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2-4 játékos
12 éves kortól
30-45 perc

TARTALOM

4 lovag kártya
4 sátor kártya
8 helyszín kártya
16 akció kártya (4 x E, 2 x A, 2 x T, 2 x G, 2 x Q, 4 x P)
14 feladat kártya
18 lovagi erény kártya
2 összegző kártya
Játékszabály

ALAPÖTLET

Camelot fénykorát élte Artúr király uralkodása alatt. Azokban a békés időkben a Kerekasztal 
Lovagjai járták az országot, igazságot osztottak a falvakban és veszélyes küldetésekre 
indultak Artúr király dicsőségéért.

A JÁTÉK CÉLJA

A játékosok a Kerekasztal Lovagjainak bőrébe bújnak és megbízatásokat teljesítenek a király 
megbízásából. Annak érdekében, hogy sikeresek legyenek a küldetések megoldásában és a 
lovagi tornákon, a játékosoknak fejlődniük kell lovagi erényeikben, melyek a bátorság, az erő, 
az ügyesség és a bölcsesség. A király minden végrehajtott hőstettet pontokkal jutalmaz.

ELŐKÉSZÜLETEK
(lásd: összegző kártyák lentebb)

• Készítsetek elő papírt és ceruzát (a pontok számolásához).
• Helyezzétek el a helyszín kártyákat körben, véletlenszerű sorrendben.
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• Minden játékos választ egy lovagot és elhelyezi a körön kívül „Camelot” mellett (a 
kimaradó lovagokat ki kell venni a játékból).

• Keverjétek meg a sátor kártyákat. (2 játékos esetén az 1-2, 3 játékos esetén az 1-3 számú 
kártyákra van szükség. A kimaradó sátrakat ki kell venni a játékból.) Minden játékos kap 
egy sátrat, amit képpel felfelé kitesz maga elé.

• Az akció kártyákat (hátlapjukon pajzs látható) képpel felfelé helyezzétek el a körön kívül 
az ábrának megfelelően.
 A 2 „Turnier” (T, lovagi torna) és a 2 „Artus Tafelrunde” (A, Artúr király  

Kerekasztala) „Camelot” mellé
 A 4 „Exerzitium” (E, gyakorlás) egymás mellé, a lovagi erény kártyák fölé
 A 4 „Pferd ” (P, lovaglás) egymás mellé, az ellenkező oldalra
 A 2 „Gericht” (G, bíráskodás) és a 2 „Queste” (Q, küldetés) a lovak mellé

• Keverjétek meg a feladat kártyákat (hátlapjukon zászló és pecsét), a paklit tegyétek a kör 
közepére, csapjátok fel a 3 legfelső lapot és tegyétek a pakli mellé.

• Válogassátok szét a lovagi erény kártyákat (hátlapjukon zászló) típusonként, majd az így 
kialakult 4 paklit tegyétek a megfelelő „Excerzitium” (E, gyakorlás) akció kártyák alá.
(kard – erő, kopja – ügyesség, sárkány – bátorság, könyv - bölcsesség)

• Ezután vegyétek ki az alábbiakban felsorolt lovagi erény kártyákat a paklikból, keverjétek 
meg őket, majd osszatok ki minden játékosnak kettőt.
 4 játékos: 2 db 1 értékű kártya mind a 4 típusból
 3 játékos: 2-2 db 1 értékű „kard” és „sárkány” és 1-1 db 1 értékű „kopja” és „könyv”
 2 játékos: 1 db 1 értékű kártya mind a 4 pakliból

• 2 vagy 3 játékos esetén az alábbi kártyákat ki kell venni a játékból:
Akció kártyák: 1 db „Artus Tafelrunde” (A, Artúr király Kerekasztala), „Gericht” (G,  
bíráskodás) és „Pferd 3” (P, lovaglás).
Lovagi erény kártyák: 1 db „kard 1”,  „kopja 1”, „sárkány 1” és „könyv 1”.



JÁTÉKMENET

A játék több körből, minden kör 3 fázisból áll.
• I. fázis: akció kártyák kiválasztása
• II. fázis: a kiválasztott akciók végrehajtása
• III. fázis: sátor kártyák kiosztása a következő körre és a feladat kártyák kiegészítése

I. fázis: akció kártyák kiválasztása
Ebben a fázisban a játékosok eldöntik, hogy milyen akciókat fognak végrehajtani a II. 
fázisban.

• Az 1-es sátor birtokosa kezdi a fázist.
• Választ egyet az asztalon lévő akció kártyákból. (E, A, T, G, Q, P). Ilyenkor nincs annak 

jelentősége, hogy lovagja melyik helyszínen áll. A sátrakon lévő számok szerinti 
sorrendben a többi játékos is húz 1 akció kártyát.

