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As Missões são a razão de viver de cada nobre Cavaleiro. Pelo que não surpreende que se encontrem Missões bem no meio do 
coração de Shadow over Camelot. 

Enquanto que o conteúdo do Livro de Regras deverá ser familiar a todos os aspirantes a Cavaleiros, o Livro das Missões é 
essencialmente uma consulta, escrito para Cavaleiros curiosos na procura de conhecimentos, ou para o intrigante Traidor que 
procura por um avanço letal. 

No fim deste livro vais encontrar dois apêndices. O primeiro, desenterrado dos velhos manuscritos, oferece um resumo da 
personalidade de cada Cavaleiro. O segundo, é um manifesto detalhado de cada carta usada no jogo. 

Neste livro, os números das páginas indicadas dão o ponto de referência do Livro de Regras, sobre esses mesmos assuntos, a 
menos que seja indicado de outra maneira. 

 

 
Existem várias Missões “Standard” em Camelot muito próximas: 

 O Torneio contra o Cavaleiro Preto 

 A Missão por Lancelot 

 A Missão do Dragon 

 A Missão por Excalibur 

 A missão do “Holy Grail” 

 As Guerras dos Saxões e Pictos 

cada uma com o seu próprio capítulo no Livro das Missões. Por cada Missão ganha ou perdida, novas Espadas são deitadas em 
cima da Távola Redonda. Com a progressão do jogo, as Espadas mostram qual dos lados é que actualmente tem vantagem. 

 

Existem também Missões “Especiais” dentro do próprio Camelot, onde uma derrota significa imediatamente o destino para os 
Cavaleiros leais: 

 O cerco de Camelot, o qual é perdido se 12 Máquinas de Cerco em algum momento rodear Camelot.  

 E a Missão da Távola Redonda, onde o resultado do jogo é decido a favor da cor das Espadas que tenha a maioria, 
quando 12 ou mais espadas tenham sido deitadas. 

 

Missões Standard 
As Missões Standard partilham uma estrutura comum e algumas 
características comuns. 

 Um nome e um símbolo usado para representar essa 
Missão nos vários elementos do jogo e nas cartas; 

 Uma ilustração do mapa do tabuleiro do jogo ou um 
pedaço do tabuleiro com a da zona rural pintada onde a 
Missão ocorre, e em alguns casos, a oposição que irás 
enfrentar aí. 

 As posições pré-determinadas do Cavaleiro, para indicar 
se esta é uma Missão de Grupo (aberta a todos os 
Cavaleiros) ou uma Missão Solitária. 

 Os lugares pré-determinados para as cartas, onde uma 
variedade de cartas Pretas e Brancas podem ser 
posicionadas para entravar ou completar a Missão. 

 Os Pictogramas da Vitória e Derrota, mostrando as 
vantagens assumidas para os vencedores (incluindo a Relíquia que se ganha, se existir alguma) e as punições a 
enfrentar pelos derrotados. 

 

 

 

 

Derrota Vitória 

Símbolo  

Os lugares 
desenhados para as 
cartas de Lancelot 

Os lugares  
para as cartas dos 

Cavaleiros 

O lugar (es) desenhado para os 
Cavaleiros. Neste caso só um. 
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Acções do Bem e do Mal 
Cada Missão normalmente tem uma ou mais cartas Pretas ou acções do Mal associadas a ela; uma ou mais cartas Brancas que 
podem ser jogadas ou Acções Heróicas que podem ser executadas para o seu avanço. Isto está descrito nas fases da Progressão 
do Mal (páginas X e XI) e Acções Heróicas (páginas XII a XVII) do Livro de Regras, e por isso não são repetidas nas descrições 
de cada uma das Missões. Quando apropriado, uma lista de indicadores para os capítulos mais relevantes, são dados no extenso 
Manifesto das Cartas no Apêndice II. 

 

Missões Solitárias 

Uma Missão que apresenta um único lugar de Cavaleiro no mapa é uma Missão Solitária (o Torneio contra o Cavaleiro Preto, 
A Missão por Lancelot). As Missões Solitárias não podem ser executadas por mais do que um Cavaleiro em qualquer 
momento. 

Se, por alguma razão, um Cavaleiro numa Missão Solitária escolhe, ou é forçado, a abandonar a Missão antes da sua conclusão, 
qualquer carta Branca jogada na Missão até agora, é automaticamente removida da Missão como sendo uma penalidade, e são 
descartadas. Qualquer carta Preta jogada na Missão Solitária até agora, permanece em jogo. 

A Missão não é perdida ou completada, nem as consequências de uma derrota são aplicadas, mas a Missão sofre um grande 
revês! 

 

Missões de Combate 

O torneio contra o Cavaleiro Preto, a Missão pela Armadura de Lancelot e a Missão do Dragon são Missões de Combate. 

Nas Missões de Combate, os Cavaleiros jogam progressivamente cartas de Combate num padrão ditado pela Missão (pares, três 
de um tipo e full-house - 3 de um tipo e um par), enquanto tentam ter a certeza que a soma total do valor das cartas Brancas 
jogadas, permanece superior ao valor de quaisquer cartas Pretas jogadas na Missão. 

Uma Missão de Combate termina no momento em todos os lugares para as cartas Brancas (ou Pretas) que estejam 
preenchidos. A Vitória vai para o campo com o maior valor total. 

 

Missões Perpétuas  
Umas poucas Missões (o Torneio contra o Cavaleiro Preto e as Guerras dos Pictos e Saxões) são Missões Perpétuas. Uma vez 
ganhas (ou perdidas) e aplicadas as consequências de vitória (ou derrota), uma Missão idêntica começa de novo. 

 

O Fim de uma Missão 

Frequentemente uma Missão termina no momento em que todos os lugares vazios de um dos seus lados são preenchidos; a 
Vitória depende se o valor das cartas Brancas jogadas no lado dos Cavaleiros, excede o valor das cartas Pretas jogadas no lado 
do Mal. Quando apropriado, diferentes condições de términos estão realçadas nas descrições das respectivas Missões. 

Assim que, uma Missão é concluída, todas as cartas (Pretas e Brancas) e as figuras dos Pictos e Saxões jogadas na Missão, são 
removidas do tabuleiro e são colocadas de regresso aos seus respectivos montes de cartas descartadas ou à Reserva. Todos os 
Cavaleiros presentes na Missão, são de uma só vez enviados de regresso a Camelot, sem qualquer custo. Os efeitos de Vitória 
ou Derrota da Missão são depois aplicados, em concordância com os pictogramas de Vitória e Derrota da Missão. A Relíquia, se 
existir alguma, é atribuída ao Cavaleiro que ganhou a Missão. Se a Missão for perdida, remove a Relíquia dessa Missão. 
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A Vitória e a Derrota 

Cada Missão normalmente mostra dois conjuntos de pictogramas, uma de 
cor clara descrevendo as vantagens da Vitória (Victory), e uma de cor escura 
descrevendo as consequências da Derrota (Defeat). 

