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• 1 akciókerék

• 1 Artúr-bábu

• 4 Artúr-tábla 
játékosonként 1 

• 4  fekete kocka 

• 1 pecsétgyűrű 

• 1 kártyakínálat • 1 fordulósáv
 

Játékelemek

Kiegészítő 2-4 játékos részére
Stefan Feld & Michael Rieneck

játékához, 14 éves kortól

Játékötlet és a játék célja
Az utód keresése jó úton halad, de Artúr király még nem hagyta el 
a trónját. Pikt katonák csapatai bukkannak fel a ködből, és mivel ő
a király, személyesen kell biztosítania, hogy senki nem kerül a 
csapások útjába.

Ez a kiegészítő megnöveli a Merlin játék gazdag döntési lehető-
ségeit egy bábu, Artúr bevezetésével, aki a saját akciórondelláján 
mozog, ahol a saját teljesen új akcióiból választ.

Változások az előkészületekben

Tegyétek az akciórondellát a játék-
tábla közepére, úgy beállítva, hogy a 
színes lépcsőrészek egyezzenek (lásd 
az ábra).

Tegyétek az Artúr bábut, a
Grált, az Excaliburt és a pe-
csétgyűrűt az akciórondella 
megjelölt mezőire.

Tegyétek a kártyakínálat és a piktkí-
nálat táblákat a játéktábla mellé. Fed-
jetek fel 3 küldetéskártyát, és tegyétek 
a kínálatra. Keverjétek össze az összes
piktet, és tegyétek őket 2 pakliba a 
piktkínálatra. Fedjétek fel a felső 4 
piktet, ez lesz az aktuális kínálat.

Adjatok egy fekete kockát minden játékosnak, valamint a színének megfelelő Artúr-táblát. Végül 
mindenki dobjon az 5 kockájával (3 a saját játékos színében, 1 fehér Merlin-kocka és 1 fekete Artúr-kocka), 
tegyék azt a várukra, és az Artúr-táblájukra. Ha a játékos 4 vagy 5 azonos értéket dobna, akkor az összes 
kockáját újra kell dobnia, ha kell, többször is, amíg az eredményben legalább 3 különböző érték nem lesz. 

Cseréljétek ki az alapjáték
fekete és szürke zászlóit ezen 
kiegészítő zászlóira.

Tegyétek a fordulósávot a játéktábla 
fordulósáv sarkára, fedjétek le vele az 
addigi sávot. Tegyétek a fordulójelzőt
a sáv első mezőjére.

• 12 zászló

6-6 fekete & szürke
• 30 pikt

• 1 szabályfüzet

• 1 fordulójelző• 1 piktkínálat 



Példa: A sárga játékos
Artúrral a lépcsőmezőre lép,
és így a lovagjával előrelép
a fekete grófság mezőjére.
Leteszi az udvarhölgyét a
megfelelő mezőre, és tesz
egy befolyásjelzőt az adott
grófságra.
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Változások a játékmenetben
Az alapjáték szabályai érvényesek az alábbi módosításokkal:

Az eddigi egy forduló 4 kör helyett minden játékosnak 5 köre van. A 3 játékos színének
megfelelő kocka, a fehér Merlin-kocka mellett minden játékos a fekete Artúr-kockát is
használja. Az továbbra is érvényes, hogy a játékos dönti el, milyen sorrendben használja
fel őket. 
Megjegyzés: A jobb áttekinthetőség érdekében a játékosok a tábla közepi akciórondella
helyett az Artúr-táblájukra tegyék a felhasznált kockáikat.
A fekete kockája használatakor a játékos Artúrral mozog az akciórondella belsején
látható akciókör mezőkön. Artúr a fekete kocka értékének megfelelő mezőt lép, 
az irányt a játékos dönti el – az óramutató járásának megfelelően vagy ellentétesen. 
Ezt követően végrehajtja az Artúr-bábu lépése végén lévő mező akcióját.

Az akciórondella belső akciómezői:

Erőforrásmezők: (4 db)

Pajzs, zászló, építőkő: A mezőtől függően a játékos egy pajzsot,
egy zászlót vagy egy építőkövet szerez egy tetszőleges grófságról,
amit a vártáblájára tesz.

Befolyásjelző: A játékos elvesz egy befolyásjelzőt a vártáblájáról
(ha van ott), és egy tetszőleges grófságra teszi azt.

Grál, Excalibur és pecsétgyűrű: (3 db)

Lépcső: (1 db)

A pecsétgyűrű: A játékos megszerzi a pecsétgyűrűt a játéktábláról vagy attól a játékostól, akinél épp van, és
leteszi a saját Artúr-táblájára. Majd kiválaszt egy küldetéskártyát a kezéből, és azonnal kijátssza. A játékos
anélkül kapja meg a győzelmi pontokat érte, hogy meg kellene felelnie a kártya feltételeinek.

A játékos a pecsétgyűrűvel egy plusz küldetéskártyát játszhat ki, az egyszer a körében kijátszható, feltételeknek
megfelelő küldetéskártyán felül. Ha a játékos a körében ily módon két küldetést játszik ki, akkor 2 kártyát
húzhat a kínálatból/pakliból a köre végén.

A játékos a lovagjával az óra-
mutató járása szerint következő
grófság mezőjére lép, és végre-
hajtja az adott grófság akcióját.
A játékos elküldheti az egyik
csatlósát, aki teszi a kötelessé-
gét. 

