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1 BEVEZETŐ
A 21. század derekára a Föld és vele együtt a civilizáció elsorvadt. A túlélők egy része a
Sóságban, egy kiszáradt tengerfenéken lelt otthonra. Méltó utódjaként az egykori
civilizáció emberének, hamar megtanulták kifacsarni a sósivatag szűkös javait. Még az
örökké nyughatatlan szelet is igájukba fogták – más kérdés, hogy vitorlásaik a vízfelszín
helyett a sóteknők porát hasítják. Az Apokalipszis azonban nem éri be ennyivel. Halott
tengerük felé a homokviharokat is megszégyenítő veszély közeledik: az istenét kereső
Horda füstöt okádó, gépesített seregei készülnek elözönleni a sósivatagot. Mihez
kezdenek a Sóság jobbára békés népei? Harcolnak és meghalnak? Rabszolgák lesznek?
Vagy csak azoknak lehet esélye, akik először jutnak ki ebből a maró pusztaságból?

A Saltlands társasjátékban a játékosoknak az a csoportja győz, aki elsőként találja meg és
éri el a menekülési pontok egyikét, miközben összeszedik a szükséges felszereléseket. A
többieket elsöpri a Horda haragja. Nincsenek fix csapatok: a játékosok szabadon
dönthetnek arról, hogy együttműködnek, vagy inkább hátba támadják egymást.

A játék során különböző szóbeszédekre hagyatkozva kell megtalálnod a sivatagból
kivezető utat, egy misztikus helyet, ahol menedékre lelhetsz a vad Sóságból szabadulva.
Ha elég szóbeszédnek jártál már utána, a menekülési pontok aktiválódnak, és ezek közül
bármelyiknél elmenekülve megnyerheted a játékot. Előtte azonban meg kell találnod
előtte azonban a szükséges felszerelést, és el kell pusztítanod a területen lévő összes
Sóvárgót, hogy elsőként tehesd meg a menedékbe és győzelembe vezető utat.
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CÉLOK ÉS JÁTÉKMÓDOK

A játék megnyeréséhez játékostársaiddal együtt szóbeszédeknek kell utánajárnotok,
miközben felfedezitek a Sóságot, hogy megtaláljátok a menekülési pontot.

A klasszikus játékmódban a nyertes játékosok száma nincs előre meghatározva: az a
csapat nyeri meg a játékot, amelyik eljut egy menekülési ponthoz úgy, hogy náluk van az
összes szükséges felszerelés, valamint elpusztítják az adott területlapon lévő összes
Sóvárgót. Ez a csapat állhat egyetlen magányos játékosból is.

Annak érdekében, hogy elérhesd a céljaidat, be kell járnod a Sóságot, a szükséges
felszerelés után kutatva. Az utazásod során legénységre is szert tehetsz, akik további
akciókat biztosíthatnak a számodra. Ezen felül ha úgy döntesz, hogy megküzdesz egy
Sóvárgóval, el tudod zsákmányolni a felszerelését, valamint a kezdeti szárazföldi
vitorlásodat le tudod cserélni az általa használt járműre.

A játék tartalmaz versengő- és kooperatív játékmódokat is. A kooperatív játékmódban az
összes játékosnak ugyanazon menekülési ponthoz kell eljutnia és csak együtt
nyerhetnek. Ellenben a versengő módban csupán egyetlen játékos győzhet, és a
játékosok győzelmi kártyákat rabolhatnak egymástól.

Javasoljuk, hogy a játékot a klasszikus módban kezdjétek el, közepes nehézségi szinten.
Természetesen tetszésetek szerint nyugodtan választhattok bármilyen játékmódot vagy
nehézségi szintet. Készítettünk egy bevezető játékmódot is annak érdekében, hogy
elsajátíthassátok a játék alapjait, illetve egy szóló játékmódot, amennyiben egyedül
szeretnél játszani.

HÁNYAN JÁTSZOTOK?

VÁLASSZ EGY
JÁTÉKMÓDOT!

VÁLASSZ NEHÉZSÉGI
SZINTET!

KÉSZÍTSD ELŐ A JÁTÉKOT!

BEVEZETŐ KOOPERATÍV KLASSZIKUS VERSENGŐ SZÓLÓ

KÖNNYŰ KÖZEPES NEHÉZ
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2 JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE
JÁTÉKMÓD KIVÁLASZTÁSA

Válasszatok játékmódot: klasszikus, kooperatív, vagy versengő.
Ha egyedül játszol, egyszerűen válaszd az egyjátékos (szóló) játékmódot! Választhatjátok
a bemutató játékmódot is, melyet ugyanúgy kell előkészíteni, mint az egyjátékos (szóló)
játékot.
Lásd a táblázat felső részét, illetve a „Győzelmi feltételek” fejezetet a 28. oldalon és a
„Játékmódok” fejezetet a 30. oldalon!

NEHÉZSÉGI SZINT KIVÁLASZTÁSA

Válasszátok ki a játék nehézségi szintjét: könnyű, közepes, vagy nehéz. Ez nem
befolyásolja a játék előkészítését.
Lásd a táblázat alsó részét, illetve a „Sóvárgók erősítése, erősítési pontok” fejezetet a 26.
oldalon!

REFERENCIA TÁBLÁZATOK

A jobb oldali táblázatot használhatod a játék előkészítéséhez, illetve egy gyors
összefoglalást is ad mindarról, amiről részletesen a szabálykönyv további fejezeteiben
olvashatsz majd.

JÁTÉKMÓD

KLASSZIKUS

KOOPERATÍV

VERSERNGŐ

SZÓLÓ

BEVEZETŐ

NYERTES JÁTÉKOSOK

A LEGELSŐ CSOPORT
(BÁRMENNYI JÁTÉKOSSAL)

MINDEN JÁTÉKOS

 A LEGELSŐ JÁTÉKOS

AZ EGYETLEN JÁTÉKOS

A LEGELSŐ CSOPORT
(BÁRMENNYI JÁTÉKOSSAL)

A GYŐZELEMHEZ SZÜKSÉGES GYŐZELMI KÁRTYÁK SZÁMA

SZÓBESZÉDJELÖLŐ SZÍNÉBEN, A
NYERTESEKNÉL ÖSSZESEN

TOVÁBBÁ BÁRMILYEN TÍPUSBÓL
(NYERTES JÁTÉKOSONKÉNT)

SPECIÁLIS SZABÁLYOK
LÁSD A 29-30. OLDALON!

RABLÁS, HOLTVERSENY ELDÖNTÉSE

SEBZÉSPAKLI ELŐKÉSZÍTÉSE, KOMBINÁLT
IDŐJÁRÁSFÁZIS, EXTRA KÖR

BEVEZETŐ ELŐKÉSZÍTÉS, SPECIÁLIS
ÚJRAÉLEDÉS

JÁTÉKOSOK
SZÁMA

HASZNÁLT SÓVÁRGÓ
JÁRMŰ FIGURÁK

HOMOKFUTÓ, DZSIP, KAMION

HOMOKFUTÓ, DZSIP, KAMION,
BULLDÓZER

HOMOKFUTÓ, DZSIP, KAMION

HOMOKFUTÓ, DZSIP, KAMION,
BULLDÓZER

HOMOKFUTÓ, DZSIP, KAMION,
BULLDÓZER, LÉGPÁRNÁS

HOMOKFUTÓ, DZSIP, KAMION,
BULLDÓZER, LÉGPÁRNÁS, APC

JÁTÉKTÉR
MÉRETE

KICSI

KICSI

KICSI

NAGY

NAGY

NAGY

SZÓBESZÉD
KÁRTYÁK

SZÓBESZÉDJELÖLŐK ÉS
GYŐZELMI TÁRGYAK

KÉK, ZÖLD

KÉK, ZÖLD

KÉK, ZÖLD

KÉK, ZÖLD, PIROS

KÉK, ZÖLD, PIROS

KÉK, ZÖLD, PIROS

AKTIVÁLANDÓ SEBZÉS
KÁRTYÁK KÖRÖNKÉNT

NEHÉZSÉG

KÖNNYŰ

KÖZEPES

NEHÉZ

AKTÍV ERŐSÍTÉSI PONT KARAKTER HALÁLA ESETÉN

BÁRMENNYI ÚJRAÉLEDÉS

EGYETLEN ÚJRAÉLEDÉS

NINCS ÚJRAÉLEDÉS
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DÉLIBÁBPAKLI

A délibábpakliba tartozó kártyák hátoldalának közepén egy lándzsa található. Keverd
össze a délibábpakliba tartozó kártyákat képpel lefelé, majd tedd a paklit valahová a
játéktér mellé! A délibábpakliban tárgyakat és a Sóságban használatos járműveket
találhatsz. Akkor húzhatsz ebből a pakliból kártyákat, ha begyűjtöttél egy
zsákmánylapkát, vagy egy Sóvárgó legyőzése után zsákmányhoz jutottál.

SÓVÁRGÓ-PAKLI

A Sóvárgó-pakliba tartozó kártyák hátoldalának közepén egy revolver található. Keverd
össze a Sóvárgó-pakliba tartozó kártyákat képpel lefelé, majd tedd a paklit valahová a
játéktér mellé! Akkor húzol lapokat ebből a pakliból, amikor harcban legyőztél egy
Sóvárgót.

TARTALÉK KÁRTYÁK PAKLIJA

A tartalék kártyák hátoldalának közepén nincs semmilyen ábra. A tartalék kártyák között
találhatsz győzelmi kártyákat, legénységet, Sóvárgó járműlapokat, és a játékosok
kezdőkártyáit. Ezeket a kártyákat képpel felfelé kell a játéktér mellé tenned. A játék során
amikor egy megadott kártyát szerzel, akkor keresd ki, majd vedd magad elé.

GYŐZELMI KÁRTYÁK

Háromféle típusú győzelmi kártyát találhatsz a játékban: növények, iránytű és
szerszámosláda. Mindegyik egy-egy szóbeszédjelölőnek felel meg. Válogasd szét őket, és
tedd képpel felfele a játéktér mellé.

LEGÉNYSÉGKÁRTYÁK

Ezek a kártyák további legénységet adhatnak a járművedhez, ha felveszel egy legénység
lapkát. Válogasd szét őket, és tedd képpel felfele a játéktér mellé.

SÓVÁRGÓ JÁRMŰLAPOK

A Sóvárgók járműveit is megszerezheted zsákmányként, miután legyőztél egy Sóvárgót.
Válogasd szét őket, és tedd képpel felfele a játéktér mellé.

KEZDŐKÁRTYÁK

Minden játékos 4 kártyával kezdi a játékot. Vedd el a karakteredhez tartozó
kezdőkártyáidat. Lásd a „Karakterek” fejezetet a 33. oldalon.

DÉLIBÁBPAKLI SÓVÁRGÓ-PAKLI
TARTALÉK KÁRTYÁK

PAKLIJA

GYŐZELMI KÁRTYÁK

KEZDŐKÁRTYÁK

LEGÉNYSÉGKÁRTYA

SÓVÁRGÓ JÁRMŰLAP
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SÓVÁRGÓ KÉPESSÉGKÁRTYÁK

Hatféle Sóvárgó járművet találhatsz a játékban. A homokfutót, dzsipet és kamiont
minden játék során használni fogjátok, míg a bulldózer, a légpárnás és az APC a játékosok
számától függően kerül be a játékba. Ezt mutatja a 4. oldalon lévő táblázat „Használt
Sóvárgó járművek” oszlopa. Tedd egy sorba az összes játékban használt Sóvárgó
képességkártyát a játéktér mellé, a játékban nem használtakat pedig tedd vissza a
dobozba!

SÓVÁRGÓ FIGURÁK

Tedd az összes játékban használt Sóvárgó jármű műanyag figuráját a saját
képességkártyájuk fölé! A játékban nem használt többi Sóvárgó figurát tedd vissza a
dobozba!

SEBZÉSKÁRTYÁK

A sebzéskártyák hátoldala a játékfordulóknak megfelelően 1-től 6-ig számozott. A
sebzéspakli elkészítésének módját lásd a következő bekezdésben. A sebzéskártyák
segítségével aktiválódnak, illetve kapnak erősítést a Sóvárgók.

SEBZÉSPAKLI

A sebzéskártyák hátoldala a játékfordulóknak megfelelően 1-től 6-ig számozott. Keverd
meg az ugyanolyan számmal rendelkező sebzéskártyákat képpel lefelé külön-külön. A
sebzéspaklikat a következő módon tudod előkészíteni:

A megkevert 6-os hátoldalú sebzéskártyákból tegyél egyet-egyet az összes játékban lévő
Sóvárgó képességkártya alá. Ezután tegyél a tetejükre egyet-egyet az 5-ös hátoldalú
sebzéskártyákból. Folytasd e szerint az egyre csökkenő számú kártyákkal, egészen az 1-es
hátoldalúkig. A megmaradt sebzéskártyákat tedd vissza a játék dobozába (anélkül, hogy
megnéznéd őket).

Ezzel minden egyes játékban lévő Sóvárgó képességkártya alatt egy-egy sebzéspaklit
hoztál létre. Minden pakli legalsó lapja 6-os hátoldalú, a legfelső lapja pedig 1-es
hátoldalú sebzéskártya, és a számok sorrendben követik egymást.