 

Pontos de Vida Ganhos/Perdidos 

Todos os Cavaleiros presentes numa Missão quando ela é ganha ou perdida, imediatamente ganham ou perdem o 
número de pontos de Vida indicados. Nenhum Cavaleiro pode jamais ir a acima dos 6 ou abaixo dos 0 pontos de 
Vida. 

 

 

 

 

 

 

Cartas Brancas Partilhadas 

Tira do topo do Baralho de cartas Brancas tantas cartas quantas as indicadas. Essas cartas são depois partilhadas entre 
todos os cavaleiros presentes na Missão. Se nenhum acordo for alcançado, essas cartas são baralhadas e distribuídas a 
todos os Cavaleiros presentes, começando com o Cavaleiro que ganhou a Missão. 

 

Espadas Brancas/Pretas adicionadas 

Adiciona à Távola Redonda o número de Espadas Brancas/Pretas indicadas pelo seu ícone. 

 

Relíquia Ganha 

Se a Missão for ganha, o vencedor da Missão (isto é, o jogador responsável pela última Acção que completou 
com sucesso a Missão), recebe a Relíquia e posiciona-a no seu Escudo de Armas. Se a Missão for perdida, a 
Relíquia é removida do jogo e é colocada dentro da caixa do jogo. 

 

Adicionar uma Máquina de Cerco 

Este símbolo nos pictogramas de Derrota das Guerras dos Pictos e Saxões, indica que essa Máquina de Cerco tem 
de ser colocada em redor de Camelot, cada vez que uma Guerra é perdida. 

 

Jogar como uma Máquina de Cerco 

Quando as Missões do Dragon, Excalibur ou Holy Grail tenham sido completadas (e ganhas 
ou perdidas), qualquer carta Preta associada a elas (carta Lancelot/Dragon, Excalibur, Despair, 
Desolation, Dark Forest) que seja tirada mais tarde no jogo, adiciona uma Máquina de Cerco 
a Camelot. 

 

 

 

 

Nota Importante 

Uma Missão pode ser perdida enquanto nenhum dos Cavaleiros está dentro dela! Nestes casos, não existe perca de pontos de 
Vida sofridos, mas qualquer Espada Preta ou Máquina de Cerco indicada como Consequência da Derrota, tem ainda de ser 
adicionado à Távola Redonda ou Camelot, e qualquer Relíquia é descartada, se aplicável. 

 

 

 

 

 

 

 

Quando o Sir Palamedes está presente numa 
Missão que termina com a vitoriosa para os 
Cavaleiros, ele ganha 1 ponto de Vitória a 
mais do que o indicado pelo pictograma de 
Vitória da Missão. 
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O torneio Contra o Cavaleiro Preto 
 

Objectivo da Missão 
O torneio Contra o Cavaleiro Preto é uma Missão Perpétua, Solitária e de Combate, na 
qual um único Cavaleiro, a pouco e pouco tenta jogar dois pares de cartas de Combate, de 
valores diferentes (por exemplo 1,1 e 3,3 mas mão 1,1 e 1,1), enquanto isso, as forças do 
Mal progressivamente deitam cartas de Cavaleiros Pretos no seu lado. Quando a Missão 
termina, o lado com o maior valor total ganha! 

 

Progressão do Mal 
Sempre que uma carta de Cavaleiro Preto for tirada. Se uma quarta carta  de 
Cavaleiro Preto for deitada, a Missão termina de imediato. 

 

 

Acção Heróica 
Jogar uma carta de Combate Branca (ver Cavaleiro Preto na página XIV). Quando a segunda carta do segundo 
par de cartas de Combate Brancas for deitada, a Missão termina de imediato. 

 

 

Condições de Vitória/Derrota 
No fim da Missão, o Cavaleiro ganha se a soma das cartas de Combate Brancas for maior do que a soma das cartas de 
Cavaleiros Pretos deitadas na Missão. Qualquer outro resultado (incluindo um empate) é uma Derrota para o Cavaleiro. 

 

A Missão é perpétua. Uma vez terminada, todas as cartas são removidas e a Missão começa de novo. 

 

Vantagens da Vitória 
O Cavaleiro na Missão, quando o Cavaleiro Preto é derrotado, ganha um ponto de Vida, tira 3 
cartas Brancas para a sua mão, e vai imediatamente para a Távola Redonda onde 1 nova Espada 
Branca é deitada. 

 

Consequências da derrota 
Adiciona 1 nova Espada Preta à Távola Redonda. Qualquer Cavaleiro presente nesta Missão perde 1 ponto 
de Vida e vai imediatamente de regresso para a Távola Redonda. 
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A Missão por Lancelot 
 

Objectivo da Missão 
A Missão por Lancelot é uma Missão de Combate Solitária, na qual um único Cavaleiro, a 
pouco e pouco tenta jogar uma full house – 3 de um tipo e um par – de cartas Brancas de 
diferentes valores (por exemplo 1,1 e 3,3,3 mas não 1,1 e 1,1,1), enquanto isso, as forças do 
Mal deitam cartas de Lancelot no seu lado. Quando a Missão termina, o lado com o maior 
valor total ganha! 

 

Progressão do Mal 
Sempre que uma carta de Lancelot for tirada. Se uma quinta carta de 
Lancelot for deitada, a Missão termina de imediato. 

 

 

Acção Heróica 
Jogar uma carta de Combate Branca (ver Lancelot na página XIV). Se a quinta carta de uma full-house de cartas 
de Combate Brancas for jogada, a Missão termina de imediato. 

 

 

Condições de Vitória/Derrota 
Se a soma das cartas de Combate Brancas for maior do que a soma das cartas Pretas de Lancelot deitadas na Missão, o Cavaleiro 
Ganha. Qualquer outro resultado (incluindo um empate) é uma Derrota para o Cavaleiro. 

Esta Missão só pode ser tentada uma vez. Assim que seja completada (quer se ganha ou não), ela desaparece, sendo substituída 
pela Missão do Dragon (que está no outro lado do tabuleiro da Missão). 

 

Vantagens da Vitória 
O Cavaleiro presente na Missão, quando Lancelot é ganha, ganha um ponto de Vida, tira 
4 cartas Brancas do topo do Baralho de cartas; reivindica a Armadura de Lancelot e 
posiciona-a no seu Escudo de Armas; depois vai imediatamente para a Távola Redonda 
onde 1 nova Espada Branca é deitada. Vira este tabuleiro da Missão para o seu outro 
lado. 

