
Pregatirea jocului 

Fiecare jucator alege 2 carduri cavaler, partea inferioara si le 
aseaza in fata sa. 

Nota: Jucatorii pot alege cartonase in aceeasi culoare ca si 
partenerul de joc.

Cartonasele ramase se 
amesteca si se aseaza 
intr-un teanc, cu fata in 
jos, pe masa de joc.  

1 Reguli

Cel mai tanar dintre 
jucatori ridica un cartonas 
din teancul de pe masa. 

Daca acel 
cartonas 
este…

1b Card cavaler inferior
Daca ai ridicat un card cu 

partea inferioara a 
cavalerului, pastreaza       

cartonasul. 
 

Jocul 
continua… 

1c Cartonas decor
Daca ai ridicat un card din cele 6 
cartonase care afiseaza decorul, 

pune-l pe masa cu fata in sus.  
Jocul continua cu urmatorul participant. 
Alte cartonase decor,  trase in timpul jocului se 
adauga unul langa altul pana cand imaginea este 
completa, marcand sfarsitul jocului. 

1e Cartonas dragon adormit

Daca ai ridicat Dragonul adormit, cavalerii speriati se 
furiseaza pe langa dragon.  

Daca sunt cavaleri completi 

in mijlocul mesei de joc, ii poti adauga in colectia de cartonase 
din fata ta, iar catonasul cu Dragon adormit il pui in teancul de 
carti eliminate. Daca nu sunt cavaleri in mijlocul mesei de luat, 
pune Dragonul adormit in teacul de carti eliminate. 

Jocul continua cu urmatorul participant.  

Ia aminte! 

Cand iti vine randul sa ridici un cartonas, poti 
lua un cartonas din teancul de joc (cele cu fata 
in jos). Daca ultimul cartonas din teancul 
cartilor eliminate reprezinta jumatatea 
superioara a imaginii unui cavaler si se 
potriveste  cu un card din fata ta reprezentand 
jumatatea inferioara a unui cavaler, il poti lua  
si completa cavalerul.  

Nota: Jucatorii nu pot ridica catonase cu 
dragoni din teancul de carti eliminate. 

Cati cavaleri nobili vei reusi sa aduni? 
Potriveste si aduna cat mai multi cavaleri, dar fii cu ochii pe 

dragon, s-ar putea sa iti sperie cavalerii! 

• 20 carduri cavaler, partea superioara • 20 carduri cavaler, partea inferioara

• 6 dragoni vigilenti   4 dragoni adormiti • 6 carduri decor
Continut 

1a Card cavaler superior

Daca ai ridicat un card cavaler reprezentand 
jumatatea superioara si are aceeasi culoare cu 
jumatatea inferioara a unuia  
din cardurile tale de pe masa,  
atunci vei pastra cardul si vei  
completa imaginea cavalerului.  

Jocul continua… 
Daca ai ridicat un cartonas cu partea 
superioara a unui cavaler si acesta nu se 
potriveste cu nici unul din cardurile 
tale, pune-l pe masa cu fata in sus, 
intr-un alt teanc langa cel initial.  
Jocul continua cu urmatorul 
jucator.  

1d Cartonas dragon treaz
Mijlocul mesei ! 

Daca ridici un cartonas cu imaginea unui dragon 
treaz,,acesta ii va pune pe fuga pe cavaleri. 
Daca ai cel putin un cavaler complet in fata ta, 
plaseaza-l atunci in mijlocul mesei, iar cartonasul 
cu dragon treaz in teancul de carti eliminate. 
Daca nu ai niciun cavaler  
complet, pune cartonasul cu 
dragon in teancul de carti 
eliminate. 
Jocul continua cu urmatorul  
participant. 

Nota: Chiar daca ai mai multi 
cavaleri completati, doar un singur 
dragon o ia la fuga!

2 Castigatorul!

Castiga cel care are cei mai multi 
cavaleri intregi in momentul in 
care imaginea scena cu castelul 
este completata. 

Nota: Se considera remiza daca sunt 
cel putin doi jucatori cu acelasi numar 
de cavaleri.

Cavaleri si dragoni 