Szóló játékmódban a sebzéspaklit a fentiektől eltérő módon kell előkészítened. Lásd a
„Szóló mód” fejezetet a 30. oldalon.

SÓVÁRGÓ KÉPESSÉGKÁRTYA
SÓVÁRGÓ FIGURA

SEBZÉSKÁRTYA

SEBZÉSPAKLI
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JÁTÉKTÉR

A területlapok alkotják a Saltlands játékterét (játéktábláját). Ha 1-3 játékos van, akkor a
kis játékteret; ha 4-6, akkor a nagy játékteret készítsd elő az alábbiak szerint.

KEZDŐ TERÜLETLAPOK

Először az égtájakat mutató kezdő területlapot helyezd le.
A kis játéktér megépítéséhez (1-3 játékos esetén) tegyél két véletlenszerűen kiválasztott
kezdő területlapot az első lapka északi (N) és északkeleti (NE) oldalához! A megmaradt
kezdő területlapot tedd vissza a játék dobozába.
A nagy játéktér megépítéséhez (4-6 játékos esetén) véletlenszerűen tedd a három kezdő
területlapot a már lehelyezett területlap északi (N), északnyugati (NW) és északkeleti
(NE) oldalához.
Fontos, hogy a lehelyezett területlapok északi iránya megegyezzen.

TOVÁBBI TERÜLETLAPOK

A többi területlapot hátoldallal felfelé keverd meg, majd ahogy az ábrán is szerepel,
tegyél le közülük ötöt a kis játéktérhez (1-3 játékos) illetve mind a kilencet a nagy
játéktérhez (4-6 játékos). Fontos, hogy a lehelyezett területlapok északi iránya
megegyezzen. Kis játéktér esetén a megmaradt területlapokat tedd vissza a játék
dobozába! Amikor egy területlapot felfedeznek (és felfordítanak), a hátoldalán lévő
északi nyíl tájolása egyezzen meg a többiével.

LAPKÁK

Ha a kis játéktéren játszotok, akkor a hátoldalán nagy játéktér szimbólummal megjelölt
lapkákat tedd vissza a dobozba.  Képpel lefelé keverd meg az összes „START” feliratú
lapkát, majd véletlenszerűen helyezd el őket képpel felfelé a kezdő területlapok
roncsmezőin. Képpel lefelé keverd meg az összes többi lapkát és tedd őket a játéktér
mellé.

RONCSOK ÉS KOLÓNIÁK

A Sóság helyén korábban egy virágzó szigetvilág állt, amit egy hatalmas óceán vett körül
- emiatt számos hajóroncs hordozza a végítélet emlékét. A lapkák minden esetben a
területlapok roncsokkal jelölt mezőire kerülnek: a kezdő területlapokra már a játék
kezdetén, a többire akkor, amikor felfedezésre kerülnek.

Minden kezdő területlap középső 3 mezője egy-egy kolóniát jelöl - ezek csak
illusztrációk, és nincs semmilyen játékbeli funkciójuk. Minden egyéb lapka egy-egy
roncsmezőre kerül. A nagybetűkkel megjelölt erősítési pontok nem roncsok, így ide nem
kell lapkákat elhelyezned!

KIS JÁTÉKTÉR
1-3 JÁTÉKOS ESETÉN

NAGY JÁTÉKTÉR
4-6 JÁTÉKOS ESETÉN

LAPKÁK A JÁTÉKBAN: LAPKÁK A JÁTÉKBAN:

TERÜLETLAP

ÉSZAKI IRÁNY RONCSMEZŐ, KÉPPEL FELFELÉ
TEGYÉL IDE LAPKÁKAT !

KEZDŐ TERÜLETLAP KOLÓNIAMEZŐK
IDE NE TEGYÉL LAPKÁKAT KEZDŐ TERÜLETLAP A FŐ

ÉGTÁJAK MEGJELÖLÉSÉVEL
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KEZDŐ SÓVÁRGÓK

Tegyél az adott játékban használt minden típusú Sóvárgó járműből egyet-egyet az
égtájakat jelző kezdő területlap szélső mezőire. Az egyes Sóvárgó figurák pontosan
ugyanazokra a mezőkre kerüljenek, mint az ábrán.

SZÉLJELÖLŐ

Tedd a széljelölőt a területlapok mellé, az ábrán látható tájolással.

IDŐJÁRÁSPAKLI

Keresd ki a 2 kezdő időjáráskártyát („START” felirattal), és képpel felfelé tedd őket
egymás tetejére úgy, hogy mindkettő szélerőssége látható legyen. Keverd meg a többi
időjáráskártyát képpel lefelé, és tedd a paklit a kezdő időjáráskártyák mellé.

Az időjáráskártyák az időjárásfázis során a szél erősségét és irányát változtathatják. Lásd
az „Időjárásfázis” fejezetet a 11. oldalon.

SZÓBESZÉDPAKLI

Keverd meg a szóbeszédkártyákat képpel lefelé, majd vegyél ki belőlük annyit, amennyit
a játékosok számától függően a 4. oldali táblázat „szóbeszédkártyák játékban” oszlopa
mutat. A többi szóbeszédkártyát tedd vissza a játék dobozába (anélkül, hogy megnéznéd
őket).

SZÓBESZÉDJELÖLŐK

Kis játéktér esetén (1-3 játékos) véletlenszerűen tedd a kék és zöld szóbeszédjelölőket a
kezdő területlapok kolóniamezőire. A nem használt piros szóbeszédjelölőt tedd vissza a
játék dobozába. Nagy játéktérnél (4-6 játékos) mind a 3 szóbeszédjelölőt véletlenszerűen
tedd le a kezdő területlapok kolóniamezőire (minden kolóniára csak egy jelző kerülhet).

A szóbeszédjelölők minden esetben egy-egy területlaphoz tartoznak, de nem kötődnek
egy konkrét mezőhöz sem. Ezek a jelölők nem részei az adott területlapnak, és nem
jelképeznek semmilyen speciális helyszínt ott.

A szóbeszédjelölők a győzelmi területlapok feltételezett irányát mutatják: ahol a
játékosok megnyerhetik a játékot.

APC
KAMION

BULLDÓZER

DZSIP

LÉGPÁRNÁS
HOMOKFUTÓ

SZÉLJELÖLŐ

KEZDŐ IDŐJÁRÁSKÁRTYÁK IDŐJÁRÁSPAKLI SZÓBESZÉDPAKLI

SZÓBESZÉDJELÖLŐ



CARACTER STANDEE
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KARAKTEREK

Minden játékos válasszon magának egy-egy karaktert: vegye magához a választott
karakteréhez tartozó játékostáblát, karakterkártyát és karton figurát. Ezután minden
játékos vegye magához saját karaktere kezdőkártyáit: egy szárazföldi vitorlást, egy
lándzsát, egy víz kártyát és a karakteréhez tartozó speciális kezdőtárgyat. Ezt a tárgyat (a
másik három kezdőkártyával együtt) minden játékostábla hátoldalán feltüntettük.

Minden játékos tegye a saját karakterkártyáját a játékostáblája felső sorának bal oldali
kártyahelyére, valamint helyezze a kezdőjárművét (szárazföldi vitorlás kártyáját) a
karakterkártyája melletti (szürke) járműkártyahelyre! Minden karakter valamilyen
különleges képességgel rendelkezik, melynek szimbólumát a karakterkártyán
feltüntettük. Az egyes szimbólumok jelentését és listáját lásd a 32. oldalon.

A KEZDŐJÁTÉKOS KIVÁLASZTÁSA, A JÁTÉK KEZDETE

Ki közületek a legszomjasabb? Az a játékos, aki a leghosszabb ideje nem ivott, lesz a
kezdőjátékos. Döntsétek el a körsorrend irányát (óramutató járásával megegyező vagy
ellentétes). Most már minden készen áll ahhoz, hogy elkezdhessétek a játékot!

Az égtájakat jelző kezdő területlap közepén 3 dűne mező található, körülötte az egyes
égtájakat mutató nyilakkal. Az első köre kezdetén minden játékos válasszon közülük egy
mezőt, ahonnan majd elkezdi a játékot.

Bárki kezdhet egy akár foglalt mezőn is, de azonnal el kell mozognia egy szomszédos
üres mezőre! A karakter egészen addig nincs a játékban, és a karton figurája sem kerül fel
a játéktérre, amíg az adott játékos legelső köre el nem kezdődik. Addig mindenki tartsa a
karton figuráját a játékostáblája mellett.

KARAKTERKÁRTYA

TÁRGYAK

JÁTÉKOSTÁBLA

VITORLÁS
KARTON KARAKTER FIGURA

STARTMEZŐK
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3 A JÁTÉK ÁTTEKINTÉSE
JÁTÉKKÖR

Amikor rád kerül a sor, a játékköröd kezdetén frissítsd az összes elforgatott kártyádat,
beleértve a legénység- és egyéb kártyáidat is. Lásd az „Akciórendszer” fejezetet a 14.
oldalon.

A frissítést követően a köröd során bármilyen sorrendben és bármennyiszer
végrehajthatod az alábbi akciókat (amennyiben képes vagy rá):
• Begyűjtesz egy lapkát a figuráddal szomszédos mezőről (lásd a „Lapkák” fejezetet a 17.
oldalon)
• Végrehajtasz egy kártyaakciót (lásd a „Kártyaakciók” fejezetet a 15. oldalon)
• Mozogsz - körönként csak egyszer (lásd a „Mozgás” fejezetet a 18. oldalon)
• Kereskedsz a kártyáiddal (lásd a „Kereskedés” fejezetet a 16. oldalon)
• A karaktered speciális képességét használod (lásd a „Karakterek” fejezetet a 9. oldalon)

A köröd végén a játékosok számtól függően vagy egyetlen Sóvárgót kell aktiválnod egy
sebzéskártya felcsapásával, vagy egyszerre többet, több sebzéskártya felcsapásával. Ha a
köröd végén már minden Sóvárgót aktiváltak, akkor a Sóvárgó aktiválása helyett egy
időjárásfázist kell végrehajtanod. Ez esetben távolítsd el az összes felcsapott
sebzéskártyát, és húzz egy új időjáráskártyát. Lásd az „Időjárásfázis” fejezetet a 11.
oldalon.

JÁTÉKFORDULÓ

Egy komplett játékforduló során minden játékos végrehajtja a saját körét és aktivál egy
vagy több Sóvárgót. Az utolsó játékos az aktiválás helyett az időjárásfázist hajtja végre.
Minden forduló eggyel több játékkörből áll, mint ahány játékos van. Így minden
fordulóban a sorban következő játékos fogja elvégezni az időjárás fázist.

Az időjárásfázis végeztével az aktuális forduló véget ér, és egy új forduló kezdődik. Az
egymás után következő fordulókban fokozatosan nő a játék nehézsége, a sebzéspakliban
lévő nehezedő kártyáknak köszönhetően. Amennyiben egy játékosnak vagy a játékosok
egy csapatának sem sikerül megmenekülnie és ezzel megnyernie a játékot, a legutolsó
(hatodik) forduló után minden játékos azonnal veszít. Lásd a „Játék elvesztése” fejezetet
a 28. oldalon.

A jobb oldali ábrán példaként 3 játékos első komplett fordulója és a második fordulójuk
kezdete látható.

KEZDŐJÁTÉKOS
JÁTÉKOS AKCIÓK

SÓVÁRGÓK AKTIVÁLÁSA

JÁTÉKOS AKCIÓK

SÓVÁRGÓK AKTIVÁLÁSA

JÁTÉKOS AKCIÓK

SÓVÁRGÓK AKTIVÁLÁSA

JÁTÉKOS AKCIÓK

IDŐJÁRÁS FÁZIS

JÁTÉKOS AKCIÓK

SÓVÁRGÓK AKTIVÁLÁSA

FRISSÍTSD AZ ÖSSZES HASZNÁLT KÁRTYÁDAT!

HAJTS VÉGRE AKCIÓKAT TETSZŐLEGES SORRENDBEN:
• LAPKÁT GYŰJTESZ BE
• KÁRTYAAKCIÓT HASZNÁLSZ
• MOZOGSZ  (KÖRÖNKÉNT CSAK EGYSZER)
• KERESKEDSZ
• A KARAKTERED SPECIÁLIS KÉPESSÉGÉT HASZNÁLOD

CSAPD FEL AZ EGYIK SÉRÜLÉSPAKLI LEGFELSŐ SÉRÜLÉSKÁRTYÁJÁT!

MOZGASD AZ ÖSSZES AKTIVÁLÓDÓ SÓVÁRGÓT, ÉS
HAJTSD VÉGRE AZ ÁLTALUK OKOZOTT SEBZÉSEKET.

A SÓVÁRGÓK ERŐSÍTÉST KAPNAK

TOLD RÁ AZ ÚJ IDŐJÁRÁSKÁRTYÁT A RÉGI TETEJÉRE. HÚZZ ÉS HAJTS VÉGRE EGY ÚJAT.

