
25

A nagyság mulandó élmény. 
Sohasem ellentmondás nélküli.
Részben az ember mítosz-
teremtő képzelőerejének függvé-
nye. Aki átéli a nagyságot, annak
érzékelnie kell a mítoszt, amely-
nek része. Tükröznie kell azt, ami
rávetül. Ezen kívül gúnynak és
öngúnynak kell benne lakoznia.
Ez az, ami megóvja a tulajdon
pózaiba vetett hittől. Csak ez
teszi lehetővé, hogy ne merevedjék
bele önmagába. Óngúny híján
még az időleges nagyság is tönk-
reteheti az embert. ”

- Irulan hercegnő:
Muad-Dib összegyűjtött 

mondásai

Mindkét verziónak megvan a maga előnye és helye: 
a 2019-es jóval komplexebb, míg a 2021-es jóval gyorsabb 
játékélményt biztosít. Az utóbbiból elég sok játékmecha-
nika kikerült - pl. a Nexus fázis, Árulás kártya licit vagy 
a Haladó harcrendszer -, ahogy számos fi zikai kompo-
nens is (pl. hiányzik a teljes Bene Gesserit és Űrliga frakció, 
nincs fal roppantás vagy speciális egység - Sardaukar, 
Fedaykin),  bár néhányuk egy-egy vezető személyében vagy 
frakció képességben azért visszaköszön.

DUNE: BOARD GAME (2019) 
A DUNE: A GAME OF CONQUEST AND DIPLOMACY (2021)

SZABÁLYAI SZERINT

De adja magát a kérdés, hogy lehet-e a 2019-es verziót 
a 2021-es játék szabályai szerint játszani. A válasz pedig, 
hogy néhány kivételtől eltekintve: IGEN, szinte minden 
komolyabb probléma nélkül! 

Nézzük is át, hogy miként kell a régi Dűnét az új szabály-
oknak megfelelően játszani! Ami szabályt ez a leírás nem 
említ, mint eltérés, azt az alapjáték szabályai szerint végez-
zétek el.

HIÁNYZÓ ALKATRÉSZEK (2019)

OPCIONÁLIS DÖNTÉSEK

Az alábbiak teljes mértékben hiányoznak a 2021-es változatból, de mivel rendkívül izgalmassá tették a 2019-es verziót, 
döntsétek el Ti, hogy mi kerüljön ki, és mi maradjon bent a játékban. Hivatalosan a 2021-es szabályok szerint:

1) Nincsenek játékospajzsok, amik titokban tartanák 
a játékosok fűszerkészletét és vezetőit.

2) Nincsen Megsemmisített pajzsfaljelző. Vegyétek ki a 
játékból a Family Atomics árulás kártyát.

3) Imperial Basin nem védett a vihartól.
4) A Sardaukar és Fedaykin csapatok sima csapatnak 

számítanak.
5) Sem Karama kártya, sem pedig frakció karama-erő 

nincs érvényben. *
6) Nincs Kwisatz Haderach a játékban. *
7) Nincsenek Olcsó hősök. *
8) Harkonnen nem ejthet túszul vezetőket.

1) A 2021-es változatban a Vihar egy 8 oldalú dobókockával mozog: 0,1,2,3,4,5,6 és a Vihar szimbólum. 
Ezt a Viharkártyákkal tudjátok helyettesíteni. 

2) Az Áruláspakli (33 kártya) helyett egy Csatapakli (24 kártya) és egy Piacpakli (24 kártya) kapott helyet. 
Ezt több Árulás kártya felhúzással tudjátok helyettesíteni és a licit is átalakul.

3) Átdolgozott Fűszerpakli: 21 kártya helyett 24 lap van. Az új Fűszer kártyákon 2 helyre is kerül fűszer.
Ezt Gyakoribb fűszerkitöréssel tudjátok helyettesíteni. 

