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smét árnyék borult Camelotra, immár nem biztonságos a 
Királyság. Éppen csak, hogy visszaszolgáltatták fegyvertáradba 

nagyhírű atyád fegyvereit, rád szállt tiszteletnek örvendő címere is, 
amikor ismételten nyugtalanító hírek kezdtek el terjedni... 
 

„Csapatok indultak ellenünk... Szászok? Piktek?” 
 

„Egy nem-túl-bátor lovag odaveszett a sárkányvadászaton!” 
 

„A franciák megsértettek minket! Mindenképp meg kell óvnunk a 
Szent Grált!” 
 

„Az Excalibur eltűnt... Már megint?” 
 

Nőjj fel a feladathoz, és kovácsold egybe szövetségeseidet, hogy 
eloszlathassátok ezeket a rút pletykákat és legyőzzétek végre az 
Árnyakat is. Ezúttal biztosan nem lesz áruló a barátaid között! 
 
 

A játék célja 
 
A Shadows over Camelot - The Card Game meghív Téged, hogy játszd el a 
legendás Kerekasztal egyik fiát (vagy lányát), aki összefogott 
fegyvertársaival, hogy együttes erővel legyőzzék... a játékot magát, 
melyet egy rémhír pakli képvisel, veszélyeztetve egész Camelotot. 
 

Hallgasd meg figyelmesen ezeket a rémisztő pletykákat, de foglalkozz a 
megérzéseiddel is, a csapatod pedig közösen hozzon bölcs döntéseket, 
hogy melyik küldetésbe vágjatok bele és miként gyűjtsétek össze a 
győzelemhez szükséges 7 Fehér Kardot. Szoros együttműködésre van 
szükség. Mint a névadó társasjátékban - ellentétben sok más játékkal - 
itt vagy közösen győztök, vagy közösen veszítetek. 
 

Ez jól hangzik... Ám lehetséges, hogy egy áruló is a soraitok közé 
férkőzött! Aki az „áruló” hűségkártyát húzta a játék kezdetén, az csak 
látszólag van veletek, titokban azon munkálkodik, hogy 7 Fekete Kard 
kerüljön a táblára. 
 

A célotok tehát az, hogy minél előbb megszerezzétek a 7 Fehér Kardot! 

I 
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Játéktartozékok 
 
 1 Kerekasztal (itt nem látható) 
 
 16 a Kerekasztal Kardjai - ezekkel lehet nyomon 

követni a játék előrehaladását a győzelem felé (Fehér 
Kardok), vagy a vereség felé (Fekete Kardok) 

 
 7 hűséges és 2 áruló kártya - megmutatja az egyes 

játékosok hűségét 
 kardok 
 
 
 
 
 
 
 
 hűséges áruló 
 

 62 négyszögletes rémhír kártya - amik 
Camelot fenyegetéseit, illetve híres 
karaktereit képviselik (pl. Merlin, Morgana, 
stb.) akikkel a játékosok összefuthatnak. 
Minden rémhír kártya tartalmaz egy 
küldetés szimbólumot, látható rajta a kardok 
száma, amit nyerni, vagy veszíteni lehet 
általa, illetve van rajta egy rémhír érték is, 
ami 2-től (igen kétséges) 5-ig (majdnem 
biztos) terjed, vagy lehet kérdőjel is (változó 
értékű). 

 
 
 9 lovagkártya - amiket csak a 

megmentő lovagok játékváltozat-
ban kell használni  

 
 10 küldetés jelző 
 
 
 
 

 lovag 
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Játék előkészületek 
 
 A játékosok hűségének meghatározása 
 

2-6 játékos esetén: vegyél ki a pakliból annyi 
hűséges kártyát, ahány játékos van, és adj hozzájuk +1 
áruló kártyát is. A nem kellő kártyákat tedd vissza a 
dobozba. Lehet, hogy egy áruló is lesz a játékban! 

 

7 játékos esetén: az összes kártyát használjátok, 
mind a 7 hűséges, mind a 2 áruló kártyát is. Előfordul-
hat, hogy 2 áruló is lesz a játékban! 

 

A kártyákat keverd meg képpel lefelé, majd ossz ki minden játékosnak 
egyet, szintén képpel lefelé. A felesleges lapokat tedd vissza a dobozba 
anélkül, hogy megnéznéd őket. 