DOBD EL AZ ÖSSZES FELCSAPOTT SEBZÉSKÁRTYÁT!
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IDŐJÁRÁSFÁZIS

Ha az aktuális játékköröd végre már minden Sóvárgó képességkártyája alatt lévő
sebzéskártyát átfordítottak, akkor a sebzéskártya átfordítása helyett az időjárásfázist kell
végrehajtanod:

1. Takard le a korábbi időjáráskártyát. A letakaráshoz egyszerűen csúsztasd rá a legfelül
lévő időjáráskártyát az alatta levőre úgy, hogy már ne látszódjanak az alul levő kártya
szimbólumai.
2.  A legfelül lévő kártya tetejére csapj fel egy új időjáráskártyát az időjáráspakli tetejéről
úgy, hogy mindkettő szimbólumai láthatók maradjanak. Ezután alkalmazd az újonnan
felcsapott kártya hatásait. Ha az időjáráspakliban már nincs több lap, amit felcsaphatnál,
akkor tartsd meg a legfelső kártyát, és az összes alatta levőt (beleérve a két kezdő
időjárás kártyát is) képpel lefelé keverd meg, ezáltal egy új időjáráspaklit létrehozva.
3. Változtasd meg a szélirányt, ha az újonnan felcsapott időjáráskártya szimbóluma ezt
jelzi (egy elforgatásra utasító nyíllal és egy kis számmal). Ha a felcsapott időjáráskártyán
egy homokvihar szimbólum látható, akkor a Sóságon kellemetlen homokvihar tombol
(lásd alább).
4. A szél aktuális erősségét az éppen legfelül lévő két időjáráskártya számainak összege
adja.
5. Dobd el a felcsapott sebzéskártyákat a sebzéspaklik tetejéről!
6. Ezzel az aktuális forduló véget ér, és egy új forduló kezdődik.

HOMOKVIHAR

Egy homokvihar kártya felcsapása után a játékosoknak minden alkalommal el kell
dobniuk egy, a kezükben vagy a rakományukban lévő kártyájukat, amikor egy másik
területlapra mozognának át. A homokvihar hatása addig tart, amíg egy új időjáráskártyát
nem csapnak fel a homokvihar kártyára. A karakterkártyáját vagy az aktuális
járműkártyáját senki nem dobhatja el. Ha valamelyik játékosnál nincs olyan kártya, amit
el tudna (vagy el akarna) dobni, a homokvihar ideje alatt nem mozoghat másik
területlapra.

TAKARD EL A FELSŐ
KÁRTYÁVAL AZ ALSÓT!

CSAPJ FEL EGY ÚJ IDŐJÁRÁS
KÁRTYÁT, ÉS HAJTSD VÉGRE!

FORGASD EL A SZÉLJELÖLŐT
(HA SZÜKSÉGES)!

DOBJ EL MINDEN FELCSAPOTT
SEBZÉSKÁRTYÁT!

SZÉLERŐSSÉG

FORGATÁS
FORGASD EL A SZÉLJELÖLŐT A NYÍL
IRÁNYÁBA (1=60°-AL; 2=120°-AL)

HOMOKVIHAR
EL KELL DOBNIA EGY KÁRTYÁT, HA
VALAKI EGY MÁSIK TERÜLETLAPRA
MOZOGNA ÁT
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RAKOMÁNY- ÉS JÁRMŰHELYEK A JÁTÉKOSTÁBLÁN

A játékostábládon egy szürke kártyahelyen szerepel a járműved, valamint 3 kék
kártyahelyen a rakományod. Az összes szürke és kék fejléces kártyád - mint például a
járművek, legénység, és egyéb hasznos tárgyak - csak a játékostáblád megfelelő színű
kártyahelyeire kerülhetnek. A kék fejléces kártyákat egységesen „rakománynak”
nevezzük. A bal felső kártyahelyed a karakterkártyádnak van fenntartva. A
karakterkártyádat nem cserélheted le, illetve nem dobhatod el.

Amint egy új járműkártyához (szürke fejléces kártya) vagy rakománykártyához (kék
fejléces kártya) jutsz, azt azonnal le kell raknod az egyik megfelelő színű üres
kártyahelyre, vagy el kell dobnod. Ez azt jelenti, hogy nem tarthatsz jármű- vagy
rakománykártyákat a kezedben. Egy kártyahely kiürítésének érdekében eldobhatod az
ott lévő régebbi kártyát.

Az üres kék kártyahelyek a járműved szabad rakterét jelképezik. Ezeket különböző
tárgyakkal vagy legénységgel töltheted meg. Minél kevesebb legénységed van, annál
több (nem rakomány) kártya lehet a kezedben.

KÉZLIMIT

Minden szürke vagy kék fejléc nélküli kártya kézben tartható kártyának minősül.
Maximum csak annyi ilyen kártyát tarthatsz a kezedben, amennyi az aktuális kézlimited.
A kézlimited egyenlő a játékostáblád összes kártyahelyén, illetve az ide lerakott
kártyáidon látható kézlimit szimbólumok melletti számok összegével. Egy kártyahelyre
rakott kártyán szereplő kézlimit érték felülírja az üres kártyahelyen lévő kézlimitet.

A köröd során a kezedből bármennyi kártyát szabadon eldobhatsz. A kézlimitedet
minden mozgás előtt, illetve a játékköröd végén (még a Sóvárgók aktiválása előtt)
ellenőrizned kell, és ha több kártya van a kezedben, mint az aktuális kézlimited, a fölös
kártyáidat el kell dobnod.

Például: Az Igavonó (The Ploughman) zsákmányolt egy légpárnás járművet, ami +4-es
kézlimitet ad. Van egy legénységkártyája (+2 kézlimit), és egy üres
rakománykártyahelye (+5 kézlimit). Az Igavonó aktuális kézlimitje: 4+2+5=11. Ha az
Igavonó egy új járműkártyához jut, azt le kell cserélnie a légpárnás kártyájára, vagy
azonnal el kell dobnia. Ha egy kék fejléces rakomány kártyához jut, azt el kell helyeznie a
játékostáblája üres kártyahelyén (ami feltehetően csökkenteni fogja a kézlimitjét), vagy
azonnal el kell dobnia. Az Igavonónak minden mozgás előtt, és a köre végén (még a
Sóvárgók aktiválása előtt) ellenőriznie kell a kezében tartott lapjainak számát. Ha az
több, mint az aktuális kézlimitje, akkor a fölös kártyáit el kell dobnia.

KÉZLIMIT: +2 KÁRTYA

KÉZLIMIT: +4 KÁRTYA

JÁRMŰHELY

RAKOMÁNYHELY
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KÁRTYÁK ÉLETCIKLUSA, DOBÓPAKLI

A dobópakli az eldobott kártyákat tartalmazza képpel felfelé. Minden kártya (kivéve a
kisebb méretű szóbeszéd-, időjárás- és sebzéskártyákat) ugyanabba a dobópakliba kerül,
függetlenül attól, hogy melyik pakliból származott. Ha a délibábpakliból kifogynak a
lapok, képpel lefelé keverd össze a dobópakliban lévő összes kártyát, és készíts belőlük
egy új délibábpaklit.

DÉLIBÁBPAKLI
A játékosok általában akkor húznak innen kártyákat, ha begyűjtenek egy
zsákmánylapkát. Ha a Sóvárgó-pakli lapjai elfogynak, helyette a délibábpakliból húzz!

TARTALÉK KÁRTYÁK PAKLIJA
A tartalék kártyák képpel felfelé a játéktér mellett vannak. Sóvárgó járműkártyát Sóvárgó
legyőzésével, győzelmi kártyát győzelmi lapka begyűjtésével, legénység kártyát
legénységlapka begyűjtésével lehet zsákmányolni. Mikor egy adott kártyát
zsákmányolsz, keresd ki a megfelelőt a tartalék kártyák közül, vagy - ha itt nem találsz - a
dobott lapok közül, esetleg - ha már új délibábpaklit készítettetek - a délibábpakli lapjai
közül. Az utóbbi esetben a keresés után képpel lefelé keverd újra a délibábpaklit.

SÓVÁRGÓ-PAKLI
A Sóvárgó-pakliból akkor húzhatsz kártyákat, ha harcban legyőzöl egy Sóvárgót.

SZÓBESZÉDPAKLI
Amikor begyűjtesz egy szóbeszédlapkát, azonnal fel kell húznod egy szóbeszédkártyát, és
azt végre kell hajtanod. Az összes szóbeszédkártya felhúzása és végrehajtása után nyílik
meg a győzelem lehetősége. (Megjegyzés: a játékosok számától függően, a  játék
előkészítése során néhány szóbeszédkártya visszakerülhet a játék dobozába. Ezeket nem
kell beszámítanotok.)

SEBZÉSPAKLI
A köröd végén a Sóvárgók aktiválásához csapj fel egy vagy több sebzéskártyát. A
felcsapott sebzéskártyákat az időjárásfázis előtt nem, csak annak a végén szabad eldobni.

IDŐJÁRÁSPAKLI
Az aktuális szélerősség egyenlő a két legfelső kártyán szereplő számok összegével. Az
időjárásfázisban a felső kártyát csúsztasd rá az alsóra, majd a tetejére csapj fel egy újat!

DÉLIBÁBPAKLI TARTALÉK KÁRTYÁK
PAKLIJA

SÓVÁRGÓ-PAKLI SZÓBESZÉDPAKLI SÉRÜLÉSPAKLI IDŐJÁRÁSPAKLI

KÁRTYÁKAT
HÚZOL

KÁRTYÁKAT
ZSÁKMÁNYOLSZ

KÁRTYÁKAT
HÚZOL

HÚZZ ÉS
HAJTSD
VÉGRE!

CSAPD FEL
ÉS AKTIVÁLJ!

CSÚSZTASD
RÁ!

ÚJRAKEVERÉS

KEZDŐKÁRTYÁK JÁTÉKOSKÁRTYÁK

KÁRTYA
ELDOBÁSA

DOBÓPAKLI

ELDOBÁS
DOBD EL AZ

IDŐJÁRÁSFÁZIS
VÉGÉN!

CSAPD FEL
ÉS HAJTSD

VÉGRE!
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4 AKCIÓRENDSZER
A köröd során a nálad lévő kártyák akcióit illetve a figuráddal szomszédos mezőkön levő
lapkák akcióit hajthatod végre. Lásd a „Szimbólumok listája” fejezetet a 32. oldalon!

LEGÉNYSÉG, LEGÉNYSÉGI AKCIÓK

A játékostábládon 1-3 legénységed lehet (beleértve a saját karakteredet is). A
legénységedet több akcióra is felhasználhatod. Egy legénységi akció végrehajtásához
fordítsd el az adott legénység kártyáját, ezzel „használva” azt. A legtöbb kártyaakció és
az összes lapkaakció legénységi akcióval hajtható végre.

Ha egy új legénységet zsákmányolsz, azonnal használhatod őt egy legénységi akció
végrehajtására, még akkor is, ha nem akarod megtartani, és végül eldobod a kártyáját a
köröd végén. Megteheted azt is, hogy az új (frissített) legénységedet kicseréled egy már
használt (kimerült) legénységedre.

Például: A Gyógyítónak (the Healer) egyetlen legénysége van (a saját karakterkártyája),
valamint egy csákány és egy víz kártyája. Használja a legénységét és a csákányt (azaz
elforgatja a karakterkártyáját és a csákányt mellé rakva), hogy a 1 páncéltörő sebzést
okozzon.

FRISSÍTÉS (VISSZAFORGATÁS)

A köröd legelején az összes kártyádat „frissítsd”, azaz fordítsd vissza az összes elfordított
kártyádat. A köröd során egy frissítés akció végrehajtásával (például egy víz kártya
eldobásával) bármelyik legénységkártyádat frissítheted. Ha egy frissítés akciót hajtasz
végre, akkor fordítsd vissza az általad választott legénységkártyát, és vele együtt a
legutoljára az adott legénység által használt kártyát is. A legénységi akciókat nem
igénylő kártyákat (például a járművek és néhány tárgy) csak a köröd legelején
frissítheted.

A gallon víz kártya használatával két legénységet és az általuk utoljára használt két lapot
frissítheted; vagy ugyanazon körön belül egymás után kétszer frissítheted ugyanazt a
legénységet (és az általa használt tárgyat).

Például: a Gyógyító eldob egy víz kártyát, aminek segítségével visszafordítja a
karakterkártyáját, és vele együtt visszafordítja a legutoljára a legénysége által használt
kártyáját is (a csákányát). Ezáltal a körében még egyszer használhatja mind a két
kártyáját.

EGYSZERI AKCIÓK

Ezeket a kártyákat a használatukat követően el kell dobnod. Bizonyos kártyák akciója
lehet egyszerre legénységi- és egyszeri akció is.