4) Van 5 homokjelölő, amikkel az egyik erőd letakarható a 2 fős játék elején.
5) Az Atreides-eknek 5 helyett +2 vezetője van (Duke Leto és Paul Atreides).
6) Sok esetben a vezető karakterek és értékük eltér a 2019-es verzió vezetőitől.

9) Nincs NEXUS fázis! Talán ez a legfajsúlyosabb 
különbség, mert így Szövetségek sem jöhetnek létre! 
Beszéljétek át, hogy Ti szeretnétek-e majd egyáltalán 
Szövetségeket kialakítani vagy sem. Ha igen, és jön is 
létre szövetség, akkor a játék maximális 5 fordulója 
helyett 7 fordóval számoljatok.

10) A vesztegetés semmilyen formában nem megengedett!
11) Nincsenek Haladó szabályok, Haladó harc vagy 

Haladó frakció képességek! A frakciók leírásánál 
jelezve lesz, hogy kinek milyen általános 
képessége maradt.

* ellenőrizés szükséges, mivel 
ugyan a játékszabály nem emlí-
ti őket, Csata vagy Piac kártyán 
még előfordulhatnak!
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A JÁTÉK CÉLJA

A játék 10 forduló helyett 5 fordulóban zajlik, ha NEXUS 
nélkül játszotok, vagy 7 fordulóban, ha szeretnétek élni a 
NEXUS lehetőségével.

Minden forduló 9 helyett 8 fázisból áll. A KHAFT-Adomány-
fázist hagyjátok fi gyelmen kívül, az a Fűszeraratás-fázisba 
került.

Az a játékos nyer, aki először ural legalább 3 erődöt - 
Szövetség esetén 4 erődöt - a 2. forduló után következő 
bármelyik forduló végén; ezt nevezzük Harci győze-
lemnek. Ha ez nem valósul meg, akkor az a játékos nyer, 
aki a legutolsó forduló végén a legtöbb  pontot szerzi 
meg az elfoglalt erődök és a begyűjtött fűszere alapján; 
ez a Gazdasági győzelem. A kiértékelés a Mentátszünet-
fázisban történik (ez a fázis így kiemelten a 2021-es 
változatban nem szerepel).

JÁTÉKELôKÉSZÜLETEK

1. POZÍCIÓK

A játékosok véletlenszerűen választanak frakciót! Ehhez 
vegyetek ki minden frakcióból egy Áruló kártyát, keverjétek 
meg, és osszatok ki egyet minden játékosnak, ez lesz az adott 
játékos frakciója. A kiosztott Áruló kártyákat gyűjtsétek 
össze és keverjétek bele az Árulópakliba.

2. ÁRULÓK

(HARKONNEN-SZABÁLY)

A Harkonnen játékos kivételével minden játékos húzzon 
fel 4 Áruló kártyát, amiből mindenki megtart 1 Árulót.

A megmaradt Árulókat tegyétek vissza az Árulópakliba, 
majd keverjétek meg a paklit. A Harkonnen játékos az aláb-
biak szerint felhúzza az Árulópakli felső lapjait, a játékos 
szám alapján megtart belőlük lapokat, a többit pedig vissza 
keveri az Árulópakliba:

4 játékos esetén a felső 8 lap felhúzása, 
amiből 4-et megtarthat

3 játékos esetén a felső 6 lap felhúzása,
amiből 3-at megtarthat

2 játékos esetén a felső 4 lap felhúzása, 
amiből 2-őt megtarthat

KEZDô JÁTÉKOS

Keverjétek meg a Viharpaklit és mindenki húzzon belőle 
egy lapot. A legmagasabb értékkel rendelkező játékos lesz 
a Kezdő játékos. 

Ha rendelkeztek a speciális D8-as kockával, akkor mindenki 
dobjon a kockával, és akinek a legmagasabb az értéke, az 
kezd. Döntetlen esetén addig dobjatok újra, amíg a Kezdő 
játékos sorsa egyértelműen el nem dől. A Vihar szimbólum 
számít a legmagasabb értéknek.

