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ELŐSZÓ
Ebben a játékban Avalon és lakosainak mágiája veszi körül az Artúr-legenda hőseit. 
Bár látszólag kaotikus, ez a játék a mélyebb játékosstratégiát támogatja: egyedi 
kártyaképességeiden keresztül kezed hangolását kártyák átadásával, a harc 
megkerülését cselkártyákkal, ahogy az informális diplomáciát vagy a játékosok közti 
szövetséget is. A beszélgetést és játékos ugratást ösztönözzük az asztal körül!

A Tournament at Avalon (TaA) a Tournament at Camelot (TaC) önálló testvér-játéka. 
Mindkét játék összes tartozéka felcserélhető. Kombinálhatjátok a karakterkártya 
választékot és a szerencsés véletlen (Godsend) kártyapaklit a nagyobb változatosság 
érdekében, és játszhattok a Tournament at Avalon kártyáit használva a Tournament at 
Camelot szabályaival, vagy fordítva.

GYORS KEZDÉSI ÚTMUTATÓ
azoknak, akik játszottak a Tournament at Camelottal

VÁLTOZATLAN MECHANIKÁK
akár a Tournament at Camelotban

•  AZ ELŐKÉSZÜLET beleértve a főhős/társkártyák és karakterspecifikus jelzők
szétosztását, a játéktér és az életerőkártyák beállítását

•  A FEGYVERPAKLI ÖSSZERAKÁSA használva az Avalon különlegesfegyver-kártyáit
•  A KÁRTYÁK KIOSZTÁSA 
•  A KÖZELHARCOK LEJÁTSZÁSA a harcfázison belül, az alábbiakban felsorolt

szabályváltozásokkal
•  A SÉRÜLÉSEK MEGHATÁROZÁSA a harcfázis végén a fegyveres találatok miatt
•  A SZERENCSÉS VÉLETLEN (GODSEND) FÁZIS a következő harcfázis megkezdése

előtt

MEGVÁLTOZOTT MECHANIKÁK
a Tournament at Camelothoz képest

•  TÜNDÉR ALAKVÁTÓK: A kártyák megkeverése és kiosztása után - de a harcfázis
megkezdése előtt - minden játékos átadja három választott kártyáját a mellette lévő
játékosnak. BALRA kezdve az átadást és folyton változtatva az átadás irányán a
párbajkörök között.

•  FOKOZOTT ALKÍMIA: A játékosok dönthetnek úgy, hogy bármikor alkímiakártyát
játszanak ki, még az aduszín fegyverkártyái helyett is, amelyek a kezükben lehetnek. Ha az
első játékos egy alkímiakártyát használva kezd egy közelharcban, minden utána
következő kártya “színhelyesnek” számít.

•  HELYSZÍNKÁRTYÁK: A játékba kerülnek a Nimue főhőskártya, a Kőkör (Ring of Stones)
szerencsés véletlen kártya utasításait követve és A harc káosza játékváltozattal.

•  GYORS VÉG: A harcfázis véget ér, amikor egy közelharc kezdődne el, de az egyik
játékosnak már nem maradtak fegyverkártyák a kezében.

A Tournament at Camelot szabályait használó játékban, ne adjátok át a hajnalfázisban a 
tündér alakváltók kártyákat. Rakjátok a Guinguemar szerencsés véletlen kártyát az asztalra 
- ami minden játékosra vonatkozni fog, jelezve, hogy a fokozott alkímia hatályon kívül van.
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A JÁTÉK CÉLJA
Az Artúr-legenda szereplői egy lovagi tornán vesznek részt, hogy meghatározzák, 
melyikük a legerősebb a birodalomban. A (kártya)ütések elvitele megegyezik a 
torna alatti harci sérülések szerzésével. A játékosok abban versenyeznek, hogy a 
legkevesebb ütést szerezzék meg és közvetlen sérülést okozzanak ellenfeleiknek 
azzal, hogy rákényszerítsék őket az ütések elvitelére. A játéknak akkor van vége, 
amikor egy vagy több játékos életereje nullára (ZERO) csökken. A legtöbb 
megmaradt életerővel rendelkező játékos megnyeri a lovagi tornát.

JÁTÉKALKATRÉSZEK
1. KARAKTERKÁRTYÁK  (20)
10 FŐHŐS + 10 TÁRS
A főhős- és társkártyák ábrázolják az Artúr-legenda egyedi képességű 
személyeit vagy tárgyait, amelyek hatással vannak a játékra.

2. ÉLETERŐKÁRTYÁK (12 kártya  + 6 jelző  = 6 készlet)
Minden játékos kap egy 2 kártyából álló készletet és 1 jelzőt, amivel az 
életerejének értékét követi nyomon 0 és 400 között.

3. ALAPFEGYVERKÁRTYÁK (15 kártya 4 színben = 60)

A lovagi torna harci eszközei. Ezek a játékos kezében lévő kártyák, amiket az ütésekbe fog 
kijátszani (közelharc), hogy sérülést okozzon ellenfeleinek.

4. ALKÍMIA (15)
Az alkímiakártyák hasonlóak az alapfegyverkártyákhoz, csak jokerek. Kijátszásakor, egy 
alkímiakártya meg fog egyezni a játék aktuális aduszínével.

5. KÜLÖNLEGESFEGYVER-KÁRTYÁK  (9)
Avalon köde (Mists of Avalon) (3), Morgan le Fay (3), Boszorkánytanonc 
(Apprentice Sorceress) (2) és Merlin (1) - egyedi hátlappal rendelkező 
kártyák.

6. SZERENCSÉS VÉLETLEN KÁRTYÁK (26)
A szerencsés véletlen kártyák különleges segítséget biztosítanak a 
legkevesebb életerővel rendelkező játékosoknak. Minden szerencsés 
véletlen kártyának egyedi képessége van, aminek utasításai a kártyára 
vannak írva.

7. JELZŐK (12)

8. HELYSZÍNKÁRTYÁK  (5)

— A V A L O N  C O M P A N I O N  —

THRESHOLD for USE: 250 HEALTH

LionCOUPLED with SIR YVAIN 

and THREE LION TOKENS

The

ANYTIME AFTER YOU PLAY A 

WEAPON CARD INTO THE MELEE:

•  You may discard a token to play 

one additional “in-suit” card into 

the Melee.•  All of your played cards remain in 

the Melee’s Weapon Hits.

13
1/

14
7

— A V A L O N  P R O T A G O N I S T  —

WHEN WEAPON CARDS 

ARE DEALT:

You always receive 3 

additional Weapon cards.

COUPLED with THE LION 

Merli�
MEDDLING SORCERER

WHEN PLAYED IN A MELEE:

Assign any suit and value to this 

card, even one that has already 

been played.

WHEN TAKEN IN A MELEE:

Worth 25 Injury points.

A
84/147

A
88/147

MORGAN LE FAY’S CONSORT

You may only play Alchemy

cards when there are no

“in-suit” Weapon cards 

remaining in your hand.

Guinguemar
A LORD of AVALON

GIVE TO AN OPPONENT 

AT THE BEGINNING OF THE 

TOURNEY ROUND:

A
143/147

CASTLE of MERLIN

HOST ABILITYWhen Weapon cards are dealt, you 
receive one less card. Add the MERLIN 

Special Weapon card to your hand.

-2
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A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE
1. PÁRBAJTÉR

a.  Készítsd el a fegyverpaklit, összekeverve az összes alapfegyverkártyát, az összes 
alkímiakártyát és a Mists of Avalon, Morgan le Fay és Apprentice Sorceress 
különlegesfegyver-kártyákat. (Sose keverd bele a Merlin kártyát a fegyverpakliba). 
Helyezd a fegyverpaklit képpel lefelé a játéktér egyik oldalára úgy, hogy legyen hely az 
eldobottaknak is.

b.  Készítsd el a szerencsés véletlen paklit, az összes szerencsés véletlen kártya 
összekeverésével, és tedd képpel lefelé a játéktér egyik oldalára úgy, hogy legyen hely 
az eldobottaknak is.

c.  Tartsd a helyszínkártyákat a dobozban, amíg nem lesz rájuk szükség. (A Nimue és a 
Ring of Stones kártyákat a helyszínekkel együtt használjátok).

d.  A játékosok alakítsanak ki egy üres helyet középen, a közelharcban kijátszott kártyái 
számára, körülötte a játékosok területeivel.

e. Helyezd az asztalra a fegyverkártya-átadás jelzőt.

