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Játékelemek
12 szövetséges (a hozzájuk tartozó lapkákkal, ahogy az az alábbiakban látható) 

Az a fő törekvésed, hogy Artúr király utódja
legyél, de ezt támogatás nélkül nagyon nehéz 
elérned a riválisaid szemben. Keress szövetsé
geseket a Kerekasztal 12 lovagja közt, és 
használd a képességüket. A képességeik meg
felelő időben való használata olyan előnyöket 
adhat, ami eldöntheti, hogy a játék végén 
ki lesz a győztes.

Mind a 12 szövetséges egyedi képességekkel rendelkezik, ami új stratégiákat adhat, és a játékosok
számára több játékpartin keresztüli kísérletezésre ad lehetőséget.

• Sir Tristram - 6 mozgáslapka

• Sir Galahad - 6 dzsókerkártya-lapka

• Sir Lamorak 

• Sir Bors - 3 portállapka

Kiegészítő 2-4 játékos részére

Stefan Feld & Michael Rieneck 
játékához, 14 éves kortól
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• Sir Gawain - 3 speciális mozgáslapka

• Sir Bedivere - 6 cserekártya-lapka

• Sir Gareth - 6 védekezéslapka

hátlap
hátlap

• Sir Kay - 2 befolyáslapka

• Sir Geraint - 5 szövetségeslapka

• Sir Lancelot - 1 udvarnagy figura

• Sir Percival - 8 színváltólapka• Sir Gaheris - 2 várkastélylapka
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Hátlap

Változás az előkészületekben
Válogassátok szét a 12 szövetségest a hátlapjukon jelölt A és B alapján 2 paklira.

Az A-paklit a kezdőjátékosnak adjátok, míg a B-paklit a körsorrendben utolsó játékosnak. 
Mindkét játékos választ egy szövetségest, amit képpel felfelé maga elé tesz. Majd az A-paklit az 
óramutató járása szerint következő játékos kapja meg, a B-paklit pedig az óramutató járásával 
ellentétesen haladva következő játékos. Ők is válasszanak 1-1 szövetségest, stb. Addig 
folytassátok ezt a tevékenységet, amíg minden játékos előtt két szövetséges lesz. A megmaradt 
szövetségesekre nem lesz szükség, tegyétek vissza őket a játék dobozába.

Változat: A gyorsabb kezdés érdekében minden játékosnak véletlenszerűen adjatok 1-1 szövetségest 
az A-pakliból és a B-pakliból is. Ezt a változat mi az első partikhoz ajánljuk, amíg megbarátkoztok 
a különböző szövetségesekkel.

Minden játékos megkapja a szövetségeséhez tartozó lapkákat, amiket tegyen a megfelelő 
szövetségeséhez (lásd játékelemek).
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Változás a játékmenetben
Minden szövetségesnek egyedi képessége van, amit a játékos különböző időben tud 
használni. Alább ezeket a képességet részletezzük: 

Ha a játékos eldobja az egyik mozgáslapkáját, 
akkor 1-gyel vagy 2-vel megváltoztathatja az
egyik személyes kockájának az értékét. A
kockaérték sosem lehet 6-nál több, vagy 1-
nél kevesebb. 

Ezt követően a mozgáslapka visszakerül a 
játék dobozába. Amint elfogynak a játékos 
mozgáslapkái, többé már nem használhatja 
ezt a képességet. 

Amikor a játékos egy pajzsot, vagy egy 
zászlót vagy egy építőkövet szerez valamelyik 
grófságról, akkor eldöntheti, hogy eldobja-e 
egyik dzsókerlapkáját, és ezért cserébe 
valamelyik másik grófságról vesz el a 
megszerzett helyett pajzsot, zászlót vagy 
építőkövet.

Figyelem: Pajzsért csak pajzs, zászlóért csak 
zászló, építőkőért csak építőkő szerezhető.

Ezt követően a dzsókerlapka visszakerül a 
játék dobozába. Amint elfogynak a játékos 
dzsókerlapkái, többé már nem használhatja 
ezt a képességet. 

Sir Tristram

Sir Galahad
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Amikor a játékos az egyik grófságmező vagy
csatlós befolyásmező akcióját hajtaná végre,
akkor a csatlósát arról az adott grófságról újra 
leteheti az adott grófságra, és végrehajthatja 
az akciót. Azaz a csatlósnak nem kell 
a játékos várából vagy az 5 másik grófság 
valamelyikéről jönnie. 
Ez a képesség a játék folyamán végig elérhető 
marad. 

Ha a játékos eldob egy portállapkát, akkor 
figyelmen kívül hagyhatja a választott sze-
mélyes kockáját. Majd a lovagját bármelyik 
grófságmezőre ráteheti, és végrehajthatja az 
adott akciót.