 

Consequências da Derrota 
Adiciona 1 nova Espada Preta à Távola Redonda. Qualquer Cavaleiro presente nesta Missão, quando ela é 
perdida, perde 1 ponto de Vida e vai imediatamente de regresso para a Távola Redonda. Vira este tabuleiro 
da Missão para o seu outro lado. 

 

Relíquia: Armadura de Lancelot 
Poder: Sempre que o proprietário da Armadura do Lancelot tira uma carta Preta, ele tira as 2 cartas Pretas do topo, em sua 
substituição, guarda uma delas e posiciona a outra no fundo do Baralho das cartas Pretas. Ao contrário das outras relíquias, a 
armadura de Lancelot permanece com o Traidor depois de ele ter sido desmascarado. O poder da relíquia permanece assim, 
disponível para ele cada vez que escolhe em tirar uma carta Preta. A Armadura de Lancelot nunca pode ser “emprestada” ou 
passada para outro Cavaleiro. Ela permanece com o seu vencedor até à sua morte. É a única Relíquia que permanece com o seu 
proprietário, mesmo se ele for o Traidor desmascarado. 
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A Missão do Dragão 
 

Objectivo da Missão 
A Missão do Dragon só aparece quando a Missão por Lancelot tiver sido completada. Ao 
contrário da Missão por Lancelot, esta é uma Missão de Combate de Grupo, que irá requer 
com frequência vários Cavaleiros para juntarem forças. Os Cavaleiros têm de jogar 
progressivamente 3 conjuntos com 3 cartas de um tipo de cartas Brancas de Combate, de  
diferentes valores (por exemplo  1,1,1 2,2,2 e 4,4,4). Enquanto isso, as forças do Mal 
deitam cartas de Dragon no seu lado. Quando a Missão termina, o lado com o maior valor 
total ganha! 

 

Progressão do Mal 
Sempre que uma carta Dragon for tirada. Se uma quinta carta Dragon for deitada, a Missão termina de imediato. 

 

 

Acção Heróica 
Jogar uma carta de Combate Branca (ver Dragon na página XIV). Se a terceira carta do terceiro conjunto de 3 
cartas de um tipo de cartas  de Combate Brancas for jogada, a Missão termina de imediato. 

 

 

Condições de Vitória/Derrota 
No fim da Missão, os Cavaleiros ganham, se a soma das cartas de Combate Brancas for maior do que a soma das cartas Dragon 
deitadas na Missão. Qualquer outro resultado (incluindo um empate) é uma Derrota para os Cavaleiros. 

Uma vez ganha ou perdida, a Missão é removida do jogo. Qualquer futura carta de Lancelot/Dragon extraída, irá adicionar 
uma Máquina de Cerco em redor de Camelot, posicionada no lugar normal onde são colocados. 

 

Vantagens da Vitória 
Os Cavaleiros que estiverem presentes na Missão, quando Dragon é Derrotado, cada um ganha 2 
pontos de Vida, partilham 7 cartas Brancas do topo do Baralho de cartas; e regressam à Távola 
Redonda onde 2 novas Espadas Brancas são deitadas. Remove o tabuleiro do jogo. 

 

Consequências da Derrota 
Adiciona 2 novas Espadas Pretas à Távola Redonda. Qualquer Cavaleiro presente nesta Missão, quando ela 
é perdida, perde 2 pontos de Vida e vai imediatamente de regresso para a Távola Redonda. Remove o 
tabuleiro do jogo. 
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A Missão por Excalibur 
Objectivo do Missão 
A Missão por Excalibur é uma Missão de Grupo, ganha pelo movimento progressivo 
da lendária Espada para o lado do rio dos Cavaleiros (pintado a verde). O cavaleiro 
cuja acção, mover o Excalibur para o último lugar vitorioso do lado dos Cavaleiros, 
ganha a lendária Espada. 

 

Progressão do Mal 
O tirar de uma carta Excalibur provoca o avanço da Excalibur em um 
espaço para mais perto do esquecimento (o lado gelado do rio). 

 

 

Acção Heróica 
O descartar de uma carta Branca, quando se está em Excalibur, provoca o avanço da Espada em um espaço, para 
mais perto do lado dos Cavaleiros (pintado a verde). 

 

 

Condições de Vitória/Derrota 
O mover da Excalibur para qualquer dos lados do rio, faz terminar a Missão – com um vencedor se a Excalibur alcançar o lado 
dos Cavaleiros, com uma derrota se ela alcançar o lado do Mal. 

Quando a Excalibur é ganha (ou perdida), o tabuleiro da Missão é virado para o seu outro lado. Qualquer futura carta Preta de 
Excalibur extraída, irá adicionar uma Máquina de Cerco a Camelot, posicionada no lugar normal onde são colocados 

  

Vantagens da Vitória 
Qualquer Cavaleiro presente na Missão, quando a Excalibur é ganha, cada um 
deles, ganha 1 ponto de Vida. Eles também partilham 7 cartas Brancas tiradas 
do topo do Baralho de cartas; e quem tenha jogado a última Acção que 
trouxe o Excalibur para casa, ganha a famosa Espada e posiciona-a no seu 
Escudo de Armas. Os Cavaleiros vitoriosos regressam todos à Távola Redonda 
onde 2 novas Espada Brancas são deitadas. Vira este tabuleiro da Missão para o seu outro lado. 

 

Consequências da Derrota 
Adiciona 2 novas Espadas Pretas à Távola Redonda. Qualquer Cavaleiro presente nesta Missão, quando 
a Excalibur é perdida, perde 1 ponto de Vida e vai imediatamente de regresso para a Távola Redonda. A 
Excalibur é removida do jogo e posta fora de alcance para sempre! Vira este tabuleiro da Missão para o 
seu outro lado. 

 

Relíquia: Excalibur 
Poder: Enquanto um Cavaleiro apresentar o Excalibur, ele adiciona +1 ao resultado de qualquer Missão de Combate que ele 
esteja a participar. Para o fazer, adiciona 1 à soma das cartas de Brancas de Combate, assim como a qualquer combate contra as 
Máquinas de Cerco. Em qualquer momento do jogo, mesmo fora da sua vez de jogar, o Cavaleiro que detenha a Excalibur 
pode decidir em sacrificá-la, para cancelar qualquer tirar de uma carta Preta – Especial ou Standard. O Excalibur é a única 
maneira de impedir uma carta Preta Standard de entrar em jogo, em qualquer altura que ela seja tirada. Este sacrifício produz 
efeito imediatamente antes das consequências dessa carta Preta terem sido executadas. A Excalibur é depois consumida para 
sempre e removida do jogo. A Excalibur nunca pode ser “emprestada” ou passada a outro jogador. 
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A Missão pelo Cálice Sagrado 
Objectivo da Missão 
A Missão pelo Holy Grail é uma Missão de Grupo, ganha 
quando os Cavaleiros tiverem deitado com sucesso 7 Cartas 
Brancas do Grail, com a face virada para cima, na Missão 

 

Progressão do Mal 
Sempre que uma carta de Desolation, Despair ou Dark Forest tenha sido tirada. 