2. JÁTÉKOSTERÜLETEK ELŐKÉSZÍTÉSE

a. Minden játékos kap egy főhőskártyát, a hozzá tartozó 
társkártyával, és az ezekhez kapcsolódó jelzőket. A 
játékosok kiválaszthatják a karakterüket 
véletlenszerűen, vagy bármilyen módszerrel, ahogy a 
csoport dönt. A játékosok ráhelyezik főhőskártyájukat 
annak társkártyájára, letakarva mindent, kivéve a 
társkártya alján lévő Threshold for Use (Használati 
küszöb) területet. A társkártyák addig nem aktívak, 
amíg a játékos életerőkártyáján a Threshold for Use 
értéket el nem érik.

b. Minden játékos kap egy készlet életerőkártyát és egy 
életerőjelzőt. A játékosoknak meg kell egyezniük a
kezdeti életerő mennyiségében. Egy normál játékban 
ez az átlagos érték 400 (kék Robust kártya). 
Kezdjetek 300-al (zöld Stable kártya), ha rövidebb játékot szeretnétek. Rakjátok az 
életerőkártyákat az asztalra, minden játékos számára látható helyre, az életerőjelzőt 
pedig arra a kezdeti életerő értékre, amiben megállapodtatok 

c. Legyen hely a karakter és életerőkártya körül a jelzőknek, a fegyveres találatok
halmának és a játék során kapott szerencsés véletlen kártyáknak. A fegyveres 
találatok halma a harcban az elvesztett ütések miatt összegyűjtött fegyverkártya-
rakás, ami később sérüléssé fog válni.

3.  AZ OSZTÓ VÉLETLENSZERŰ KIJELÖLÉSE
Az osztótól balra lévő játékos lesz az első játékos (Lead Player), aki a játékot el fogja 
kezdeni, a HOGYAN KELL JÁTSZANI részben meghatározottak szerint.

— A V A L O N  C O M P A N I O N  —

THRESHOLD for USE: 250 HEALTH

Sir Lionel
COUPLED with SIR BORS

ONCE PER TOURNEY ROUND:

After losing a Melee, choose one card 
played in that Melee and add it to your 

Weapon Hits pile.

Then add the remaining cards to an 
opponent’s Weapon Hits pile.

— A V A L O N  P R O T A G O N I S T  —

AT THE END OF EACH MELEE: 

All players involved in a Feint with 
SIR BORS (including you),
increase their Health by 5.

COUPLED with SIR LIONEL 
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HOGYAN KELL JÁTSZANI?
A Tournament at Avalon egy ütősvivős játék, ami párbajkörök sorozatán keresztül 
játszódik. A párbajkör harcfázisa során, minden játékos a kezéből fegyverkártyákat rak 
bele a közelharcba, ezzel kártyaütést alakítva ki. A (kártya)ütések elvitele, más néven a 
“közelharc elvesztése”, igazából a harci sérülés szerzését jelenti. A játékosok azon 
versengenek, hogy a legkevesebb ütést vigyék el, és közben ellenfeleiknek sérülést 
okozzanak azzal, hogy rákényszerítik őket arra, hogy ütéseket vigyenek el.
A Tournament at Avalon játék négy fő részből, avagy fázisból áll: hajnal, harc, alkonyat és 
szerencsés véletlen.

MEGJEGYZÉS: Néhány főhős-, társ- és szerencsés véletlen kártyának képessége van, amelyek akti-
válódnak vagy meghatározott időben kerülnek kijátszásra. Kövessétek a kártyák útmutatásait, hogy 
a képességeiket a megfelelő időben használjátok fel. Ha ellentmondásos kártyaképességek egyszerre 
jelentkeznek, a legalacsonyabb életerejű játékos dönti el, milyen sorrendben legyenek elvégezve.

- HAJNALFÁZIS -
1.  A PÁRBAJKÖR ELKEZDŐDIK – Állítsd a főhős- és társkártya hatásokat és a jelzőket a

felhasználatlan állapotukba.
2. Az osztó megkeveri a fegyverpaklit és 12 kártyát oszt ki mindegyik játékosnak.
3.  TÜNDÉR ALAKVÁLTÓK: A kártyák kiosztása után, de még a harcfázis elkezdése előtt,

mindenki ÁTADJA három kiválasztott kártyáját a mellette lévő játékosnak. Balra adjátok
át az első párbajkörben, jobbra a második párbajkörben, majd ugyanígy változtatva az
irányon a további párbajkörök között.

4.  Használjátok a fegyverkártya-átadás jelzőt azért, hogy nyomon kövessétek
mind a párbajkör osztóját, mind a kártyaátadás irányát.

- HARCFÁZIS -

1.  Az osztótól balra lévő játékos az első játékos, aki elkezdi az első közelharcot a kezében
lévő egyik kártya kijátszásával az asztal közepére. A közelharcba elsőnek kijátszott kártya
színe lesz az aduszín.

2.  Az óramutató járásával megegyező irányban, minden játékos kijátszik egy kártyát a
kezéből. A játékosoknak a kártyák kijátszásával “követniük KELL a színt”, vagyis az
aduszínnel megegyező színű kártyát kell kijátszani.
a.  A játékosok választhatják azt, hogy egy alapfegyverkártya helyett egy alkímia- vagy

különlegesfegyver-kártyát játszanak ki – ezen kártyatípusok kijátszása mindig
“színhelyesnek” számít.

b.  Amikor egy olyan kártyát játszanak ki, amelyiknek SZÁMÉRTÉKE megegyezik egy
másik, játékban lévő kártyáéval, mindkét kártya cselezni (feint) fog és nem veszít a
közelharcban.

3. Ha egy játékos nem képes követni az aduszínt vagy szabályosan játszani (például egy
alkímiakártyával), az a játékos megszégyenül és kiesik a közelharcból.
a. Ez a játékos kiválaszt egy kártyát a kezéből és képpel felfelé a fegyverek dobópaklijába

rakja és azonnal kap 5 pontnyi sérülést, az életerőjelzőjét ennek megfelelően mozgatva.
b.  A különlegesfegyver-kártyák bármikor kijátszhatók – a játékosok

megszégyenülhetnek, nem követve a színt, azért, hogy tartalékoljanak különleges
fegyvereket egy későbbi kijátszásra a közelharcban.
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4.  A LEGALACSONYABB értékű fegyverkártyát kijátszó játékos elveszti a közelharcot.
a. A közelharcban kijátszott összes kártya határozza meg a fegyveres találatok miatti 

sérülést – a vesztes játékos berakja azokat a játékterén lévő fegyveres találatok 
halmába.

b.  A vesztes játékos lesz az új első játékos, és ő fogja kijátszani az első kártyát a 
következő közelharcba.

c.  Ha egy közelharcban az összes kártya ki lett cselezve, senki sem veszíti el a 
közelharcot. Rakjátok félre a kártyákat és játsszátok le a következő közelharcot 
ugyanazzal az első játékossal. A vesztes megkapja mindkét közelharc fegyveres 
találatait.

d.  Kivétel: Ha egy vagy több Morgan le Fay kártyát játszottak ki a közelharcban, akkor 
a legmagasabb értékű kártya a vesztes. (Különleges fegyverek, 12. oldal).

5.  Folytassátok a közelharcok lejátszását – A harcfázisnak akkor lesz vége, amikor egy 
közelharcot kéne lejátszani, de egy vagy több játékosnak már nem maradtak 
kártyák a kezében. Ez általában 12 közelharcot jelent, de lehet kevesebb is, más 
kártyák befolyása miatt.