A Mentátszünet-fázis végén a Kezdő játékos titulus az 
aktuális Kezdő játékostól jobbra ülő játékosé lesz, vagyis 
az óramutató járásával ellentétesen következő játékos, 
így nem a Vihar aktuális helyzete dönti el! Ez lényegében 
azért van, mert a 2021-es játéktáblán nincsenek játékosjelző 
helyek a bolygó körvonalán.

Az emberi tudattalant mély-
en áthatja az igény egy logikus
világmindenség iránt, amelynek
értelme van. A valóságos világ-
mindenség azonban egy lépéssel
mindig a logika előtt jár. ”

- Irulan hercegnő:
Muad-Dib összegyűjtött

mondásai
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JÁTÉKFÁZISOK

A vihar mozgása
Hagyjátok fi gyelmen kívül a tárcsákat és csak a Viharpaklit 
használjátok.

Ha rendelkeztek a speciális D8-as kockával, akkor a Kezdő 
játékos dobjon a kockával. Ha értéket dob, akkor a Vihar 
az értéknek megfelelően, az óramutató járásával ellenté-
tesen annyi szektort halad. Vihar szimbólum esetén a Kezdő 
játékos 0-6 szektorral szabadon mozgathatja a Vihart a 
megszokott irányba.

1. FÁZIS:
VIHAR

2. FÁZIS:
FÛSZERKITÖRÉS

Gyakoribb fűszerkitörés történik, némi változtatással! 
Húzzatok fel 2 kártyát, hogy 2 helyen is megtörténhessen a 
fűszerkitörés. 

Shai-Hulud
Ha az 1. fordulóban Shai-Hulud kártyát húznátok, hagy-
játok fi gyelmen kívül, és húzzatok új kártyá(ka)t. A 2 
fűszerkártyából alkossatok A és B dobópaklit. Az első lap 
megy az A, a második lap pedig a B pakli tetejére. A 2. for-
dulótól, ha Shai-Hulud megjelenne, akkor mindkettő, jelen-
leg az A és B pakli tetején lévő helyen az összes fűszer és csa-
pat a homokféreg martalékává válik. Majd húzzatok addig 
lapot, amíg mindkettő (új) helyre fűszer nem kerül. Az adott 
fordulóban több Shai-Hulud nem okoz több pusztítást, hagy-
játok fi gyelmen kívül.

Nincs fokozott fűszeráramlás! Az elfoglalt Carthag, Arrakeen 
városokért vagy Tuek’s Sietch-ért nem jár extra fűszer!

Nexus
Egy fázisban csak egy NEXUS történhet, ha a játék elején éltetek 
ezzel az opcióval. A Fűszeraratás-fázis kimondja, hogy fűszer 
semmilyen formában nem adható át másnak, így a Szövetség 
szabálya is szigorított: egy szövetség tagjai nem segíthetik ki 
egymást Kártyaszerzés vagy Szállítás során!

Nincs alamizsna! Legalábbis nem itt…

3. FÁZIS:
KHAFT-ADOMÁNY

Nincs licitálás
...avagy ami az eredeti LICITÁLÁS-ból megmaradt. A 2021-
es verzióban minden játékosnál lehet 4 Csata kártya és 
maximum 3 Piac kártya. Az adott körben minden játékos 
ingyen kiegészíti a kezét 4 Csata kártyára, és dönthet úgy, 
hogy vesz újabb kártyá(ka)t a Piacról. Egy új kártya 2 fűszerbe 
kerül. Ez nagyjából úgy ültethető át a 2019-es verzióra, hogy 
a játékosoknál 5 Árulás kártya lehet az eredeti 4 helyett, 
aminek egy részét ingyen kapják meg a játékosok minden 
fordulóban, de akár vásárlásra is van lehetőség.

