
Rendes fehér kártyák Speciális fehér kártyák Rendes fekete kártyák Speciális fekete kártyák
Harci kártyák összesen 51 db
14db 1, 12db 2, 10db 3, 8db 4, 7db 5
Hősi cselekedetként:
-1 db rakható le, ha beillik (Lancelot,Fekete
lovag,Sárkány, Pikt vagy Szász háborúk)
- Az ostromgép ellen bármennyi
- 3 egyformaért lehet 1 pontot gyógyulni

Convocation (Gyűlés) 1 db
A kijátszás után a lovagok eldöntik egyesével, hogy visszatérnek-e a hívó
szóra Camelotba. Ezután fel kell csapni annyi fehér kártyát, ahány lovag
van Camelotban, ezeken az ott levő lovagok megosztoznak, ha nem megy,
meg kell keverni és mindegyiküknek egyet adni.

Black Knight (Fekete lovag) összesen 11 db
5db 1, 3db 2, 2db 5, 1db 7
Le kell tenni a Fekete lovag küldetésénél az első üres
helyre. Ha képpel lefelé rakod le a táblára, akkor
húzhatsz egy fehér kártyát.

Desolation (Elhagyatottság) 2 db
Vedd fel a Grál küldetésből a sötét oldalhoz
legközelebbi fehér Grál kártyát, és ezt pedig tedd le.
Ha már vége a Grál küldetésének, tegyél fel egy
ostromgépet Camelot alá.

Grail (Grál) 18 db egyforma
Le kell rakni balról a legelső üres helyre, ha már
nincs ilyen akkor le kell venni azt a fekete grál
kártyát, ami közvetlen érintkezik fehér grál
kártyákkal.
Használható az Excaliburhoz is illetve gyógyuláshoz.

Fate (Sors) 1 db
Ha valaki kijátsza, minden élő lovag húzhat egy fehér kártyát.
Az áruló kijátszhatja úgy is, hogy felfedi kilétét, minden ellensége eldob két
választott kártyát. (Az áruló ezzel felfedheti magát még az előtt, hogy 6
ostromgép lenne Camelot alatt illetve 6 kard lenne a Kerekasztalon.)

Despair (Kétségbeesés) 15 db
Rakd le a Szent Grál sötét oldalán lévő első szabad
helyre, ha már nincs akkor le kell venni a sötét
oldalhoz legközelebbi fehér Grál kártyát és mindkét
kártya dobottak közé kerül.
Ha már végetért a Grál küldetése, akkor egy
ostromgépet kell feltenni Camelot alá.

Dark Forest (Sötét erdő) 1db
Le kell tenni a Grál táblájára, és amíg nem teljesítenek
egy valódi küldetést a lovagok, addig nem játszható ki
Grál kártya.
A fekete kártyák mindig lerakhatóak.
Ha már vége a Grál küldetésének, tegyél fel egy
ostromgépet Camelot alá.

Heroism (Hősiesség) 1 db
Aki kijátssza, választ egy küldetést (kivéve Camelotot), és lerakja mellé a
lapot. A kártya addig ott marad, amíg a küldetés be nem fejeződik, akkor
pedig eggyel több kard kerül fel a jelzettnél (győzelem esetén +1 fehér,
vereség esetén +1 fekete.)

Excalibur 15 db
Mozgasd az Excalibur kardját egy mezővel a sötét
oldal felé.
Ha már végetért az Excalibur küldetése, akkor egy
ostromgépet kell feltenni Camelot alá.

Guinevere 1 db
Minden lovag visszakerül Camelotba. A játékos köre
véget ér, nem hajthat végre hősi cselekedetet. A
félbeszakadt magányos küldetésekről el kell dobni a
fehér kártyákat.

Lady of the Lake (A tó hölgye) 1 db
Ha kijátszásakor az Excalibur küldetés még nem ért véget akkor told
közelebb a győzelem felé a kardot eggyel (nem kell a helyszínen lenni). Ha
már véget ért, akkor aki kijátssza gyógyul 2 életet. (max. 6 lehet)

Lancelot / Dragon Össz 11 db:
Bal: 4x1,3x3,3x5,1x7,  Jobb: 4x5,3x7,3x9,1x11
Le kell tenned Lancelot vagy  a Sárkány tábláján egy
üres helyre, ha képpel lefelé teszed le a táblára, akkor
húzhatsz egy fehér kártyát.
Ha már a Sárkány küldetésnek is vége, tegyél fel egy
ostromgépet Camelot alá.

Morgan 5 különböző kártya:
1. Minden lovag veszít egy életpontot
2. Egy önként jelentkező eldob 3 kártyát, ha nincs
ilyen, mindenki dob egyet.
3. Fel kell csapni 3 fekete kártyát és teljesíteni őket.
4. Camelot alá két ostromgépet kell tenni.
5. Egy önként jelentkező elveszít 2 életpontot, ha
nincs ilyen, mindenki dob egy fehér kártyát.