MEGJEGYZÉS: Azokban az esetekben, ahol a kártyaképességek módosítják vagy ellentmondanak 
az itt leírt szabályoknak, a kártyaképességek élveznek elsőbbséget. A kártyaképességeket különleges, 
egyedi körülmények megteremtésére tervezték és mindig felülírják az alapszabályokat.

- ALKONYATFÁZIS -
1.  A játékosok eldobják a kezükben maradt fegyverkártyákat és a párbajkör során 

esetlegesen a karakterkártyáik alá rakott különleges kártyákat.
2.  A játékosok feljegyzik SÉRÜLÉSEIKET, amiket a fegyveres találataik halmában lévő 

kártyáik után szereztek, kivonva az aktuális életerőpontjukból az összes sérülést és az új 
értéket beállítják az életerőkártyájukon.
a.  Az alapfegyver- és alkímiakártyák mindegyike 5 sérüléspontot ér.
b.  A mérgezett alapfegyverek mindegyike 10 sérüléspontot ér.
c.  Az Apprentice Sorceress kártyák mindegyike 10 sérüléspontot ér..
d.  A Morgan le Fay és a Mists of Avalon kártyák mindegyike 25 sérüléspontot ér.
e.  Alkalmaznak minden játékban lévő kártyaképességet, ami módosítja a fegyveres 

találat miatti sérülést. Fegyverkártya miatti sérülés csak egyszer duplázható meg 
kártyaképességek hatására.

3.  Minden játékos még egy lehetőséget kap a játékban lévő bármelyik felhasználatlan 
szerencsés véletlen kártya, vagy párbajkörönként egyszer a főhős/társ képességeinek 
használatára.

4.  A legkevesebb életerejű játékos lesz az új osztó. Rakjátok a fegyverkártya-átadás jelzőt a 
játékos elé. A következő harcfázist az osztó bal oldalán ülő játékos fogja elkezdeni.

5.  A játék a szerencsés véletlen fázissal folytatódik. A legtöbb életerejű játékos visszakeveri a 
dobópakliban lévő összes fegyverkártyát a fegyverpakliba.

MEGJEGYZÉS: Amikor a játékos(ok) elérik a nulla (ZERO) életerőt, vagy az alá mennek, 
a játék azonnal véget ér. Ez általában akkor történik meg, mikor az alkonyatfázisban a 
sérüléseket feljegyzik, de megtörténhet a harcfázis során is a megszégyenülés vagy más 
azonnali sérülés hatására. A legtöbb életerővel rendelkező játékos megnyeri a játékot!
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- SZERENCSÉS VÉLETLEN FÁZIS -
A szerencsés véletlen kártyák segítséget biztosítanak a legsérültebb játékosok számára. A 
fázis kezdetén az új szerencsés véletlen kártyák kiválasztása előtt, dobjátok el a régi 
szerencsés véletlen kártyákat.

KI KAP SZERENCSÉS VÉLETLEN KÁRTYÁT? 
A szerencsés véletlen kártya kiválasztása három ciklusban történik, az alkonyatfázis végi 
összes életerő alapján. Mindegyik ciklusban, ha egy játékosnál több kap kártyát, kezdjétek a 
legsérültebb játékostól és folytassátok a legkevésbé sérültig. Döntetlen esetén, az előző osztó 
baljához közelebb lévő legsérültebb játékosnak van elsőbbsége. A legéleterősebb játékos 
ilyen módon SOSEM kap SZERENCSÉS VÉLETLEN kártyát.

1. A leginkább sérült játékos(ok) szerencsés véletlen kártyákat kapnak az alábbi táblázat  
szerint. Minden párbajkörben növekszik a játékosoknak kiosztott kártyák száma.

      SZERENCSÉS VÉLETLEN KÁRTYA KIOSZTÁSI TÁBLÁZAT (3-4 FŐ) 
1. párbajkör: 
2. párbajkör:
3. párbajkörtől: 

csak a legsérültebb játékos kap 1 kártyát
a két legsérültebb játékos kap 1-1 kártyát
a három legsérültebb játékos kap 1-1 kártyát

SZERENCSÉS VÉLETLEN KÁRTYA KIOSZTÁSI TÁBLÁZAT (5-6 FŐ)
1. párbajkör: 
2. párbajkör:
3. párbajkör: 
4. párbajkörtől: 

a két legsérültebb játékos kap 1-1 kártyát
a három legsérültebb játékos kap 1-1 kártyát 
a négy legsérültebb játékos kap 1-1 kártyát
az öt legsérültebb játékos kap 1-1 kártyát

SZERENCSÉS VÉLETLEN KÁRTYA KIOSZTÁSI TÁBLÁZAT (5-6 FŐ)
— Csak A harc káosza játékváltozatban használható  —  

1. párbajkör: 
2. párbajkör:
3. párbajkör:

a három legsérültebb játékos kap 1-1 kártyát
az öt legsérültebb játékos kap 1-1 kártyát
a hét legsérültebb játékos kap 1-1 kártyát

2.  Bármelyik játékos, aki legalább 100 életerőpont hátrányban van a legkevésbé sérült játékoshoz 
képest, egy további szerencsés véletlen kártyát kap. A kártyaválasztást a legsérültebb játékos kezdi.

3. Bármelyik játékos, aki legalább 200 életerőpont hátrányban van a legkevésbé sérült játékoshoz 
képest, még egy szerencsés véletlen kártyát kap. A kártyaválasztást a legsérültebb játékos kezdi.

SZERENCSÉS VÉLETLEN KÁRTYÁK ELVÉTELE: 

1.  Fordítsátok meg a felső két kártyát, és rakjátok a szerencsés véletlen pakli mellé.
2.  A szerencsés véletlen kártyákat kapó játékosok választhatnak egyet a képpel felfelé lévő 

kártyák közül, VAGY felhúzzák a szerencsés véletlen pakli tetején képpel lefelé lévő kártyát.
3. A szerencsés véletlen kártyákat azonnal játsszátok ki (magatokra vagy ellenfeleitekre), hacsak 

a kártya másként nem rendelkezik. A játékosok képpel felfelé rakják le maguk elé kártyáikat a 
játékterükre.

4. Azonnal pótoljátok az elvett képpel felfelé lévő kártyát egy újjal a pakliból.
5.  Miután minden játékos kiválasztotta a kártyáit, dobjátok el a képpel felfelé lévő ki nem 

választott szerencsés véletlen kártyákat és a játék a hajnalfázissal folytatódik.  

MEGJEGYZÉS: Ha egy azonnali hatás miatt egy játékos életerőt veszít, NE számítsátok 
ki újra, hogy ki kap ebben a fázisban szerencsés véletlen kártyákat.
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- A JÁTÉK VÉGE -
A játék véget ér, amikor legalább egy játékos eléri a nulla (ZERO) életerőt. A legtöbb 
megmaradt életerővel rendelkező játékost győztesnek kiáltják ki! Ha ez egy párbajkör 
közepén történik meg, a játék azonnal véget a győztes meghatározásával. A döntetlent 
elérők megosztoznak a győzelmen.

- PÉLDA: EGY KÖZELHARC LEFOLYTATÁSA -

 - PÉLDA: FEGYVERES TALÁLATOK MIATTI 
SÉRÜLÉSEK FELJEGYZÉSE -

Ezek a kártyák vannak a 4. játékos fegyveres találatok halmában az első harcfázis végén.

A 4. játékos használja Sir Percival kártyaképességét, hogy a 14-es nyilat átadja az 1. 
játékosnak, a 8-as nyilat pedig a 3. játékosnak. A 4. játékos ÖSSZES SÉRÜLÉSE ebben a 

körben 50.

0 pont      25 pont     0 pont     10 pont    5 pont 5 pont 5 pont

1   1.   JÁTÉKOS: A 14-es nyíl kártyával kezd. Minden ellenfelének egy nyíl- vagy
vagy alkímiakártyát kell kijátszania, ha van nekik.

2   2.     JÁTÉKOS: Úgy dönt, hogy a 13-as alkímiakártyát játssza ki, habár vannak még 
a kezében nyílkártyák.

3   3. JÁTÉKOS: Kijátssza a Mists of Avalon kártyát, amely megsemmisíti a 13-as alkímiát.
A Mists of Avalon kijátszásakor a 13-as alkímia volt a legalacsonyabb értékű kártya.