 

 

 

Acção Heróica 
Jogar uma carta do Grail (ver página XV). 

 

 

 

Condições de Vitória/Derrota 
Quando 7 cartas da mesma cor cobrirem a Missão, ela termina. Se todas essas cartas forem do Grail, os Cavaleiros ganham. Se 
todas as cartas forem uma combinação de Desolation e Despair, eles perdem a Missão (e o Holy Grail!). Quando o Grail é 
ganho (ou perdido), o tabuleiro da Missão é virado para o seu outro lado. Qualquer futura carta de Dark Forest, Despair ou 
Desolation extraída, irá adicionar uma Máquina de Cerco a Camelot, posicionada no lugar normal onde são colocados 

  

Vantagens da Vitória 
Qualquer Cavaleiro presente na Missão, quando o Holy Grail é ganho,  cada 
um deles, ganha 1 ponto de Vida. Eles também partilham 7 cartas Brancas 
tiradas do topo do Baralho de cartas; e quem tenha jogado a última Acção 
que ajudou a encontrar o Holy Grail, ganha-o e posiciona-o no seu Escudo 
de Armas. Os Cavaleiros vitoriosos regressam todos à Távola Redonda onde 3 
novas Espadas Brancas são deitadas. Vira este tabuleiro da Missão para o seu outro lado. 

 

Consequências da Derrota 
Adiciona 3 novas Espadas Pretas à Távola Redonda. Qualquer Cavaleiro presente nesta Missão, 
quando ela é perdida, perde 1 ponto de Vida e vai imediatamente de regresso para a Távola Redonda. 
O Holy Grail é também removido do jogo e perdido para sempre! Vira este tabuleiro da Missão para 
o seu outro lado. 

 

Relíquia: Holy Grail 
Poder: Em qualquer altura durante o jogo, se um Cavaleiro cair para zero pontos de Vida e por isso está preste a morrer, o 
proprietário do Holy Grail pode decidir em deixá-lo beber pelo Holy Grail. O beneficiário é imediatamente restabelecido e 
recupera os seus 4 pontos de vida Iniciais. Este poder, pode ser usado no Cavaleiro que detém o Grail, se for necessário. 

Uma vez usado, o Holy Grail desaparece imediatamente, e é removido do jogo. 
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Guerras com os Pictos e Saxões 
 

Objectivo da Missão 
As Guerras com os Pictos e Saxões são as duas similares, mas diferentes, Missões Perpétuas 
de Grupo. Nestas guerras, os Cavaleiros tentam deitar cartas de uma forma progressiva 
formando uma série ascende de 5 cartas Brancas de Combate (de 1 a 5), antes que 4 figuras 
guerreiras (Pictos ou Saxões, dependendo da Guerra que se esteja a combater), apareçam 
no tabuleiro.  

 

Progressão do Mal 
Sempre que uma carta de Saxão, Picto ou Mercenário 
sejam tiradas. Se uma quarta figura for posicionada no 
tabuleiro de uma das Guerras, essa Guerra é imediatamente perdida. 

 

Acção Heróica 
Jogar uma carta de Combate Branca (ver Pictos e Saxões na página XV). Se a quinta carta de uma série 
ascendente de 5 cartas Brancas de Combate for deitada no tabuleiro de uma das Guerras, essa Guerra é ganha de 
imediato. 

 

 

Condições de Vitória/Derrota 
A Vitória ou a Derrota é decidida em função de, se as 5 cartas necessárias para completar a série, ou as 4 figuras guerreiras do 
inimigo, alcançam o tabuleiro primeiro. Uma vez terminada a Missão, uma nova Guerra começa. 

 

Vantagens da Vitória 
Quaisquer Cavaleiros na Missão, quando os Pictos ou os Saxões são repelidos, cada um deles, 
ganha 1 ponto de Vida, partilham 4 cartas Brancas tiradas do topo do Baralho de cartas, e vão 
imediatamente de regresso para a Távola Redonda onde 1 nova Espada Branca é deitada. 

 

Consequências da derrota 
Adiciona 2 Máquinas de Cerco e 1 nova Espada Preta à Távola redonda. Qualquer Cavaleiro 
presente quando uma Guerra é perdida, cada um deles, perde 1 ponto de Vida, antes de 
voarem de regresso em relativa segurança para Camelot. 
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Camelot não é uma Missão normal, mas o verdadeiro coração do jogo. 

Se Camelot cair, todas as esperanças (e o jogo!) são perdidas. 

 

Camelot está divido em duas localizações diferentes: A Távola Redonda, e a Área de Cerco 
no lado de fora das muralhas. Por favor toma atenção que estas duas áreas formam uma 
única entidade para efeitos de movimentação (isto é, nenhuma acção é requerida para ir de 
um para o outro; eles são simplesmente dois lados da mesma localização). 

 

A Távola Redonda 
A Távola Redonda, dentro de Camelot, é onde as Espadas são deitadas durante todo o jogo, para 
registar o progresso dos Cavaleiros contra as forças do Mal. 

 

A Távola Redonda é também o lugar onde todos os Cavaleiros iniciam o jogo. 

 

 

Quando gastamos uma vez de jogar em Camelot, um Cavaleiro pode: 

 Permanecer na Távola Redonda, neste caso ele pode tirar 2 Cartas Brancas do Baralho de cartas (a menos que ele já 
tenha 12 ou mais cartas Brancas na mão); 

 OU visitar a Área de Cerco para tentar e destruir uma Máquina de Cerco. 

 

A Área de Cerco 
A Área de Cerco, localizada logo a seguir às muralhas de Camelot, do lado de fora, é a área onde as Máquinas de Cerco são 
posicionadas. 

Isto ocorre cada vez que: 

 Um jogador escolhe a sua Acção do Mal durante a fase de Progressão do Mal. 

 Um jogador tira uma carta Preta pertencente a uma Missão que já não está em jogo. 

Adicionalmente, sempre que uma Guerra com os Saxões ou Pictos é perdida, 2 Máquinas de Cerco são adicionadas à Área de 
Cerco. 

Uma das cartas de Morgan também adiciona 2 Máquinas de Cerco, se tirada e não contrariada. 

 

Para combater uma Máquina de Cerco, primeiro selecciona e joga tantas cartas de Combate quantas quiseres, tiradas da tua 
mão, para cima da mesa. Depois lanças o dado de 8 lados: 

 Se a soma das cartas Brancas de Combate que jogaste for maior do que o valor mostrado pelo dado, 
ganhaste o combate. Move a Máquina de Cerco para fora do tabuleiro e coloca-a de regresso à 
reserva. 