Merlin 7 db
Háromféleképpen lehet kijátszani:
- Camelot falai alól egy ostromgépet visszatehetsz a tábla mellé
- Leveheted valamelyik küldetéstábláról az utoljára lerakott rendes fekete
kártyát
- Egy Pikt vagy egy Szász harcost visszatehetsz a tábla mellé
Ezeken kívül 3 Merlin kártya semlegesíteni tud egy sp. fekete kártyát.

Mercenaries (Zsoldosok)  4 db
Tegyél fel egy Szász vagy egy Pikt harcost. Ha ez a
negyedik az általad választott területen, akkor a
lovagok elvesztették az adott csatát

Mordred 1 db
Tedd fel Szász vagy Pikt harcmezőre. A lovagok
győzelméhez itt +1 ötös értékű lap kell. Ha véget ér az
illető küldetés, Mordred a dobott lapok közé kerül.

Messenger (hírvivő) 1 db
Aki kijátssza, legfeljebb 3 kártyát átadhat egy másik játékosnak (nem
számít, hogy hol vannak)

Picts (Piktek) 4 db
Tegyél fel egy Pikt harcost, ha ez a negyedik, akkor a
lovagok elvesztették a csatát a Piktek ellen.

Mists of Avalon (Avalon köde) 1 db
Felhúzásától kezdve minden elvesztett küldetés után
+1 fekete kard kerül fel a kerek asztalra

Artúr király, Uther Pendragon fia:
Minden fordulójában (de azon belül bármelyik
pillanatban) kicserélhet egy fehér kártyát (képpel
lefelé) egy általa választott lovaggal.

Sir Galahad, Lancelot fia:
Saját fordulójában kijátszhat ingyen egy speciális
fehér kártyát, de akkor hősi cselekedetként nem
játszhat ki egy másikat.

Sir Gawain, Lot király fia:
A kerekasztalnál fehér kártyából hármat húzhat kettő
helyett.

Sir Kay, Artúr király udvarnagya:
Ha részt vesz egy küldetésben, kijátszhat +1 fehér
kártyát miután felcsapódtak a fekete kártyák. (itt az
ostromgépek elleni küldetés is számít.

Sir Palamedes, a szaracén lovag:
Minden sikeres küldetésnél ahol részt vesz, gyógyul
+1 életet. (max 6 életpont lehet)

Sir Percival, Pellinor fia:
A sötét fázisában megnézheti a fekete pakli legfelső
lapját és eldöntheti, hogy kijátssza vagy más
cselekedetet hajt végre.

Sir Tristán :
Ingyen elutazhat a Kerekasztaltól, ha éppen ott van,
viszont akkor hősi cselekedetként nem utazhat.

Piety (Kegyesség) 1 db
Ha kijátszod gyógyulsz 3 életet, vagy a többi még élő lovag gyógyul 1
életet. (mindenkinek max. 6 pontja lehet)

Saxons (Szászok) 4 db
Tegyél fel egy Szász harcost, ha ez a negyedik, akkor a
lovagok elvesztették a csatát.

Vivien 1 db
Le kell tenni a tábla mellé, amíg nem teljesítenek egy
valódi küldetést a lovagok, addig nem játszható ki
Merlin kártya.(Felhúzáskor még érvényteleníthető)

Clairvoyance (Jóslás) 1 db
Ha kijátszod, vegyél fel 5 kártyát a fekete pakli tetejéről, megnézheted őket
és tedd vissza azokat tetszőleges sorrendben. (nem mondhatod el milyen
kártyák voltak)

Exalibur kardja: Hozzáad +1 értéket a harchoz.
Egy bármilyen felhúzott 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.

Reinforcements (Erősítés) 1 db
Ha kijátszod felhúzhatsz 4 fehér kártyát, vagy a többi lovag húzhat egy
kártyát.

A Gonosz terveinek beérése (1. fázis)

Három rossz közül választhatsz:
1. 1 fekete kártya felhúzása és végrehajtása
2. Egy ostromgép felrakása Camelot alá
3. Egy életpontod elveszítése

Hősi cselekedet (2. fázis)

 Öt féle hőstett közül választhatsz:
1. Új küldetési helyszínre utazol
2. Ahol vagy, ott végrehajtod a küldetés-cselekedetet
3. Kijátszol egy speciális fehér kártyát
4. Gyógyítasz magadon egy pontnyit (3 egyforma lap)
5. Megvádolsz egy másik lovagot (egyszer van erre
mindenkinek lehetősége, minimum 6 kard ill. ágyu)

Fordító email címe: kerekeskr@yahoo.co.uk