Ingyen lapok
Minden játékos, akinek 0-2 lapja van, a körsorrendnek 
megfelelően ingyen kiegészítheti a kezét 3 Árulás kártyára. 
A vásárlásra az alábbi A) vagy B) módot válasszátok. Minden 
új kártya 2 fűszerbe kerül!

A) Egyszerű vásárlás
Amikor az ingyen lapokkal mindenki végzett, még lehet új 
Árulás kártyákat venni. A játékosok a körsorrend alapján, 
egymás után veszik meg az új kártyáikat. 

Pl. a Kezdő játékosnál 4 lap van, ezért ő ingyen nem 
húzhat lapot, és nem is szeretne majd vásárolni. 
A 2. játékosnál 1 lap van, ezért ő felhúz 2 lapot ingyen, 
de szeretne majd plusz kártyákat is venni. Megvárja, 
amíg mindenki felhúzta az ingyen lapokat, majd 
befi zet 4 fűszert és húz 2 újabb lapot, hogy 5 lap legyen 
a kezében.

B) Izgalmas vásárlás
De, hogy egy kicsit megmaradjon a licitálás izgalma, az in-
gyenes kör után húzzatok fel annyi Árulás kártyát, amennyit 
együttesen meg szeretnétek venni, és tegyétek képpel lefelé 
az asztalra. Az Atreides játékos titokban megnézheti a kirakott 
lapok felét, felfelé kerekítve, amelyiket csak szeretné. Majd a 
körsorrendnek megfelelően a Kezdő játékostól indulva az adott 
játékos fi zesse be a megvenni kívánt lapok fűszer értékét, 
és vegye el a kártyá(ka)t. Bármelyik lapok választhatók.

Kezdeti kis piac (mindkét mód esetén)
Az 1. fordulóban mindenki csak 1 lapot vásárolhat.

Átláthatóság
Az Árulás kártyákat mindenki kezelje titkosan, 
azok nem nyílt információk.

4. FÁZIS: 
KÁRTYASZERZÉS

“Birkózol-e álmokkal?
Küzdesz-e az árnyakkal?
Mozogsz-e mintegy álomban?
Az időd elillant,
élteted ellopták.
Semmire herdáltad magad,
dőreséged áldozata vagy..”

- Irulan hercegnő:
Muad-Dib dalai
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Ingyenes feltámasztás
Minden játékos 2 csapatot ingyen feltámaszthat. Minden 
további csapat feltámasztása 2 fűszerbe kerül. A csapatok 
tetszőleges számban támaszthatók fel egy fordulóban, ez 
nincs limitálva. 

Vezetők feltámasztása
Bármelyik vezető is feltámasztható az erejének megfelelő 
fűszerért. Nincsenek érvényben a vezetőkre vonatkozó 
megkötések, ahogy az Ismét halott szabály sem. Ugyanúgy 
kell őket kezelni, mint a csapatokat, csak a fűszerértékük 
más.

5. FÁZIS:
FELTÁMASZTÁS

Fűszer begyűjtése
Minden egyes csapat 2 fűszert gyűjthet be. Nem jár plusz 
fűszer Carthag vagy Arrakeen után.

Adomány
Minden játékos, akinek 0-2 fűszere van, igénybe veheti a 
KHAFT-adományt, és fűszert vehet ki a bankból. A játékosnál 
így maximum 3 fűszer lehet.

Fűszer megosztása
Fűszer semmilyen fázisban nem adható át más játékosnak!

8. FÁZIS:
FÛSZERARATÁS

Szállítási költségek
Szállítási költségben nincs különbség a területek között: 
1 csapat 1 fűszer, akár erődbe, akár homokos vagy más területre 
kerül.

Csapatmozgatás
A csapatok nem 1, hanem 3 területet mozoghatnak. Mozgás 
közben más területről nem csatlakozhatnak be csapatok, 
és az elindult csapat útközben nem válhatnak szét.