4   4. JÁTÉKOS: Kijátssza a 8-as nyílkártyát.

5   5. JÁTÉKOS: Nincsenek nyíl- vagy alkímiakártyái, így eldobja a 2-es varázslat- 
kártyát és a megszégyenülés miatt azonnal elszenved 5 sérülést.

A 4. játékos elveszíti ezt a közelharcot. A 4. játékos főhőse Sir Percival, aki átadhatja a 
14-es és 8-as nyílkártyákat ellenfeleinek az alkonyatfázis során.

WHEN TAKEN IN A MELEE:

Worth 25 Injury points.

WHEN PLAYED IN A MELEE:

•  Discard the lowest value 
card(s) in the Melee and Shame 
the player(s).

•  This card’s value is “25” and is 
always “in-suit.” 

A
81/147A

13/142
A
23/132

A
47/142

A
29/147

A
29/147

WHEN TAKEN IN A MELEE:

Worth 25 Injury points.

WHEN PLAYED IN A MELEE:

•  Discard the lowest value 
card(s) in the Melee and Shame 
the player(s).

•  This card’s value is “25” and is 
always “in-suit.” 

A
81/147

A
23/147

A
69/147

A
11/147

A
52/147

A
58/147

1 2 3 4 5
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— A V A L O N  P R O T A G O N I S T  —

ONCE PER TOURNEY ROUND:

You may command an opponent to 
play a card from their hand in place 

of yours. They take the results of 
both the card they play for their 

turn and for yours.

At the end of Melee, give the 
opponent a card from your hand.

COUPLED with THE SWORD 

— A V A L O N  C O M P A N I O N  —

THRESHOLD for USE: 200 HEALTH

Sword 
COUPLED with ARTHUR

PENDRAGON 

The

AFTER CARDS ARE DEALT, 
BUT BEFORE PASSING:

You may allow or deny passing 
cards this Tourney Round. If 

cards are passed, add the cards to 
your hand before you pass.

A TÁRS képessége csak akkor használható, miután 
elérte a kártya használati küszöbének (Threshold 
for Use) értékét.

A FŐHŐS képessége mindig 
rendelkezésre áll.

Jelzi az 
ezzel a 
kártyával 
párban lévő 
TÁRSAT

Az egymáshoz illő grafika jelzi a kártyapárokat

Jelzi az ezzel a 
kártyával párban 
lévő FŐHŐST

•  Minden karakterkártyának van egy egyedi képessége (a kártyára írva), amit a játékos 
felhasználhat a játékmenet befolyásolására. A különleges képesség használatának ideje 
és módja szintén jelezve van.

•  A játékosok az egész játék során megtartják főhős- és társkártyájukat.
•  A játék kezdetén a főhős képességei azonnal elérhetőek. A társ képességei zároltak.
•  Minden társkártyának van egy használati küszöb (Threshold for Use) értéke, ami a 

kártya alján látható. Amikor egy játékos életereje megegyezik vagy kevesebb lesz, mint a 
felhasználási küszöb, a kártya azonnal megnyílik.

•  A társképességek egy kör közepén is aktiválódhatnak, ha egy azonnali sérüléshatás - 
például a megszégyenülés - miatt egy játékos eléri a használati küszöböt.

•  Miután egy társkártya megnyílt, az egész játék során megnyílva is marad, még akkor is, 
ha a játékos életerőt nyer vissza, és újra e küszöb fölé emelkedik.

•  Minden karakterkártya hátoldalán információk találhatók a karakterről vagy a tárgyról, 
ami általános érdeklődésre tarthat számot, de nincs hatással a játékmenetre.

•  Az Arthur Pendragon, Sir Galahad, Sir Lionel, Armor of Avalon (Avalon páncélja), The 
Lion (Az oroszlán) és az Elf Knight (Tündérlovag) főhős-/társkártyákat használó 
játékosok jelző(ke)t is kapnak, amelyek segítenek nyomon követni a képessége 
használatát.

KÁRTYAJELLEGZETESSÉGEK
1. KARAKTERKÁRTYÁK: A főhős- és társkártyák ábrázolják az Artúr-legenda alakjait

vagy tárgyait. Minden játékos megkap egy főhős- és a vele párban lévő társkártyát a játék 
felállításakor.



11

2. ÉLETERŐKÁRTYÁK: Ezekkel a kártyák lesz nyomon követve, hogy a játékosok 
mennyi sérülést kaptak a játék során. Az életerőkártyákat mindig láthatóan kell tartani. 
Minden játékos egy 2 kétoldalú kártyából álló készletet kap és egy életerőjelzőt, hogy 
azokkal jelezze életerejének értékét 0-400 között.

3. FEGYVERPAKLI: A fegyverkártyák a játékosok közti harc alapeszközei.
A fegyverpakli kártyái fogják alkotni a játékosok kezét, és onnan kerülnek kijátszásra a 
közelharcokba, hogy sérülést okozzanak az ellenfeleknek.

•  A fegyverkártyáknak három csoportja van: alapfegyver-, különlegesfegyver- és 
alkímiakártyák.

•  Néhány fegyverkártya mérgezett, ami egy különleges fegyverállapot. A mérgezett 
kártyák nagyobb sérülést okoznak, mint a velük egyenértékű normális kártyák.

A.  ALAPFEGYVERKÁRTYÁK:

1. KÁRTYA

A oldal B oldal

2. KÁRTYA

A oldal B oldal

Életerő-
jelző

 4 SZÍN: KARD, NYÍL, VARÁZSLAT és MEGTÉVESZTÉS – mindből 15 kártya

Minden fegyverszínnek 11 NORMÁL és 4 MÉRGEZETT kártyája van.

A MÉRGEZETT kártyák több sérülést okoznak a NORMÁL kártyáknál.

NORMÁL KÁRTYÁK A MÉRGEZETT KÁRTYÁKON 
egy koponya és egy vércsepp ikon 
látható.

Minden normál kártya
5 sérüléspontot ér.

Minden mérgezett kártya 
10 sérüléspontot ér.

A
61/147

A
31/147

A
31/147

A
24/147

A
46/147

A
16/147
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WHEN TAKEN IN A MELEE:

Worth 25 Injury points.

WHEN PLAYED IN A MELEE:

•  Discard the lowest value 
card(s) in the Melee and Shame 
the player(s).

•  This card’s value is “25” and is 
always “in-suit.” 

A
81/147

Morga� le Fay
WHEN PLAYED IN A MELEE:

•  The card with the highest value 
loses this Melee.

•  This card’s value is “1” and is 
always “in-suit.”

WHEN TAKEN IN A MELEE:
Worth 25 Injury points.A

78/147

Merli�
MEDDLING SORCERER

WHEN PLAYED IN A MELEE:
Assign any suit and value to this 
card, even one that has already 

been played.
WHEN TAKEN IN A MELEE:

Worth 25 Injury points.A
84/147

WHEN PLAYED IN A MELEE:
Assign any suit and value to this               
card, even one that has already                  

been played.

WHEN TAKEN IN A MELEE:
Worth 10 Injury points.

pprentice

A
76/147

B.  KÜLÖNLEGESFEGYVER-KÁRTYÁK:
A különlegesfegyver-kártyáknak 4 típusa van: Mists of Avalon (Avalon köde), Morgan le 
Fay, Apprentice Sorceress (Boszorkánytanonc) és Merlin. Mindegyik típusú 
különlegesfegyver-kártyának van egy egyedi képessége, a kártyára írva, amit a 
közelharcba kijátszva lehet használni.
•  A Mists of Avalon, Morgan le Fay és Apprentice Sorceress kártyákat a fegyverpakliba 

kell bekeverni, és a többi fegyverkártyával kerülnek kiosztásra. Ezek a kártyák mindig 
“színhelyesek” amikor egy közelharcban kijátszásra kerülnek.

•  Amikor egy különlegesfegyver-kártya az elsőnek kijátszott kártya egy közelharcban, a 
kijátszója kiválasztja a közelharc további részére érvényes aduszínt.

