Lista de Cartas – Gloom: Lares infelizes

Eventos
Those Meddling Kids		Aqueles Garotos Intrometidos
A Cunning Plan		Um Plano Astuto
A Noble, Stupid Sacrifice		Um Nobre e Estúpido Sacrifício
The Butler Did It		A Culpa é do Mordomo
Digging Up the Past		Escavando o Passado
Lucky Stiff		Cara Sortudo

Mortes Prematuras
was squashed by a shoggoth	foi esmagado por um shoggoth
was boiled in broth		foi fervido em água
was drowned by a duck		foi afogado por um pato
ran out of luck		deu azar
disappeared in the fog		desapareceu no nevoeiro
was done in by a twin		foi assassinado por um gêmeo

Modificadores
was knighted by Nincompoops	foi nomeado cavaleiro por idiotas
was comforted by cocoa		foi consolado por cacau
was praised in the papers		foi elogiado nos jornais
starred on stage		estrelou no palco
dallied with dignitaries		passou o tempo com pessoas importantes
dined with the duke		jantou com o duque
was spurned by a spinster		foi rejeitado por uma solteira
was addled by absinthe		ficou confuso pelo absinto
was poisoned by penguins		foi envenenado por pinguins
was tortured by toddlers 		foi torturado por criancinhas
was tickled by tentacles		recebeu cócegas de tentáculos
was robbed by rascals		foi roubado por marginais
was mangled by mimes		foi desfigurado por mímicos
was humbled by hosting		foi humilhado por organizar um evento
was vexed by vampires		foi apurrinhado por vampiros
was frightened by fungus		foi assustado por fungos
fell in love with a leper		se apaixonou por um leproso
was bedeviled by doctors		foi molestado por médicos
was badly betrothed		foi pessimamente prometido em noivado
was betrayed by the butler		foi traído pelo mordomo
was tried for treason		foi julgado por traição

Mistérios
and the Spurious Tricycle		e o Triciclo Falsificado
and the Daring Detectives		e os Detetives Ousados
and the Thing in the Attic		e a Coisa no Forro
and the Sinister Surprise		e a Surpresa Sinistra
and the Mournful Muse		e a Musa de Luto
and the Deadly Dress		e o Vestido Mortal
and the Fatal Feast		e a Ceia Fatal
and the Teatime Terror		e o Terror da Hora do Chá
and the Menacing Menagerie	e o Zoológico Assustador
and the Horrid Hospital		e o Hospital Horrível
and the Hidden Hoard		e o Tesouro Oculto
and the Morbid Museum		e o Museu Mórbido
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.

*Shoggoth: monstro dos Mitos de Cthulhu, de H. P. Lovecraft
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