A Grál és az Exca-
libur mezők ugyan-
olyanok, mint az alap-
játékban.



Példa: A piros játékos visszatesz egy zöld
majorságot a tulajdonosa készletébe, és a 
helyére a sajátját teszi. Nem szerezhet sem 
pajzsot, sem zászlót, sem befolyásjelzőt.

Példa: A kék játékos Merlinnel egy lépést lép 
az óramutató járásával ellentétesen, egy
‘Majorság építése’ mezőre. A játékos visszateszi 
a megfelelő építőkövet az eredeti grófságára, és 
leteszi egyik majorságát az adott tereplapkára. 
Majd elkölt egy Merlin-botot, és megismétli 
az akciót.

Példa: A sárga játékos  
Artúrral egy piktmezőre lép.
Választ egy piktet, és az 
Artúr-táblája mellé teszi. 
Majd kap egy bónusz 
narancs zászlót.
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Merlin: (1 db)

A játékos lép Merlinnel legfeljebb 3 mezőt vagy az óramutató járása szerint vagy azzal ellentétesen, és végrehajtja a Merlin 
lépése végén lévő mező akcióját. A játékos elkölthet egy Merlin-botot is, ha meg akarja ismételni az adott akciót.

Majorságcsere (1 db)

A játékos kiválasztja egy másik játékos majorságát a környező vidékről, és lecseréli azt a saját készletéből elvettre. Ha a lecserélt 
majorság egy tornyos lapkán volt, akkor a játékos NEM kap bónuszként pajzsot, zászlót vagy befolyásjelzőt. A lecserélt majorság a 
tulajdonosa készletébe kerül. 

Piktek: (3 db)

Pajzs, zászló, építőkő - 
A játékos azonnal meg-
kapja az ábrázolt pajzsot, 
zászlót vagy építőkövet 
a tábláról.

A játékosnak segítenie kell Artúr királynak a betörő pikt seregek elleni védekezésben. Ha így tesz, akkor egy azonnali bónuszt kap, és 
győzelmi pontokat értékeléskor.
A játékos kiválaszt egy piktlapkát a kínálatból, és az Artúr-táblája jobb oldalára teszi. A játékos azonnal megkapja a lapka alján látható 
bónuszt. A kínálat üres mezőjét azonnal fel kell tölteni valamelyik piktpakliból.

Befolyásjelző - A játékos letehet a vártáblájáról egy 
befolyásjelzőt (ha van neki) az adott grófságra.

Alma - A játékos 
kap egy almát a 
készletből. 

Majorságépítés - A játékos felépíti egyik majorságát 
a környező vidék egyik ábrázolt tereplapkájára. A
tereplapkának üresnek kell lennie, és a játékosnak 
nem kell építőköveket költenie.



Példa: 
A piros játékos 3 GyP-t  kap a majorságaiért.

Példa: A piros játékos a narancs grófságon álló építészét 
választja. Szerez egy narancs építőkövet.

Példa: 
A piros játékos által gyűjtött piktek összértéke 11, a zöld 
játékosé 9, plusz kap 3-t a pecsétgyűrűért, így összesen 
12: így a zöld játékos kap 3 GyP-t, a piros játékos pedig 
veszít 3 GyP-t.
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A játékos 1-gyel növelheti vagy csökkentheti egy kockája értékét, 
mielőtt lépne a hozzátartozó bábuval. Ez azt jelenti, hogy a bábu 
akár 7 mezőt is léphet, vagy a bábu marad az adott mezőn és azt az 
akciót hajtja végre.

A játékos a választott kockájával a saját lovagjával, vagy Merlinnel
vagy akár Artúrral is léphet, és végrehajtja a megfelelő akciót. Ha
Merlinnel lép, akkor elkölthet egy Merlin-botot is, ha akar.
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Csere

A zászlók új speciális akciói

Új mezők az akciórondellán

Alma: (1 db)

Változások az értékelésben

Környező vidék:

Amint kiosztásra kerültek a majorság többségekért járó pontok, az egyes területeken nem 
maradhat egynél több majorsága senkinek sem. A kezdőjátékossal kezdve, minden játékos, 
aki egynél több majorságot épített az adott területre, egy kivételével (ő dönti el melyik)
az összes ott lévő majorságát leveszi, és visszateszi a készletbe.

Új értékelés: Piktek

Minden játékos összeadja az általa gyűjtött pikteken látható számokat. 
A legnagyobb összesített értékkel rendelkező játékos(ok) 3 GyP-t 
kap(nak). A legkisebb összesített értékkel rendelkező játékos(ok) 3 
GyP-t veszít(enek) /akinek nincs piktje az 0 összértékűnek számít/.

Akinél a pecsétgyűrű van, az 3-at hozzáad az összértékéhez.

Ezt követően a játékosok az összes piktet visszateszik a játék 
dobozába.

Csatlósaktiválás: (1 db)

Lépés Artúrral: (1 db)

Győzelmi pont a majorságokért: (1 db)

A játékos kiválasztja valame-
lyik grófságon található egyik 
csatlósát, és végrehajtja az 
adott csatlós akcióját az adott 
grófságon. 

A játékos kap egy al-
mát a készletből.

A játékos 1 mezőt lép Artúrral vagy az óramutató járása 
szerint, vagy ellentétes irányba, majd végrehajtja azt 
akciót, ahova érkezett Artúrral.

A játékos 1 GyP-
t kap a környező
vidéken található 
minden majorsá-
gáért.

Magyarra fordítás:
Dunda