HASZNÁLAT

FRISSÍTÉS

LEGÉNYSÉGI- ÉS
EGYSZERI AKCIÓK

LEGÉNYSÉGI
AKCIÓ

EGYSZERI AKCIÓ NEM LEGÉNYSÉGI ÉS NEM
EGYSZERI AKCIÓ

- LEGÉNYSÉG  HASZNÁLATA
- KÁRTYA ELDOBÁSA
- HATÁS VÉGREHAJTÁSA

- LEGÉNYSÉG  HASZNÁLATA
- LAPKA ELDOBÁSA
- HATÁS VÉGREHAJTÁSA

- LEGÉNYSÉG HASZNÁLATA
- KÁRTYA HASZNÁLATA
- HATÁS VÉGREHAJTÁSA
(A KETTŐT EGYSZERRE TUDOD
FRISSÍTENI)

- KÁRTYA ELDOBÁSA
- HATÁS VÉGREHAJTÁSA

- KÁRTYA HASZNÁLATA
- HATÁS VÉGREHAJTÁSA
(AZ ILYEN KÁRTYA CSAK A
KÖRÖD LEGELEJÉN FRISSÜL)
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KÁRTYAAKCIÓK

A kezedben lévő kártyáid segítségével különböző akciókat hajthatsz végre. Egy kártyán
egy vagy két akciólehetőség közül választhatsz, melyeket a kártyák bal felső-, illetve jobb
alsó sarkában szimbólumokkal tüntettünk fel; esetleg a kártya passzív képességgel
rendelkezhet. A nagy szimbólum maga az akció szimbóluma. A adott esetben mellette
lévő szám az akció erősségét jelöli (például: 2 sebzés okozása). A nagy szimbólum
melletti kisebb szimbólumok az akció további információit tartalmazzák (például:
egyszeri akció, legénységi akció).

A rakomány- és járműkártyák színes (kék ill. szürke) fejléccel rendelkeznek, melyek
megmutatják, hogy a játéktáblád melyik kártyahelyére teheted őket. A fejlécen
feltüntetett passzív képességek nem akciók, ezeket a bónuszokat az adott kártya
folyamatosan biztosítja a számodra (például: extra rakomány, páncélzat).

KÁRTYÁK HÚZÁSA

Annyi kártyát húzz a megfelelő pakliból, amennyit a szimbólum mutat! (A délibábpakli
jele egy lándzsa, a Sóvárgó-pakli jele egy revolver.) A kártyákat frissítve (elforgatás
nélkül) kapod meg, és a járműkártyák kivételével akár azonnal fel is használhatod őket.
Lásd még a „Járműkártyák” fejezetet a 16. oldalon.

KÁRTYÁK ZSÁKMÁNYOLÁSA

Sóvárgó-járművet zsákmányolhatsz, ha legyőzöl egy Sóvárgót, győzelmi kártyát
zsákmányolhatsz, ha begyűjtesz egy győzelmikártya-lapkát illetve legénységkártyát
zsákmányolhatsz, ha begyűjtesz egy legénységlapkát. Ha egy kártyát zsákmányolnál,
akkor először keresd ki a megfelelő lapot a tartalék kártyák paklijából. Amennyiben itt
nem találod, akkor nézd át a dobópaklit is. Ha itt sem találtál megfelelő kártyát, akkor
keresd ki a délibábpakliból, majd ezt követően képpel lefelé keverd meg a délibábpaklit.
A kártyákat frissítve kapod meg, és a járműkártyák kivételével akár azonnal fel is
használhatod őket. Lásd még a „Járműkártyák” fejezetet a 16. oldalon!

KÁRTYA HÚZÁSA KÁRTYA
ZSÁKMÁNYOLÁS

A

HÚZZ A
DÉLIBÁBPAKLIBÓL!

HÚZZ A SÓVÁRGÓ-
PAKLIBÓL!

 ZSÁKMÁNYOLJ
SÓVÁRGÓ JÁRMŰVET

LEGÉNYSÉG ZSÁKMÁNYOLÁSA

KÉK GYŐZELMI KÁRTYA
ZSÁKMÁNYOLÁSA

+1 A BENZINES MOZGÁSRA
(ÁLLANDÓ BÓNUSZ)

+2 KÉZLIMIT

KÉK FEJLÉC
(RAKOMÁNYKÁRTYA)

1 NORMÁL SEBZÉS
EGYSZERI AKCIÓ

1 NORMÁL SEBZÉS
LEGÉNYSÉGI AKCIÓ
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JÁRMŰKÁRTYÁK

A járműkártyákon egyetlen akció található, a mozgásakció. Körönként pontosan egyszer
tudsz mozogni. Lásd a „Mozgás” fejezetet a 18. oldalon. Az aktuális járművedet el- vagy
lecserélheted, viszont ha a meglévő járműkártyádat már használtad a köröd során, az új
járműkártyádat is használt állásban kell a játékostábládra elhelyezned.

A járműkártyák soha nem frissíthetők egy másik kártyával, mivel nem legénységi akciók.

KARAKTERKÉPESSÉGEK

Minden karakter egy különleges képességgel rendelkezik, amelyet részletesen a
karakterek ismertetésénél, a 33. oldalon ismertetünk. Ezek passzív vagy körönként
egyszer használható képességek lehetnek, és függetlenek a karakterkártya aktuális
állapotától (használt vagy frissített).

KERESKEDÉS

Ha éppen te vagy az aktív játékos, akkor a szomszédos mezőkön álló bármely
játékostársaddal kereskedhetsz. Természetesen meg kell egyeznetek, hogy melyik
kártyákkal kereskedtek egymással. Az elcserélt kártyákat frissítve kapod meg, de egy-egy
kártyával körönként csak egyszer kereskedhetsz.

A tranzakciónak nem kell tisztességesnek lennie: nem kell azonos számú kártyát
elcserélnetek egymással, illetve ingyen is elajándékozhatod lapjaidat.

BENZINES MOZGÁS: 2 LÉPÉS SIVATAG VAGY
HEGYVIDÉK TEREPEN

SZÜRKE FEJLÉC
(JÁRMŰ)

1 PÁNCÉLZAT

+4 KÉZLIMIT

+3 BENZINES MOZGÁS
(EGYSZERI AKCIÓ)

2 NORMÁL SEBZÉS
(EGYSZERI AKCIÓ)

SPECIÁLIS KÉPESSÉG +2 KÉZLIMIT

KÉK FEJLÉC
(RAKOMÁNYKÁRTYA)

LEGÉNYSÉG
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LAPKÁK

A karton karakterfiguráddal szomszédos mezőkön lévő lapkákat tudod begyűjteni.
Minden lapkabegyűjtés-akció egyben legénységi akció is, melyet csupán egyszer tudsz
végrehajtani, mivel a begyűjtött lapkát el kell dobnod és az többet már nem kerül vissza
a területlapra. Az eldobott lapkákat nem szabad visszakeverned a hátoldalával felfelé
néző, még felhasználatlan lapkakészletbe!

A lapkakészlet a játéktér mellett található, és a lapkák véletlenszerű kiválasztására
szolgál. Amikor egy új területlapot fedez fel valaki a, a lapkákat innen kell képpel felfelé a
roncsokkal jelölt mezőkre elhelyezni. Lásd a „Győzelem” fejezetet a 27. oldalon!

Például: a Felderítő (the Scout) mellett 2 lapka is található. A Felderítőt irányító játékos
úgy dönt, hogy mindkét rendelkezésére álló legénységi akcióját felhasználja (használja a
legénységkártyáját és a karakterkártyáját is), és mind a két lapkát begyűjti. Ez után a 2
lapkát eldobja, majd egy győzelmi kártyát, valamint 3 kártyát húz a délibábpakliból.

ZSÁKMÁNYLAPKA

Legénységi akció. A játékos 3 kártyát húzhat a délibábpakliból. Ezután el kell dobnia a
lapkát.

LEGÉNYSÉGLAPKA

Legénységi akció. A játékos zsákmányol egy új legénységkártyát. Ezután el kell dobnia a
lapkát.

GYŐZELMIKÁRTYA-LAPKA

Legénységi akció. A játékos zsákmányol egy győzelmi kártyát. Ezután el kell dobnia a
lapkát.

SZÓBESZÉDLAPKA

Legénységi akció. A játékos húz egy szóbeszédkártyát, majd azonnal alkalmazza annak
hatását. (Lásd a „Győzelem” fejezetet a 27. oldalon.) Ezután el kell dobnia a lapkát.

LAPKAKÉSZLET

RONCS: TEGYÉL RÁ EGY LAPKÁT
KÉPPEL FELFELÉ A TERÜLETLAP

FELFEDEZÉSEKOR!

ELDOBOTT LAPKÁK

GYŐZELMIKÁRTYA-LAPKÁK SZÓBESZÉDLAPKA ZSÁKMÁNYLAPKA LEGÉNYSÉGLAPKA
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5 MOZGÁS
MOZGÁS

Csak egyetlen járműkártyád lehet (a játékostáblád járműhelyén), amivel egy mozgást
tudsz a játékkörödben végrehajtani. A mozgásodat nem szakíthatod meg: nem
végezhetsz semmilyen akciót, illetve nem kereskedhetsz a mozgásod közben, csak előtte,
vagy a mozgásod végeztével. A mozgás egy kártyaakció. A mozgásod végeztével
használnod kell (el kell fordítanod) a járműkártyádat.

A játékosok és a Sóvárgok szabadon keresztülmozoghatnak bármilyen lapkán,
játékosfigurán, vagy Sóvárgó figurán, de nem fejezhetik be a mozgásukat ilyen foglalt
mezőn. Dönthetsz úgy, hogy kevesebbet mozogsz, mint a rendelkezésedre álló
maximális mozgásod. Nem mozoghatsz felfedezetlen területlapra.

TEREPTÍPUSOK

A játékban háromféle tereptípussal találkozhatsz:
• Sóság (fehér): minden jármű akadály nélkül keresztül tud mozogni a sósivatagon.
• Dűnék (sárga): minden szárazföldi vitorlás és néhány más jármű is képes
keresztülmozogni a dűnéken.
• Hegyvidék (barna): minden benzines jármű (kivéve a légpárnást) keresztül tud mozogni
a hegyvidéken, de a szárazföldi vitorlások nem.

MOZGÁS TEREPEN

Minden jármű csak olyan tereptípusú mezőkön keresztül tud mozogni, amelyet a
kártyáján feltüntettünk. A különböző típusú Sóvárgó járművek is csak bizonyos
tereptípusokon keresztül tudnak mozogni, amiket a Sóvárgó képességkártyákon
tüntettünk fel. A járművek ugyanúgy működnek a játékosok, illetve Sóvárgók mozgása
során. A járműved bármilyen típusú terepen megkezdheti és befejezheti a mozgását.

Példa: a Gyógyító (the Healer) egyik lehetséges mozgása során keresztülmozgott egy
lapkán, egy Sóvárgó figurán és egy másik játékos figuráján is, majd megérkezett egy
erősítési pontra, hogy be tudja gyűjteni a szomszédos mezőn lévő lapkát.

HEGYVIDÉK

SÓSÁG

DŰNÉK

A  VITORLÁS ÁTMOZOGHAT A DŰNÉKEN A HOMOKFUTÓ ÁTMOZOGHAT A HEGYVIDÉKEN
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SZÉL HAJTOTTA MOZGÁS

A széllapka az aktuális szélirányokat jelzi: tehát, hogy mely irányokba tudsz a szárazföldi
vitorlásoddal gyorsabban haladni. A szél erősségét a két utoljára felcsapott időjáráskártya
határozza meg: az aktuális szélerősség a kártyákon látható nagy számok összegével
egyenlő. A szárazföldi vitorlással való mozgásod során a szél ereje által hajtva maximum
az aktuális szélerősséggel megegyező számú lépést tehetsz meg. Az, hogy hány mezőt
mozoghatsz egy lépéseddel, a széllapka által jelölt széliránytól függ:

• Az egy nyíllal jelölt irányokba egy lépés során egy mezőt mozoghatsz.
• A két nyíllal jelölt irányokba egy lépés során egy vagy két mezőt mozoghatsz.
• Abba az irányba, amerre a széllapka aktuális állása szerint nem mutat nyíl (azaz széllel
szembe) nem mozoghatsz.

1. példa: A Felderítő (the Scout) egy szárazföldi vitorlással közlekedik, így maximum 5
lépést mozoghat (ennyi a szél aktuális erőssége). Két irányba is két-két mezőt mozoghat
egyetlen lépésével (amerre a széllapka két nyila mutat éppen). A szárazföldi vitorlással
nem mozoghat hegyvidéken keresztül, így kénytelen azt megkerülni. A mozgása közben
nem gyűjtheti be a zsákmánylapkát, illetve nem harcolhat a Sóvárgóval sem, ellenben a
mozgása végeztével a jelzett mezőn begyűjtheti a szomszédos zsákmánylapkát.

2. példa: Az Igavonó (the Ploughman) is egy szárazföldi vitorlás jármű kártyával
rendelkezik. A széllel szemben nem tud mozogni, de cikk-cakkban 5 mezőt mozoghat, és
a mozgása végén begyűjtheti a szomszédos legénységlapkát.

RÁADÁS: GYORSABBAN A SZÉLNÉL

A szárazföldi vitorlások és a vitorláshajók gyorsabban tudnak mozogni úgynevezett
háromnegyed szélben (amikor a szél iránya bizonyos szöget zár be a haladási iránnyal),
mint hátszélben. Ezekbe az irányokba a vitorlás gyorsabban képes haladni, mint amennyi
a szél sebessége. A szélirányba történő hajózás lényegesen lassabb, és sohasem lehet
gyorsabb, mint a szél sebessége. Természetesen a vitorlás járművek soha nem
haladhatnak közvetlenül széllel szemben, hanem csak cikk-cakkban a szél ellenében. A
matrózok ezt kreuzolásnak nevezik.

