
 

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK (GYIK) 

(a játék BGG fórumának hozzászólásai alapján) 

 

1. Olvasd el a szabályokat! Olvasd el kétszer! 

 A legtöbb kérdésedre megtalálod a választ! 

2. Ha valóban úgy érzed, hogy változtatni szeretnél egy 

szabályon, tedd meg! 

3. Mindig legyen nálad elegendő víz!  

 

A SIVATAG 
 

KÉRDÉS. A Sivatag előkészítése során az Oázisokat és a Zuha-

nás helyszínét a Szabálykönyvben megtalálható képen látható 

helyeken kell elhelyezni vagy véletlenszerűen? 

VÁLASZ. Véletlenszerűen. A kép egy lehetséges változatát mu-

tatja a lapkák véletlenszerű lerakásának. 

 

KÉRDÉS. Lehetséges az, hogy az előkészítés során egy Homok-

jelző kerül a Zuhanás helyszínére? 

VÁLASZ. Igen. 

 

KÉRDÉS. Úgy tűnik, hogy a Zuhanás helyszínét ásva Felszere-

léshez juthat egy Kalandor. Igaz ez? 

VÁLASZ. Igen. Ez egy „garantált” felszerelés az első fordulóban, 

igaz taktikai szempontból nem a legcélszerűbb egy cselekvést 

erre „pazarolni”, miközben a fő cél a nyomok felkutatása. 

 

KÉRDÉS. A Vihar pakliban már csak 2 lap maradt és 3 lapot kell 

húznom. Húzok 2 lapot, majd megkeverem az eldobott lapokat és 

onnan húzom a 3. lapot? 

VÁLASZ. Nem. A „húzol egy kártyát, végrehajtod a lapon talál-

takat és eldobod a kártyát” elv érvényesül. Tehát húzol egy lapot, 

végrehajtod, eldobod, majd felhúzod az utolsó lapot, végrehajtod 

és eldobod, ezek után megkevered az egész eldobott paklit és 

felhúzod a legfelső lapot, végrehajtod és eldobod. 

 

KÉRDÉS. Az utolsó játékos a 4. cselekvésére érkezett meg a Fel-

szállóhelyhez, rendelkezésünkre áll az összes alkatrész. Húznunk 

kell ebben az esetben is Viharkártyákat és végrehajtani a kártyák 

tartalmát a győzelmünk előtt? 

VÁLASZ. Nem. Azonnal nyertek, amint az összes alkatrész és az 

összes játékos a Felszállóhelyen van. 

 

KÉRDÉS. Felvehetek egy alkatrészt a lapkáról, ha azon van egy 

Homokjelző? 

VÁLASZ. Egy jelzőnél még igen. 

 

KÉRDÉS. Mozgathat a Vihar olyan lapkát is, amelyen Kalandor 

tartózkodik? 

VÁLASZ. Igen. 

 

KÉRDÉS. Az egyik alkatrész egy olyan kiásott lapkán van, amin 

van egy Homokjelző. El kell távolítanom azt az egy jelzőt, hogy 

felvehessem az alkatrészt? 

VÁLASZ. Nem. Alkatrészek minden esetben felvehetők a kiásott 

lapkákról, ha az nincs blokkolva (blokkolás = 2 vagy több Ho-

mokjelző). 

 

KÉRDÉS. Az egyik alkatrész egy olyan lapkán van, ami még 

nem került kiásásra és van egy Homokjelző is. El kell távolíta-

nom azt az egy jelzőt, hogy felvehessem az alkatrészt? 

VÁLASZ. Igen. Az alkatrészek csak kiásott lapkákról vehetőek 

fel és egy lapkát csak abban az estben tudsz kiásni, ha már nincs 

rajta egy Homokjelző sem. 

 

KÉRDÉS. Felvehetem-e egyszerre a Vihar lapokat és kijátszha-

tom-e azokat tetszés szerinti sorrendben? 

VÁLASZ. Nem. Egyszerre egy lapot veszel fel a pakliból és vég-

rehajtod a felvett lap hatását, majd jön a következő lap. 

 

KÉRDÉS. Ha egy lapka többször is mozgatásra került ugyanab-

ban a körben, akkor minden egyes mozgatása után rakunk rá Ho-

mokjelzőt? 

VÁLASZ. Igen. 

 

KÉRDÉS. Cselekvésbe kerül-e az Égi Jármű összeszerelés és a 

sivatag elhagyása? 

VÁLASZ. Nem. Amint az összes játékos és az összes alkatrész a 

Felszállóhelyen van, a csapat nyert! 

 

KÉRDÉS. Ha nincs Vízhordó a csapatban tényleg csak 3 lehető-

ségünk van vizet szerezni? 

VÁLASZ. Igen. 

