
MERLIN’S COMPANY
Kiegészítő doboz a „Shadows over Camelot” c. társasjátékhoz

(A játékhoz szükség van az eredeti társasjátékra is.)
A fordító email címe: kerekeskr@yahoo.co.uk

A KIEGÉSZÍTŐ DOBOZ TARTALMA:
 Egy Merlin figura, amely egy új, független szereplő a táblán, aki segíti lovagokat a nehéz helyzetekben.
 Egy bónusz lovagfigura: Sir Bedivere, címerlappal és életkockával. Ez a figura még az eredeti játékhoz tartozó keresett
reklámtárgy, amelyhez ma már nehéz hozzájutni.
 7 új lovag címerlap, minden színű lovaghoz egy új, Sir Bediverehez is, kivéve Artúr királyt, aki az egyetlen igaz király.
 63 kártya:

- 9 új hűségkártya (7 hűséges + 2 áruló)
- 16 új Travel-kártya  (travel=utazás)
- 23 db fehér kártya: Harci kártyák 11 db (3 db ?es, 3db 1es, 2 db 2es, 1 db 3as, 1 db 4es és 1 db 5ös),

Grál 3 db
Merlin 1 db
8 db új speciális fehér kártya

A ?-es harci kártya értékét (egytől ötig) mindig az a lovag határozza meg, aki használja. Kivételessége ellenére nem speciális,
hanem rendes kártya, mint a többi harci.

- 14 fekete kártya: Despair (Kétségbeesés) 2 db
Excalibur 2 db
Mercenaries (Zsoldosok) 1 db
Picts (Piktek) 1 db
Saxons (Szászok) 1 db
7 db új speciális fekete kártya, a 7 boszi, mindannyian Morgan szövetségesei)

A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSEKOR TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSOK:
- Keverjük össze a 16 Travel-kártyát, és tegyük őket egy pakliban a tábla mellé, képpel lefelé!
- Tegyük a Merlin figurát a Travel-pakli mellé!
- Az új fehér és fekete kártyát keverjük a régi társaikhoz!
(Az új kártyák egy része azonos szerepű a régiekkel, így a hátlapok alapján nem tudhatjuk, hogy új tartalmú lap következik-e)

SZEREPVÁLASZTÁS:
Artúr királynak, mint különleges egyéniségnek mindig szerepelnie kell. A többi hét lovagi címerlapot kiválaszthatjuk:
- a 7 új címerlap közül (Sir Bors, Sir Caradoc, Sir Gaheris, Sir Gareth, Sir Geraint, Sir Lamorak és Sir Owain)
- szabadon az újak és régiek közül, de minden bábúhoz csak egy címerlap tartozhat, tehát pl. nem szerepelhet Sir Gaheris és Sir
Galahad egy játékban
.
MERLIN:
A bölcs, öreg varázsló független szereplő a játékban. A táblán kívül kezdi a játékot, csak akkor kerül fel, és kezdi meg a
küldetés-helyszínek közti vándorlását, amikor az első Travel-Merlin kártyát kihúzzuk. A következőképpen segíti a lovagokat:

- Ha egy lovag egy helyszínen tartózkodik Merlinnel, akkor egyszer a fordulója során húzhat egy fehér kártyát, és ez
nem számít a Hősi cselekedetének.

- Ezen kívül, ha Merlin egy olyan helyszínen van, amely már nincs játékban, akkor az illető helyszínnek megfelelő
fekete kártya felhúzásakor nem kell egy ostromgépet feltenni. A fekete kártya hatástalanul mehet a dobó pakliba.

TRAVEL-KÁRTYÁK
A Camelot körüli utak már nem olyan biztonságosak a lovagok számára, mint eddig:
Minden alkalommal, amikor egy lovag a Hősi cselekedet fázisban az új küldetési helyszínre utazást választja vagy a különleges
képességét kihasználva utazik (Sir Tristan):

- először el kell határoznia, hogy hová szeretne utazni.
- Aztán húznia kell egy Travel-kártyát és annak hatását végre kell hajtania, mielőtt az új helyszínt elérné.