 

A játékosok most titokban megnézik a kártyáikat, hogy kiderítsék, mi 
lesz a szerepük, illetve a győzelmük feltétele (a 7 Fehér Kard, vagy a 7 
Fekete Kard összegyűjtése). 
 
 Rémhír pakli előkészítése 
 

Válogasd ki az összes Morgana kártyát a rémhír 
pakliból, képpel lefelé kever meg őket, húzz belőle 6-ot, 
majd a kihúzottakat tedd vissza a rémhír pakli tetejére. 
A 3 nem kellőt (anélkül, hogy megnéznéd), tedd vissza 
a dobozba. Keverd meg a rémhír paklit és képpel lefelé 
tedd az asztal közepére. A fejlesztett játékvariációban 
minden Morgana kártya játszik (lásd később). 

 
 Na de mi lesz a kardokkal? 
 

A kardok egyenlőre a dobozban maradnak, majd előkerülnek egy-egy 
küldetés megoldása-, vagy elbukása következtében. 
 
 És mi a helyzet a lovagkártyákkal? 
 

Ezt a pakli csak a haladó játékvariációban kell használni (lásd: 11. 
oldal). 
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Játékkör menete 
 

A legfiatalabb játékos kezd. A játékosok az óramutató járásával 
megegyező módon követik egymást mindaddig, amíg 7 Fehér Kard, vagy 
7 Feket Kard nem kerül fel a Kerekasztal táblára. 

 

A saját körében minden játékosnak egy (de csak egyetlen!) akciót 
KELL végrehajtania a lehetséges háromból: 
 

 rémhírek meghallgatása 
 küldetéspróba 
 másik játékos megvádolása 

 
1.) Rémhírek meghallgatása 
 

A játékos felcsapja a rémhír pakli legfelső lapját, majd képpel felfelé az 
asztal közepén lévő,  korábban felhúzott rémhírekből képzett fenyegetés 
pakli tetejére fekteti. A fenyegetés pakli tetején épp ezért mindig csak 
egy, a legutoljára felcsapott rémhír kártya látható. 

 
Vivien 

 

Ha a játékos egy Vivien kártyát csap fel a rémhírek meghallgatásakor, 
annak hatása azonnal létrejön (lásd a kártyaleírásokat a 13. oldalon). 

 
Morgana, Merlin és Mordred 

 

Ha a játékos egy Morgana, Merlin, vagy Mordred kártyát csap fel a 
rémhírek meghallgatásakor, annak hatása akkor és annyiszor érvénye-
sül, ahogy azt a 12-15. oldalon lévő kártyaleírások ismertetik. 

 
piktek, szászok, sárkány, Excalibur, Szent Grál 

 

Ha a játékos ezek közül csap fel egy kártyát a rémhírek meghallgatá-
sakor, akkor ez a lap simán felkerül a fenyegetés pakli tetejére, minden 
különösebb egyéb hatás nélkül. Ezeknek csak akkor lesz igazából 
szerepe, ha a játékos egy küldetést kíván megoldani, mert akkor az 
összes rémhír-típusok érték összeadódik, ami a fenyegetés pakliban 
található (lásd 6. oldalt). 

 
Fontos megjegyzés 

 

Ez a játék abban különbözik a többitől, hogy itt a játékosoknak együtt 
kell működniük a siker érdekében. Ehhez a játékosok szabadon 
tanácskozhatnak, megoszthatják emlékeiket a korábban bekövetkezett 
eseményekről, különösen akkor, amikor egy játékosnak akciót kell 
választania. 

 

De vigyázzatok! A szabad tanácskozás időszakát felválthatja a 
tökéletes csend ideje, amikor is egy Morgana kártyát csaptok fel a 
fenyegetés pakli tetejére. Innentől kezdve csak akkor kommunikál-
hattok egymással ismét (akár szóban, akár írásban, akár mutogatással), 
ha egy Merlin kártya kerül fel a fenyegetés pakli tetejére, addig nem. 
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Továbbá azt se felejtsétek el sosem, hogy csak fenntartással szabad a 
többiek jó tanácsait megfogadni, hiszen egy, vagy több áruló is lapulhat 
a soraitok közt! Ezért csak óvatosan, hogy kire és mire hallgattok! 

