
Lovagok (Knatsch) – speciális kártyák 

fordította: rollox 

 

Dobás (8 db)  

Ötféle ilyen kártya van, 3 db 1-es, 2 db 2-es, és 1-1 darab 3-as, 

4-es és 5-ös. Ezzel a kártyával a játékos javíthat dobásának 

eredményén: úgy kell kezelni, mintha lenne még egy, az adott 

eredményt adott kockája. Példa: a 3-as kártya egy 3-as párt 3-

as terccé tesz. A kártya "további" kockaként is használható. 
 

Várőrség (3 db)  

A várőrség megvédi a játékos két várát a támadásoktól, amennyiben 

még a támadások előtt a játékos lerakta a lapot a várakhoz. (A kártyát 

úgy kell lerakni, hogy részben takarja mindkét várat.) A játékos saját 

körében megváltoztathatja, mely várait védi őrség. Maga a várőrség 

támadható. 

 

Katapult (3 db)  

Ha a játékos egy játékostársa várát próbálja megszerezni, és 

használ egy katapultot, nem kétszer, hanem háromszor dobhat 

újra. A kártya nem használható akkor, amikor a játékos az 

egyik pakli tetején lévő várkártyát próbál megszerezni. 

 

Testőrség (3 db)  

A testőrség megvédi a játékos egy különleges kártyáját a 

támadásoktól, amennyiben már a támadások előtt a játékos az adott 

kártyához rakta ezt a lapot. (A kártyát úgy kell lerakni, hogy részben 

takarja a védett lapot.) A játékos saját körében megváltoztathatja, 

melyik különleges kártyáját védi. Maga a testőrség támadható. 

 

Bajnok (1 db)  

Ha a játékos lovagi torna során használja ezt a kártyát, 

háromszor dobhatja újra dobását, akkor is, ha nem ő a torna 

rendezője. 

 

Árulás (1 db)  

Ez a kártya tulajdonosa számára a pakli tetején lévő vár 

kombinációját megváltoztatja erre a kombinációra: 2224. A lap nem 

hat a játékostársaknál lévő várakra. 

 

Pakli (3 db)  

A játékos kétszer is felfedhet másik kártyát. A második 

felfedésnek nem kell azonnal követnie az elsőt, és nem is kell, 

hogy ugyanabból a pakliból történjen.  

 

Királyi menlevél (1 db)  

Ez a lap megvédi a játékost a király bosszújától. A játékos nem veszíti 

el egy várát akkor, amikor sikertelenül próbálja meg letaszítani a 

királyt. 

 