AKTUÁLIS SZÉLIRÁNY

KETTŐ (VAGY EGY) LÉPÉS

EGY LÉPÉS

SZÉLLEL SZEMBEN NEM LEHET
MOZOGNI

AKTUÁLIS SZÉLERŐSSÉG: 3+2=5 HASZNÁLT VITORLÁS
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BENZINES MOZGÁS

Minden benzines járművel - a jármű terepkorlátozásait is figyelembe véve - maximum a
kártyáján feltüntetett számú mezőt mozoghatsz.

A Sóvárgok maximális mozgásértékét a képességkártyájukon tüntettük fel, amit adott
esetben az adott típusú Sóvárgó aktiválásához felcsapott sebzéskártya növelhet. A
játékosok maximális benzines mozgásértéke a járműkártyájukon látható, amit
üzemanyag használatával tovább növelhetnek. Természetesen a benzines mozgásra az
aktuális szélerősség vagy szélirány semmilyen hatással nincs.

ÜZEMANYAG

Tetszőleges számú üzemanyagkártyát eldobhatsz a kezedből, és minden ilyen eldobott
kártya után a maximális benzines mozgásodat 3-3 mezővel növelheted meg.
Akármennyi üzemanyagkártyát eldobhatsz a körödben, de a teljes mozgásod még
mindig egyetlen mozgásakciónak számít, azaz nem szakíthatod meg.

Például: A Gyújtogató (the Arsonist) egy zsákmányolt homokfutó boldog tulajdonosa. A
homokfutó járműkártyájának használata után maximum 4 mezőt mozoghat (tetszőleges
irányba). A homokfutó nem képes dűne típusú mezőn keresztülmozogni, így meg kell
kerülnie a dűnéket. Annak érdekében, hogy begyűjtse a hegyvidéken lévő
zsákmánylapkát, eldob 2 üzemanyagkártyát, hogy így akár 4+3+3=10 mezőt
mozoghasson. Végül 8 mező megtétele után befejezi a mozgását a hegyvidéken, és két
legénységi akcióját felhasználva begyűjti a szomszédos mezőn lévő lapkákat.

ALAPMOZGÁS

TOVÁBBI MOZGÁS

HASZNÁLT HOMOKFUTÓ
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6 HARC
HARC
A játékosok egymást nem tudják közvetlenül megtámadni, kivéve a versengő
játékmódban, ahol is győzelmi kártyákat rabolhatnak egymástól. Szomszédos mezőn
állva a játékosok megtámadhatnak Sóvárgókat és viszont, Sóvárgók játékosokat. A
játékosok a saját körükben támadhatnak meg Sóvárgókat. Minden Sóvárgó járműben
egy vagy két legénység utazik, és a jármű lehet páncélozott is. A Sóvárgók akkor
támadják meg a játékosokat, amikor aktiválják őket. A játékosok ekkor kivédhetik a
sebzéseket, de csak a saját körükben támadhatnak vissza.

Az egyes akciók normál vagy páncéltörő sebzést okozhatnak. A sebzés elkerülhető:
páncélzattal (csak normál sebzés esetén), gyógyulással vagy egy legénység eldobásával.
Ha semmilyen mód sincs a sebzés elkerülésére (nincs már legénység a játékostáblán), a
játékoskarakter sebződik, aki emiatt meghal. (Lásd a "Karakter újraéledése” fejezetet a
23. oldalon!) Ha egy Sóvárgó jármű az egész legénységét elveszíti, megsemmisül, és le
kell venni a tábláról.

Minden támadást egyesével kell kivédeni (a többszöri támadások nem halmozódnak).
Azonban lehetőség van arra, hogy több kártyát is felhasználj egyetlen támadás
kivédésére (például: 2 normál sebzés kivédéséhez eldobsz egy páncél és egy
elsősegélyláda kártyát).

NORMÁL SEBZÉS
A halál elkerülhető:
• páncélzattal,
• gyógyulással vagy
• egy legénység elvesztésével.

Például: A Felderítő (the Scout) eldobja a macséta kártyáját, hogy 1 normál sebzést
okozva végezzen egy légpárnás Sóvárgóval. Később egy dzsipet támad meg a szekercéje
segítségével (2 normál sebzés). A 2 normál sebzésből 1-et felfog a dzsip páncélzata, a
másik pedig megöli az egyik legénységet (a Sóvárgó figuráját forgasd fejjel lefelé). Mivel
a légpárnásnak 2 legénysége van, a Felderítő eldob egy víz kártyát, amivel frissíti a
szekercéjét és a legénységét, aki használta, és egy újabb akcióval végez a dzsippel.

PÁNCÉLTÖRŐ SEBZÉS
Figyelmen kívül hagyja a páncélt. A halál elkerülhető:
• gyógyulással, vagy
• egy legénység elvesztésével.

Például: a Kislány (the Little Girl) megtámad egy dzsipet és eldobja a számszeríj
kártyáját. A számszeríj 1 páncéltörő sebzése figyelmen kívül hagyja a dzsip páncélzatát,
és megöli az egyik legénységet. A Kislány eldob egy lándzsa kártyát is még egy
páncéltörő sebzésért, és így megöli a dzsipet.

SÓVÁRGÓK MEGTÁMADÁSA

NORMÁL SEBZÉS PÁNCÉLTÖRŐ SEBZÉS

CSÖKKENTSD A SEBZÉST A
SÓVÁRGÓ PÁNCÉLZATÁVAL

MINDEN FENNMARADÓ
SEBZÉS UTÁN A SÓVÁRGÓ 1-1
LEGÉNYSÉGET VESZÍT

MINDEN SEBZÉS UTÁN A
SÓVÁRGÓ 1-1 LEGÉNYSÉGET
VESZÍT

SÓVÁRGÓ LEGÉNYSÉG SÓVÁRGÓ PÁNCÉLZAT
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PÁNCÉLZAT

A páncél összeadódik: a teljes páncélzatod értéke egyenlő az összes kártyád által
biztosított páncélzat összegével. Az egyszer használatos kártyák (például: egy sisak)
páncélzat értékét csak akkor szabad számításba venned, amikor azokat eldobod, és ekkor
is csak egyetlen támadás ellen nyújtanak védelmet. A páncélzat és gyógyulás kártyáidat
bármikor használhatod, nem csak a saját körödben. A járművek páncélzata nem
elpusztítható, és minden normál sebzést okozó támadás ellen védelmet nyújt.

Például: a Gyújtogató (the Arsonist) egy páncélozott szárazföldi vitorlással rendelkezik,
és olyan szerencsétlen, hogy a két szomszédos bulldózertől 2-2 normál sebzést szenved
el. A páncélozott vitorlás 1-es páncélzata mind a két támadás első sebzését elnyeli. A
Gyújtogató eldob egy sisakot, hogy az első támadás második sebzését is el tudja kerülni,
ám mivel más lehetősége nincs, a második támadás második sebzését kénytelen azzal
kivédeni, hogy eldobja egy nemrégiben zsákmányolt legénységkártyáját.

GYÓGYULÁS

Gyógyulni egy elsősegélyláda vagy egy zöld győzelmi kártya (növények) eldobásával
tudsz. A Gyógyító (the Healer) a speciális gyógynövénycsomag képességét is
használhatja.

Például: Az Igavonó (the Ploughman) egy 2-es páncélzattal bíró APC-t vezet, és ezen felül
+1 páncélzatot biztosít neki a saját különleges képessége. Pechére egy olyan ellenséges
Sóvárgó kamion támadja meg, akinek a sebzés kártyáján 1 páncéltörő sebzés szerepel,
így az Igavonó 3-as páncélzata ez ellen mit sem ér. El kell dobnia egy elsősegélycsomag
kártyát, hogy semlegesíteni tudja ezt az 1 sebzést.

VÉDEKEZÉS A SÓVÁRGÓK ELLEN

NORMÁL SEBZÉS PÁNCÉLTÖRŐ SEBZÉS

CSÖKKENTSD A SEBZÉST A
PÁNCÉLZAT ÉRTÉKÉVEL

A MARADÉK PONTOK
GYÓGYÍTHATÓK

MINDEN FENNMARADÓ
SEBZÉSPONT UTÁN DOBJ EL
EGY LEGÉNYSÉGET

MINDEN SEBZÉSPONT
GYÓGYÍTHATÓ

MINDEN FENNMARADÓ
SEBZÉSPONT UTÁN DOBJ EL
EGY LEGÉNYSÉGET
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JÁTÉKOSKARAKTER ÚJRAÉLEDÉSE

Ha a karaktered meghal, távolítsd el a karton figurádat a játéktérről. Ezután a játék
nehézségétől függően esetleg újra kezdheted a játékot, a következő köröd elején:

Könnyű játékfokozaton a karaktered akárhányszor újraéledhet. Az újraéledést az alábbiak
szerint kell végrehajtanod:
1. Dobd el minden kártyádat, kivéve a karakterkártyádat.
2. Húzz 8 kártyát a délibábpakliból, majd dobj el közülük 4-et.
3. Zsákmányolj egy kezdő szárazföldi vitorlás járműkártyát.
4. Amikor a legközelebb rád kerül a sor, tedd a karton karakter figurádat bármelyik kezdő
területlap üres mezejére, és játszd le a körödet.

Közepes nehézségi szinten minden karakter csupán egyszer éledhet újra. Az újraéledést
az alábbiak szerint kell végrehajtanod:
1. Dobd el minden kártyádat, kivéve a karakterkártyádat.
2. Fordítsd át a karakterkártyádat a másik (fekete fejléces) oldalára, ezzel elvaszítve a
karakterképességedet.
3. Húzz 8 kártyát a délibábpakliból, majd dobj el közülük 4-et.
4. Zsákmányolj egy kezdő szárazföldi vitorlás járműkártyát.
5. Amikor a legközelebb rád kerül a sor, tedd a karton karakter figurádat bármelyik kezdő
területlap üres mezejére, és játszd le a körödet.

Nehéz szinten a karaktered nem éledhet újra. Ha meghalt, elveszítetted a játékot.

JÁTÉKOSKARAKTER HALÁLA

Ha a karaktered meghal, és már nem éledhet újra:
1. Dobd el minden kártyádat, kivéve a karakterkártyádat.
2. Kiestél, és ezzel elvesztetted a játékot.

KEZDŐ TERÜLETLAPOK

A KARAKTERKÁRTYA
FEKETE FEJLÉCES OLDALA
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7 SÓVÁRGÓK
SÓVÁRGÓK TÍPUSAI

Jelenleg 6 különböző Sóvárgóval találkozhatsz a játék során: homokfutó (Speedster),
dzsip (Pickup), kamion (Truck), bulldózer (Bulldozer), légpárnás (Hovercraft) és APC. A
homokfutó, dzsip és kamion játékosszámtól és nehézségtől függetlenül minden játékban
szerepelni fog, míg a másik hárommal csak bizonyos játékokban találkozhatsz. Lásd a 4.
oldalon lévő táblázat „Használt Sóvárgó járművek” oszlopát. A köröd legvégén egy vagy
több Sóvárgót kell aktiválnod:

• Több mint 2 játékos: aktiválj egy tetszőleges, még nem aktivált Sóvárgó típust.
• 2 játékos: aktiválj két tetszőleges, még nem aktivált Sóvárgó típust.
• Szóló mód: aktiváld mind a 3 játékban lévő Sóvárgó típust.

SÓVÁRGÓ FIGURÁK

A Sóvárgókat a különböző típusú Sóvárgó járműveket ábrázoló műanyag figurák
képviselik a játékban. Minden Sóvárgó jármű egy vagy két legénységgel és esetleg némi
páncélzattal rendelkezik, ahogyan az adott típus képességkártyáján szerepel. A Sóvárgó
jármű minden sebzés után elveszíti 1-1 legénységét. Az első legénység elvesztését a
Sóvárgó figura hátára történő fordításával tudod jelezni, ha szükséges. Ha egy Sóvárgó
minden legénységét elveszíti, megsemmisül, és le kell venni a tábláról.

ZSÁKMÁNY A SÓVÁRGÓKTÓL

Ha sikerül megsemmisítened egy Sóvárgó járművet, a képességkártyáján feltüntetett
jutalmat kapod meg. Zsákmányold el a megsemmisített Sóvárgó jármű kártyáját, illetve
húzz kártyákat a délibábpakliból és/vagy a Sóvárgó-pakliból. Ha a Sóvárgó-pakli már
üres, akkor ehelyett is a délibábpakliból húzz lapokat!

Amikor egy Sóvárgó járműkártyát zsákmányolsz, akkor elsőként a tartalék kártyák
paklijából próbáld kikeresni! Ha itt nem találsz megfelelőt, akkor nézd át a dobópaklit;
illetve ha itt sem lelsz rá a szükséges kártyára, akkor a délibábpaklit. Lásd a „Kártyák
sorsa, dobópakli” fejezetet a 13. oldalon. Minden egyes Sóvárgó járműtípusból két-két
kártya van. Ha már mindkettő játékban van, nem tudsz ilyen típusú járművet
zsákmányolni.