Ornikopterek
Az Ornikoptereket hagyjátok fi gyelmen kívül.

6. FÁZIS:
SZÁLLÍTÁS- ÉS MOZGÁS

Haladó harc
Nincs Haladó Harc! Minden csapat 1-et ér. Ha a Sardaukar és 
Fedaykin csapatokra speciális csapatként szeretnétek tekinteni, 
akkor ezek a csapatok 2 pontot érjenek.

Győzelem
Egy játékos az adott csatából akkor is kijöhet győztesen, 
ha minden csapata odaveszett az adott területen.

7. FÁZIS:
CSATA

A szövetség felbomlik (NEXUS esetén)
Ha a legutolsó (7.) forduló végeztével nem történt Harci 
győzelem, akkor minden szövetség felbomlik (ha volt) és a 
Gazdasági győzelem kerül kiértékelésre. 

Gazdasági győzelem kiértékelése
Minden játékos 5 pontot kap minden egyes elfoglalt erőd 
után, és megkapja a fűszer készletének pont értékét is. 
Az így összeszámolt legmagasabb értékkel rendelkező 
játékos győz. Döntetlen esetén az adott játékosok osztoznak 
a győzelemben.

9. FÁZIS:
MENTÁTSZÜNET

“Ha anélkül akarjuk megérteni
Muad-Dibet, hogy megértenénk
halálos ellenségeit, a Harkon-
neneket, akárha az Igazságot 
akarnánk látni a Hamisság
ismerete nélkül. Akárha a Fényt 
akarnánk látni a Sötétség
ismerete nélkül. Nem lehetséges.”

- Irulan hercegnő:
Muad-Dib élete és műve

Árulás
Árulás esetén a nyertes az adott fordulóban újra használhatja 
a kijátszott vezetőjét más csatában, akár más területen!

Olcsó hősök
Nincsenek Olcsó hősök, mindig vezetőt kell kijátszanod, 
ha az lehetésges. Ha minden vezetőd halott, azt be kell jelen-
tened.
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FRAKCIÓ KÉPESSÉGEK

Minden frakció az adott fordulóban 2 csapatot támaszthat fel ingyenesen. A HALADÓJÁTÉKBELI ELŐNYÖK közül csak az itt 
feltüntetett képességek használhatók!

ATREIDES

KEZDÉSNÉL: 20 csapat tartalékba (bolygón kívülre) kerül. 
13 fűszerrel kezdesz. 

KÁRTYASZERZÉS (B JÁTÉKMÓD): Titokban megnézheted 
a kirakott, megvásárolható lapok felét, felfelé kerekítve.

MOZGÁS: Nem nézheted meg a Fűszerpakli felső lapjait.

CSATA: A haditerv készítésnél megnézheted az ellenfeled 
haditervének egy részét: a vezetőt, a fegyvert, a védelmet, 
vagy a számot, amit beállított a tárcsán. 

KWISATZ HADERACH: Opcionális.

“Nincs menekvés - mi fi zetünk 
meg az elődök erőszakáért.”

- Irulan hercegnő:
Muad-Dib összegyűjtött

mondásai

FREMEN

KEZDÉSNÉL: 5 csapat a sarkkör (Polar Sink) területen kezd, 
15 csapat tartalékba kerül. 6 fűszerrel kezdesz. 

VIHAR: Ha a Vihar áthalad a csapataidon, vagy abban a 
szektorban áll meg, ahol a csapataid tartózkodnak, egyetlen 
csapatod  sem hal meg! Egy csapatod sem mehet be, ki és át 
vihar alatt lévő szektoron.

SZÁLLÍTÁS: 5 csapat szállítható a sarkkör (Polar Sink) területre, 
ingyen. Több csapatot nem szállíthatsz, még fűszerért sem. 

