Lancelot: wariant drugi
Wartiant ten jest podobny do pierwszego
(zawartego w instrukcji gry) z tą różnicą, że
zmiana strony przez Lancelota jest z góry wiadoma. Dodatkowo, Zły Lancelot musi zagrywać
kartę Porażki podczas każdej Misji, w której
będzie brał udział.
W fazie Przygotowania gry:
Zanim rozdacie graczom karty Postaci, weźcie
obie karty Postaci Lancelota i zastąpcie nimi jedną
kartę Lojalnego podannego Artura (ale nie Merlina) oraz jedną kartę Poplecznika Mordreda
(ale nie Skrytobójcę).
Z kart Lojalności Lancelota utwórzcie talię
7 kart z 5 kart „Brak zmiany” (pustych)
oraz 2 kart „Zmiany strony”. Potasujcie tę
talię i ułóżcie rewersem do góry obok
planszy Misji.

W fazie Ujawnienia:
Zły Lancelot nie otwiera oczu, kiedy robią to
pozostali Źli. Zamiast tego wyciąga kciuk, aby
poznali oni jego tożsamość.
W trakcie rozgrywki obowiązują następujące
zmiany:
Na początku gry należy odkryć 5 wierzchnich
kart z z talii Lojalności Lancelota, a następnie
ułożyć je obok planszy Misji tak, aby zrozumiała
była ich kolejność. Karty te określają, kiedy
– jeśli w ogóle – Lancelot zmieni stronę.
Począwszy od pierwszej, każda karta
odpowiada kolejnej rozgrywanej Misji.
Jeśli Lancelot ma zmienić stronę, to
dzieje się to na samym początku rundy
- Lancelot zmienia swoją lojalność
i przechodzi na drugą stronę. Obaj
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gracze posiadający kartę Lancelota w sekrecie zmieniają swoją
lojalność - Dobry staje się Zły
i odwrotnie. Zmiana ta dotyczy
wszystkich aspektów gry.
Uwaga! Gracze pod żadnym
pozorem nie odkrywają swoich
kart Postaci, ani się nimi nie
zamieniają.
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W Fazie Misji:
Gracz, który aktualnie jest Złym Lancelotem
nie ma wyboru – jeśli bierze udział w Misji,
musi zagrać kartę Porażki. Aktualny Dobry
Lancelot musi w normalny sposób zagrać
kartę Sukcesu.
Możliwe jest, że podczas gry Lancelot
zmieni w ten sposób stronę raz, dwa razy
albo wcale.
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Lancelot: wariant trzeci
Wariant ten rekomendujemy tylko dla większych grup.
W przeciwieństwie do pozostałych dwóch wariantów,
Dobry i Zły Lancelot nie zmieniają stron w trakcie gry,
natomiast wiedzą o sobie nawzajem.
W fazie Przygotowania gry:
Zanim rozdacie graczom karty Postaci, weźcie obie karty
Postaci Lancelota i zastąpcie nimi jedną kartę Lojalnego
podannego Artura (ale nie Merlina) oraz jedną kartę
Poplecznika Mordreda (ale nie Skrytobójcę).

W fazie Ujawnienia:
Zły Lancelot na normalnych zasadach otwiera
oczy, aby poznać pozostałych Złych. Pod koniec
fazy Ujawnienia, należy dodać jeszcze następujący krok:
„Lanceloci: Otwórzcie oczy, aby poznać swojego
odpowiednika.”
„Lanceloci: Zamknijcie oczy”.
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