 

KÉRDÉS. A bármikor („at any time”) jelenti azt is, hogy nem 

csak az én körömben? 

VÁLASZ. Igen. 
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KÉRDÉS. Ha fel akarom venni az egyik alkatrészt, akkor azon a 

lapkán kell állnom, amin az alkatrész van? 

VÁLASZ. Igen. 
 
KÉRDÉS. A Felszállóhely megvéd-e az Erős Napsugárzástól? 

VÁLASZ. Nem. 
 
KÉRDÉS. Ha eltüntettem egy lapkáról a rajta lévő Homokjelzőket 

az kiásottnak minősül? 

VÁLASZ. Nem. A lapka megtisztítása egy jelzőtől egy cselekvés-

nek minősül. A megtisztított lapka kiásása egy más típusú cselek-

vésnek minősül. Homokjelzővel rendelkező lapkát először meg 

kell tisztítani, majd ki kell ásni. 
 
KÉRDÉS. Ki tudsz ásni egy olyan lapkát is, ami a tartózkodási 

helyed mellett van? 

VÁLASZ. Nem. Csak akkor ásható ki egy lapka, ha a Kalandorod 

rajta áll. 

 

KÉRDÉS. Egy Kalandor egynél több alkatrészt is vihet magával? 

VÁLASZ. Igen. 
 
KÉRDÉS. Minden Homokjelzőt el kell távolítanom a lapkáról, 

hogy fel tudjam venni a rajta található alkatrészt? Minden Homok-

jelzőt el kell távolítanom a Felszállóhelyről, hogy el tudjam hagy-

ni a sivatagot? 

VÁLASZ. Egy kivételével mindet. Az a lapka, amin csak egy 

Homokjelző van, nem számít blokkoltnak, így fel tudod venni az 

alkatrészt, vagy el tudod hagyni a sivatagot. 
 
KÉRDÉS. A „legszomjasabb játékos kezd” azt jelenti, hogy az a 

Kalandor, akinek a legkevesebb vízmennyisége található a Kalan-

dor kártyáján? 

VÁLASZ. Nem. Ez csak egy kezdeti móka a csapatnak pl.: ha a te 

poharadban van a legkevesebb víz/üdítő, kezdj te! 

 

NYOMOK 
 

KÉRDÉS. Mi van abban az esetben, ha a második nyom az első 

nyom helyét mutatja? 

VÁLASZ. Ebben az esetben tedd az adott alkatrészt az első nyom-

ra. 

 

KÉRDÉS. Mindkét nyom megtalálásra került és az adott alkatrész 

megjelent azon a helyen. Mi történik, ha az egyik nyom elmozog? 

Újra meg kell határoznunk az alkatrész helyét az elmozdult lapka 

alapján? 

VÁLASZ. Nem. Ha egyszer az adott alkatrész már megjelent egy 

lapkán, azon alkatrész nyomai már nem „számítanak”. 

KÉRDÉS. Ha egy alkatrész a Felszállóhelyen található meg szük-

séges cselekvést költeni, hogy a Kalandor felvegye?  

VÁLASZ. Igen. 

 

KÉRDÉS. Mi történik, ha az alkatrész a Vihar Szemében tűnik 

fel? 

VÁLASZ. Odateszed az alkatrészt az üres helyre, majd a legköze-

lebb arra mozgó lapkára helyezed. Utána az alkatrész azzal a lap-

kával mozog tovább. 

 

FELSZERELÉS 
 

KÉRDÉS. A Földbelátó kártyán ez a szöveg olvasható: „Nézd 

meg bármely még nem kiásott lapka városi felét”. Számít, hogy a 

lapkán van Homokjelző? 

VÁLASZ. Nem. 

 

KÉRDÉS. Ha a Földbelátót használva megnézem egy lapka városi 

oldalát, akkor a rajta található felszerelést, vizet vagy nyomot 

(amelyik van) megkapom? 

VÁLASZ. Nem. Ahhoz ki kell ásnod az adott lapkát. 

 

KÉRDÉS. A letelepített Napernyő együtt mozog azzal a karakter-

rel, aki azt a kártyát felhasználta? 

VÁLASZ. Igen. 

 

KÉRDÉS. Le tudok telepíteni egy Napernyőt miután egy Erős 

Napsugárzás kártya felhúzásra került? Ebben az esetben fel tudom 

használni a Hátirakétát, hogy azonnal egy alagútba mozogjak? 

VÁLASZ. Igen, azonban mindenképpen vesztesz 1 vizet. A fel-

szereléseid nem használhatóak fel arra, hogy a Vihar pakliból már 

felhúzott kártya hatását semlegesítsék, csak a következőleg felhú-

zott kártyák esetleges hatásai ellen nyújtanak segítséget. 