•  Amikor egy Mists of Avalon kártya kerül kijátszásra, a 
közelharcban kijátszott legalacsonyabb értékű kártya 
megsemmisül. A megsemmisítési hatás azonnal megtörténik és 
csak azokra a játékosokra lesz hatással, akik már a Mists of 
Avalon kártya kijátszása előtt játszottak ki kártyát.

•  A játékosok megszégyenülnek bármilyen Mists of Avalon miatti 
dobáskor. Egy cselben lévő kártyák is megsemmisülnek, 
amennyiben az értékük a legalacsonyabb.

•  Ha csak egy Mists of Avalon kártya van kijátszva egy közelharcba, 
amikor egy második Mists of Avalon kártyát játszanak ki, az 
először kijátszott Mists of Avalon kártya megsemmisül, kijátszója 
pedig megszégyenül.

•  Ha egy Mists of Avalon kártya az elsőnek kijátszott kártya egy 
közelharcba, önmagát nem semmisíti meg. Kijátszója megválasztja 
az aduszínt.

•  A méregjelölés az Apprentice Sorceress és 
Morgan le Fay kártyákon nem változtatható 
meg.

•  Amikor egy Morgan le Fay kártya kerül 
kijátszásra egy közelharcba, a LEGMAGASABB 
ÉRTÉKŰ kártya kijátszója elveszíti a 
közelharcot. Ha a Morgan le Fay kártya 
bármilyen ok miatt kikerül a közelharcból, a 
kártya hatása már nem érvényesül.

•  Egy cselben lévő Morgan le Fay kártyák nem 
kerülnek ki a közelharcból. A kártyaképességek 
aktívak maradnak.

•  A mellékelt különleges Merlin kártya csak a 
Carmathen helyszínkártyával együtt lesz 
használva, és sosem kell a fegyverpakliba 
keverni.

•  Merlin bármilyen színt és értéket jelölhet, 
amikor egy közelharcba kijátszásra kerül.
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C.  ALKÍMIAKÁRTYÁK:
Az alkímiakártyák hasonlóak az alapfegyverkártyákhoz, de jokernek számítanak. 
Kijátszásakor, egy alkímiakártya meg fog egyezni az aktuális aduszínnel. Egy 
alkímiakártya számértéke nem változik meg.
•  A játékosok dönthetnek úgy, hogy egy alkímiakártyát játszanak ki egy egyébként a 

kezükben lévő aduszínű alapfegyverkártya helyett.
•  Amikor egy játékosnak van egy alkímiakártyája - de aduszínű kártyái nincsenek -, 

akkor az alkímiakártyát kell kijátszania.
•  A játékosoknak NEM lehetnek alkímiakártyák a kezükben, amikor megszégyenülnek.
•  Ha az első játékos egy alkímiakártyát játszik ki, a közelharcba később kijátszott összes 

fegyverkártya “színhelyes” lesz.
•  Amikor egy karakter vagy szerencsés véletlen képesség aktiválódik egy közelharcban, 

és a képesség egy alapfegyverkártya színével kapcsolatos, az alkímiakártyákat ez nem 
érinti.

4.  SZERENCSÉS VÉLETLEN KÁRTYÁK: Ezek ábrázolják a hatalmas segítőktől származó 
áldásokat vagy közbelépéseket a párbajkörök között. Különleges kártyaképességek 
biztosításával segítik a legkevesebb életerővel rendelkező játékosokat.

•  A játékosok elé lehelyezett szerencsés véletlen kártyák aktívnak számítanak, és 
mindenki számára nyilvánosak. Bármelyik játékos bármikor elolvashatja bármelyik 
másik játékos előtt lévő szerencsés véletlen kártyát. Hasznos, ha a játékosok hangosan 
felolvassák az előttük lévő szerencsés véletlen kártyák képességeit még a következő 
párbajkör megkezdése előtt.

•  Minden szerencsés véletlen kártyának van egy egyedi képessége, ami a kártyára írva.
•  A Chivalry (Önzetlenség) és a Plague (Pestis) szerencsés véletlen kártyák különleges 

jelzőket használnak.
• A szerencsés véletlen fázis kezdetén, az összes régi szerencsés véletlen kártya eldobásra 

kerül, mielőtt az új szerencsés véletlen kártyák kiválasztása elkezdődne. Ezek nem 
tarthatók meg több párbajkörön keresztül.

5.  HELYSZÍNKÁRTYÁK: Ezek a játékosoknak további képességeket biztosítanak, amikor 
ők a HÁZIGAZDÁI egy párbajkörnek.

•  A 3-6 fős normál játékokban, a Nimue főhőskártya és a Ring of Stones (Kőkör) 
szerencsés véletlen kártya használ helyszíneket.

•  A különleges helyszínszabályok a 7-8 fős, A HARC KÁOSZA játékváltozatban lesznek 
használva. A harc káosza változat szabályai (lásd: 16-17.oldal) használhatók 5 főnél 
kevesebb játékossal is.

PÉLDA:

•  Az 1. játékos egy 9-es MEGTÉVESZTÉSSEL kezd.
•  A 2. játékosnak van egy 2-es MEGTÉVESZTÉSE és 

egy 10-es ALKÍMIÁJA.
• A 2. játékos bármelyik kártyát kijátszhatná ezek 

közül, de ő a 10-es ALKÍMIÁT választja (azért, hogy 
ne veszítse el a közelharcot).

A
31/147

A
39/147

A
10/147
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KÁRTYAKÉPESSÉGEK EGYMÁSRA HATÁSA
Ha az első játékos kártyája kicserélődött vagy megváltozott, az aduszín akkor sem változik. 
Ha egy játékos kártyája kicserélődött vagy megváltozott és már nem egyezik meg az 
aduszínnel, akkor a játékos eldobja a kártyát, megkapja a megszégyenülés miatti sérülést és 
kiesik a közelharcból. Ha egy játékos egy képességet használva megszerez egy kártyát, amit 
egy másik karakter képessége felerősített, a kártya nem tartja meg ezt az előnyt.

1. ARTHUR PENDRAGON és A KARD
Ha Arthur parancsot ad egy ellenfelének, és az nem tud szabályosan kártyát kijátszani 
(beleértve azt is, ha nincsen kártya a kezében), az ellenfél megszégyenül. A kard (The Sword) 
nem befolyásolja a kártyaképességeket– csak a hajnalfázisban a kártyaátadást. Ha A karddal 
(The Sword) játszotok és a Tournament at Camelot szabályaival, A kard lehetővé teszi a 
kártyák átadását.

2. MERLIN és a VARÁZSBOT
Merlin használhatja képességét minden közelharcban, az aduszíntől függetlenül, ha van 
varázslatkártya a kezében. Mindkét kártya számít a közelharc és a fegyveres találatok 
megoldásánál.

3. SIR PERCIVAL és A HATTYÚ
A Sir Percival fegyveres találatok halmában lévő nyílkártyákat több játékos között is el lehet 
osztani. A hattyú (The Swan) bármelyik szerencsés véletlen kártyát érinthet a játékos 
területén, beleértve a játékos vagy ellenfelei által odatett kártyákat is.

4. NIMUE és a VARÁZSKÖNYV
Nimue nem ad extra fegyverkártyákat a paklihoz. A harc káosza változatban dobjátok el 
Nimue helyszínét, mielőtt a házigazda kiválasztaná a következő helyszínt.

5. SIR BORS és SIR LIONEL
IHa egy játékosnak több kártyája van egy cselben Sir Borsszal, azok nem gyógyulnak 
többször. Sir Lionel nem adhat a képességével fegyveres találatokat több játékosnak.

6. LANCELOT DU LAC és AVALON PÁNCÉLJA
Lancelot du Lac nem tudja szétosztani az Avalon páncélja (Armor of Avalon) képességével 
eldobatott kártyákat – csak egy általa kijátszott kártyát, ami részt vett a megtört cselben.