 Se a soma das cartas Brancas de Combate for mais baixa ou igual ao valor do dado lançado, Remove 1 
ponto de Vida do teu total, virando o teu dado de Vida para o próximo valor mais baixo. Se isto 
provocar que o valor vá para zero, tu morres (ver perder um ponto de vida). 

 

 

 

 

 

 

 

    Área Cerco 

Távola Redonda 
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Vitória em Camelot 
O jogo pára imediatamente depois da primeira Acção, na qual uma 12ª Espada seja deitada na Távola Redonda. 

Atenção que se várias Espadas forem deitadas, de uma só vez, durante a última Acção, o jogo pode terminar com mais do que 
doze Espadas na Távola Redonda. 

Se o Traidor ainda estiver vivo e não tenha sido detectado até este momento, ele revela a sua carta de Lealdade, e duas Espadas 
Brancas da Távola Redonda, são agora viradas para o seu lado Preto. 

As Espadas Pretas e Brancas da Távola Redonda são então contadas separadamente. Se o número de Espadas Brancas deitadas 
for maior do que o número de Espadas Pretas, os Cavaleiros (excepto o Traidor) ganham o jogo. Caso Contrário, eles perdem 
e o Traidor pode deleitar-se com a sua vitória. 

 

Súbita Derrota em Camelot 
Se em qualquer momento durante o jogo, existirem 7 ou mais Espadas Pretas na Távola Redonda, os Cavaleiros terão falhado a 
sua defesa por Camelot e perdem o jogo. 

Se em qualquer momento do jogo, uma 12ª Máquina de Cerco for deitada, Camelot cai, trazendo consigo a derrota dos 
Cavaleiros. 
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I
  

No Shadow over Camelot, cada jogador representa um Cavaleiro da Távola Redonda. 

Cada Cavaleiro tem a sua própria figura, e a sua própria folha de Escudo de Armas, no qual aparece: 

 Uma Ilustração do Cavaleiro; 

 O Poder Especial único do Cavaleiro; 

 Um resumo da vez de jogar do Cavaleiro; 

 Um lugar para o dado dos pontos de Vida, o qual reflecte a saúde e a vitalidade do Cavaleiro. 

 Os lugares designados para onde devem ser posicionadas as Relíquias, que o Cavaleiro pode ganhar durante as suas 
Missões (Excalibur, Holy Grail e Armadura de Lancelot). 

O verso de cada Escudo de Armas do Cavaleiro é usado se esse Cavaleiro for desmascarado como sendo o Traidor. 

Os Cavaleiros que estão preparados para defender Camelot são: 

 

 

Rei Artur (King Arthur) – Filho de Uther Pendragon 
Quando em jogo, o Rei Artur é que inicia o jogo. Qualquer jogador que entre a meio de um jogo, deve-se sentar ao seu lado 
esquerdo. 

Em qualquer altura do jogo, o Rei Artur pode passar uma carta Branca a qualquer outro Cavaleiro, independentemente da sua 
respectiva localização no tabuleiro do jogo. O receptor tem de retribuir com uma carta Branca em troca. Ambas as trocas são 
feitas com as faces das cartas viradas para baixo, para que os outros jogadores as não possam ver. 

 

 

Sir Galahad – Filho de Lancelot 
Durante a fase de acção Heróica da sua vez de jogar, Sir Galahad pode jogar uma carta Branca Especial, à sua escolha, como 
sendo uma Acção gratuita. Se o fizer, tem de escolher (ou tenha escolhido) uma acção diferente que a sua acção normal. 

 

 

Sir Gawain – Filho do Rei Lot 
Quando na Távola Redonda, se ele escolher em tirar cartas Brancas como a sua Acção Heróica, Sir Gawain tira 3 cartas em vez 
de 2. 

 

 

Sir Kay – Senescal do Rei Artur 
Se o Sir Kay estiver numa Missão onde um Combate termina, ele pode optar em jogar uma carta Branca de Combate, á sua 
escolha, depois de as cartas Pretas em jogo terem sido reveladas. O Sir Kay pode fazer isto mesmo se ele não tenha sido a 
última personagem a jogar uma carta de Combate, desde que ele ainda esteja na Missão no final do combate. O Sir Kay 
também pode usar o seu Poder Especial quando Combate uma Máquina de Cerco. 

 

 

Sir Palamedes – Cavaleiro Sarraceno 
Por cada Missão vitoriosa, em que ele esteja presente quando a Missão termina, o Sir Palamedes ganha um ponto de Vida 
adicional acima e para além do que possa ser garantido pelas vantagens de Vitória da Missão. Ele está ainda limitado ao 
máximo de 6 pontos de Vida. 
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Sir Percival– Filho de Pellinore 
Durante a sua fase de Progressão do Mal, Sir Percival pode olhar para a carta Preta do topo do Baralho das cartas, antes de 
decidir qual a acção do Mal que vai escolher. Se for o proprietário da Armadura de Lancelot, Sir Percival tira 2 cartas Pretas e 
posiciona 1 no fundo do Baralho das cartas Pretas, antes de decidir se irá jogar a outra carta, ou a coloca de regresso ao seu 
lugar e escolhe outra Acção do Mal, em substituição. 

 

 

Sir Tristan de Lyonesse 
Sempre que o Sir Tristan abandona a Távola Redonda, fá-lo sem qualquer custo de uma acção. A sua acção Heróica Standard, 
nessa vez de jogar, não pode ser outro Movimento. 

 

 

O Traidor 
O traidor é um Cavaleiro cuja fidelidade está agora com as forças do Mal (uma vez ditada pela sorte do tirar de cartas quando 
as cartas de Lealdade são distribuídas no início do jogo). 

Durante as primeiras jogadas do jogo, o Traidor joga a sua personagem com qualquer Cavaleiro normal o faz, enquanto 
trabalha secretamente contra os seu companheiros Cavaleiros, sem aumentar a sua suspeição. 

Quando existirem 6 ou mais Máquinas de cerco em redor de Camelot, ou 6 Espadas deitadas na Távola Redonda, acusações 
podem ser feitas a quem possa ser o Traidor. 

Se um Cavaleiro (correctamente) acusar o Traidor, o acusado tem de revelar imediatamente a sua verdadeira natureza, através 
do virar das sua carta de Lealdade, e o seu Escudo de Armas para o seu lado de desleal. 

O traidor tem agora de descartar todas as suas cartas, virar o seu Escudo de Armas para o seu lado de Traidor e remover a sua 
miniatura do tabuleiro do jogo, posicionando-a à sua frente. 

