
 
 
 
 fordította: Beorn (2016 - 2017) 
 tartalmazza a Community 
 kiegészítő kártyáit  
 és az összes promó kártyát is 

 
 
 

KÁRTYAFORDÍTÁSOK 
 

ÉLETCÉLOK (LIFE GOAL) 
 

CAREER ORIENTED 
Neked legyen a legmagasabb szintű munkád a játékosok 
között, amikor meghalsz. 
Szóló játék: legyen egy 3. szintű munkád, amikor 
meghalsz! 
 

DONT IT ALL 
Te vegyél rész a legtöbb tevékenységben: 1 HTB / tevé-
kenység (max. 5). 
Szóló játék: vegyél részt minimum 5 tevékenységben! 
 

FAMILY ORIENTED 
Te érd el legelőször a családalapítás (L3) szintet a 
partnerednél: 4 HTB 
Szóló játék: alapíts családot egy partnereddel! 
 

FOCUSED 
Neked legyen összesen a legkevesebb tudás, kreativitás és 
befolyás jelződ, amikor meghalsz: 3 HTB. 
Szóló játék: maximum csak 2-2 tudás, kreativitás és 
befolyás jelződ lehet, amikor meghalsz. 
 

FULFILLED LIFE 
Legyél te az első, aki megszerez legalább 2 tárgyat, 2 
tevékenységet, befejez 2 projektet, 1 munkát, és 1 partner-
kapcsolatot maximális szintre fejleszt: 4 HTB. 
Szóló játék: minden fent említettet teljesíts! 
 

HOARDER 
Neked legyen a legtöbb tárgyad: 1 HTB / tárgy (max. 5). 
Szóló játék: vegyél meg legalább 5 tárgyat! 
 

IN THE SPOTLIGHT 
Legyél te az első, aki egy fordulóban 3 közösség-kártyára 
is teszel jelölőt: 3 HTB. 
Szóló játék: tegyél egy fordulód során 3 közösség-kártyára 
is jelölőt! 
 

LIVE FAST, DIE YOUNG 
Te halj meg legelőször: 9 HTB. 
Szóló játék: halj meg az időskor kezdetén, vagy még előbb! 
 

LIVE FOR THE MOMENT 
Legyen neked a legtöbb egyfordulós projekted: 3 HTB. 
Szóló játék: legyen legalább 2 egyfordulós projekted, L2 
vagy magasabb szinten! 
 

 

 
 

LIVING IT UP! 
Legyél te az első, aki bármelyik fordulóban 3 RTB pontot 
szerez: 3 HTB. 
Szóló játék: az egyik fordulóban szerezz 3 RTB pontot! 
 

PROJECT MANAGER 
Te fejezd be a legtöbb projektet: 1 HTB / projekt (max 5). 
Szóló játék: fejezz be legalább 3 projektet! 
 

TEAM PLAYER 
Te indítsd el a legtöbb csoportos projektet: 3 HTB. 
Szóló játék: kezdj el legalább 2 csoportos projektet! 
 

YOU CAN TAKE IT WITH YOU 
Neked legyen a legtöbb érméd, amikor meghalsz: 1 HTB / 
3 érme (max 5). 
Szóló játék: legyen legalább 8 érméd, amikor meghalsz! 
 

ZEN 
Te lépj be az időskorba a legkevesebb stressz ponttal: 4 
HTB. 
Szóló játék: halj meg a 2. időskori forduló után! 
 

ZOO KEEPER 
Neked legyen a legtöbb kisállatod a játék során: 1 HTB. 
Szóló játék: legyen legalább 2 kisállatod! 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

GYERMEK JELLEMZŐI (CHILD TRAIT) 
 

ACHIEVER 
Nem kell fizetned semmilyen erőforrást a projektek 1. 
szintjéért. 
 

charismatic 
Amikor fejleszted egy kapcsolat szintjét, nem kell 
teljesítened a fejlesztés követelményeit. 
 

creative 
Amikor a játék (Play) akciómezőt használod, +1 kreativitás 
jelzőt kapsz. 
 

diligent 
Amikor az alkalmi munka (Temp Job) akciómezőt 
használod, +1 érmét kapsz. 
 

haggler 
A forduló során amikor először veszel meg egy tárgyat, 
vagy tevékenységet, 1 érmével kevesebbet kell érte fizetned 
(de minimum 1 érmét fizetned kell érte). 
 

helpful 
Az olyan nem-csoportos közösségi-kártyákra is teheted a 
jelölődet, amin már van valakinek jelölője. 
 

likeable 
Amikor elkezdődik az első felnőtt forduló, kapsz 1 nép-
szerűséget. 
 

nerd 
Amikor a tanulás (Study) akciómezőt használod, +1 tudás 
jelzőt kapsz. 
 

productive 
Amikor pénzt kapsz a munkádért, 1 érmével többet kapsz. 
 

resourceful 
Amikor a pihenés (Rest) akciómezőt használod, kapsz egy 
általad választott erőforrást. 
 

rich 
Minden felnőttkori (Adult) forduló elején kapsz 1 érmét. 
 

social 
Amikor az interakció (Interact) akciómezőt használod, +1 
befolyás jelzőt kapsz. 