MOZGÁS: Mozgás során 2 külön csoportot is elmozgathatsz 
3 terület távolságra vagy 1 csapatot 6 terület távolságra.

HOMOKFÉREG: Ha Shai-Hulud megjelenik, és az egyik 
vagy mindkét felfordított területen csapatod tartózkodik, 
meglovagolhatod a homokférget. Így a két területről bármennyi 
csapatodat elmozgathatod 3 területnyi távolságra az egyik 
helytől kiindulva. A homokféreg sem mehet be, ki és át vihar 
alatt lévő szektoron. A homokféreg csak homokos területen 
közlekedhet és állhat meg.

KÜLÖNLEGES GYŐZELMI FELTÉTEL:
NINCS különleges győzelmi feltételed.

FEDAYKIN: Opcionális.
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HARKONNEN

KEZDÉSNÉL: 20 csapat tartalékba (bolygón kívülre) kerül. 
15 fűszerrel kezdesz. 

ÁRULÓK: Bármelyik csatád előtt felhúzhatod az Árulópakli 
legfelső lapját, amit vegyél a kezedbe. Majd a kezedből 
egy Áruló kártyádat (ez lehet a most felhúzott is) képpel 
lefordítva tedd vissza az Árulópakli aljára. Ha egy fordulón 
belül több csatád is lenne, és te vagy az agresszor, még azelőtt 
élhetsz ezzel a képességgel, hogy csatát választanál.

ÁRULÁS KÁRTYA: bár a 2021-es változat alapján ugyanannyi 
kártyád lehet, mint a többieknek, de mégiscsak Harkonnen 
vagy, úgyhogy 7 Árulás kártya lehet nálad az 5 helyett, vagyis 
2 Árulás kártyával többet vásárolhatsz!

ELFOGOTT VEZETŐK: Opcionális.

CSÁSZÁR

KEZDÉSNÉL: 20 csapat tartalékba (bolygón kívülre) kerül. 
18 fűszerrel kezdesz. 

KÁRTYASZERZÉS: Amikor bármelyik játékos Árulás kártyát 
vesz, a fűszerbank helyett neked fi zetnek. Te a fűszer-
banknak fi zetsz a saját vásárlásaid után.

SARDAUKAR: Opcionális.

HANG: Csaták során használhatod a Hangot, és utasíthatod 
ellenfeledet, hogy kijátsszon vagy éppen ne játsszon ki egy
adott típusú fegyvert, nevezetesen mérget, távolságit vagy 
speciális fegyvert. Az ellenfelednek engedelmeskednie kell a 
kérésednek, amennyiben az lehetséges. Ha nincs nála adott 
típusú kártya, akkor a Hangot rosszul használtad, és az el-
lenfeled folytathatja haditervét a saját elgondolása szerint.

TOVÁBBI FRAKCIÓK

Az alábbi frakció módosítások csak ajánlások, egyik frakció sem szerepel a 2021-es változatban! 

A KEZDÉS és az alap frakció ELŐNYÖK megegyeznek (néhol némi megszorítással) a frakciód játékoslapján olvashatókkal, 
viszont csak az itt feltűntetett HALADÓJÁTÉKBELI ELŐNYÖK használhatók. A Tech tokenek ne kerüljenek a játékba.
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BENE GESSERIT

HALADÓJÁTÉKBELI ELŐNYÖK
Használhatod a TANÁCSADÓK és a hozzá kapcsolódó szabá-
lyokat (HARCOSOK, BEHATOLÁS, CSATA).

SZIGORÍTÁS
A HANG-ot egy fordulón belül vagy te, vagy pedig a Császár 
használhatja, mindketten nem.

ÛRLIGA

TLEILAXU

IXIAN

HALADÓJÁTÉKBELI ELŐNYÖK
Használhatod a SZÁLLÍTS ÉS MOZOGJ AMIKOR AKARSZ 
haladó szabályt.