Se ele detiver a Excalibur ou o Holy Grail, essas Relíquias são agora perdidas para todos e removidas do jogo. O Traidor pode 
reter a Armadura de Lancelot se a tiver. 

O Traidor também descarta o seu dado de Vida, o qual ele não vai precisar mais dele. 

A partir de agora, até ao final do jogo, o Traidor trabalha nas “Shadows”, fora do alcance de todos os outros Cavaleiros. 

Depois de ter sido exposto, o Traidor segue agora as instruções do verso do seu Escudo de Armas, no lugar de jogar uma 
jogada regular.  

Assim ele: 

 Pega numa carta Branca de forma aleatória da mão de um jogador à sua escolha e descarta-a imediatamente; 

E 

 Adiciona uma Máquina de Cerco a Camelot OU tira (e imediatamente joga) uma carta Preta do topo do 
Baralho das cartas Pretas. 
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II
Existem três grandes categorias de cartas no “Shadow over Camelot”: 

 As cartas de Lealdade, uma das quais é dada a cada Cavaleiro no início do jogo para determinar a sua lealdade (a Camelot, 
quando Leal, ou às forças do Mal, quando um Traidor). 

 As Cartas Brancas, reconhecidas pela sua borda em Branco, representam as “Boas” Personagens ou eventos que 
normalmente ajudam os Cavaleiros durante as suas Missões. 

 As Cartas Pretas, reconhecidas pela sua borda Preta, são maus presságios para os Cavaleiros (todavia boas noticias para o 
Traidor!), uma vez que elas ajudam a propagar o Mal por toda a parte. 

 

Em cada um dos conjuntos de cartas Pretas e Brancas, existem alguns subconjuntos: 

 Cartas Especiais. Um punhado de cartas Pretas e Brancas são cartas Especiais, referenciadas como Brancas Especiais ou Pretas 
Especiais. Elas são reconhecidas pelos seus diferentes símbolos no topo de cada carta, As Brancas Especiais são normalmente 
jogadas como uma Acção Heróica (ver Jogar uma carta Branca Especial – página XVI), enquanto as Pretas Especiais são 
tipicamente desencadeadoras de eventos sempre que são tiradas (ver Pretas Especiais – página X). 

As cartas Pretas e Brancas regulares são por vezes referenciadas como cartas Standard. Varias delas também pertencem a um 
subtipo específico, a saber: 

 Cartas de Combate: Todas as cartas Brancas de Combate, o Cavaleiro Preto, as cartas Pretas de Lancelot & Dragon são todas 
referenciadas como cartas de Combate. Elas são reconhecidas pelo valor numérico desenhado nos seus cantos, os quais 
indicam a força da carta quando jogada em Missões de Combate ou em combate contra uma Máquina de Cerco. 

 Cartas Específicas – Missões: Quando uma carta (Standard ou Especial) está vinculada a alguma Missão ou Missões 
específicas, o ícone dessa Missão é mostrado na carta, mais frequentemente no canto superior. Quando esse espaço está 
indisponível, como é o caso das cartas Especiais e cartas de Combate, os ícones das Missões são mostrados no centro da 
própria carta, acima da área do texto. 

 

Algumas Regras Importantes sobre as Cartas 

Um jogador não tem nenhum limite para o número de cartas Brancas que pode guardar na mão, mas se ele tiver 12 ou mais, 
ele não pode escolher em tirar 2 cartas Brancas como a sua escolha de Acção Heróica, quando está em Camelot. 

Um jogador nunca pode revelar as cartas que tem na mão aos outros jogadores, Ele só pode discutir as suas cartas em geral, 
não em termos específicos (ver Uma Palavra sobre Colaboração – página VIII). 

A carta de Lealdade de um jogador permanece sempre secreta dos outros jogadores, a menos que o jogador seja forçado a 
revelá-la para responder a uma Acusação. 

Se qualquer dos Baralhos de cartas Pretas ou Brancas se esgotar durante o decurso do jogo, o respectivo monte das cartas 
descartadas é imediatamente embaralhado para formar um novo Baralho de cartas; e o monte das cartas descartadas e o 
Baralho de cartas da outra cor é também imediatamente embaralhado para formar um novo Baralho de cartas. 
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Brancas Standard 
Carta de Combate (51 cartas: 14 de um, 12 de dois, 10 de três, 8 de quatro e 7 de cinco). 

Tipo: Carta de Combate. 

As cartas de Combate são jogadas durante a Fase de Acção Heróica de um jogador. 

Uma única Carta de Combate pode ser jogada em qualquer das Missões do Cavaleiro Preto, Dragon, Lancelot e 
Guerras com os Pictos e os Saxões, durante a fase de Acção Heróica de um jogador, desde que o Cavaleiro do 
jogador esteja na Missão, e o valor da carta de Combate vá ao encontro dos requisitos da Missão que está a jogar 

(respectivamente, um duplo par, um triplo de 3 de um tipo, um full-house, ou uma ordem ascendente). 

Varias cartas Brancas de Combate podem ser jogadas em simultâneo, em qualquer combinação, para combater uma Máquina 
de Cerco em Camelot. Três cartas de Combate de valor idêntico (por exemplo 1,1,1) podem ser jogadas como uma Acção 
Heróica para voltar a ganhar um ponto de Vida. 

 

 

Carta do Grail (18 cartas todas iguais). 

Tipo: Missão do Holy Grail 

A carta do Grail é jogada como uma única carta para cima do tabuleiro da Missão do Holy Grail, durante a fase 
da Acção Heróica de um jogador, se o Cavaleiro do jogador estiver nessa Missão. 

A carta do Grail é sempre jogada no primeiro lugar de carta, mais perto da Relíquia (Relic) do Holy Grail. 

 

 
 

Se não existir nenhum lugar disponível, mas alguns desses lugares estão preenchidos com cartas Despair (ou Desolation), a 
carta não é deitada no tabuleiro, mas em vez disso, é usada para descartar a carta Despair (ou Desolation) que esteja mais perto 
do Holy Grail. 

 
 

Se a Missão do Holy Grail estiver terminada, as cartas do Grail podem ainda ser usadas como descartadas (quer como única 
carta descartada para avançar a Excalibur, ou em grupos de três para que o jogador se cure a si próprio). 
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Brancas Especiais 

 

Carta de Convocação (Convocation) (1 Carta) 

Quando jogada, esta carta permite a qualquer ou a todos os Cavaleiros (se eles escolherem) de regressarem 
imediatamente a Camelot, fora da vez de jogar e sem nenhum custo. Por cada Cavaleiro agora em Camelot, 
uma carta Branca é tirada e deitada com a face virada para cima; estas cartas são partilhadas segundo o critério 
pelos jogadores participantes. Se nenhum acordo for alcançado, as cartas são baralhadas e dadas 
aleatoriamente aos jogadores. 