 
2.) Küldetéspróba 
 

A játékos csak akkor próbálhat megoldani egy küldetést, ha a 
fenyegetés pakli tetején éppen egy küldetés kártya található. A kártya 
szimbóluma alapján lehet főküldetést választani: 

 

 
 

Megjegyzés: egyes Morgana és Mordred kártyák is rendelkezhetnek 
küldetés szimbólumokkal. Amikor egy játékos egy ilyen kártyát csap fel, és 
helyez a fenyegetés pakli tetejére, akkor azt küldetésként legkorábban 
csak a következő játékos választhatja próbája célpontjaként. 
 

A játékos bejelenti választását: 
 

„Én, a hamarosan igen nagy hírnévre szert tevő lovag, a szászok 
(piktek, egy sárkány, stb.) ellen indulok harcba, hogy dicsőséget 
szerezzek királyomnak!” 

 

„Én, a rendíthetetlenségemről és tántoríthatatlanságomról híressé vált 
lovag, úgy döntöttem, hogy bátran szembe szállok a gonosz boszorkány, 
Morgana hatalmával, a Kerekasztal dicsőségére!” 

 

„Mivel látom, hogy erre a feladatra csak én vagyok egyedül alkalmas, 
megkeresem az Excaliburt, az elveszett kardot!” 

 
Ezután az egész fenyegetés paklit a kezébe veszi, külön teszi a legfelső, 

megoldandó küldetés lapot, majd az összes többi kártyát típus szerint 
szétválogatja. A legfelső kártya lesz a főküldetés, az összes többi kártya, 
amik a fenyegetés pakliban voltak, a megoldandó mellékküldetések. 

 
Morgana, Mordred és Merlin 
 

Ha a legfelső lap a fenyegetés pakliban egy Morgana, Mordred, vagy 
Merlin kártya volt, amelyek rendelkeznek küldetés szimbólummal, a 
küldetés szabályai megváltoznak. Ezekben az esetekben az adott 
küldetést úgy kell megoldani, ahogy az a kártyák ismertetésénél 
szerepel (lásd 13-16. oldalon). 
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A játékosnak a fenyegetés pakli felhúzása után ki kell számolnia a fő- 
és mellékküldetések fenyegetéseinek teljes értékét úgy, hogy összeadja 
az egyes szétválogatott fenyegetés típusok rémhír értékeit. Minden 
olyan kártya, aminek a rémhír értéke egy kérdőjel, akkora rémhír 
értékkel rendelkezik, ahány kérdőjeles kártya található abból a típusból. 

 

A játékos immár készen áll arra, hogy attól függően, mennyire voltak 
pontosak a pletykák, megoldja a főküldetését, amit elvállalt. 

 
 Amennyiben a játékos főküldetésében a fenyegetés összértéke 

10, vagy kevesebb 
 

A rémhírek alaptalannak bizonyultak, a játékos feleslegesen 
vesztegette az idejét és energiáit egy hamis pletykát követve, így árnyék 
vetül a Királyságra. Vegyél ki a dobozból egy kardot, és tedd a fekete 
oldalával felfelé a Kerekasztal táblára. 

 
 Amennyiben a játékos főküldetésében a fenyegetés összértéke 

11, 12, vagy 13 
 

A játékos és fegyvertársai épp időben érkeztek, hogy sikeresen 
fejezzék be a küldetést, így hozva enyhülést Camelotra! Tegyél annyi 
Fehér Kardot a Kerekasztal táblára, ahányat a küldetés típusa ad. 
 

 
 
 Amennyiben a játékos főküldetésében a fenyegetés összértéke 

14, vagy több 
 

Mivel a játékos nem vette elég komolyan a terjengő rémhíreket, 
elbizakodott módon kínos vereséget szenved társaival együtt. Tegyél 
annyi Fekete Kardot a Kerekasztal táblára, ahányat a küldetés típusa ad. 
 
 A fenyegetés pakli minden másodlagos küldetésében 
 

Ha egy másodlagos küldetés rémhír összértéke 14, vagy több, a 
játékos a másodlagos küldetésben kínos vereséget szenvedett, ezért egy 
Fekete Kardot kell a Kerekasztal táblára tenni. Ha egy másodlagos 
küldetés rémhír összértéke 13, vagy kevesebb, ez a másodlagos küldetés 
rémhíre alaptalannak bizonyult, így semmi nem történik. 
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Takarítás fázis 
 

Miután a soron lévő játékos a főküldetését, és az összes 
mellékküldetését kiértékelte (felkerültek  a kardok), az összes rémhír 
kártyát el kell dobni a dobott lapok közé. Ez után a soron következő 
játékos köre jön. Ha a rémhír pakli elfogy, össze kell keverni a dobott 
lapokat, és képpel lefelé egy új rémhír paklit készíteni belőle. 