 

közösség-kártyák (community) 
 

big project at work 
Engage: legyen munkád. 
 

blind date 
Engage: egymás után több felcsapott tárgyat is megve-
hetsz, ha használod a pénzköltés (Spend) akciómezőt. 
Outcome 1: ha ebben a fordulóban 2 vagy kevesebb 
tárgyat vásároltál. 
Outcome 2: ha ebben a fordulóban 3 tárgyat vásároltál. 
Outcome 3: ha ebben a fordulóban 4 vagy több tárgyat 
vásároltál. 
 

blind date 
Outcome 3: vegyél egy partnerkártyát a tábláról, és tedd 
magad elé L2 (Relationship) szinten. 
 

exclusive gala 
Engage: legyen legalább 1-es népszerűséged. 
 

found animal 
Outcome 3: keress a tárgy/tevékenység pakliban egy 
kisállatot, majd tedd ingyen magad elé L1 szinten. 
 

lottery 
Outcome 3: ha az aktuális HTB pontjaid száma 5-re 
végződik. 
 

mayor election 
Engage: legyen legalább 3 kapcsolatjelződ. 
 

meet the parents 
Engage: legyen egy partnered. 
 

office party 
Engage: legyen munkád. 
 

pumpkin contest 
Outcome 3: neked legyen a legtöbb kapcsolatjelződ. 
 

romantic gateway 
Engage: legyen egy partnered. 
 

yard sale 
Engage: legyen legalább 1 tárgyad. 
Outcome 1: dobd el 1 tárgyadat büntetés nélkül. 
Outcome 2: dobd el 2 tárgyadat büntetés nélkül. 
Outcome 3: dobd el 3 tárgyadat büntetés nélkül. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

KS PROMO ESEMÉNYKÁRTYÁK (EVENT) 
 
Megjegyzés: a követelményeket és a megelőzések megszo-
rításait az ELŐZŐ fordulóban kell teljesítened! 
 

BABY BOOM (+) 
Amikor egy kapcsolatod szintjét fejleszted, nem kell 
teljesítened annak követelményeit. Ha a kapcsolatodat az 
L3 (családalapítás) szintre fejleszted, +2 HTB pontot kapsz 
jutalmul. 
Követelmény: vágj bele egy új kapcsolatba, vagy fejleszd 
egy meglévő kapcsolatodat! 
 

BAD GOVERNMENT (-) 
Elveszítesz 1 RTB pontot és 3 erőforrás jelzőt. 
Megelőzés: használd az interakció (Interact) akciómezőt! 

 

CRIME WAVE (-) 
Az akciófázis kezdetén dobd el a legtöbbe kerülő 
tárgyadat, majd veszítesz 1 RTB pontot. 
Megelőzés: költs el 2 érmét! 
 

ECONOMIC GROWTH (+) 
Kapsz 3 érmét. 
Követelmény: legyen egy kész sima projekted! 
 

EPIDEMIC (-) 
Ha egy akciót hajtasz végre a játéktáblán, 1 stressz pontot 
kapsz, ha már van ott egy másik játékosnak homokóra 
jelölője. Nem vehetsz részt csoportos projektekben, nem 
kezdhetsz új kapcsolatba és nem fejlesztheted egy már 
meglévő kapcsolatod szintjét. 
Megelőzés: ne használj olyan akciómezőt, amin már van 
egy vagy több játékosnak homokóra jelölője! 
 

FINANCIAL CRISIS (-) 
Ha egy új projektbe kezdesz, vagy egy már meglévő 
projekted szintjét fejleszted, fizess 2 érmét! 
megelőzés: a forduló végén legyen legalább 5 érméd! 
 

NATURAL DISASTER (-) 
A forduló végén elveszíted az érméid felét (felfelé 
kerekítve), kapsz 1 stressz pontot, és veszítesz 1 RTB 
pontot is. 
NEM MEGELŐZHETŐ! 
 

SALES (+) 
Minden tárgyat és tevékenységet 1 érmével kevesebbért 
tudsz megvásárolni (de minimum 1 érmét fizetned kell 
érte). Nem kapsz stressz pontot, ha még egyszer 
használod a pénzköltés (Spend) akciómezőt ebben a 
fordulóban. 
Követelmény: ne használd a pénzköltés (Spend) 
akciómezőt ebben a fordulóban! 

TAXATION (-) 
Az akciófázis kezdetén fizess 3 érmét! Minden olyan érme 
után, amit nem tudsz kifizetni, kapsz 1-1 stressz pontot és 
elveszítesz 1-1 RTB pontot is. 
Megelőzés: fizess 2 befolyás jelzőt! 
 

TECHNOLOGICAL BREAKTHROUGH (+) 
Ha új projektbe kezdesz bele, vagy egy már meglévő 
projekted szintjét fejleszted, az 1 tetszőleges erőforrással 
kevesebbe kerül, ráadásul egy szükséges erőforrás jelzőt 
egy általad választott tetszőleges másik erőforrással 
helyettesíthetsz. 
Követelmény: fizess 2 kreativitás jelzőt! 
 

TRAINING PROGRAMS (+) 
Az előléptetésed 2 erőforrással kevesebbe kerül. Ha 
előléptetnek, akkor kereshetsz magadnak egy megfelelő 
szintű új munkát az eldobott munka kártyák, vagy a 
munka kártya húzópakliból.   
Követelmény: használd a tanulás (Study) akciómezőt! 
 

YEARS OF PLENTY (+) 
Kapsz minden típusból 1-1 erőforrás jelzőt. A forduló során 
egyszer eldobhatod egy általad választott kártyasor összes 
lapját, és újakat csaphatsz fel helyettük, anélkül, hogy ez 
RTB pontba kerülne neked. 
Követelmény: nem kaphatsz egyetlen stressz pontot sem a 
forduló során! 
 