 

KÉRDÉS. Ha a köröm végén használom a Napernyő kártyám, 

akkor az a következő körömben is megvéd? 

VÁLASZ. Nem. A következő köröd elején elmúlik a hatása. 

 

KÉRDÉS. A Földbelátóval megnézett lapkán található információt 

megoszthatom a többi Kalandorral? 

VÁLASZ. Igen. 



BETEMETVE ÉS ELZÁRVA 
 

KÉRDÉS. Ha a Kalandor egy blokkolt Alagúton áll, az megvédi 

az Erős Napsugárzástól? 

VÁLASZ. Igen. 

 

KÉRDÉS. Ha egy blokkolatlan Alagúton állok, el tudok távolítani 

Homokjelzőt egy másik blokkolt Alagútról. 

VÁLASZ. Igen, de csak akkor, ha az Alagút az egyik melletted 

lévő lapkán van (bal, jobb, lent, fent). Ha az Alagút távolabb van, 

akkor nem. 

 

KÉRDÉS. Ha a Kalandor egy betemetett lapkán áll (2 vagy több 

Homokjelző) adhat át másnak felszerelést, illetve a Vízhordó adhat 

a betemetett lapkán lévő Kalandornak vizet? 

VÁLASZ. Igen. A víz vagy felszerelés átadása ingyenes minden 

körülmények között. Mivel nem számít cselekvésnek, így erre 

nincs hatással, hogy az adott lapka, amelyen a másik Kalandor áll 

blokkolt vagy nem. 

 

KÉRDÉS. Egy Kalandor olyan lapkán áll, ami blokkolt 2 Homok-

jelzővel. A Dűnelovas odamozogva arra a lapkára magával tudja-e 

vinni egy olyan lapkára, ahol nincs Homokjelző, így kiszabadítva 

a Kalandort Homokjelző eltávolítása nélkül? 

VÁLASZ. Igen. 

 

KÉRDÉS. Ha a Dűnelovas elmozog egy blokkolt lapkáról, ott-

hagyva egy másik Kalandort, akkor az azonnal betemetődött Ka-

landornak minősül? 

VÁLASZ. Igen. 

 

KÉRDÉS. Képes egy Kalandor olyan lapkára mozogni, amely 

blokkolt, de rajta áll a Dűnelovas? 

VÁLASZ. Nem. 

 

KÉRDÉS. Ha egy olyan lapkán állok, ami blokkolt és el vagyok 

temetve, tudom használni a Hátrakétámat? 

VÁLASZ. Igen. Felszerelés használata ingyenes minden körülmé-

nyek között. Mivel nem számít cselekvésnek, így erre nincs hatás-

sal, hogy az adott lapka, amelyen a másik Kalandor áll blokkolt 

vagy nem. 

 

KÉRDÉS. Ha a csapatban az egyik Kalandor a Dűnelovas nyerhe-

tünk-e akkor is, ha a Felszállóhely blokkolt? 

VÁLASZ. Nem. A győzelem egyik feltétele, hogy a Felszállóhely 

ne legyen blokkolva. 

 

 

A KALANDOROK KÉPESSÉGEI 
 

KÉRDÉS. Navigátorként saját körömben mozgathatom a Dűnelo-

vast úgy, hogy magával vigyen figyelmen kívül hagyva a blokkolt 

lapkákat? 

VÁLASZ. Igen. 

 

KÉRDÉS. A Dűnelovas bárkit magával vihet mozgása során. An-

nak a Kalandornak a Dűnelovassal közös lapkán kell állnia? 

VÁLASZ. Igen. 

 

KÉRDÉS. A Navigátor más Kalandort képes mozgatni. A kalan-

dornak a Navigátorral közös lapkán kell állnia? 

VÁLASZ. Nem. 

 

KÉRDÉS. A Dűnelovas más Kalandort magával tud vinni blokkolt 

lapkára is? 

VÁLASZ. Igen. Sőt olyan lapkára is, ami nem blokkolt. 

 

KÉRDÉS. A Vízhordó 1 cselekvésért 2 egység vizet tud felvenni 

egy kiásott kútból. A délibáb is egyfajta kiásott kút. Ki tud a déli-

bábból is vizet nyerni a Vízhordó? 

VÁLASZ. Nem. 

 

KÉRDÉS. A Vihar pakliban már csak 2 kártya van. A Meterológus 

képessége alapján 3 kártyát nézhet meg. Mi történik ebben az eset-

ben? 

VÁLASZ. Csak 2 kártyát nézhet meg. 

 

KÉRDÉS. Amikor a Meterológus megnézi a Homokvihar pakli 

felső lapjait átrendezheti-e őket mielőtt visszateszi a lapokat a pak-

li tetejére? 

VÁLASZ. Nem. 

