Lista de Cartas – Gloom

Eventos
A Chance to Begin Again		Uma Chance de Recomeçar
A Second Chance		Uma Segunda Chance
A Stormy Night		Uma Noite Chuvosa
A Tragic Misunderstanding	Um Trágico Mal-Entendido
An Unpleasant Surprise		Uma Surpresa Desagradável
Til Death Do Us Part		Até Que a Morte Nos Separe
Misfortune Favors the Old		O Azar Prefere os Velhos
Body Thief		Ladrão de Corpos
Smoke and Mirrors		Fumaça e Espelhos
The Root of All Evil		A Raiz de Todo o Mal
To Be or Not to Be		Ser ou Não Ser
Twist of Fate		Virada do Destino

Mortes prematuras
drank too much rye		bebeu muito whisky
was baked into a pie		foi assado em uma torta
choked on a bone		se engasgou com um osso
died old and alone		morreu velho e sozinho
was overcome by the measles	foi vencido pela rubéola
was devoured by weasels		foi devorado por andorinhas
was consumed from within	foi consumido por dentro
was torn limb from limb		foi destroçado membro a membro
was eaten by bears		foi comido por ursos
died without cares		morreu sem cuidados
was pushed down the stairs	foi epurrado escada abaixo	
was slain by an heir		foi morto por um herdeiro
drowned in a bog		se afogou em um pântano
was burnt by a mob		foi queimado por uma multidão
never returned		nunca retornou
was badly burned		foi gravemente queimado
died of despair		morreu de desespero
ran out of air		ficou sem ar
was choked by a tie		foi enforcado por uma gravata
fell from on high		caiu de (um lugar) muito alto

Modificadores
was chased by children		foi perseguido por crianças
was mocked by midgets		foi zombado por anões
fell down the well		caiu do poço
was marooned on the moors	foi abandonado no cerrado
went mildly mad		ficou levemente maluco
found maggots in the meat		encontrou vermes na carne
was driven to drink		foi levado a beber
was galled by gangrene		foi incomodado por gangrena
was pursued by poodles		foi perseguido por poodles
was beaten by beggars		foi espancado por mendigos
was terrified by topiary		foi aterrorizado por topiárias*
was put into prison		foi posto na prisão
grew old without grace		envelheceu sem elegância
broke many bones 		quebrou vários ossos
was trapped on a train		ficou preso em um trem
was mauled by a manatee		foi espancado por um peixe-boi
was swindled by salesmen		foi extorquido por vendedores
was sickened by salmon		ficou doente por salmão
was menaced by mice		foi ameaçado por ratos
was wounded by wasps		foi ferido por vespas
was disgraced at a dance		foi desgraçado em uma dança
was crippled by creditors		foi aleijado por credores
was written out of the will		foi tirado do testamento
was scarred by scandals		ficou com cicatrizes por escândalos
was burdened by boils		foi incomodado por furúnculos
stole from a stiff		roubou de um morto
was widowed at the wedding	ficou viúvo no casamento
was perturbed by the pudding	foi perturbado pelo pudim
was pierced by porcupines		foi perfurado por porco-espinhos
was startled by snakes		foi surpreendido por cobras
starved in a storm		passou fome em uma tempestade
was distressed by dysentery	foi afetado por desinteria
was jinxed by gypsies		foi amaldiçoado por ciganos
was greeted by ghosts 		foi recebido por fantasmas
was ruined by rum		foi arruinado pelo rum
contracted consumption		contraiu tuberculose
was shunned by society		foi evitado pela sociedade
was diverted by drink		foi desviado pela bebida
was charmed by the circus		foi encantado pelo circo
was clever at cards		foi esperto nas cartas
slept without cares		dormiu sem cuidados
landed a legacy		deixou um legado
found fame at a feast		encontrou fama em um banquete
was popular in parliament		foi popular no parlamento
was the toast of the town		foi brindado pela cidade
had a picnic in the park		fez um piquenique no parque
was delighted by ducklings	foi encantado por patinhos
found love on the lake		encontrou o amor no lago
was married magnificently		casou-se magnificamente
was wondrously well wed		foi maravilhosamente bem casado
was blessed by the bishop		foi abençoado pelo bispo
suffered from sores		sofreu de dores
was pestered by poltergeists	foi incomodado por poltergeists
was cursed by the queen		foi amaldiçoado pela rainha
was plagued by the pox		foi infectado por varíola
was taunted by tigers		foi provocado por tigres
was chastised by the church	foi castisado pela igreja
was hunted by horrors		foi caçado por horrores

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.

*Topiária: escultura feita com árvore ou arbusto.
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