SÓVÁRGÓ TÍPUSA

MOZGÁS STATISZTIKA LEGÉNYSÉG ÉS
PÁNCÉLZAT

ZSÁKMÁNY

MEGFELELŐ TÍPUSÚ JÁRMŰ KÁRTYÁK
(TARTALÉK KÁRTYÁK)

SEBZÉSPAKLI

SÓVÁRGÓ FIGURA

ZSÁKMÁNY EGY KAMION LEGYŐZÉSÉÉRT:
- HÚZZ 1 KÁRTYÁT A SÓVÁRGÓ-PAKLIBÓL
- HÚZZ 2 KÁRTYÁT A DÉLIBÁBPAKLIBÓL
- ZSÁKMÁNYOLJ EGY KAMION JÁRMŰKÁRTYÁT
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SÓVÁRGÓK AKTIVÁLÁSA

A köröd legvégén az alábbiakat kell végrehajtanod:
1. Csapd fel egy még nem aktivált Sóvárgó sebzéskártyáját.
2. Minden ilyen típusú Sóvárgó figurát aktiválj a játéktéren.
      1. Mozgasd a Sóvárgó figurát (lásd alább)
      2. A Sóvárgó megtámad egy szomszédos mezőn álló karaktert (ha van ilyen). Te
döntheted el, hogy több lehetséges célpont esetén kit válasszon.
3. A Sóvárgók erősítést kapnak: tegyél 1-1 megfelelő típusú Sóvárgó figurát az átfordított
sebzéskártyán látható betűjelű erősítési pontokra. (Lásd: Sóvárgók erősítése)

Az aktiválás végeztével hagyd az átfordított sebzés kártyát az adott típusú Sóvárgó
sebzéspaklija tetején, hogy követni lehessen, mely típusú Sóvárgókat aktiválták már. 1-2
játékos esetén a fentieket minden aktiválásnál ismételjétek meg még egyszer.

SÓVÁRGÓ FIGURÁK MOZGATÁSA

Mozgasd egymás után sorban az éppen most aktivált típusú Sóvárgó összes figuráját (a
sorrendet te döntöd el).
1. Ha egy Sóvárgó egy játékos mellé tud mozogni, akkor így tesz, méghozzá a lehető
legkevesebb lépésből. Ha több játékos is ugyanakkora távolságban van az adott
Sóvárgótól, akkor neked kell döntened, hogy melyik karakter mellé mozogjon.
2. Ha az adott Sóvárgó egyetlen játékos mellé sem tud mozogni:
   • Állapítsd meg, hogy melyik játékos van hozzá a legközelebb! Ha több karakter is
ugyanakkora távolságra van, te döntesz, melyiket válassza.
   • Mozgasd hozzá a Sóvárgót a lehető legközelebb, a lehető legkevesebb lépéssel.
A távolság kiszámításakor vedd figyelembe a terepet, de ne foglalkozz az útban lévő
lapkákkal, játékosokkal vagy Sóvárgókkal.

Ha az átfordított sebzéskártyán a sebzés szimbólum helyett egy +3 benzines mozgás
szimbólumot találsz, akkor a Sóvárgó figura nem támad, viszont 3 extra mezőt léphet.
Előfordulhat, hogy egy Sóvárgó egyetlen játékost sem tud elérni (például egy kamion
útját teljesen elzárják a dűnék). Ekkor egyáltalán nem mozog.

Például: a Felderítő (the Scout) a homokfutókat aktiválja. Minden homokfutót a
legközelebbi játékosfigurák felé kell mozgatnia, maximum 4-4 mezőt (ennyi a
homokfutó alap mozgása). Az egyik homokfutó pont egyenlő távolságban van a Tudóstól
és a Felderítőtől, de a Felderítő úgy dönt, hogy inkább a Tudós (the Scientist) figurája
mellé lépjen, és ezzel a Sóvárgó 2 normál sebzést okoz a Tudósnak. A második homokfutó
megkerüli a dűnéket (amin keresztül nem mehet), a harmadik pedig 3 lépést követően
megáll, mert lapkára nem léphet.

+3 MOZGÁS
(NINCS SEBZÉS)

1 NORMÁL SEBZÉS

2 NORMÁL SEBZÉS

1 PÁNCÉLTÖRŐ SEBZÉS
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SÓVÁRGÓ ERŐSÍTÉS, ERŐSÍTÉSI PONTOK

Miután aktiváltál egy Sóvárgót, és a játéktéren már minden ilyen típusú Sóvárgó figurát
mozgattál, a Sóvárgók erősítést kapnak. Tegyél egy-egy ugyanilyen típusú Sóvárgó
figurát az általad felcsapott sebzéskártyán feltüntetett, a játék aktuális nehézségétől
függően éppen használt betűknek megfelelő összes üres erősítési pontra. A Sóvárgó
minden esetben teljes legénységgel érkezik (nem fejjel lefelé). Csak az éppen üresen álló
erősítési pontokra kell új Sóvárgó figurákat tenned! A játék nehézségétől függ, hogy
éppen melyik betűkkel megjelölt erősítési pontokat kell használni (A, B, C, M és H). Lásd a
4. oldalon található táblázatot.

Ha már nincs elegendő Sóvárgó figura az adott típusból az erősítési pontok számához
képest, akkor először a Sóvárgókat nem tartalmazó területlapokra kell tenned legalább
egyet-egyet. Ezen a szabályon felül eldöntheted, hogy mely pontok legyenek kihagyva.

Például: a Felderítő (the Scout) által átfordított sebzéskártyán a B, M és H betűk
szerepelnek. Jelenleg közepes nehézségű a játék, így 1-1 homokfutó figurát kellene
tennie a játéktér összes üres B és M betűjelű erősítési pontjára (a H nincs játékban). A
készletben már csak 3 homokfutó maradt, így a Felderítő döntheti el, hogy az 5
lehetséges erősítési pont közül melyekre kerüljenek új Sóvárgó figurák. A jobb oldali
területlapon nincsenek Sóvárgók, így oda kénytelen legalább egyet rakni, a másik kettőt
pedig eldöntheti, és a lehető legmesszebb helyezi magától.
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8 GYŐZELEM
SZÓBESZÉDJELÖLŐK

Amíg  még nem játszották ki az összes szóbeszédkártyát,a szóbeszédjelölők a menekülési
(győzelmi) pont feltételezett irányát mutatják. A szóbeszédjelölők nem tartoznak
konkrét mezőhöz, így az adott területlapon bárhova leteheted őket.

SZÓBESZÉDKÁRTYÁK
Amikor végrehajtasz egy szóbeszéd akciót (azaz begyűjtesz egy szóbeszédlapkát vagy
eldobsz egy iránytűt), húzz egy szóbeszéd kártyát! Ez után válaszd ki a kártya felső vagy
alsó felét, majd azonnal alkalmazd. A választott opció szerint mozgasd az összes
szóbeszédjelölőt. Minden szóbeszédjelölőt a kezdő égtájjelző területlapon látható
irányok szerint egy-egy szomszédos területlapra kell áthelyezned. Ha a szóbeszédjelölőt
le kellene mozgatni a játéktérről, akkor ne mozgasd azt! Ha valamelyik szóbeszédjelölőt
egy még felfedezetlen területlapra kell mozgatnod, akkor a területlap felfedezetté válik.

Például: a Felderítő (the Scout) begyűjt egy szóbeszédlapkát, és az ábrán látható
szóbeszédkártyát húzza. Úgy dönt, a kártya felső felét választja. Ennek megfelelően
mozgatja a szóbeszédjelölőket, és felfedez egy új területlapot.

FELFEDEZÉS

Ha egy területlap felfedezésre kerül a körödben, fordítsd át a másik oldalára a lapkát,
majd helyezd el úgy, hogy a hátoldalán jelzett északi irány továbbra is északnak
mutasson! Ez után az összes roncsmezőre véletlenszerűen tegyél lapkákat képpel felfelé.

A térkép és távcső kártya eldobásával a szóbeszédjelölők mozgatása nélkül is
felfedezhetsz egy még felfedezetlen területlapot.

AZ ÚT VÉGE

Ha már az összes szóbeszéd kártyát kijátszották, minden olyan területlapon meg lehet
kísérelni a győzelmet, amelyen található szóbeszédjelölő. Innentől nem lehet több
szóbeszédkártyát húzni, és a szóbeszédlapkák begyűjtésének nincs hatása.

FELFEDEZÉS SZÓBESZÉDLAPKA

SZÓBESZÉDKÁRTYA

TERÜLET FELFEDEZÉSE

VÉLETLENSZERŰEN TEGYÉL A RONCSOKRA
EGY-EGY  LAPKÁT KÉPPEL FELFELE!

SZOMSZÉD TERÜLETLAPRA MOZOG

NEM TUD LEMOZOGNI A JÁTÉKTÉRRŐL

ÉGTÁJAK IRÁNYAI
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GYŐZELMI KÁRTYÁK

Amikor begyűjtesz egy győzelmi lapkát, vegyél ki egy megegyező színű győzelmi kártyát
a tartalék pakliból, majd dobd el a lapkát. Minden egyes győzelmi kártya bal felső
sarkában szerepel a színéhez tartozó győzelmi szimbólum.

A kezedben levő győzelmi kártyák eldobhatók, hogy aktiváld a rajtuk szereplő egyszeri
akciót. Lásd a „Szimbólumok listája” összefoglaló táblázatot a 32. oldalon!

GYŐZELMI FELTÉTELEK

• Ha a figurád egy szóbeszédjelölővel jelzett területlapon áll,
• Már az összes szóbeszédkártyát kijátszották,
• Valamint egyetlen Sóvárgó figura sincs az adott területlapon:
Minden olyan játékos, akinek a karaktere ezen a területlapon van, felfedi a győzelmi
kártyáit, hogy ellenőrizzék, elegendő kártyájuk van-e együttesen a győzelemhez (lásd a
feltételeket a következő oldalon). Amennyiben igen, azonnal megnyerik a játékot. A
többi játékos sorsára marad és elveszti a játékot.

Amennyiben a szükséges feltételek nem teljesülnek, tovább kell folytatni a játékot. Ha
két különálló csoport egyszerre felel meg a feltételeknek, akkor mind a két csoport
megnyeri a játékot.

Például: A Gyújtogató (The Arsonist) és a Tudós (the Scientist) együtt próbálják
megnyerni a játékot klasszikus játékmódban. Öt győzelmi kártyájuk van, ebből három
színe megegyezik a szóbeszédjelölőével, ami a területlapjukon áll (kék). Már mind a 6
szóbeszédkártyát kijátszották, valamint nincs egyetlen Sóvárgó figura sem ezen a
területlapon, így automatikusan nyernek. A másik területlapon lévő Gyógyító (the
Healer) sajnos hátramarad a Horda martalékául, így ő elveszíti a játékot.

A JÁTÉK ELVESZTÉSE

Egy játékos elveszíti a játékot:
• Ha a karaktere meghal és már nem lehet újraéleszteni,
• Nincs benne egyik győztes csapatban sem (lásd fenn),
• Abban az esetben, ha az utolsó forduló legvégéig senkinek sem sikerül nyernie (ekkor
minden játékos veszít).

3 GYŐZELMI KÁRTYA MEGEGYEZŐ SZIMBÓLUMMAL

TOVÁBBI 2 KÁRTYA A 2 JÁTÉKOS MIATT

AZ ÖSSZES SZÓBESZÉDKÁRTYÁT KIJÁTSZOTTÁK

NINCS  SÓVÁRGÓ A TERÜLETLAPON

A JÁTÉKOSOK SZÓBESZÉDJELÖLŐS
TERÜLETLAPON ÁLLNAK
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SZÜKSÉGES GYŐZELMI KÁRTYÁK

A győzelemhez szükséges győzelmi kártyák számát a szóbeszédjelölővel jelölt
területlapon álló játékosok száma és a játékmód határozza meg. Csak az ezeknél a
játékosoknál lévő győzelmi kártyák számítanak. Megjegyzés: ha egy területlapon
egyszerre több szóbeszédjelölő is van, a játékosok választhatnak közülük.

SZÜKSÉGES GYŐZELMI KÁRTYÁK KLASSZIKUS JÁTÉKMÓDBAN

A játékosoknak három, a szóbeszédjelölő színével megegyező színű győzelmi kártyára
van szükségük, továbbá ezen felül a területlapon álló játékosonként egy-egy bármilyen
színűre. Ha a teljes csoportnak nincs elegendő győzelmi kártyája, akkor a feltételt meg
kell vizsgálni közülük csak azokra a játékosokra, akiknél legalább egy győzelmi kártya
található. Ha így már teljesül a feltétel, akkor csak a győzelmi kártyával rendelkező
játékosok nyernek, a többi pedig sorsára marad és elveszíti a játékot.