SZIGORÍTÁS
Minden csapatod a tartalékban (bolygón kívül) kezd. 

KÜLÖNLEGES GYŐZELMI FELTÉTEL:
NINCS különleges győzelmi feltételed.

HALADÓJÁTÉKBELI ELŐNYÖK
Használhatod a Ghola-k haladó szabályt.

SZIGORÍTÁS
Ne használd a Megnövelt feltámasztás (Force Revival) 
és a Vezető feltámasztás (Leader Revival) képességedet.

HALADÓJÁTÉKBELI ELŐNYÖK
Használhatod a TECHNOLÓGIA (Technology) szabályt. 

MOZGÁS: A Cyborg-ok 4 területnyit mozoghatnak.

CSATA: Amikor a Haditervnél a lehetséges veszteségekkel 
kalkulálsz, 2 Suboid ér 1 pontot, és ugyanígy kell számolnod 
velük a tényleges veszteségnél is.

SZIGORÍTÁS
Csatában a Suboid-ok nem cserélhetők fel Cyborg-okkal. 

KHAFT * / CHOAM *

ADOMÁNY
Minden frakció után 3 fűszert kapsz.

ÁRULÁS
Az Értéktelen kártyákat nem dobhatod el 2 fűszert befi zetve.

HALADÓJÁTÉKBELI ELŐNYÖK
Használhatod az Auditor haladó szabályt.

* KHAFT: Kereskedő Házak Általános Fejlesztő Társaságának
* CHOAM: Combine Honnete Ober Advancer Mercantiles

RICHESE

HALADÓJÁTÉKBELI ELŐNYÖK
Használhatod a Fekete piac haladó szabályt.

SZIGORÍTÁS
Nem használhatod a Licitálás (Bidding) képességedet.

KÜLÖNLEGES GYŐZELMI FELTÉTEL:
NINCS különleges győzelmi feltételed.

“Nem lehet elkerülni a politikai
játszmákat egy ortodox valláson 
belül. A hatalmi harc áthatja az 
ortodox közösség egész képzését,
nevelését, fegyelmezését. A rájuk 
nehezedő nyomás miatt a közös-
ség vezetőinek elkerülhetetlenül 
szembe kell nézniük az alapvető 
belső kérdéssel: engedjenek-e 
a teljes opportunizmusnak, hogy 
megőrizhessék hatalmukat, vagy 
megkockáztassák, hogy feláldoz-
zák magukat az ortodox etika 
kedvéért.”

- Irulan hercegnő:
Muad-Dib és a vallási kérdések



32

2 JÁTÉKOS MÓD

Ebben a módban 2 játékos vesz részt, alapjáraton egy-egy 
frakcióval. A frakciók szabadon választhatók, de akár az 
Árulópakli segítségével is dönthettek. 

Néhány lehetséges felállás:

Rokoni szálak: Atreides vs Császár
Viszály: Atreides vs Fremen
Kanly (Vérbosszú): Atreides vs Harkonnen
Sivatagi patkányok: Harkonnen vs Fremen
Gyanakvás: Császár vs Harkonnen
Ellentétek: Császár vs Fremen

Győzelmi feltétel

A játék maximum 5 fordulóig tart (Szövetség esetén is). 
A 3-5. kör végén megvalósulhat a Harci győzelem. Az 5. kör 
végén pedig a Gazdasági győzelem, ha nem történt Harci 
győzelem.

Négy erődítmény

A játékban az 5 erődítmény helyett csak 4 lát el erődítmény 
szerepet. Az ötödik erődítmény homokos területnek számít. 
Hogy melyik erődítmény legyen ez, döntsétek el szabadon. 
Vagy használjátok a tárcsákat! Állítsatok be rajta egy 0-4 
közötti értéket, majd a két eredményt adjátok össze:

0: CARTHAG
1 vagy 2: SIETCH TABR
3 vagy 4: HABBANYA SIETCH
5 vagy 6: TUEK’S SIETCH
7 vagy 8: ARRAKEEN

Ha rendelkeztek speciális D8-as kockával, akkor a Vihar 
szimbólum jelenti ARRAKEEN-t, a többi érték megfelel a 
fenti táblázatnak.