Ezt követően a portállapka visszakerül a 
játék dobozába. Amint elfogynak a játékos 
portállapkái, többé már nem használhatja ezt 
a képességet. 

Ha a játékos eldob egy speciális mozgáslapkát, 
akkor egy tetszőleges értékre változtathatja a
fehér Merlin kockájának vagy a fekete Artúr-
kockájának értékét. 

Ezt követően a speciális mozgáslapka vissza-
kerül a játék dobozába. Amint elfogynak a 
játékos speciális mozgáslapkái, többé már 
nem használhatja ezt a képességet. 

Sir Lamorak

Sir Bors

Sir Gawain
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Ha a játékos egy majorságot épít a környező 
vidéken, akkor a várkastélylapkáiból egyet a 
majorság alá tehet. Ha ez az építés egy 
tornyos tereplapkán történt, megduplázza a 
bónuszát, azaz 1 pajzsot vagy 1 zászlót vehet 
el két különböző grófságról vagy 1 befolyás 
jelzőt tehet két grófságra. 

A környező vidék értékelésekor a várkastély-
lapka egy plusz majorságnak számít.

Ha a játékos mindkét várkastélylapkáját letette, 
ezt a képességet többé nem használhatja.

Amint a játékos először sikeresen elkerget
egy adott színű árulót (pajzsszín), megkapja az 
adott színű védelemlapkát, amit Sir Gareth-
re tesz. Valamint kap 1 GyP-t is.

A játék végén a játékos a Sir Gareth-en 
található különböző színű védelemlapkák 
számától függően kap plusz GyP-t:

Változások Artúr kiegészítő esetén: A várkastélylapkás majorságot nem lehet sem levenni, sem más játékoséra 
cserélni. Valamint a várkastélylapkás majorság a környező vidéken marad, még akkor is, ha az értékelés után 
így egynél több majorsága lesz a játékosnak az adott területen (azaz ha ugyanazon a területen van mindkét 
várkastélya letéve, akkor sem kell eltávolítania egyiket sem).

Sir Gaheris

Sir Gareth

A különböző színű védelemlapkák száma:

1 2 3 4 5 6

GyP:

1 3 5 7 9 12
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Az előkészületek során a játékos még 2 
küldetéskártyát húz, és az egész játék során 
a 4 helyett 6 küldetéskártya lesz a kezében.

Ha eldobja az egyik cserekártyalapkáját, 
akkor a játékos a kezéből elcserélheti az 
egyik küldetéskártyát a kínálatban található 
egyik küldetéskártyára.

Ha elfogynak a cserekártyalapkái, többet ezt 
a képességet nem használhatja a játékban.

Az előkészületek során a játékos az udvar-
nagyot a lovagja kezdő grófságára teszi. 

Amikor a játékos egy csatlósát erre a gróf-
ságra küldi, a csatlós akcióját egymás után 
kétszer hajthatja végre. Így 2 építőkövet, 2 
pajzsot, 2 zászlót szerezhet vagy 2 befolyás-
jelzőt tehet le. 

Amikor egy küldetéskártyát teljesít a játékos, 
akkor eldobhatja az egyik színváltólapkáját, 
hogy az egyik feltétel színét megváltoztassa.
Példa: Ha a küldetéskártya teljesítéséhez  lila 
zászlóra van szükség, a játékos eldobja az 
egyik színváltólapkáját, és a zászló színét 
tetszőleges színre változtatja. 

Küldetéskártyánként csak 1 színváltólapka 
használható fel. Ha a játékos színváltólapkái 
elfogynak, nem használhatja tovább ezt a 
képességet. 

Sir Bedivere

Sir Lancelot

Sir Percival
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Amikor a játékos először kap pontot egy 
adott győzelmipont-mezőért, megkapja a
megfelelő szövetségeslapkát, amit Sir 
Geraint-ra tesz. Valamint kap még 1 GyP-t 
is. 

A játék végén a játékos a Sir Geraint-on 
található szövetséglapkák számától függően 
kap plusz GyP-t:

Amikor a játékos az egyik befolyásjelzőjét 
egy grófságra teszi, oda teheti az egyik befo-
lyáslapkáját is. A játékos ezeket a befolyás-
lapkákat csak a következő befolyásértékelés 
után kapja vissza. 

A befolyásértékelés során minden befolyás-
lapka egy plusz befolyásjelzőnek számít az 
adott játékosnál. Azonban nem számít bele 
a grófságért kapható GyP-k számába. Más 
szóval, a lapka segít megszerezni a többséget,
de nem ad GyP-t. 

Megjegyzés: Az alapjátékban csak 4 győzelmipont-mező van; ha az Artúr kiegészítőt is használjátok, 
akkor lesz 5 mező. 

Sir Geraint

Sir Kay

Szövetséglapkák száma:

1 2 3 4 5

GyP:

1 3 5 7 10
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