 

 

Carta de Destino (Fate) (1 Carta) 

Se o jogador desta carta for Leal, todos os Cavaleiros vivos tiram uma carta Branca para a sua mão. Desde que 
a sua identidade permaneça desconhecida, o Traidor pode escolher em jogar esta carta, como um Cavaleiro 
Leal e convencer os seus companheiros Cavaleiros da sua honestidade! 

Se o jogador desta carta for o Traidor e ele escolher em jogar esta carta para revelar a sua verdadeira natureza, 
ele mostra a sua carta de Lealdade aos outros e vira o seu Escudo de Armas sobre o lado do Traidor. Os seus 
oponentes estão tão perturbados por esta traição, que têm de imediatamente descartar 2 (ou menos, se eles 
não tiverem 2) cartas Brancas à sua escolha para cima do monte das cartas descartadas. 

Se quiser, o Traidor pode jogar esta carta na sua vez de jogar, mesmo antes do momento normal em que 
poderá vir a ser acusado (isto é, antes de existirem 6 Máquinas de Cerco em redor de Camelot ou 6 Espadas na 
Távola Redonda). 

 

 

Carta de Heroísmo (Heroism) (1 Carta) 

Quando jogada, esta carta é deitada na Missão que o jogador escolher, excepto para Camelot e as suas 
Máquinas de Cerco. Ela permanece até que a Missão seja ganha (ou perdida), nesse momento a carta 
automaticamente adiciona uma Espada adicional da cor do lado vitorioso. 

 

 

Carta da Dama do Lago (Lady of the Lake) (1 Carta) 

Se a Missão de Excalibur não tenha sido ainda completada, quando esta carta é jogada, a Excalibur move-se 
em um espaço para mais perto do lado do rio dos Cavaleiros. Se a Missão por Excalibur já tiver terminado, o 
jogador da carta ganha, em vez disso, 2 pontos de Vida adicionais. Os pontos de Vida do jogador podem 
exceder os seus 4 pontos iniciais, mas nunca mais do que 6. Esta carta pode ser jogada independentemente da 
localização onde o seu proprietário se encontra actualmente. 

 

 

Carta do Merlin (7 Cartas) 

O jogador desta carta pode usá-la, durante a sua vez de jogar, para: 

 Remover 1 Máquina de Cerco de Camelot, colocando-a de regresso à Reserva; ou 
 Remover a última carta Preta Standard jogada em qualquer Missão à sua escolha (por exemplo, a 

última carta de Combate jogada no Cavaleiro Preto, Lancelot ou no Dragon, ou a última carta 
Despair jogada no Holy Grail); ou 

 Remover um guerreiro da Missão de Guerra (Saxão ou Picto) à sua escolha. 
Adicionalmente, um ou mais jogadores podem usar 3 cartas Merlin, fora da vez de jogar, se necessário, para 
instantaneamente cancelarem uma carta Preta Especial (mas não uma Standard), que estava prestes a entrar 
em jogo, como consequência da Progressão do Mal. As três cartas de Merlin são jogadas depois da carta 
Especial Preta ter sido tirada e revelada, mas antes que ocorra qualquer dos seus efeitos. As 3 cartas de Merlin e 
Pretas Especiais que eles cancelam são depois descartadas. 

 

 

Carta do Mensageiro (Messenger) (1 Carta) 

Quando jogada, esta carta permite ao seu jogador em passar até 3 Cartas Brancas a um jogador à sua escolha, 
independentemente da sua respectiva localização. Quando jogada pelo Rei Artur, esta carta não interfere com 
o Poder Especial do Rei Artur e pode ser jogada em conjugação com ele, para passar até 4 cartas para um 
jogador ou em dar ao Rei Artur a possibilidade, dentro da mesma vez de jogar, em passar 1 carta a um 
Cavaleiro e até 3 cartas a outro, dentro da mesma vez de jogar.  
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Carta de Devoção (Piety) (1 Carta) 

Esta carta dá ao seu proprietário uma escolha:  

 Adicionar 3 pontos de Vida ao seu total actual (até ao máximo de 6); ou 
 Em dar 1 ponto de Vida a cada um dos outros Cavaleiros (vivos). Mesmo se suspeitares que outro 

Cavaleiro possa ser o Traidor, a menos que ele esteja desmascarado, ele recebe 1 ponto de Vida. 
 

 

Carta de Clarividência (Clairvoyance) (1 Carta) 

Esta carta dá-te a possibilidade de tirares as primeiras 5 cartas do topo do Baralho de cartas Pretas, olhar para 
elas, e rearranjar as cartas pela ordem à tua escolha antes de coloca-las de regresso ao topo do Baralho das 
cartas. Em nenhum momento podes comunicar qualquer informação específica obtida (por exemplo, nome 
ou valor das cartas) aos outros jogadores.  

 

 

Carta de Reforços (Reinforcements) (1 Carta) 

Quando jogada, esta carta deixa-te tirar 3 cartas Brancas para a tua Mão, independentemente da tua 
localização ou número de cartas Brancas da tua mão. Em alternativa, podes optar por usar a carta para deixar 
cada um dos Cavaleiros, excepto tu, tirar 1 carta Branca para a sua mão, independentemente da sua localização, 
número de cartas na mão ou Lealdade. 

 

Pretas Standard 

 

Carta do Cavaleiro Preto (Knight Black) (11 Cartas, 5 de um, 3 de três, 2 de cinco e 1 de sete) 

Quando tirada, esta carta tem de ser posicionada no primeiro lugar de carta vazio na Missão do Cavaleiro 
Preto. Se for posicionada, com a face virada para baixo, sem que os outros jogadores vejam o valor, esta carta 
deixa-te tirar uma carta Branca em compensação. 

Se a carta preencher o quarto e último lugar do lado do Cavaleiro Preto, o torneiro termina imediatamente. 
As cartas Pretas são baralhadas, antes de serem somadas e comparadas com a soma das cartas Brancas de 
Combate jogadas, se existir alguma. Se o valor das cartas Brancas for maior, o torneio é ganho, caso contrário 
é perdido. Todas as cartas são depois descartadas. 

 

 

Carta da Desesperança (Despair) (15 Cartas) 

Quando tirada, esta carta tem de ser posicionada no primeiro lugar de carta disponível, o mais longe possível 
da miniatura do Holy Grail (mais perto da Derrota – Defeat). 

 
Se não existirem lugares disponíveis, mas alguns estão preenchidos com as cartas do Grail, a carta não é 
deitada no tabuleiro, mas em vez disso, é usada para descartar a carta do Grail mais afastada do Holy Grail. 

 
Se a Missão do Holy Grail não estiver em jogo, adiciona uma Máquina de Cerco a Camelot. 