A játék során történő összes többi mozgáskor nem kell Travel-kártyát húzni, csak a fenti két esetben.
A Travel-kártyák a végrehajtás után külön dobópakliba kerülnek. Ha elfogyott a Travel-húzópakli, akkor (és csak akkor!)
keverjük meg az eldobott Travel-kártyákat, és alakítsunk belőlük új húzópaklit. Ne keverjük meg máskor az eldobott Travel-
kártyákat, pl, ha fehéreket, vagy a feketéket meg kell!

AZOKAT A FEKETE KÁRTYÁKAT, amelyek azokhoz a küldetésekhez tartoznak, amelyek már nincsenek játékban, és amelyek
felhúzása egy ostromgép feltevését vonja maga után, ne a dobó pakliba tegyük, hanem tegyük ki a játékból.

7 ÉS 8 JÁTÉKOS ESETÉN: KÉT ÁRULÓ!:
Ha 7 vagy 8 játékos játszik, akkor két áruló kártyát tegyünk a hűség-kártyák közé egy helyett.
A két áruló nem tud egymásról, azt sem tudják, hogy ketten vannak-e. A játék végén, ha egy felfedezetlen áruló van, akkor az
áruló 2 fehér kardot forgat át feketére. Ha két felfedezetlen áruló van, akkor 3 kardot forgatnak át.
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AZ ÚJ LOVAGOK KÜLÖNLEGES KÉPESSÉGEI:

Sir Bedivere: A fordulója során eldobhat egy fehér kártyát és újat húzhat helyette.
Sir Bors: Részt vehet bármely fehér kártyákon való osztozkodásban, ha akkor is, ha nincs ott jelen.
Sir Caradoc: A fordulójában egyszer feláldozhat egy életpontot, hogy húzhasson két fehér kártyát.
Sir Gaheris: A fordulójában ingyenes akcióként fehér kártyák dobásáért cserébe Merlin kártyát vehet ki a dobópakliból.
(Minden 3 eldobott fehér kártyáért jár egy Merlin)
Sir Gareth: Minden hősi cselekedetként végrehajtott sikeres utazásért húzhat egy fehér kártyát.
Sir Geraint: A fordulójában nem kell sötét akciót végrehajtania, ha eldob 2 fehér kártyát.
Sir Lamorak: Bármikor, amikor vesztenie kellene egy életpontot, két fehér kártya dobásával elkerülheti a veszteséget.
Sir Owain: Ha az ostromgépek ellen küzd, előbb dobhat a 8 oldalú kockával és csak aztán kell letennie a kártyáit.

ÚJ SPECIÁLIS FEHÉR KÁRTYÁK:
Call for help (Segélyhívás): A kártya kijátszójához odamehetnek a lovagok ingyen és Travel-kártya nélkül. Magányos küldetés
helyszínére nem hívható ilyen segítség. Ha a segítségre induló lovag magányos küldetésen van, elhagyhatja azt, de viselnie kell
a következményeit.
Dispel (Elűzés): A kártya kijátszója választ egyet a folyamatosan ható speciális fekete kártyák közül és a dobópakliba teszi.
(Dark Forest, Mists of Avalon, Mordred, Vivien és a 2. 5. 6. és 7. Boszi). Felhasználható egy Captured Travel-kártyával sújtott
lovagtárs felszabadítására is, mint bármely más speciális fehér kártya.
Divine favor (Isteni pártfogás): A kártya kijátszása utáni első döntetlen helyzet a jók javára fog eldőlni. Ha ez a döntetlen a
játék végi fekete-fehér kardok egyenlősége, akkor a hűséges lovagok győznek!
Dragon slayer (Sárkányölő): A kártya kijátszója húz 3 fehér kártyát. Ha az illető lovag éppen a Sárkányos küldetésben vesz
részt, akkor választhat, hogy 3 lapot húz VAGY 2 harci kártyát tehet le egy helyett hősi cselekedetként. (Így egy élet árán akár
három lap is letehető egy fordulóban)
Merlin to the rescue (Mentő Merlin): A kártya kijátszója Merlin figuráját átteszi egy másik, tetszőleges helyszínre. Lehet
olyan is, amely már nincs játékban, akkor a megfelelő fekete kártyák ostromgép felhelyeztető hatásától fog Merlin megmenteni
New hope (Új remény): A kártya kijátszója eldobja az összes fehér kártyáját(ezt is), és ugyanannyi fehér kártyát húz a pakliból.
Tournament (Mérkőzés): A kártya kijátszója nyer két életpontot VAGY ha ha a játék a „fegyvernökös szabályok szerint” (lásd
eredeti játékszabály vége felé) zajlik, akkor a kártya kijátszója egy tetszőleges fegyvernököt lovaggá üt.
Truce (Fegyverszünet): A kártya kijátszója az egyik háborúban (pikt vagy szász) fegyverszünetet hirdet. Egyik tábor sem győz,
minden kártyát és figurát le kell venni az illető harcmezőről. Ha Mordred itt van, azt is.

