Lista de Cartas – Gloom: Hóspedes Indesejáveis

Eventos
Dead Man's Party		Festa do Morto
Fickle Friends		Amigos Inconstantes
Haunted Housewarming		Recepção Assombrada
The Malevolent Masquerade	A Máscara Malevolente
Suspicious Departure 		Partida Suspeita
Traveler's Troubles		Problemas de Viajante
Unfashionably Late		Deselegantemente Atrasado

Mortes prematuras
Was killed with kindness		Foi morto com carinho
Was shot in a duel		Foi baleado em um duelo
Was mixed into the gruel		Foi misturado com a sopa
Was slain by the host		Foi morto pelo anfitrião
Was last seen on the coast		Foi visto pela última vez no litoral
Slept with the fishes		Dormiu com os peixes
Fell prey to ill wishes		Foi vítima de desejos doentios
Was killed for a jewel		Foi morto por causa de uma jóia

Modificadores
Was bothered by banshees		Foi incomodado por Banshees*
Borrowed from bootleggers	Emprestado de contrabandistas
Was captured by constables	Foi capturado por agentes
Was cheated by chums		Foi traído por parceiros
Was condemned by the court	Foi condenado pela corte
Was crammed full of crumpets	Se encheu de broas
Was detained by detectives	Foi detido por detetives
Was deprived of dessert		Ficou sem sobremesa
Was doomed by debauchery	Foi fadado pelo deboche
Was fined by the feds		Foi multado por policiais federais
Was harassed by houseguests	Foi molestado por hóspedes
Was looted by the lodgers		Foi saqueado pelos hóspedes
Was masticated by mastiffs	Foi mastigado por mastins
Was muddled by morphine	Foi confuso pela morfina
Was nagged by nightmares	Ficou remoendo pesadelos
Was pelted with produce		Foi metralhado com vegetais
Stabbed a stranger		Esfaqueou um desconhecido
Took ill at teatime		Passou mal na hora do chá
Was persuaded by parrots		Foi persuadido por papagaios
Was seduced by a strumpet	Foi seduzido por uma prostituta
Was tormented by ticks		Foi atormentado por carrapatos
Wanted to wander		Quis dar uma volta
Brought in a boarder		Acolheu um hóspede pagante
Regaled a relative		Entreteu um parente
Lured a lover		Atraiu um amante
Purchased a peerage		Comprou um título de nobreza
Was rescued by rodents		Foi resgatado por roedores
Was spoiled by spooks		Foi mimado por fantasmas
Had a tryst on a train		Teve um caso amoroso em um trem


Hóspedes
Unhappy Holmes		Detetive Infeliz
The Poor Relations		As Pobres Relações
Whiskers		Bigodinho (tradução literal: bigodes)
The Woeful Widow		A Viúva de Luto
The Loathsome Uncle		O Tio Nojento

Nota do tradutor: essa lista não representa uma tradução literal das cartas. Alguns termos presentes nas cartas originais não possuem equivalentes em português do Brasil e algumas adaptações foram feitas para melhorar o entendimento.

*Banshee (ou Bean Sidhe): espírito com forma de mulher, da mitologia Celta
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