SZÜKSÉGES GYŐZELMI KÁRTYÁK KOOPERATÍV JÁTÉKMÓDBAN

Minden játékosnak ugyanazon a területlapon kell állnia, mert csak közösen nyerhetnek.
A játékosoknak három, a szóbeszédjelölő színével megegyező színű győzelmi kártyára
van szükségük, továbbá ezen felül a területlapon álló játékosonként egy-egy bármilyen
színűre.

SZÜKSÉGES GYŐZELMI KÁRTYÁK VERSENGŐ MÓDBAN

Csak egyetlen játékos nyerhet (a leggyorsabb), akinek egy, a szóbeszédjelölő színével
megegyező győzelmi kártyára van szüksége, továbbá ezen felül egy bármilyen színűre.

SZÜKSÉGES GYŐZELMI KÁRTYÁK SZÓLÓ MÓDBAN

Ha nyerni szeretnél, akkor egy, a szóbeszédjelölő színével megegyező győzelmi kártyára
van szükséged, továbbá ezen felül egy bármilyen színűre.

SZÜKSÉGES GYŐZELMI KÁRTYÁK BEVEZETŐ JÁTÉKMÓDBAN

A játékosoknak egy, a szóbeszédjelölő színével megegyező színű győzelmi kártyára van
szükségük, továbbá ezen felül a területlapon álló játékosonként egy-egy bármilyen
színűre. Ha a teljes csoportnak nincs elegendő győzelmi kártyája, akkor a feltételt meg
kell vizsgálni közülük csak azokra a játékosokra, akiknél legalább egy győzelmi kártya
található. Ha így már teljesül a feltétel, akkor csak a győzelmi kártyával rendelkező
játékosok nyernek, a többi pedig sorsára marad és elveszíti a játékot.

KLASSZIKUS JÁTÉKMÓD

KOOPERATÍV JÁTÉKMÓD

VERSENGŐ MÓD

SZÓLÓ MÓD

BEVEZETŐ MÓD
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9 JÁTÉKMÓDOK
KLASSZIKUS JÁTÉKMÓD
Játsszatok mindent az alapvető szabályok szerint.
A klasszikus játékmódban a nyertes játékosok száma nincs előre meghatározva: az a
csapat nyeri meg a játékot, amelyik eljut egy menekülési ponthoz úgy, hogy náluk van az
összes szükséges felszerelés, valamint elpusztítják az adott területlapon lévő összes
Sóvárgót. Ez a csapat állhat egyetlen magányos játékosból is.

KOOPERATÍV JÁTÉKMÓD
Ebben a játékmódban az összes játékos csak együtt nyerhet, ugyanannál a
szóbeszédjelölőnél. Minden játékos karakterének életben kell lennie, és ugyanazon a
területlapon kell lenniük. A győzelemből egyetlen játékos sem zárható ki, együttesen kell
náluk annyi győzelmi kártyának lennie, amennyi mindnyájuknak elegendő (Három
győzelmi kártya a szóbeszédjelölő színében, plusz egy-egy játékosonként).

VERSENGŐ MÓD
Csak egyetlen játékos győzhet. Miután az összes szóbeszédkártyát kijátszották, bármelyik
szóbeszédjelölő területlapján meg lehet nyerni a játékot. A játékosnak egy győzelmi
kártyára van szüksége a szóbeszédjelölő színében, plusz egy tetszőleges színűre. Ha két
játékos is teljesíti a győzelemhez szükséges feltételeket, akkor a holtverseny
eldöntésének szabályait kell alkalmazni (lásd alább). A játékosok a győzelmi kártyákat el
tudják rabolni egymástól (lásd alább). A játék előkészítése során nem kell kezdő
Sóvárgókat felhelyezni.

RABLÁS
Versengő módban a játékosok győzelmi kártyákat rabolhatnak egymástól. A szabályok
megegyeznek a harcéval, de a támadásokat nem lehet gyógyítani, valamint a legénység
elvesztése helyett a megtámadottnak annyi győzelmi kártyáját kell átadnia a
támadónak, amennyi „sérülést” az neki okozott. Ha a megtámadottnak egyetlen
győzelmi kártyája sincs, semmi nem történik. Rablás során a játékosok nem veszítenek
legénységet.

HOLTVERSENY ELDÖNTÉSE
Ha verseny módban egyszerre egynél több játékos teljesíti a győzelemhez szükséges
feltételeket, akkor minden ilyen játékosnak össze kell adnia a kártyáin található
• összes sebzést,
• páncélzat értéket,
• a gyógyítás akciók számát,
• a legénységkártyáinak számát,
• valamint a kártyáin lévő frissítés akcióinak számát.

Közülük az a játékos győz, akinek nagyobb a fenti összege.

SZÓLÓ MÓD

Egy játékos esetén klasszikus, kooperatív és versengő módban sem lehet játszani, hiszen
szóló módban csupán te játszol egyedül. A győzelemhez egy győzelmi kártyára van
szükséged a szóbeszédjelölő színében, plusz egy tetszőleges színűre.

A játék előkészítése során nem kell kezdő Sóvárgókat felhelyezni. A sebzéspaklikat a
többitől eltérő módon kell előkészítened. Készíts három sebzéspaklit, amelyek
mindegyikében felülről lefelé a következő számozású sebzéskártyák szerepeljenek:
1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6. Minden köröd legvégén mindhárom Sóvárgót aktiváld, majd
azonnal hajtsd végre az időjárásfázist. A 6-os sebzéskártyák eldobása után is
szabályszerűen hajts végre egy időjárásfázist. Ellentétben a klasszikus játékmóddal,
ekkor még egy extra kör áll a rendelkezésedre, hogy megnyerhesd a játékot.

BEVEZETŐ JÁTÉKMÓD

Ezt a játékmódot az új játékosok válasszák, akik szeretnének megismerkedni a játék
szabályaival és még nem akarnak a teljes játékkal játszani. A győzelmi feltételek
ugyanazok, mint a klasszikus játékmódban, csupán kevesebb győzelmi kártyára lesz
szükség a győzelemhez.

Függetlenül a játékosok számától, a bevezető játékot ugyanúgy kell előkészíteni, mint a
szóló módot: kis játéktéren, csak a zöld és kék szóbeszédjelölők használatával. A Sóvárgó
figurák típusa azonban itt is a játékosok számától függ. A sebzéspaklikat a normál
szabályok szerint kell előkészíteni, 1-től 6-ig. A játék előkészítése során nem kell kezdő
Sóvárgókat felhelyezni.

A bevezető játékot könnyű módban kell játszani. Ha ebben a módban hal meg egy
játékoskarakter, akkor a figuráját el kell távolítani a játéktérről, de megtarthatja minden
kártyáját, és a következő körben újjáéledhet valamelyik kezdő dűne mezőn.

Csupán kettő szóbeszédkártyát kell kijátszani a győzelemhez. Miután ezeket kijátszották,
a győzelmet ugyanúgy lehet megkísérelni, mint a klasszikus játékmódban, azzal a
kivétellel, hogy három helyett csupán egy győzelmi kártyára lesz szükség a
szóbeszédjelölő színében (továbbá ezen felül a területlapon álló játékosonként egy-egy
bármilyen színűre).
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10 ÚTMUTATÓ KEZDŐKNEK
HOGYAN ÉLD TÚL A SÓSÁGOT?
Először is gyűjtsd össze a számodra szükséges felszerelést, különben hamarabb
otthagyod a fogad, mint gondolnád. Minél több kártya van a kezedben, annál jobb, így a
kézlimitedet szem előtt tartva először is próbálj meg minél több zsákmánylapkát
begyűjteni... így több esélyed lesz a túlélésre. A további guberálás (zsákmánylapkák
gyűjtögetése) viszont már nem feltétlen éri meg az akciókat, ha már rendelkezel:
• valamilyen védelemmel (elsősegélyláda, páncélzat, legénység),
• egy jó fegyverrel, amivel Sóvárgókra vadászhatsz,
• némi vízzel a váratlan helyzetekre.

Ne feledd, hogy az első sebzés megöli a karakteredet! Így a másik fontos dolog, amire
szükséged lesz, a legénység. Egy legénységkártya egy extra akciót biztosít számodra, és
bármikor elkaphat egy sebzést helyetted, hogy egy kicsit tovább életben maradhass.
Minél előbb próbálj meg tehát legalább egy legénységlapkát begyűjteni!

Például: a Felderítő (the Scout) egy olyan mezőre mozog, amely két lapkával és egy
Sóvárgóval szomszédos. Az első akciójával begyűjti a legénységlapkát, és kap egy új
legénységet. Azonnal arra használja, hogy begyűjtse a zsákmánylapkát is.

HOGYAN BÁNJ EL A SÓVÁRGÓKKAL?
Figyelj arra, hogy elérnek-e a Sóvárgók ott, ahová mozognál. Ha nem vigyázol, a
karaktered akár már a legelső körödet követően meghalhat!

Harcolsz vagy menekülsz? Rajtad áll! Ha nem tudod megölni őket, akkor maradj tisztes
távolságban, és előre számítsd ki a mozgásukat. Ha párat le tudsz szedni közülük, az
mindenki életét megkönnyíti, ráadásul erős fegyvereket is zsákmányolhatsz tőlük. Ha
sikerül őket folyamatosan ritkítani, sokkal kevesebb dolog miatt kell aggódnotok.
Emellett előnyös, ha a mozgásodat egy erősítési ponton fejezed be, mert ezzel ott
blokkolod a Sóvárgók erősítését.

Például: a Felderítőnek (the Scout) már nincs több legénysége, de van egy víz kártyája.
Eldobja, amivel frissíti a legénységét, és a lándzsája segítségével egy páncéltörő sebzést
okoz a bulldózernek, megsemmisítve azt. Húz egy kártyát a Sóvárgó-pakliból, és
zsákmányol egy bulldózer járműkártyát is.

HOGYAN NYERJ?
Nincs sok időtök megmenekülni. Ha már megvan, hogyan éled túl az aktuális kört, kezdj
el a győzelem mikéntjére fókuszálni. Tedd a következőket, hogy legyen rá esélyed:
• gyűjts győzelmi kártyákat,
• gyűjts szóbeszédeket és fedezz fel új területeket,
• és mindeközben ne szerezz magadnak túl sok ellenséget, mert egyedül sokkal
nehezebb nyerni!
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11 SZIMBÓLUMOK LISTÁJA

NORMÁL SEBZÉS
Páncéllal elkerülhető.

PÁNCÉLTÖRŐ SEBZÉS
Semlegesíti a páncélt. Sóvárgók nem kerülhetik el, elvesztenek egy legénységet.

PÁNCÉL
A megadott értékkel csökkenti a normál sebzést egy támadással szemben.
A körödön kívül is használható.

GYÓGYÍTÁS
Elkerülhető egy legénység elvesztése. A körödön kívül is használhatod. (Ezek az akciók
általában egyszeri akciók.)

FRISSÍTÉS
Frissítheted egy legénységedet és az utolsó kártyát, amit használt. A nem legénység által
használt lapok nem frissíthetők.

KÁRTYAHÚZÁS
Húzd fel a feltüntetett számú kártyát a délibábpakliból (lándzsa), vagy a Sóvárgó-pakliból
(revolver)!

KÁRTYA ZSÁKMÁNYOLÁSA
Kapsz egy, a szimbólumnak megfelelő kártyát:
legénység, Sóvárgó jármű, vagy győzelmi kártya.

VITORLÁZÁS
Mozogj a széllapka aktuális tájolása szerint a szélerősséggel megegyező számú lépést.

BENZINES MOZGÁS
Mozogj a jelzett számú mezőt!

ÚJJÁÉPÍTÉS
Húzz megadott számú kártyát a délibábpakliból, majd dobj el ugyanannyi kártyát a
kezedből!

FELFEDEZÉS
Fedezz fel egy eddig még felderítetlen területlapot.

SZÓBESZÉD
Húzz és hajts végre egy szóbeszédkártyát.

GYŐZELMI KÁRTYA
Ez a tárgy használható a játék megnyerésére.

LEGÉNYSÉGI AKCIÓ
Használd (fordítsd el) egy legénységkártyádat az akció használatához.

EGYSZERI AKCIÓ
Dobd el ezt a lapkát / kártyát az akció használatához!

MOZGÁS TEREPTÍPUSON KERESZTÜL
Ez a jármű képes dűne / Sóság / hegy típusú terepre vagy
azon keresztül mozogni.

LEGÉNYSÉG
Használhatod egy legénységi akcióhoz úgy, hogy használod (elfordítod). Frissíthető.

KÉZLIMIT
A jelzett számmal megnöveli a kézlimitedet.

(Lásd: HARC)

(Lásd: HARC)

(Lásd: HARC)

(Lásd: HARC)

(Lásd: AKCIÓRENDSZER)

(Lásd: AKCIÓRENDSZER)

(Lásd: AKCIÓRENDSZER)

(Lásd: MOZGÁS)

(Lásd: MOZGÁS)

(Lásd: GYŐZELEM)

(Lásd: GYŐZELEM)

(Lásd: GYŐZELEM)

(Lásd: AKCIÓRENDSZER)

(Lásd: AKCIÓRENDSZER)

(Lásd: MOZGÁS)

(Lásd: LEGÉNYSÉG)

(Lásd: KÉZLIMIT )
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AZ IGAVONÓ

KÉPESSÉG:
SZÍVÓS

+1 állandó páncélzattal
rendelkezel.