Takarjátok le a játékból kikerült erődítményt. A 2021-es 
változatban ehhez külön tokenek járnak.

Szövetségek (2021-es szabály)

Igény szerint nekivághattok a játéknak kettő-kettő frak-
cióval is! Az új változat az Atreides & Fremen, valamint 
a Harkonnen & Császár felállást javasolja.

Általános Szövetség szabályok

1) Mindkét fél részesül a páros frakciója összes előnyében, 
így egy adott előny mindkét frakcióra érvényesül!

pl. a Fremenek VIHAR szabálya az Atreides csapatokat 
is védelmezi.

2) Egy pozitív hatás mindig erősebb, mint egy korlátozás!

pl. a Fremenek csak 5 csapatot szállíthatnak egy fordulóban, 
az Atreides nincs korlátozva, így ez utóbbi lesz érvényben.

3) Kezdésnél a kevesebb fűszerrel rendelkező frakció 
kezdőkészletét kell használnotok.

4) Ha mindkét frakció a Dűnén kezdene adott számú 
csapattal, akkor a kevesebbet kell választanotok, a hozzá 
tartozó területtel. 

5) Mindkét játékos 20 - 20 csapatot irányíthat. Ezt szabadon 
összeállíthatjátok a rendelkezésetekre álló 40 csapatból.

ELŐKÉSZÜLETEK - Atreides & Fremen

5 csapat a sarkkör (Polar Sink) területen kezd, 15 csapat 
tartalékba (bolygón kívülre) kerül. 6 fűszerrel kezdesz.
A vezetők közül válassz ki találomra 7 vezetőt.* 

ELŐKÉSZÜLETEK - Harkonnen & Császár

20 csapat tartalékba (bolygón kívülre) kerül. 15 fűszerrel 
kezdesz. A vezetők közül válassz ki találomra 5 vezetőt.* 

* A többi vezető ezúttal nem játszik. Felfedhetitek egymás 
előtt, hogy melyik vezetők vannak játékban, de titokban 
is tarthatjátok. A vezetők találomra való kiválasztásához 
használhatjátok az Árulópaklit is. A húzott lapokat a vezetők 
kiválasztása után keverjétek vissza az Árulópakliba.

“Sokaknak feltűnt, hogy Muad-
Dib milyen gyorsan megértette
az Arrakis törvényszerűségeit.
A Bene Gesserit tagjai természe-
tesen ismerik ennek a gyorsaságnak
az alapját. A többiek számára
azt mondhatjuk, hogy Muad-Dib
azért tanult gyorsan, mert először 
tanulni tanították meg. Megdöb-
bentő, hogy milyen sokan hiszik
magukat tanulásra képtelennek,
és mennyivel többen hiszik, hogy 
a tanulás nehéz dolog. Muad-Dib
tudta, hogy minden, amit átél,
amit tapasztal, tanulságot hordoz
magában.”

- Irulan hercegnő:
Muad-Dib, az ember

Felhasznált angol források:
Dune: Board Game (2019) - játékszabály
Dune: Ixians & Tleilaxu (2020) - játékszabály
Dune: CHOAM & Richese (2022) - játékszabály
Dune: A Game of Conquest and Diplomacy (2021) - játékszabály
Dune 2019 with 2021 Rules - cfsanchez2 (BGG)

Felhasznált magyar források:
Dune: Board Game (2019) - játékszabály (Heiter Balázs fordítása)
Frank Herbert: A Dűne - idézetek

Összeállította, szerkesztette, kibővítette:
Jakab Zoltán, 2021 (zjakab.program@gmail.com)
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