képesség arra 
is használható, hogy egy Érzelmet Undor egyik 
oldaláról a másikra helyezz.)

Mikor Utálatot játékba hozod, áthelyez-
heted bármelyik szemben álló Érzelmet 
egy üres kártyahelyre. Ezzel akár Utálat 
melletti kártyahelyre is áthelyezhetsz egy 
Érzelmet - közel vagy távol, Utálat min-
denképp utálni fogja.

UTÁLAT (LOATHING)



Lehetek egy csendes suttogás 
ami figyelmeztet...

...vagy egy szörnyeteg az  
ágyad alatt!

FÉLELEM (FEAR)

A többi Érzelem el akarja kerülni Félelmet.
A szemben álló Szellemeknek 1 Esszencia 
büntetést kell fizetniük (a közös készletbe), 
mikor Félelemmel szomszédos kártyahe-
lyen ébresztenek egy Érzelmet.
(Ha a Szellem nem tudja megfizetni a bünte-
tést, az Érzelem nem ébreszthető ott.)

Amíg Rettegés játékban van, a szemben 
álló Szellemeknek 1 Esszencia büntetést 
kell fizetniük (a közös készletbe), mikor 
Érzelmet ébresztenek.
(Ha a Szellem nem tudja megfizetni a bünte-
tést, az Érzelem nem ébreszthető.)
Há! Nézd, hogy futnak!

RETTEGÉS (PANIC)



Álcázhatom magam  
óvatosságnak...

...de valójában velem  
nem jutsz semmire.

BIZONYTALANSÁG (INSECURITY)

Mikor Bizonytalanságot játékba hozod, 
válassz egy szemben álló Gyenge Érzelmet 
és helyezz egy Bizonytalanságjelölőt a 
képességére, ami ettől fogva nem használ-
ható. Ez a jelölő akkor is játékban marad, 
ha Bizonytalanság kikerül a játékból. Ha a 
célpont Érzelem rendelkezik Intenzitásje-
lölővel, azt távolítsd el.

Mikor Kétséget játékba hozod, válassz 
egy szemben álló Érzelmet és helyezz egy 
Bizonytalanságjelölőt a képességére, ami 
ettől fogva nem használható. Ha a cél-
pont Érzelem rendelkezik Intenzitásjelölő-
vel, azt távolítsd el. Ez pont olyan, mint 
Bizonytalanság képessége, de használható 
Erős Érzelmeken is - még a legerősebbek-
nek is vannak kétségeik.

KÉTSÉG (DOUBT)



Nem baj ha néha egyedül  
érzed magad...

...még ha körül is vesznek  
a többiek.

MAGÁNY (LONELINESS)

Ez az Érzelem egészen biztos benne, hogy 
senki sem akar a közelében lenni. Mikor 
Magányt játékba hozod és ő az egyetlen 
Ború Érzelem a Triádján, kap egy +1-es 
Intenzitásjelölőt.

Ez az Érzelem fel tudja dolgozni az egye-
düllétet.
Elszigeteltséget nem lehet blokkolni.
(Más szavakkal, mikor Határvidék kártyahe-
lyen van, mindig befolyásolja mindkét Birodal-
mat.)

ELSZIGETELTSÉG (ISOLATION)



Vigyázz, mert ha én  
melletted vagyok...

...a dolgok nagyon 
kínossá tudnak válni!

FESZENGÉS (EMBARRASSMENT)

Ez az Érzelem lehetővé teszi Borúnak, hogy 
mások szégyenén nyerészkedjen. Amikor 
egy Érzelem elhagyja a játékot (kivéve ezt), 
a csapatod kiválaszthat egy Ború Szelle-
met. Ez a Szellem kap 1 AE-t.

Amikor egy másik Érzelem elhagyja a 
játékot, a csapatod kiválaszthat egy Ború 
Szellemet. Ez a Szellem:

• kap 1 Esszenciát;
• vagy kap 2 AE-t;
• vagy húz 1 Érzelemkártyát.

Bármelyiket is választod, ne mondd meg 
Szégyennek - nem tudná elviselni.

SZÉGYEN (SHAME)