TÁRGY:
KIEGYENESÍTETT KASZA

Dobd el, hogy 1 páncéltörő
sebzést okozz, vagy használd
egy legénységi akcióval, hogy

2 normál sebzést okozz!

A GYÚJTOGATÓ

KÉPESSÉG:
ÜZEMANYAG LECSAPOLÁS
Minden általad eldobott

benzines járműkártya után
kikereshetsz egy üzemanyag

kártyát a dobópakliból.

TÁRGY:
LÁNGSZÓRÓ

Dobj el egy üzemanyag
kártyát, hogy 3 normál

sebzést okozz!
(Legénységi akció)

A KISLÁNY

KÉPESSÉG:
KÖNNYŰ

+1 szélerősség a számodra.

TÁRGY:
VILLÁSKULCS
3 újjáépítés

(Legénységi akció)

A FELDERÍTŐ

KÉPESSÉG:
SZÜLETETT SOFŐR

+2 mozgás benzines jármű
esetén.

TÁRGY:
TÁVCSŐ

Felfedezés
(Legénységi akció)

A GYÓGYÍTÓ

KÉPESSÉG:
A SZELEK URA

A körödben egyszer húzhatsz
és végrehajthatsz egy

időjáráskártyát.

TÁRGY:
GYÓGYNÖVÉNYES CSOMAG

Keresd ki és vedd el a
dobópakliból a legfelső

elsősegélyládát!
(Legénységi akció)

El is dobhatod, ekkor
gyógyítás akciónak minősül.

A TUDÓS

KÉPESSÉG:
JAVÍTÁS

Kapsz körönként  1
újjáépítést.

(Nem legénységi akció.)

TÁRGY:
VÍZLEPÁRLÓ

Keresd ki a dobott lapok
közül a legfelső eldobott víz,

vagy gallon víz kártyát!
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1 TARTOZÉKOK ÁTTEKINTÉSE
Ahogy a Horda egyre mélyebbre ássa magát a Sóságban, mind több túlélő kénytelen
elhagyni otthonát. A Konténer-sziget merész telepesei, a partravetett Anyahajó
elkeseredett lakói és a Sóvárgók táborából megszökött lázadók egy veszélyes kalandra
kerekednek fel. Mit tartogathat számukra a sivatag ismeretlen messzesége?

TARTOZÉKOK

A Saltlands: Lost In The Desert kiegészítőben 6 új karaktert találhatsz, új, területre ható
fegyvereket a még taktikusabb játék érdekében, egy epikus játékmódot a hosszabb
játékokhoz és új házi szabályokat.

• Új területlapok: keverd az új területlapokat az alapjáték területlapjaihoz! Ezek némi
változatosságot visznek a játékba, illetve az epikus játékmódban mindet használhatjátok
majd.
• További Sóvárgó figurák: add a 6 új Sóvárgó figurát az alapjáték figuráihoz.
• Új karakterek: a kiegészítőben szereplő 6 új karakter is választhatóvá válik.
• Új tárgykártyák: keverd az új kártyákat a hátoldaluk alapján a megfelelő (délibáb- vagy
Sóvárgó-) pakliba. Lásd még az új szimbólumok ismertetését.
• A 7. forduló sebzéskártyái: ezeket a kártyákat csak az epikus játékmódban kell
használnotok. Egy 7. játékfordulót adnak a játékhoz.
• Extra lapkák: keverd ezeket a lapkákat az alapjáték lapkáihoz.

TERÜLETLAPOK

TÁRGYKÁRTYÁK

SÓVÁRGÓ FIGURÁK

SEBZÉSKÁRTYÁK

KARAKTEREK

SEGÉDLETEK

JELZŐK
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2 SZIMBÓLUMOK
CSALOGATÁS

Minden, a játékos területlapján tartózkodó Sóvárgó figura a megadott számú mezőt
mozogja a karakter felé. A Sóvárgók a normál szabályok szerint mozognak a különböző
tereptípusokon keresztül, és nem támadhatnak.

TERÜLETRE HATÓ FEGYVER

Az ilyen fegyver a kártyáján jelzett összes mezőre kifejti a hatását. A szimbólum nem egy
konkrét irányt jelent, azt te választod meg. Ha egy ilyen fegyverrel ölsz meg egy
Sóvárgót, a normál szabályok szerint zsákmányolhatsz tőle, de csak akkor, ha a
szomszédos mezőn volt. Mint a normál szabályokban, a játékosok az ilyen fegyverekkel
sem árthatnak egymásnak (kivéve a versengő módot). Lásd a „Rablás” fejezetet az
alapjáték szabálykönyv 30. oldalán.

SZÉLTRAKTOR MOZGÁSA

A széltraktor egy különleges jármű: úgy mozog, mint egy benzines gép, de a maximális
mozgása minden esetben az aktuális szélerősséggel egyenlő. A mozgása nem növelhető
meg üzemanyagkártya eldobásával, és bármilyen irányba haladhat, bármilyen típusú
terepen keresztül.

Például: A Kereskedő (the Merchant) egy széltraktort vezet. Használja a széltraktor
kártyáját, és maximum 5 mezőt léphet (ennyi az aktuális szélerősség). A széltraktor soha
nem mozoghat két mezőt egy lépéssel. A Kereskedő átmozog egy hegyen, egy erősítési
pontra lép és begyűjti a szomszédos zsákmánylapkát. Majd a jelzőpisztolyát használja,
hogy maga felé csalogassa az ezen a területlapon lévő összes Sóvárgó figurát. Ezután az
aknavetőjét használja, hogy mindkét Sóvárgó figurát megsemmisítse, de csak a
szomszédos homokfutó után kap zsákmányt.

RÁADÁS: SZÉLLEL SZEMBEN VITORLÁZNI

A széltraktor egy lenyűgöző, de fiktív találmány. Kitalált kivétele a szabálynak, mely
szerint a vitorlás járművek nem haladhatnak közvetlenül szél ellenében. Bár a mozgása
nem teljesen valós, egy létező földi jármű ihlette: a Blackbird. A Blackbirdöt egy propeller
hajtja, és jelenleg ez a világ leggyorsabb szél által hajtott járműve széllel szemben és
szélirányba is.

A SZÉLTRAKTOR ELFORGATÁSA

CSALOGATÁS

TERÜLETRE HAT

CSALOGATÁS

TERÜLETRE HATÓ KÁRTYÁK

A KARAKTER POZÍCIÓJA

ÉRINTETT MEZŐ

NEM ÉRINTETT MEZŐ

SZÉLTRAKTOR MOZGÁS
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A KERESKEDŐ

KÉPESSÉG:
KERESKEDÉS

A játékban lévő bármely játékossal
kereskedhetsz, maximum körönként
3-szor. Csak kézben tartott lapokkal

kereskedhetsz, de azokkal
bármennyiszer.

TÁRGY:
UTÁNFUTÓ

Rakománykártya, +7 kézlimit.

A TOLVAJ

KÉPESSÉG:
LOPÁS

Körönként egyszer húzhatsz egyet a
szomszédos játékos kezében lévő

kártyák közül.

TÁRGY:
ÁLCAHÁLÓ

Ha elvégzed ezt a legénységi akciót,
akkor minden nem szomszédos

Sóvárgó számára "eltűnsz": azok nem
mozognak feléd és nem támadnak

rád. A már eleve szomszédos mezőn
lévő Sóvárgók viszont megtámadnak,

ha aktiválásra kerülnek.

A KAPITÁNY

KÉPESSÉG:
FEGYVERJÁRTASSÁG

A délibábpakli helyett a Sóvárgó-
pakliból kell Sóvárgó

zsákmánylapokat húznia. (Kivéve, ha
a pakli kifogyott.)

TÁRGY:
TÜZÉRSÉG

3 normál sebzés,
területre ható,

legénységi akció.

A TENGERÉSZGYALOGOS

KÉPESSÉG:
VÉRBELI HARCOS

 Az egymás után következő
támadásaidból ellenfeled csak

egyszer vonhatja le a páncélzatát (a
normál sebzéseid összeadódnak).

TÁRGY:
KATANA

2 normál sebzés,
területre ható,

legénységi akció.

A SÁMÁN

KÉPESSÉG:
JÓSLAT

Dobj el egy víz vagy egy gallon víz
kártyát, majd húzz és hajts végre egy

szóbeszéd kártyát!

TÁRGY:
KÜRT

Sóvárgók csalogatása 2 mezőnyit
(nem számít legénységi akciónak)

AZ IKREK

KÉPESSÉG:
RAJTAÜTÉS

A mozgásod végeztével minden
lapkát begyűjthetsz, amin közben

átléptél. A begyűjtés ugyanúgy egy-
egy legénységi akciónak számít.

TÁRGY:
IKERTESTVÉR

Ő is egy legénység.
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3 HÁZI SZABÁLYOK
Az alábbi szabályokat nem kötelező a normál játékmódok esetében alkalmaznotok.
Ellenben bármelyik játékhoz hozzáadhatod őket, ha nagyobb kihívásra vágytok.

EPIKUS JÁTÉKMÓD

Az epikus játékmód bővített, és bármilyen más játékvariációval együtt játszható (a
bevezető játékmódot kivéve).

AZ EPIKUS JÁTÉKMÓD ELŐKÉSZÍTÉSE

• A jobb oldali ábrák alapján állítsd fel a „kicsi”, vagy nagy epikus játékteret.
• Minden egyes sebzéspakli aljára tegyél egy-egy 7-es hátoldalú sebzéskártyát is. Szóló
mód esetén két 7-es kártyát tegyél minden sebzéspakli aljára, amelyek tehát így fognak
kinézni: 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7.
• Adj további 2 szóbeszédkártyát a szóbeszédpaklihoz.

Vigyázat! Bár a játék plusz egy fordulón keresztül tart, sietnetek kell, hogy időben
megnyerjétek a játékot.

FELROBBANÓ SÓVÁRGÓ JÁRMŰVEK

Ha egy Sóvárgónak több sebzést okozol, mint amennyi a megsemmisítéséhez szükséges,
a jármű felrobban, és semmilyen zsákmányt nem kapsz jutalmul.

FELFEDEZŐK SZERENCSÉJE

Amikor felfedezel egy eddig még felfedezetlen területlapot, a 3 lehetséges közül
bármelyik tájolással lerakhatod a játékoldalára átfordított területlapot.

KICSI EPIKUS JÁTÉKTÉR
1-3 JÁTÉKOS ESETÉN

NAGY EPIKUS JÁTÉKTÉR
4-6 JÁTÉKOS ESETÉN

LAPKÁK JÁTÉKBAN: LAPKÁK JÁTÉKBAN:

FELFEDEZŐK SZERENCSÉJE:
MINDEN TERÜLETLAPOT A
3 LEHETSÉGES ILLESZKEDŐ

IRÁNYBA LERAKHATSZ



TÖBBRE SZOMJAZOL?
MOST MÉG JOBBAN BELEMERÜLHETSZ A SALTLANDS VILÁGÁBA: ISMERD MEG A LOST IN THE DESERT KIEGÉSZÍTŐ 3 KARAKTERÉNEK – A CSAVAROS ESZŰ KALMÁRNAK, A KEGYETLEN,

MÚLT NÉLKÜLI HARCOSNAK, VALAMINT A NÉPE ÉS ÖNMAGA HELYÉT KERESŐ SÁMÁNNAK – A TÖRTÉNETÉT. ŐK JÁTSSZÁK EZT A FORDULATOKBAN, CSELSZÖVÉSBEN ÉS AKCIÓBAN
BŐVELKEDŐ PARTIT 16 IZGALMAS FEJEZETEN ÁT.

IRATKOZZ FEL AZ ANTLER GAMES LEVELEZŐLISTÁJÁRA A WWW.SALTLANDS-GAME.COM OLDALON, HOGY BIZTOSAN NE MARADJ LE SEMMIRŐL!



Game Design: Gergely Kruppa
Development: András Drozdy

Producer: Gergely Gombos
Graphic Design: Bazsó Lossonczy

3D Artists: Sándor Bíró, József Czakó
Writer: Soma Csátvák

Special thanks to all our Kickstarter Backers and our many faithful playtesters, 
who made Saltlands possible!

Edition: 1.0
You can find additional rulebook languages, variants and information at: 

www.saltlands-game.com
Also check out our webpage for new releases at:

www.antler-games.com
Contact us at 

info@antler-games.com.
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Producer: Gombos Gergely
Grafika: Lossonczy Bazsó

3D művészek: Bíró Sándor, Czakó József
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Külön köszönet minden Kickstarter támogatónknak és hűséges játéktesztelőnknek,
akik nélkül a Saltlands nem valósulhatott volna meg!

1.0 verzió
További szabálykönyv nyelveket, illetve információt itt találhatsz:

www.saltlands-game.com
Keresd fel a weboldalunkat is az újabb változatokért:

www.antlergames.com
Írj nekünk:

info@antlergames.com.

A szabálykönyvet angolból fordította: Beorn
Korrektor: Gombos Gergely




