
Karakterek:
Sir Tristán : Miután elhagyta a kerekasztalt, végrehajthat egy hősies cselekedetett.

Sir Galahad: Saját körében kijátszhat ingyen egy speciális fehér kártyát. Nem számít hősies cselekedetnek

Sir Percival: A sötét fázisokban megnézheti a fekete pakli legfelső lapját és eldöntheti, hogy kijátssza vagy más cselekedetett hajt végre.

Sir Gawain: Fehér kártyából hármat húzhat kettő helyett.

King Arthur: Kicserélhet egy fehér kártyát (arccal lefelé) egy általa választott lovaggal.

Sir Palamedes: Minden sikeres küldetésnél ahol részt vesz, gyógyul +1 életet.

Sir Kay: Ha részt vesz egy küldetésben, kijátszhat +1 fehér kártyát miután felcsapódtak a fekete kártyák.

Tárgyak:
Exalibur kardja: Hozzáad +1 értéket a harchoz. Egy fekete kártyát lehet vele semlegesíteni, de akkor a kard is megsemmisül.

Szent Grál: Bármelyik lovag aki megissza, gyógyul 4 életet. Használat után a grál kikerül a játékból.

Lancelot páncélja: Bármikor, amikor fekete kártyát húzása mellet dönt a hordozója, kettőt húzhat egy helyett. Az egyik végrehajtódik, a másik 
pedig a fekete pakli aljára kerül.



Speciális fehér kártyák:
Grail (Grál)
Le kell rakni jobbról a legelső üres helyre, ha már nincs ilyen akkor le kell venni azt a fekete grál kártyát ami közvetlen érintkezik fehér grál 
kártyákkal.

Messenger (hírvivő)
Adjál át 1-3 fehér kártyát a kezedből egy általad választott lovagnak.

Reinforcements (Erősítés)
Húzzál 4 fehér kártyát, vagy minden lovag húzhat egy kártyát.

Merlin
Vegyél el a tábláról egy kővetőt, vagy egy utoljára kijátszott fekete kártyát az általad választott küldetésből. 3 Merlin kártya semlegesíteni tud 
egy speciális fekete kártyát.

Fate (Sors)
Minden lovag húzhat egy fehér kártyát. Az áruló felfedi kilétét, minden ellensége eldob két kártyát.

Piety (Kegyesség)
Gyógyulsz 3 életet, vagy minden lovag gyógyul 1 életet.

Heroism (Hősiesség)
Rakd rá egy választott küldetésre. Hozzáad +1 kardot a győzelemhez vagy a vereséghez.

Lady of the Lake (A tó hölgye)
Ha az Excalibur küldetés még nem ért végett akkor told közelebb a győzelem felé a kardot, ellenkező esetben gyógyulsz 2 élet.

Convocation (Gyűlés)
A kijátszás után a lovagok eldöntik egyesével, hogy visszatérnek-e a hívó szóra Camelotba. A gyűlésen résztvevő lovagok összerakják egy 
pakliba a kezükben lévő fehér lapokat és szétosztják egymás között egyenlő arányban.

Clairvoyance (Jóslás)
Vegyél fel 5 kártyát a fekete pakli tetejéről és tedd vissza azokat tetszőleges sorrendben.



Speciális fekete kártyák:
Mercenaries (Zsoldosok)
Tegyél fel egy Szász vagy egy Pikton harcost. Ha ez a negyedik az általad választott területen, akkor a lovagok elvesztették az adott csatát.

Morgan
Azonnal tegyél fel 2 kővetőt Camelot elé

Despair
Rakd le a Szent Grál sötét oldalán lévő első szabad helyre, ha már nincs akkor le kell szedni a legközelebbi fehér Grál kártyát. 

Excalibur
Mozgasd az Excalibur kardját egy mezővel a sötét oldal felé.

Saxons (Szászok)
Tegyél fel egy Szász harcost, ha ez a negyedik, akkor a lovagok elvesztették a csatát a Szászok ellen.

Black Knight (Fekete lovag)
Ha fejjel lefelé rakod le a táblára, akkor húzhatsz egy fehér kártyát.

Lancelot / Dragon
Ha fejjel lefelé rakod le a táblára, akkor húzhatsz egy fehér kártyát. Ha nincs lehetőség lerakni, akkor tegyél fel egy kővetőt.

Picts (Piktonok)
Tegyél fel egy Pikton harcost, ha ez a negyedik, akkor a lovagok elvesztették a csatát a Piktonok ellen.

Mordred
Tegyed fel Szász vagy Pikton harcmezőre. A lovagok győzelméhez itt +1 ötös értékű lap kell.

Guinevere
Minden lovag visszakerül Camelotba. Nem vehetnek fel fehér kártyát. A köröknek azonnal vége. A félbeszakadt küldetésekről el kell dobni a 
fehér kártyákat.



Dark Forest (Sötét erdő)
Nem játszható ki Grál kártya amíg nincs egy sikeres küldetés.

Desolation (Elhagyatottság)
Vegyed fel a Grál küldetésből a legközelebbi fehér Grál kártyát, és tegyed fel ezt helyette.

Vivien
Nem játszható ki Merlin kártya amíg nincs egy sikeres küldetés

Mists of Avalon (Avalon köde)
Mostantól kezdve minden elvesztett küldetés után +1 fekete kard kerül fel a kerekasztalra.