 
1. PÉLDA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A játékos az Excalibur küldetést 
választotta, így ez a főküldetése: 
 

Az Excalibur főküldetés összes 
fenyegetés értéke 12 (3 + 5 + 2×2 - a 2 
darab kérdőjeles kártya után), ami 
egy sikeres főküldetés, így 2 új Fehér 
Kard kerül a táblára. 
 

A Szent Grál mellékküldetés összes 
fenyegetés értéke 4 (3 + 1×1 - az 1 db 
Grál kártya után), ami 14 alatt van, 
tehát ezt a mellékküldetést figyelmen 
kívül lehet hagyni (semmi hatása 
nincs).  
 

A piktek mellékküldetés összes fenye-
getés értéke viszont 14 (2 + 3 + 5 + 
2×2 - a 2 db pikt kártya miatt), így ez 
egy elbukott mellékküldetés, tehát 1 
Fekete Kard is a táblára kerül. 
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2. PÉLDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A játékos az Excalibur küldetést 
választotta, így ez a főküldetése: 
 

Az Excalibur főküldetés összes fenyegetés értéke 7 (3 + 2×2 - a 2 darab 
kérdőjeles kártya után), ami 10-nél kevesebb, tehát ez egy felesleges 
főküldetésnek bizonyult, így 1 új Fekete Kard kerül a táblára. 
 

A Szent Grál mellékküldetés összes fenyegetés értéke 4 (3 + 1×1 - az 1 
darab Grál kártya után), ami 14 alatt van, tehát ezt a mellékküldetést 
figyelmen kívül lehet hagyni (semmi hatása nincs).  
 
A piktek mellékküldetés 
összes fenyegetés értéke 
11 (2 + 3 + 5 + 1×1 - az 1 
darab pikt kártya miatt), 
ami szintén 14 alatt van, 
tehát ezt a mellékkülde-
tést is figyelmen kívül 
lehet hagyni (így ennek 
sincs semmi hatása). 
 
A Fekete Kard táblára 
helyezése után az összes 
rémhír kártyát el kell 
dobni, és a következő 
játékos köre jön. 
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3.) Másik játékos megvádolása 
 

Minden játékos csupán egyszer vádolhat a játék során: árulással 
gyanúsíthatja meg egyik játékostársát, de csak akkor, ha már legalább 4 
kard van lent a táblán (függetlenül a színeiktől). Egyik játékos sem 
vádolhatja meg saját magát, és csak olyat lehet megvádolni, aki még nem 
fedte fel kilétét. 

 

A játékos ujjával rámutat egyik játékostársára, és árulónak bélyegzi őt. 
A megvádolt játékosnak fel kell fednie a hűség kártyáját, melynek 
következményei súlyosak lehetnek Camelotra nézve: 

 

 ha a vád hamisnak bizonyul (a játékos hűséges), egy Fekete Kard 
kerül a táblára 

 

 ha a vád igaznak bizonyul (a játékos áruló) egy Fehér Kard kerül a 
táblára 

 
A pletyka  megállíthatatlanul terjed: ő az áruló 
 

Miután egy játékosról bebizonyosodik, hogy áruló (felfordíttatták vele 
az áruló kártyáját), ettől kezdve csak egy lehetséges akciót választhat a 
három közül: a rémhírek meghallgatását. Minden körében 2 kártyát húz 
a rémhír pakli tetejéről, egyet kiválaszt közülük, a kihívás pakli tetejére 
teszi, a másikat pedig képpel lefelé a dobott lapok közé dobja. 

 
 

A játék vége 
 

A játék azonnal véget ér, ha bármelyik színből 7 kard lesz a táblán. Ha 
ez éppen egy küldetés közben következik be, akkor még az adott 
küldetést be kell teljesen fejezni (mind az aktuális főküldetést, mind az 
esetleges mellékküldetéseket is), aminek következtében újabb (akár 
hétnél több) kard is kerülhet a táblára valamelyik színből. 