ÚJ SPECIÁLIS FEKETE KÁRTYÁK:
1. boszi :Újra kell keverni a fehér és a fekete paklit is (eldobott lapokat is vissza kell tenni)! A Travel paklit nem!
2. boszi :A míg egy küldetést meg nem nyernek, addig a lovagok: nem áldozhatnak fel életpontot fordulójuk első fázisában sötét
akcióként és nem áldozhatnak fel életpontot újabb hősi cselekedet érdekében. Sir Caradoc különleges képessége is szünetel
addig. Az életpontok vesztése természetesen nem tilos (küldetés vesztés, sötét kártyák esetén pl.) Csak az önfeláldozás tilos.
3. boszi :Fel kell tenni egyszerre egy pikt és egy szász harcost is a megfelelő harcmezőre, ez okozhatja az egyik vagy mindkét
háború elvesztését. Szükség esetén előbb a pikt és utána a szász harcos következményeit kell végrehajtani.
4. boszi :Minden lovagnak el kell dobnia egy Grál-kártyát, ha nem, veszítenek egy-egy életpontot. Ha egy lovagnak nincs Grál-
kártyája, akkor muszáj életpontot veszítenie, ha ez az életébe kerül is.
5. boszi :A játék fennmaradó részében a téves vádolásért nem egy, hanem két kardot kell fehérről feketére fordítani. Ahogy az
eredeti szabály is mondja, ha nincs az asztalon átfordítható fehér kard, akkor a téves vádolásnak nincs következménye.
6. boszi : A játék fennmaradó részében az eldobott Merlin-lapokat nem a dobópaklira kell tenni, hanem kikerülnek a játékból.
7. boszi : A következő sikertelen küldetés elvesztésekor a jelen nem lévő lovagok vesztenek egy életpontot. Ez a kártya akkor  a
dobó paklira kerül.

A TRAVEL-KÁRTYÁK HATÁSAI:
- Nothing happens (3 db): Nem történik semmi rendkívüli, a lovag megérkezik a kitűzött célhoz.
- Merlin Travels (5 db): a lovag megérkezik a kitűzött célhoz, és a Merlin figura is csatlakozik hozzá.(Merlin nem lovag, ezért
bármely helyszínre odautazhat egy lovaggal együtt, akkor is ha az magányos küldetés.
- Vision (1 db): A Grál víziója arra készteti a lovagot, hogy a Grálos helyszínre utazzon, a kitűzött cél helyett. Ha a Grál-
helyszín már nincs játékban, akkor a lovag megérkezik a kitűzött célhoz, mintha Nothing happens kártyát húzott volna.
- Charged (Megterhelés) (2 db): A felhúzójának el kell dobnia egy párt (harci kártyákból), ha nem teszi, azonnal vége a
fordulójának és fel kell tennie egy fekete kardot a kerekasztalra.
- Lost (Veszteség) (2 db): A felhúzójának el kell dobnia egy Grál kártyát, mielőtt a kitűzött helyszínre érne, ha nem teszi,
azonnal vége a fordulójának.
- Ambushed (Csapda) (2 db): A felhúzójának fel kell tennie egy ostromgépet Camelothoz és azonnal vége a fordulójának,
hacsak nem hajt végre sikeres küzdelmet az ostromgép ellen.
- Captured (Fogoly) (1 db): Felhúzója addig kimarad játékból (emlékeztetőül a kártyát a bábú alá kell tenni), amíg egy
lovagtársa a fordulójának hősi cselekedeteként el nem dob egy speciális fehér kártyát a felszabadításáért. Nem szabadíthatja fel
saját magát, és nem vehet részt semmilyen akcióban (pl. kártyacsere…). Ha áruló van a kártya fogságában, a játék végén nem
tudja felfedni magát, nem tudja a kardokat átfordítani.