• Majd következik még egy 2., majd 3. – 2 játékos esetén 4. – kör, melyekben a játékosok 
ugyanebben a sorrendben húznak egy-egy újabb akció kártyát.

• Lapjaikat a játékosok képpel felfelé maguk elé teszik.
• Többször is lehet ugyanabból az akció kártya-típusból húzni, kivéve a „Turnier” (T,  

lovagi torna) kártyát – ebből egy játékos egy körben csak egyet vehet fel.

II. fázis: a kiválasztott akciók végrehajtása
Ebben a fázisban a játékosok végrehajtják azokat az akciókat, amiket az I. fázisban 
kiválasztottak.

• A játékosok a sátraikon lévő számok szerint kerülnek sorra. Végrehajtják az összes 
akciójukat (tetszésük szerinti sorrendben), majd feljegyzik megszerzett pontjaikat – 
ezután jön a következő játékos. Kivétel: a „Turnier” (T, lovagi torna) akció végrehajtása 
a fázis legvégén kerül sorra.

• Egy akció csak akkor hajtható végre, ha a játékos lovagja a megfelelő helyszínen áll.
(Ezek lehetnek Camelot - a sárga fallal körülvett lap -, vagy a környező vidék tájai (zöld 
levelekkel határolt kártyák).

• A lovagok a „Pferd ” (P, lovaglás) kártyák segítségével változtathatnak helyet. 
Természetesen lehetséges, hogy egy játékos először pl. Camelotban hajtson végre akciót, 
majd ellovagoljon egy másik helyszínre, ott is végrehajtva valamilyen cselekedetet.

• Abban az esetben, ha valaki nem tud, vagy nem akar végrehajtani egy akciót, az akció 
kártyát vissza kell tenni a helyére (pl. ha nem a megfelelő helyen áll a lovagja, vagy 
nincsenek meg a szükséges lovagi erény kártyái).

• Amint egy játékos végrehajtotta minden akcióját, visszateszi az akció kártyákat a helyükre. 
Kivétel: a „Turnier” (T, lovagi torna) kártya.

• Miután minden játékos végrehajtotta akcióit, sor kerül a lovagi torna megrendezésére. 
Ehhez minden résztvevő játékosnak (akik „Turnier” (T, lovagi torna) kártyát húztak) 
Camelotban kell lennie a II. fázis végén. (A lovagi torna szabályait lásd később.)



Akció kártyák

Akciók,  melyeket  csakis  Camelotban  lehet  végrehajtani  (sárga  fallal  határolt  akció 
kártyák):

• „Exerzitium” (E, gyakorlás): kard 
A lovag karddal vívott párbajokkal fejleszti testi erejét.
A játékos húz egy tetszése szerinti értékű kártyát a „karddal” jelzett lovagi erény 
kártyákból és a kezébe veszi azt.

• „Exerzitium” (E, gyakorlás): kopja
A lovag gyűrűket tűz kopjájára, ezzel fejleszti ügyességét.
A játékos húz egy tetszése szerinti értékű kártyát a „kopjával” jelzett lovagi erény 
kártyákból és a kezébe veszi azt.

• „Exerzitium” (E, gyakorlás): sárkány
A lovag sárkányokkal küzd meg, így erősíti bátorságát.
A játékos húz egy tetszése szerinti értékű kártyát a „sárkánnyal” jelzett lovagi erény 
kártyákból és a kezébe veszi azt.

• „Exerzitium” (E, gyakorlás): könyv
A lovag könyveket tanulmányoz, így növeli bölcsességét.
A játékos húz egy tetszése szerinti értékű kártyát a „könyvvel” jelzett lovagi erény 
kártyákból és a kezébe veszi azt.

• „Artus Tafelrunde” (A, Artúr király Kerekasztala) (lásd: A illusztráció)



A lovag megbízatást kap a Kerekasztaltól.
A játékos felhúzza a kör közepén felcsapott 3 feladat kártya egyikét és kezébe veszi azt. 
Ha mindkét „Artus Tafelrunde” (A, Artúr király Kerekasztala) kártyát felhúzta valaki, 
akkor a második ilyen akciót végrehajtó játékos már csak 2 feladat kártya közül választhat.