 

Minden játékosnak, akit még nem gyanúsítottak meg, ez után fel kell 
fednie a kilétét, azaz meg kell fordítania a hűség kártyáját. Ha van 
közöttük eddig még le nem leplezett áruló, úgy minden ilyen le nem 
leplezett áruló után 1-1 Fehér Kardot át kell fordítani a fekete oldalára. 
Ha ez is megvan, összegezni kell a kardok számát: 

 

 Ha több Fehér Kard van a táblán, mint Fekete, ÉS legalább 7 Fehér 
Kard van, az összes hűséges játékos győz. 

 

 Ha legalább annyi Fekete Kard van a táblán, mint Fehér, ÉS 
legalább 7 Fekete Kard van, a hűségesek elbuktak, Camelotot elnyeli 
az Árnyék, és (ha van közöttük) az áruló játékos(ok) győz(nek). 

 

 Ha a le nem leplezett áruló miatti kard színváltozás miatt egyik 
félnek sem sikerült 7 kardot összeszednie, úgy a játék tovább 
folytatódik addig, amíg valamelyik fél nem nyer, azaz amíg 7 Fehér-, 
vagy 7 Fekete Kard nem gyűlik össze. 
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Játékvariánsok 
 

Szólójáték 
 

Rutinos játékosként játszhatod ezt a játékot egyedül is. Ilyenkor a 
szabályok változatlanok, csupán a hűség kártyákat nem kell használnod, 
és nincs másik játékos megvádolása akciólehetőséged. 

 
Megmentő lovagok - csak haladó játékosoknak! 

 

Ha a játékot már jól ismered, a játék során használhatjátok a 
megmentő lovagokat is. 

 

Ehhez a játék elején képpel lefelé keverd meg a 9 lovagkártyát, majd 
egy pakliban tedd a rémhír pakli mellé (még mindig fejjel lefelé). A 3 
nem kellő Morgana kártyát hasonló módon tedd a lovagpakli mellé. 

 

A játék során, amikor egy játékos sikeresen megold egy küldetést, az 
Árnyak feldühödnek: a legfelső, külön pakliba tett Morgana kártyát 
keverd bele a rémhír pakliba anélkül, hogy megnéznéd. 

 

A  játék során, amikor egy játékos elbukja a fő-, vagy az egyik mellék 
küldetését, és egy Fekete Kard került fel a táblára, a játékos felhúzhatja a 
lovagpakli legfelső lapját, amit (miután megnézett) képpel lefelé maga 
elé tesz, és titokban tart. 

 

Az alábbiakban minden lovagkártya részletezi, hogy mikor játszható ki 
az adott lovag (el kell dobni), és a kijátszása milyen hatással jár. 

 
Athur (3×) 
Mikor: amikor egy játékos kijelenti, hogy ő a küldetés-
próba akciót választja 
Hatás: a játékosnak küldetés helyett rémhíreket KELL 
meghallgatnia 
 
Tristan (2×) 
Mikor: mielőtt eldöntenéd, hogy melyik akciót választod 
Hatás: átnézheted a kihívás paklit, de a lapok sorrendjén 
nem változtathatsz. A többieknek elmondhatod, hogy mit 
láttál, de csak miután a paklit visszatetted az asztalra. 
 
Gawain (2×) 
Mikor: amikor egy játékos épp küldetést hajt végre, már 
csoportosította a rémhír kártyákat típus szerint, összeszá-
molta az egyes csoportok értékét, de még nem kapott egyik 
után sem kardot 
Hatás: húzz 3 kártyát a rémhír pakli tetejéről, majd játssz 
ki ezek közül egyet (a másik kettőt dobd el). A kijátszott 

kártya nem lehet Morgana lap. Ha ez egy Merlin, Mordred, Vivien, akkor 
játszd ki a szabályoknak megfelelően. Ha ez egy küldetés kártya, akkor 
tedd a már szétválogatott kártyák közé, a megfelelő típushoz. A soron 
lévő játékos ez után folytatja a küldetése megoldását (számlálását). 
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Galahad (1×) 
Mikor: a saját körödben, az akciód helyett 
Hatás: megnézheted egy másik játékos hűségkártyáját 
anélkül, hogy felfordítanád azt véglegesen (nem kötelező 
elmondanod a többieknek, hogy mit láttál) 
 
Percival (1×) 
Mikor: amikor egy játékost árulással vádolnak meg, vagy 
amikor a játék végén egy le nem leplezett áruló felfedi a 
hűség kártyáját 
Hatás: 2 kardot ad (vagy forgat át) 1 helyett 
 

 

Kártyák ismertetése 
 

Megjegyzés: amikor egy olyan Morgana, vagy Mordred 
rémhír kártya kerül a kihívás pakli tetejére, amin egy, vagy 
több küldetés szimbólum található, a következő játékosnak 
kell eldöntenie, hogy meg akarja-e oldani ezt kihívásként. 