7. SIR MORIEN és A CSATALÓ
Ha Sir Morien kardkártyájának színe megváltozik vagy kiesik a közelharcból, képessége 
nem befolyásolja a még ki nem játszott kártyákat. Sir Morien képessége nem befolyásolja 
azokat a közelharcokat, amikben a Tündérkirálynő (Elf Queen) az első játékos.

8. TÜNDÉRKIRÁLYNŐ és a TÜNDÉRLOVAG
Ahogy a játékosok felfedik kártyáikat, rendelj színt/értéket a kártyákhoz, mint a 
Boszorkánytanonc (Apprentice Sorceress) amint képpel felfelé fordulnak. Az Avalon köde (Mists 
of Avalon) csak a felfdett, képpel felfelé lévő kártyá(ka)t pusztít el. A Tündérlovag (Elf Knight) 
jelzőt közelharconként csak egyszer lehet lehelyezni, és az egész közelharc alatt megmarad.

9. SIR YVAIN és AZ OROSZLÁN
Ha egy játékos Az oroszlánt (The Lion) használja, hogy további kártyákat játsszon ki, azok 
mind beleszámítanak a közelharc vesztesének megállapításába.

10. SIR GALAHAD és A GRÁL
Amikor az Elf Queen és Sir Galahad egymás mellett ülnek, a képességeik nem ütköznek 
egymással. A ”Play the first card” (Kijátssza az első kártyát) és a “Lead the Melee” (A 
közelharcot vezeti) nem ugyanazt jelenti. Ha Sir Galahad sérülése a mínusz 150-et is 
meghaladja, A Kehely (The Grail) sem elég a megmentéséhez és meghal.
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CSELEZÉS ÉS MEGSZÉGYENÜLÉS
CSELEZÉS: Bármikor két vagy több azonos értékű fegyverkártya kerül kijátszásra egy 
közelharcba, azok “cselezni” kezdenek. A cselező kártyák nem számolódnak bele, amikor a 
közelharc vesztese kerül megállapításra. A cselező játékosok elkerülik a közelharcot, ezért 
nem vihetik el az ütést sem.

•  Amikor cselezés történik, a cselező kártyák nem kerülnek eldobásra; benn maradnak a 
közelharcban és a vesztes megkapja a fegyveres találatokat. (TIPP: Fordítsátok át 
képpel lefelé a cselező kártyákat. Bármelyik játékos megnézheti bármikor a cselben lévő 
kártyákat.)

•  Több fegyverkártya is részt vehet egyetlen cselben, amíg mindnek ugyanannyi a 
kártyaértéke. Valamint egy közelharcban több cselezés is lehet (különböző értékű 
cselező kártyák).

•  Egy kártya csak addig marad a cselben, amíg van legalább egy vele megegyező értékű 
másik kártya a közelharcban. A cselek megtörnek, ha az egyik cselező fegyverkártyát 
egy másik kártyaképesség megváltoztatja.

•  A fegyverkártyák cselezése kiválthat főhős-, társ- vagy szerencsés véletlen 
kártyaképességeket, amiket azonnal meg kell oldani.

•  A különlegesfegyver-kártyák is kicselezhetők.
•  A cselező fegyverkártyák aktívak maradnak a közelharci kártyahatások megoldásához, 

mint például a Morgan le Fay vagy a Mists of Avalon kártyaképességek.
•  Ha egy közelharcban az összes fegyverkártya cselezik, akkor egyik játékos sem veszíti el 

a közelharcot. Rakjátok félre az összes cselező kártyát és játsszátok le a következő 
közelharcot ugyanannak az első játékosnak a vezetésével. A vesztes megkapja mindkét 
közelharc fegyveres találatait. Az ütések összeadódhatnak ilyen módon több 
közelharcon keresztül, míg végül valaki veszít. A vesztes játékos megkapja az összes 
összeadódott közelharc fegyveres találatait.

•  Ha egy párbajkör utolsó közelharca az összes fegyverkártya cselezésével ér véget, 
rakjátok be azokat a fegyverek dobópaklijába.

MEGSZÉGYENÜLÉS: Bármikor, ha egy játékos nem tud szabályosan kártyát kijátszani egy 
közelharcba, akkor megszégyenül. A játékos azonnal feljegyez 5 sérüléspontot az 
életerőkártyájára, majd kiválasztja bármelyik kezében lévő kártyát és képpel felfelé a 
fegyverek dobópaklijába helyezi azt.

•  Az 5 sérüléspont ábrázolja a megzavarodást és nevetségessé válást, amiért a játékos nem 
a megfelelő fegyverekkel érkezett a torna mezejére. Ellenfelei “SZÉGYEN!” kiáltásokkal 
illethetik őt, hogy emlékeztessék a sérülés feljegyzésére.

•  Mivel az alkímia kijátszható egy közelharcba, mint megfelelő “színhelyes” kártya, a 
játékosoknak NEM lehetnek alkímiakártyák a kezükben a megszégyenülésükkor.

•  A játékosok tarhatnak a kezükben különlegesfegyver-kártyákat megszégyenülésükkor.
•  Ha az első játékoson kívül mindenki megszégyenül, akkor azok a játékosok mind a 

közelharc vesztesei lesznek. Mindannyian elveszik az egyik közelharcban lévő kártyát és 
belerakják a saját fegyveres találatainak halmába.

• Más képességek okozhatnak megszégyenülés miatti sérülést, a kártya képességének 
utasítása szerint.

•  Amikor egy képesség hatályba lép és egy már kijátszott kártyát szabálytalanná tesz, a 
kártya tulajdonosa eldobja azt a kártyát és megszégyenül.
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A HARC KÁOSZA 7-8 FŐ SZÁMÁRA
Játsszatok le három párbajkört, vagy amíg legalább egy játékos életereje NULLÁRA nem 

csökken. 
A legtöbb megmaradt életerővel rendelkező játékos GYŐZ.

Ehhez a változathoz szükséges a Tournament at Camelot és a Tournament at Avalon játék 
is. (A Camelot két teljes színkészletének kártyái kerülnek bele az Avalon fegvyerpaklijába.) 
Az egyes közelharcok során a játékosok gyakran rendkívül sok kártyamanipulációt 
végeznek. Ez a változat még inkább a szövetségekről, diplomáciáról és az értő kártyajátékról 
szól, mint a normál Tournament at Avalon játék.

Habár 7-8 játékos számára lett létrehozva és optimalizálva, játszhatjátok A harc káosza 
változatot akár 5 játékossal is, ha tetszik az extra íz, amit a helyszínkártyák hozzáadása 
nyújt. Amikor kevesebb játékos játszik, kevesebb lesz a cselezés, mint amikor többen 
játszanak.
1. ELŐKÉSZÜLETEK: Az Avalon és a Camelot egyesítése

a. Rakjátok egybe mindkét játék főhőseit/társait és osszátok ki a játékosoknak. Ezt meg 
lehet tenni véletlenszerűen vagy a játékosok választása szerint is.

b.  Ha a Tündérkirálynő (Elf Queen) főhős a játékban van, mindig ő a HÁZIGAZDÁJA 
az első párbajkörnek Egyébként véletlenszerűen válasszátok ki az első játékost. Ez a 
játékos lesz a HÁZIGAZDA, aki kiválasztja a kezdő HELYSZÍNKÁRTYÁT és 
megkapja a házigazda előnyét, ami a kártyán van feltüntetve..

c. Válogassátok szét a Tournament at Camelot fegyverpakliját öt színre – KARD, NYÍL, 
VARÁZSLAT, MEGTÉVESZTÉS és ALKÍMIA. Rakjátok félre a Merlin és a 
Varázslótanonc (Sorcerer’s Apprentice) kártyákat ebből a pakliból.

d. A Tournament at Avalon teljes fegyverpaklijához adjátok hozzá a Tournament at 
Camelot azon két színét, ami a házigazda által kiválasztott kezdő 
HELYSZÍNKÁRTYÁN feltüntetve szerepel. Keverjétek össze a kártyákat, hogy 
létrehozzátok A harc káosza egyesített fegyverpakliját.

e.  Tegyétek félre az Átváltozott (Beswitched), Törpék (Dwarves), Alkímia (Alchemy) és a 
Fekete lovag (Black Knight) szerencsés véletlen kártyákat. Keverjétek össze mindkét 
játék szerencsés véletlen pakliját, hogy ezt az újat használjátok a szerencsés véletlen 
fázis során.