• „Turnier” (T, lovagi torna) (lásd: T illusztráció)
A lovagok lovagi tornán mérik össze tudásukat egymással.
 Ezt az akciót minden játékos csak egyszer választhatja egy körben!
 Ha valaki, vagy valakik kiválasztották ezt a kártyát, akkor a II. fázis végén lovagi torna 

megrendezésére kerül sor. A résztvevők képpel lefelé „kard” és/vagy „kopja” 
kártyákat tesznek ki maguk elé (nem kötelező lapot kijátszani), majd egyszerre 
megfordítják azokat. Az a játékos nyeri a tornát és ezzel 2 pajzsot (pontot), aki a 
nagyobb összértékű lapokat játszotta ki. A vesztes nem kap semmit. Döntetlen esetén 
mindkét játékos 1 pontot kap. Ha senki sem játszott ki lapot, akkor senki sem kap 
pontot. 
Ha csak 1 játékos választotta ezt az akciót, akkor ahhoz, hogy megkapja a 2 pontot, be 
kell adnia 1 bármilyen értékű „kard” vagy „kopja” lovagi erény kártyát. Ellenkező 
esetben nem kap semmit. 
Ezután a kijátszott „Turnier” (T, lovagi torna) és lovagi erény kártyákat (a vesztes 
játékos által kijátszottakat is) vissza kell tenni a helyükre.

Akciók, melyeket csak Cameloton kívül, az ország más vidékein lehet végrehajtani (zöld 
levelekkel határolt akció kártyák):
• „Gericht” (G, bíráskodás) (lásd: G illusztráció)

A lovagok igazságot osztanak a falvakban.
A játékos visszatesz a kezéből a helyére egy „könyv” lovagi erény kártyát és ezzel 2 pontot 
szerez. Ha nincs ilyen kártyája, akkor nem kap pontot.

• „Queste” (Q, küldetés)  (lásd: Q illusztráció)
A lovag küldetést hajt végre.
 Ez az akció akkor hajtható végre, ha egyrészt a lovag a megfelelő helyen áll, vagyis a 

helyszín kártyán lévő tájkép megegyezik a játékos feladat kártyáján lévő tájképpel, 
másrészt a játékos rendelkezik a szükséges lovagi erény kártyákkal. Ekkor a játékos 
megkapja a feladat kártyán lévő pajzsoknak megfelelő számú pontot, a lovagi erény és a 
„Queste” (Q, küldetés) kártyákat visszateszi a helyükre, a teljesített feladat kártya 
pedig kikerül a játékból.

 Ha a játékos a szükségesnél nagyobb értékű lovagi erény kártyákkal rendelkezik, akkor 
ezeket nem válthatja fel, hanem ilyenkor az elvártnál jobban teljesítette a küldetést, bár 
ezért nem kap semmiféle bónuszt.

 Fontos: minden egyes feladat teljesítéséhez szükség van egy „Queste” (Q, küldetés) 
kártyára, még akkor is, ha egy játékos ugyanazon a helyen több küldetést szeretne 
teljesíteni.

Akció, melyet bárhol végre lehet hajtani (sárga fallal és zöld levelekkel határolt akció 
kártyák):
• „Pferd ” (P, lovaglás)

A játékos legfeljebb annyi helyszín kártyát léphet lovagjával bármelyik irányba, amennyit 
a lovaglás kártyáján lévő szám mutat. Több lovag is állhat ugyanazon a helyen.



III. fázis: sátor kártyák kiosztása a következő körre és a feladat kártyák kiegészítése
Ebben a fázisban meg kell határozni a játékosok sorrendjét a következő körre és pótolni kell a 
hiányzó feladat kártyákat.

• Ha szükséges, akkor ki kell egészíteni 3-ra a kör közepén felcsapott feladat kártyákat a 
húzó pakliból. Ha elfogy a húzó pakli, akkor kevesebb kártya lesz felcsapva.

• A legkevesebb ponttal rendelkező játékos megkapja az 1-es sátrat, a 2. legkevesebbel 
rendelkező a 2-est stb.

• Döntetlen esetén keverjétek meg az érintett sátor kártyákat, majd osszátok ki őket az 
érintett játékosoknak.

• A sátrakat mindenki képpel felfelé maga elé teszi, majd megkezdődik a következő kör az I. 
fázissal.

A JÁTÉK VÉGE

• A játéknak akkor van vége, ha valamelyik játékos eléri a szükséges pontszámot:
 2 játékos: 25 pont
 3 játékos: 20 pont
 4 játékos: 15 pont

• Az aktuális kört még végig kell játszani.
• Az a játékos a győztes, aki a legtöbb pontot érte el. Döntetlen esetén az, aki előbb érte el 

ezt a pontszámot.

Feladat kártyák:

1. Öld meg a vadkant!
2. Győzd le a fekete lovagot!
3. Fogd el a fehér szarvast!
4. Győzd le a gonosz boszorkányt!
5. Szelídítsd meg a fehér unikornist!
6. Találd meg az élet fáját!
7. Találd meg a törpék kincsét!
8. Öld meg a tűzokádó sárkányt!
9. Győzd le a félelmetes óriást!
10. Találd meg a tisztaság forrását!
11. Fogd el az aranyfácánt!
12. Találd meg a bölcsesség könyvét!
13. Győzd le a gonosz varázslót!
14. Szabadítsd ki a szépséges szüzet!