 

 
 
piktek, szászok, sárkány, 
Excalibur és Szent Grál 
 

Minden kártyából 9 db van: 4 kérdőjeles, egy 
2-es, egy 3-as, két 4-es és egy 5-ös. 

 

Miután egy ilyen rémhír kártya a fenyegetés pakli 
tetejére kerül, a következő játékos a saját körében 
dönthet úgy, hogy megpróbálja megoldja ezt a rémhír 
kártyát, egy küldetéspróba során. 
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Mordred 
 

Mordred rémhír értékét hozzá kell adni az összes  fő- 
és mellékküldetéshez, amiben piktek és / vagy szászok 
szerepelnek. Mordred rémhír értéke minden egyes 
típusnál változik: éppen annyi, ahány kártya az adott 
típusból van. 

 
 

 
 
 
 
 
Ha a fenti rémhír kártyák mellett van egy Mordred lap is, az egyes 

küldetések fenyegetés összértéke a következőképpen alakul. A piktek 
fenyegetés értéke: 12 lesz (5 + 2×2 + 3 - Mordred 3-at ad, mert három 
pikt lap van). A szászok fenyegetés értéke: 5 lesz (4 + 1 - Mordred csak 
1-et ad, mert csupán egy szász lap van). 

 
Vivien 
 

Az a játékos, aki felcsapja a Vivien kártyát, azonnal 
felhúz egyet, a játék elején félretett hűség kártyák 
közül, majd anélkül, hogy megnézné, vagy megmutatná 
másnak a lapot, egy általa választott olyan másik 
játékosnak adja, akinek még nem kellett felfednie a 
hűség kártyáját. Ez a másik játékos most titokban a nála lévő 2 hűség 
kártya közül kiválasztja azt, amit meg akar tartani (képpel lefelé maga 
elé teszi), a másik kártyát pedig (szintén képpel lefelé) visszateszi a 
dobozba. A döntését titokban tartja. A Vivien kártyát el kell dobni. 
 
Morgana 
 

Amint egy játékos Morgana kártyát csap fel, a játékosok közötti 
kommunikációt azonnal be kell szüntetni (mind szóban, mind írásban, 
mind mutogatva). A hatás addig tart, amíg egy játékos akciójául egy 
küldetés megoldását választja, vagy amíg valaki egy Merlin kártyát nem 
csap fel. A Morgana kártyáknak van egyedi hatása is, az alábbiak szerint. 

 
#1. Morgana kártya 

 

Amíg ez a Morgana kártya aktív, minden játékos, aki a 
rémhírek meghallgatása akciót választja, a rémhír 
pakliból felhúzott kártyát megnézi (másnak nem 
mutatja meg), majd képpel LEFELÉ teszi a fenyegetés 
pakli tetejére. Ez után, ha akarja, elárulhatja, hogy 
milyen lapot rakott le képpel lefelé (de csak ezt, mást 
nem mondhat mellé). Az áruló természetesen megtévesztheti játékos-
társait. A hatás mindaddig tart, amíg egy küldetéspróbával, vagy egy 
Merlin kártya felcsapásával meg nem szüntetődik. 
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#2. Morgana kártya 
 

Amíg ez a Morgana kártya aktív, minden játékos, aki 
rémhír kártyát csap fel, hangosan számolnia KELL. A 
kezdő játékosnak azt kell mondania „egy”, a második 
játékosnak, hogy „kettő”, stb. A hatás mindaddig tart, 
amíg egy küldetéspróbával, vagy egy Merlin kártya 
felcsapásával meg nem szüntetődik. Háziszabály: aki 
eltéveszti, azonnal 1 Fekete Karddal gyarapítja a 
játékosok gyűjteményét. 