2. HOGYAN KELL JÁTSZANI
a.  A házigazda kioszt 12 kártyát minden játékosnak.
b.  A játék a Tournament at Avalon szabályai szerint folyik. Kezdve a hajnalfázissal 

egészen az alkonyatfázisig.
c. Az első harcfázisban a házigazda lesz az első közelharc első játékosa. Az ezt követő 

párbajkörökben a házigazdától balra lévő játékos lesz az első közelharc első játékosa.
d. Az alkonyatfázis végén, miután a fegyveres találatokat feljegyezték, a legkevesebb 

életerővel rendelkező játékos lesz a házigazda, és kiválasztja a következő helyszínt.

3. HELYSZÍNEK ÉS HÁZIGAZDÁK MEGVÁLTOZTATÁSA
a.  Dobjátok el a régi helyszínkártyákat. (Ha a játékban van, Nimue szintén eldobja a saját 

helyszínét.)
b. A házigazda kiválasztja a következő párbajkör új helyszínét. Az új helyszín legalább 

egyik fegyverszínének meg kell egyeznie az előző helyszínével. A házigazda 
választhatja azt, hogy maradjanak ugyanazon a helyszínen.

c. Rakjátok az új helyszínkártyát a házigazda elé.
d.  Folytassátok a szerencsés véletlen fázissal.
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4. SZERENCSÉS VÉLETLEN FÁZIS
• Ha van játékban, dobjátok el a régi szerencsés véletlen kártyákat az új szerencsés 

véletlen kártyák kiválasztása előtt.
•  A legtöbb életerővel rendelkező játékos újraépíti a kibővített fegyverpaklit az új 

helyszínkártyán lévő fegyverszínek szerint. Eltávolítja a játékból kikerülő extra színt és 
belekeveri az új színt a fegyverpakliba. Ha a házigazda ugyanazt a helyszínt választotta 
ki, akkor a fegyverpaklit változatlanul hagyva folytassátok.

•  Az első párbajkörben, a három legkevesebb életerővel rendelkező játékos kap 1-1 
szerencsés véletlen kártyát. A következő párbajkörökben mindig kettővel több (vagyis 5, 
majd 7) legkevesebb életerővel rendelkező játékos kap 1-1 szerencsés véletlen kártyát. 
(lásd: Szerencsés véletlen kártya kiosztási táblázat, 8. oldal)

•  A szerencsés véletlen kártyák kiválasztását mindig a legkevesebb életerővel rendelkező 
játékos kezdi és a sérülések szerint folytatódik a következő játékossal. A legtöbb 
életerővel rendelkező játékos sosem kap szerencsés véletlen kártyát. A kártyák 
kiválasztása a szerencsés véletlen szabályai szerint történik (lásd: 8. oldal).

•  NEM kapnak szerencsés véletlen kártyákat azok a játékosok, akik 100 vagy 200 
életerőponttal állnak a legtöbb életerővel rendelkező játékos mögött.

5. A JÁTÉK VÉGE
A játék véget ér a három párbajkör után vagy amikor egy (vagy több) játékos eléri a 
NULLA (ZERO) életerőt. A legtöbb megmaradt életerővel rendelkező játékos győz. Ha 
döntetlen áll fenn a legtöbb életerővel rendelkező játékosok közt, akkor megosztoznak a 
győzelmen. Hurrá!

A
145/147

Twilight
The SPOT BETWEEN DAY and NIGHT

HOST ABILITY
Gain a random un-played 

Protagonist. You may use their 
abilities in addition to your own.

A Szürkület (Twilight) volt az első kör helyszíne. A KARD és a 
VARÁZSLAT voltak a Camelotból hozzáadott extra színek.

A
146/147

Oak Forest
GROVE of POWER and KNOWLEDGE

HOST ABILITY
All opponents immediately decrease 
their Health by 25 points when you 

become Host at this Location.

A
146/147

Oak Forest
GROVE of POWER and KNOWLEDGE

HOST ABILITY
All opponents immediately decrease 
their Health by 25 points when you 

become Host at this Location.

A
143/147

CASTLE of MERLIN

HOST ABILITY

When Weapon cards are dealt, you 
receive one less card. Add the MERLIN 

Special Weapon card to your hand.
A
145/147

Twilight
The SPOT BETWEEN DAY and NIGHT

HOST ABILITY
Gain a random un-played 

Protagonist. You may use their 
abilities in addition to your own.

LEHETSÉGES KÖVETKEZŐ HELYSZÍNEK

A házigazda kiválaszthatja a Tölgyerdőt (Oak Forest) vagy Carmathent, mivel azokon az 
egyik fegyverszín megegyezik az előző helyszínen (Szürkület / Twilight) lévő 

fegyverszínekkel. Ezeken kívül a házigazda kiválaszthatja a Szürkületet (Twilight) is újra.

A KÖVETKEZŐ HELYSZÍN KIVÁLASZTÁSA

MIUTÁN A KÖVETKEZŐ HELYSZÍN KI LETT VÁLASZTVA:
•  Az új házigazda a Tölgyerdőt (Oak Forest) választja új helyszínnek, 

amin a KARD és MEGTÉVESZTÉS színek látszanak.
•  Az osztó kiveszi az előző kör extra VARÁZSLAT kártyáit a 

fegyverpakliból.
•  Majd belekeveri az extra MEGTÉVESZTÉS színt a fegyverpakliba.
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 AVALON ÉS AZ ARTÚR-LEGENDA
Avalon, ahol “a hölgyek élnek, kik ismerik a világ minden varázslatát” feltűnik jónéhány 
eredeti forrásban, de soha nem túl részletesen. Azonban tudjuk, hogy számos jelentős 
személy és esemény kapcsolódott a szigethez:

SZEMÉLYEK
• A TÓ HÖLGYE (LADY of the LAKE) az Avalon uralkodójának adott cím. Különleges 

karakterének és történetének részletei változnak a különféle Artúr-történetek között. 
Nimue, Vivian, sőt még Morgan is azonosítva lett, mint a Tó Hölgye. Érdekes módon a 
nők uralma éles ellentétben áll a középkori Európa férfiak dominálta feudalizmusával..

• L ANCELOT du LAC-ot gyermekkorától a Tó Hölgye nevelte. Az ő kérésére, Artúr ütötte 
lovaggá. Nagy csodálatnak örvendett, mint bátor és nagylelkű lovag - amíg házasságtörő 
kapcsolatba nem került Artúr feleségével, Guinevere-vel. Ez az árulás polgárháborúhoz 
vezetett és véget vetett Artúr király uralmának. Lancelot élete végét cölibátusos 
bűnbánatban vezekelt bűneiért.

•  SIR GALAHAD, egyike a három lovagnak, akik a Szent Kelyhet kutatták. Lancelot fia 
volt.

•  MERLIN, a hatalmas druida varázsló, aki Nimue-t oktatta a varázslás művészetére, 
mielőtt a Tó Hölgye lett volna belőle. Ő volt a mentora Artúr Pendragonnak is (a fiatal 
Artúr királynak).

•  MORGAN LE FAY, másnéven Morgaine vagy Morgana, Artúr féltestvére és néhány 
történetben, Mordred anyja. Elsődlegesen, mint hatalmas boszorkány ismert - időnként 
jó, de gyakran elég gonosz volt. Morgan Artúr és a kerekasztal több lovagjának is 
ellensége volt, de különösen Guinevere-t vetette meg. Azonban, Morgan volt Artúr 
megmentője is, amiért Avalonra hozta őt meggyógyítani, amikor halálos sebet kapott 
Mordredtől, a camlann-i csatában.

ESEMÉNYEK
•  Artúr kardját (Excaliber) és hüvelyét Avalonon kovácsolták. A penge erős volt, de a 

hüvely “megért tíz kardot is”, mivel mágikus volt! Viselőjét nem lehetett megölni, 
bármilyen sebet is kapott.