 

KÉRDÉS. Többször is használhatja egy körön belül a Meterológus 

azon képességét, hogy megnézheti a Homokvihar pakli felső lapja-

it? 

VÁLASZ. Igen, minden esetben 1 cselekvésébe kerül (több kártya 

alulra helyezéséhez ezt kell tenned). 

 

KÉRDÉS. A Navigátor az Alagúton keresztül is mozgatni tudja az 

egyik Kalandort, majd azzal még 2 lapkányi mozgást megtenni? 

VÁLASZ. Igen. 



KÉRDÉS. A Dűnelovas képes blokkolt Alagutakon való áthala-

dásra? 

VÁLASZ. Nem. 

 

KÉRDÉS. A betemetett Navigátor tud mozgatni körében más Ka-

landort? 

VÁLASZ. Nem. A Navigátor képességének alkalmazása cselek-

vésbe kerül, azonban a betemetett karakter csak Homokjelzőt el-

tüntetni képes, amíg 2 vagy több Homokjelző van azon a lapkán, 

ahol tartózkodik. 

 

KÉRDÉS. Ha a Homokvihar azt a lapkát mozgatja, amin a Dűne-

lovas áll és azon már van egy Homokjelző, rá kell tenni még egy 

Homokjelzőt vagy nem, mert a Dűnelovast nem lehet betemetni? 

VÁLASZ. Rá kell tenni a második Homokjelzőt. 

 

KÉRDÉS. A Régész nem a közvetlenül mellette (bal, jobb, lent és 

fent) lévő lapkáról is el tud távolítani Homokjelzőt? 

VÁLASZ. Nem. 

 

KÉRDÉS. A Vízhordó melletti (bal, jobb, fent és lent) lapkán ál-

lok. Kaphatok a körömben vizet tőle? 

VÁLASZ. Igen. A Vízhordó ezen képessége bármikor használha-

tó, nem csak az ő körében. 

 

KÉRDÉS. A szabályok szerint a Vízhordó ingyen ad vizet. Ez azt 

is jelenti, hogy víz átadásakor nem csökken a vízkészlete sem? 

VÁLASZ. Nem. A Vízhordó képességének használata nem kerül 

cselekvésbe, azonban vízkészlete csökken annyival, amennyi egy-

séget másnak átad. 

 

KÉRDÉS. A Vízhordó csak a kiásott kutakból vehet ki vizet? 

VÁLASZ. Igen. 

 

KÉRDÉS. A Navigátor képes a Felfedezőt átlósan, valamint a Dű-

nelovast a blokkolt lapkákon is mozgatni? 

VÁLASZ. Igen. 

 

KÉRDÉS. A Dűnelovas képességével és a Hátirakéta felhasználá-

sával 2 személy is mozgatható egyszerre? 

VÁLASZ. Igen. 

 

KÉRDÉS. A Vízhordó olyan kútból is vehet fel vizet, amin van 

egy Homokjelző? 

VÁLASZ. Igen. Maximum egy kis homokot is érzel, amikor iszod.  

 

 

 

KÉRDÉS. A Meterológus képessége a Homokvihar pakli lapjai 

húzás előtt vagy laphúzás közben is alkalmazható? 

VÁLASZ. Csak előtte. 

 

KÉRDÉS. Amikor a Navigátor a Dűnelovast mozgatja, képes a 

Dűnelovas más Kalandort magával vinni? 

VÁLASZ. Igen. Akár még magát a Navigátort is. 

 

KÉRDÉS. A Dűnelovas Hátirakétával egy blokkolt lapkára is mo-

zoghat? 

VÁLASZ. Igen. 

 

KÉRDÉS. A Kalandorok ingyenes képességeiket használhatják 

akkor, amikor a Navigátor mozgatja őket, például a Vízhordót 

mozgatva mozgása közben tud vizet adni azon Kalandoroknak, 

akik mellett elhalad (bal, jobb, fent és lent)? 

VÁLASZ. Igen. A bármikor („at any time”) azt is jelenti, hogy 

akár cselekvés közben is. 

 

KÉRDÉS. A Navigátor betemetett Kalandort is tud mozgatni? 

VÁLASZ. Nem. 

 

KÉRDÉS. A Dűnelovas képessége, miszerint képes blokkolt lap-

kákra is mozogni jelenti azt is, hogy a sivatag bármely részén lévő 

blokkolt lapkára teleportálhat? 

VÁLASZ. Nem. 

 

KÉRDÉS. A Vízhordó több cselekvését is használhatja arra, hogy 

a kútból vizet vegyen fel? 

VÁLASZ. Igen. 

 

KÉRDÉS. A Vízhordó képes vizet átlósan átadni más Kalandor-

nak? 

VÁLASZ. Nem. 