 
#3. Morgana kártya 

 

A következő küldetés minden eredményéhez további 
egy kardot KELL adni, ugyan abból a színből. Ez a hatás 
csak a következő küldetés után ér véget. 

 
#4. Morgana kártya 

 

A kártya értékét hozzá kell adni MINDEN rémhír 
kártya típus összes fenyegetési értékéhez, a következő 
küldetéspróba során. Ha egy adott típusú kártyából 
egyáltalán nincs (pl. a küldetés során szétválogatott 
rémhír kártyák közt nincs egy Excalibur lap sem), 
akkor ahhoz a típushoz nem kell hozzáadni az értékét. 

 
#5. Morgana kártya 

 

A következő küldetéspróba főküldetésének fenyege-
tési összértékének számolásakor a küldetés csak 12, 
vagy 13 összegnél sikeres, 11-nél már felesleges 
küldetésnek számít, aminek következtében 1 Fekete 
Kard kerül a táblára. 

 
#6. Morgana kártya 

 

A következő küldetéspróba összes küldetésének 
fenyegetési összértékének számolásakor a kérdőjeles 
kártyák értékét fix 1-nek kell venni. 

 
#7. Morgana kártya 

 

Ha a következő küldetéspróba főküldetésének 
fenyegetési összértékére 14-et, vagy többet kapnak, a 
játék AZONNAL véget ér, Camelot elbukott, és az 
Árnyak, illetve az esetleges árulók nyertek. 

 
#8. (promóciós) Morgana kártya 

 

A következő küldetéspróbában minden szász és pikt 
rémhír kártya szásznak számít és így is kell együttesen 
a közös fenyegetési értéküket kiszámítani. 
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Merlin 
 

Amint egy játékos Merlin kártyát csap fel, a játékosok közötti 
kommunikációt újból engedélyezetté válik, valamint megszünteti a #1. 
és #2. Morgana kártyák másodlagos hatásait is. 

 

Amikor egy játékos küldetéspróbát választ akciójául, a fenyegetés 
pakli szétválogatásakor minden Merlin kártyát külön kell rakni, és 
azonnal alkalmazni az általuk kiváltott hatásukat MAJD eldobni a Merlin 
kártyát. 

 

A Merlin kártyák nincsenek hatással a kérdőjeles kártyákra. 
 

#1. Merlin kártya 
 

Közvetlenül az után, hogy a játékos szétválogatta 
típus szerint a fenyegetés paklit, el kell belőle dobni a 
legmagasabb értékű szász és pikt lapot (ha van ilyen). 

 
#2. Merlin kártya 

 

Közvetlenül az után, hogy a játékos szétválogatta 
típus szerint a fenyegetés paklit, el kell belőle dobni a 
legmagasabb értékű sárkány és Szent Grál lapot (ha 
van ilyen). 

 
#3. Merlin kártya 

 

Közvetlenül az után, hogy a játékos szétválogatta 
típus szerint a fenyegetés paklit, el kell belőle dobni a 
legmagasabb értékű Excalibur és Szent Grál lapot (ha 
van ilyen). 

 
#4. Merlin kártya 

 

Amikor egy játékos felcsapja ezt a Merlin kártyát, azt 
a fenyegetés pakli mellé kell tenni (képpel felfelé), és a 
játékosnak azonnal ki kell választania egy küldetés 
jelzőt a jelölt 5 féle közül, majd azt a Merlin kártyára 
tenni. Az ezt következő küldetés során az után, hogy a 
játékos szétválogatta típus szerint a fenyegetés paklit, 
el kell belőle dobni a legmagasabb értékű, a Merlin 
kártyán lévő jelzővel azonos típusú kártyát (ha van ilyen). 

 
#5. Merlin kártya 

 

A küldetéspróba főküldetése automatikusan sikerül, 
ha pontosan 5, a főküldetéssel azonos típusú kártya van 
a fenyegetés pakliban. Ez az automatikus siker a #7-es 
Morgana kártya hatását is semlegesíti. 
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#6. (promóciós) Merlin kártya 
 

Az a játékos, aki ezt a kártyát felfedi, azonnal még egy 
akciót hajthat végre, ha akar: egy küldetéspróbát. 
Ebben az esetben ez a kártya a főküldetés fenyegetés 
összértékéhez a játékos választása szerint +0-3 pontot 
adhat. 
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