•  Habár sebei meggyógyultak Avalonon, Artúr sosem tért vissza királyságába a camlann-i 
csatát követően. Néhányan azt mondják, vár - téren és időn kívül - a visszatéréssel, ami 
akkor fog megtörténni, amikor Angliának a leginkább szüksége lesz rá.

Sokak számára Avalon képviseli a druida vallású brit szigeteket, még a kereszténység 
megjelenése előtt. Ahol a természetet és annak őserőit imádták és a Földet tekintették 
Anyaistennőnek.

Mindegyik Tournament at Avalon kártya a bal alsó sarkában egy “A”-val van megjelölve.
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VITÁK MEGOLDÁSA
A Tournament at Avalonnak sok olyan kártyája van, amelyek képességei rengetegféleképpen 
léphetnek kölcsönhatásba egymással. Amikor kérdés merül fel, a legtöbb kombináció 
könnyen érthető a szabályok alapján. Másokat azonban esetleg mérlegelni szükséges.

Használjátok ezt a képletet a felmerülő kártyaképesség-
konfliktusok rendezésére:
• A SZERENCSÉS VÉLETLEN kártyák magasabb rendűek a 

FŐHŐSKÁRTYÁKNÁL
• A FŐHŐSKÁRTYÁK magasabb rendűek a TÁRSKÁRTYÁKNÁL
• A TÁRSKÁRTYÁK magasabb rendűek a KÜLÖNLEGESFEGYVER-

kártyáknál

•  A KÜLÖNLEGESFEGYVER-kártyák magasabb rendűek a ALAPFEGYVER 

KÉSZÍTŐK
TERVEZŐK: Ken Shannon, Karen Boginski és Jody Barbessi
MŰVÉSZETI IRÁNYÍTÓ, ILLUSZTRÁTOR, GRAFIKAI TERVEZŐ ÉS 
GYÁRTÁSTERVEZŐ: Jody Barbessi

FEJLESZTŐK: Kyle Platte és Charli Francis 
TOVÁBBI TERVEZŐ: Kenneth C Shannon IV 
SZERKESZTŐ: Charli Francis
SZABÁLYKÖNYV SEGÍTŐ: Elizabeth Reece

© 2020 WIZKIDS/NECA, LLC. WIZKIDS és a hozzá tartozó jelzések és logók a WizKids 
védjegyei. Minden jog fenntartva.
Külön köszönet TESZTJÁTÉKOSAINKNAK: Steve Avery, Partick Barkley, Nathan 
Bivins, Shana Boss-Hill, Bri Buckler, Robert Burke, Pete Butler-Davis, Craig Corlis, 
Jennifer Corlis, Sarah Cowles, Gary Cox, Amy Delgado, Dan Delgado, John Di Francesco, 
Gabriel Dias, Stephen Eckman, Jeanine Marie Eichelberger, Jill Finlayson, Kyle Forsythe, 
Charles C Francis Jr., Anaisita Freeman, Grace Gabrelle, Deanna Georgieff, Cory Golf, 
Daniel Gonzalez, Mike Gust, David Hearne, Brett Ian Higuera, Matt Holden, Victoria 
Holden, Logan Jale, Melissa Johnson, Lloyd Kochinka, Dean Kruse, Matthew Laughner, 
Danny Lott, Kari Lott, Gianni Lovario, Audrey MacKay (Aubrey Hepburn), Heather 
Mann, Mark Mcllhargey, David Moorehead, Kristin Moorehead, Nikki Myers, Min 
Nemoy, Walter Brian Ortiz, Mary Petrie, Tristan Platte, Mary Pav, Jim Pridgen, Monica 
Rasso, Dan Reece, Elizabeth Reece, Tony Ripley, Joseph Rose, Jonathan Roy, Bret Sadler, 
Cathy Sadler, Jessica Savannah, Adam Savoie, Amber Savoie, Allyse Scott, Jennifer 
Shannon, Stephanie Sharpe, Mark Sierens, Andrew J. Smith, Justin Smith, Trey 
Smithberger, Alissa Steinberg, Justin Steinberg, Evan Stevens, Casey Strohschein, Pierce 
Timba, Andrew Wiener, Cassandra Witiver, James Woodward, Arthur Yambor, Rob Yates, 
és mindenkinek a  Gen Con 2017/Dice Tower Con 2017-18-on, akik neve ott volt a 
tesztjátékos naplóban, amit elloptak a trükkös manók!
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www.wizkids.com

és ALKÍMIA kártyáknál

Ha a játékosok nem tudnak megegyezni abban, hogyan léphetnek kölcsönhatásba a 
kártyaképességek egymással, a legalacsonyabb életerővel rendelkező játékos fogja meghozni a 
végső döntést.



ÖSSZEFOGLALÓ
- HAJNALFÁZIS -

1. A PÁRBAJKÖR ELKEZDŐDIK – Állítsd a főhős- és társkártya hatásokat és a jelzőket a 
felhasználatlan állapotukba.

2. Az osztó összegyűjti és megkeveri a fegyverkártyákat, majd 12 fegyverkártyát oszt ki 
mindegyik játékosnak.

3. Mindenki ÁTADJA három kiválasztott kártyáját a mellette lévő játékosnak. Kezdéskor 
balra adják át, majd jobbra és így változtatva az irányon a párbajkörök között.

- HARCFÁZIS -
1. Az osztótól balra lévő játékos az első játékos, aki elkezdi az első közelharcot. Az első játékos 

kiválaszt a kezéből egy kártyát és kijátssza a közelharcba. A közelharcba elsőnek kijátszott 
kártya színe lesz az ADUSZÍN.

2.  Az óramutató járásával megegyező irányba minden játékosnak követnie kell a színt, egy 
“színhelyes” kártyával, egy alkímiakártyával vagy egy különlegesfegyver-kártyával.
•  Ha két vagy több azonos számú kártya lett kijátszva, azok a kártyák CSELEZNI kezdenek 

és nem veszíthetik el a közelharcot (lásd: 15. oldal).
•  Amikor nem tud kijátszani kártyát, a játékos a közelharcból kiesve MEGSZÉGYENÜL és 

választania kell egy kártyát a kezéből, amit képpel felfelé a fegyverek dobópaklijába rak. 
Ez a játékos azonnal kap 5 pontnyi sérülést.

•  A különlegesfegyver-kártyákat vissza szabad tartani a kézben, és bármikor kijátszhatók.
3. A legalacsonyabb értékű kártyát kijátszó játékos veszít, és ő lesz a következő közelharc első 

játékosa. Az elveszített közelharcba kijátszott kártyák a vesztes fegyveres találatok halmába 
kerülnek. Folytatódik a közelharcok lejátszása.

4.  A harcfázisnak akkor lesz vége, amikor egy közelharcot kéne lejátszani, de az egyik 
játékosnak nem maradtak fegyverkártyák a kezében.

- ALKONYATFÁZIS -
1. A játékosok összeszámolják a saját fegyveres találatok halmában lévő kártyáktól kapott 

SÉRÜLÉSEIKET (alkalmazva minden játékban lévő kártyaképességet), kivonják a sérülés 
összegét az aktuális ÉLETERŐPONTJUKBÓL, majd az új értéket beállítják az 
életerőkártyájukon.

2. A legkevesebb életerővel rendelkező játékos lesz a következő párbajkörben az osztó.

- SZERENCSÉS VÉLETLEN FÁZIS -
1. Ha vannak játékban, a régi szerencsés véletlen kártyákat eldobják, mielőtt kiválasztanák az 

új szerencsés véletlen kártyákat.
2. Meghatározzák, melyik játékosok kapnak kártyákat ebben a szerencsés véletlen fázisban 

(lásd: 8. oldal). A legtöbb életerővel rendelkező játékos sosem kap szerencsés véletlen 
kártyát.

3.  Egy szerencsés véletlen kártyát kapó játékos kiválasztja a kártyáját, amit azonnal ki kell 
játszania, hacsak a kártya másként nem rendelkezik.

4.  A ki nem választott szerencsés véletlen kártyákat eldobják és a játék a hajnalfázissal 
folytatódik.