 

 

Carta da Excalibur (15 Cartas) 

Tipo: Missão por Excalibur 

Quando Tirada, esta carta força a Excalibur a mover-se em um espaço para mais perto do esquecimento (o 
lado gelado do rio). 

Se a Missão por Excalibur não estiver em jogo, adiciona uma Máquina de Cerco a Camelot. 
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Carta de Lancelot/ Dragon (11 Cartas) 

Tipo: Carta de Combate 

Lado Esquerdo: Missão por Lancelot (4 cartas de um, 3 de três, 3 de cinco e 1 de sete) 

Lado Direito: Missão do Dragon (4 cartas de cinco, 3 de sete, 3 de nove e 1 de onze) 

Quando jogada, esta carta tem de ser posicionada no primeiro lugar de carta vazia na Missão por Lancelot 
(se em jogo), ou na Missão do Dragon (se em jogo). Quando jogada, com a face virada para baixo, sem 
que os outros jogadores vejam o valor, esta carta deixa-te tirar uma carta Branca em compensação. 

Se esta carta for a quinta carta jogada de Lancelot/Dragon, a Missão termina de imediato. As cartas Pretas 
são baralhadas, antes de serem somadas e comparadas com a soma das cartas Brancas de Combate jogadas. 
Se o valor das cartas Brancas for maior, a Missão é ganha, caso contrário, ela é perdida. Todas as cartas são 
depois descartadas. 

Se nenhuma das Missões Lancelot e Dragon estiverem em jogo, adiciona uma Máquina de Cerco a 
Camelot. 

 

 

 

Carta de Mercenários e Cartas de Guerra com os Pictos e Saxões (Mercenaries, Picts and Saxons War) 

 (4 de cada) 

Tipo: Missões da Guerra com os Pictos e/ou Guerra com os Saxões 

Quando tiradas, todas estas cartas vão forçar-te a tirar uma figura de guerreiro da Reserva (Picto se for a 
Guerra com os Pictos, Saxão se for a Guerra com os Saxões e à tua escolha se forem Mercenários) e 
posiciona-a na Missão respectiva. Uma vez colocada a figura, a carta é descartada. 

Se esta carta adicionar uma quarta figura à Guerra, a Guerra é perdida e todas as cartas e figuras da Guerra 
são descartadas. 

 

Pretas Especiais 

 

Carta da Desolação (Desolation) (2 Cartas) 

Tipo: Missão do Holy Grail 

Quando jogada, esta carta vai forçar-te a descartar a carta Grail deitada mais longe da relíquia do Holy 
Grail, a carta Desolation é depois deitada na Missão como de uma carta regular de Despair se tratasse. 

Se não existir nenhuma carta Grail para remover, apenas joga esta carta como uma carta Despair. Se a 
Missão do Holy Grail já não estiver em jogo, adiciona uma Máquina de Cerco a Camelot. 

 

 
 

Carta de Floresta Negra (1 carta) 

Tipo: Missão do Holy Grail 

Quando jogada, esta carta tem de ser imediatamente posicionada na Missão do Holy Grail. Mais nenhuma 
carta de Grail pode ser posicionada até que outra Missão tenha sido ganha (excepto Camelot e Máquinas 
de Cerco). Quando essa vitória tenha sido alcançada, descarta esta carta e retoma o jogar normal do Holy 
Grail. 

Atenção que as Cartas de Despair e Desolation ainda são jogadas normalmente; só as cartas do Grail é que 
não podem ser jogadas enquanto a carta Dark Forest estiver no tabuleiro. 

 

 

Carta de Guinevere (1 carta) 

Quando jogada, esta carta imediatamente envia todos os Cavaleiros para Camelot, independentemente da 
sua Lealdade, localização ou vez de jogar. Os Cavaleiros não recebem nenhuma carta Branca, e o jogador 
que tirou a carta Guinevere vê a sua vez de jogar terminar de imediato. 

Se algum dos Cavaleiros for forçado a abandonar a sua Missão Solitária, tens de remover todas as cartas 
Brancas dessas Missões penalizadas, assim que os Cavaleiros as deixem. 
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Carta da Bruma de Avalon (Mists of Avalon) (1 carta) 

Depois desta carta ter sido tirada, para o que resta do jogo, uma Espada Preta adicional irá ser deitada na 
Távola Redonda por cada Missão perdida. 

 

 
 

Carta do Mordred (1 Carta) 

Tipo: Missões dos Pictos e Saxões 

Quando tirada, esta carta tem de ser posicionada quer na Guerra com os Saxões ou quer na Guerra com os 
Pictos, a escolha é do jogador. Ganhar uma Missão com o Mordred associado a ela, requer agora uma 
carta de Combate adicional de valor 5 a ser jogada (isto é 1,2,3,4,5, 5). Uma vez ganha (ou perdida) a 
Guerra, o Mordred é descartado juntamente com as outras cartas. 

 

 

Carta Morgan (5 cartas) 

Tipo: Várias Missões 

Atenção que, cada uma das cinco cartas Morgan tem um efeito diferente no jogo: 

 1ª Morgan: Cada Cavaleiro perde imediatamente 1 ponto de Vida, independentemente da sua Lealdade 
ou localização no jogo. 

 2ª Morgan: Um Cavaleiro com, pelo menos 3 cartas Brancas na mão, pode sacrificar voluntariamente 3 
Brancas descartando-as; ou todos os Cavaleiros com, pelo menos 1 Branca na mão, têm cada um deles, 
descartar 1 carta, independentemente da sua Lealdade ou localização no jogo. 

 3ª Morgan: Tira e joga de imediato as 3 primeiras cartas Pretas que estão no topo do Baralho das cartas 
Pretas. 

 4ª Morgan: Adiciona imediatamente 2 Máquinas de Cerco em Camelot. 

 5ª Morgan: Um Cavaleiro pode voluntariamente perder 2 pontos de Vinda de uma vez; ou todos os 
Cavaleiros com 1 ou mais cartas Brancas na mão têm, cada um deles, descartar 1 carta, 
independentemente da sua Lealdade ou localização no jogo. 

 

 

Carta Vivien  

Tipo: Preta Especial 

A Vivien impede qualquer carta Merlin de ser jogada (quer como uma única carta durante a Acção 
Heróica de um jogador, ou quando jogadas em conjunto de três para cancelar uma Preta Especial) até que 
a próxima Missão seja ganha. Ganhar um combate contra uma Máquina de Cerco não conta como uma 
Missão ganha, para este propósito.  

Atenção que a Vivien pode ainda ser cancelada por 3 cartas Merlin no preciso momento que ele entra em 
jogo, uma vez que o poder de Merlin irá ter efeito antes da força da Vivien. 

 

 

 

 
 


