
AKÁRTYAJÁTÉK
Mikro-pakliépítő játék 1-3 játékos részére.

Tervezte: Manuel Correia
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Egy lövedék csupán milliméterekre suhant el melletted. 
Tucatnyi másik közeledik minden irányból. Fegyveres 
vörös fickók vannak mindenfelé. Veszel egy lélegzetet. 
Számba veszed a lehetőségeidet. Kijátszod a lapjaid.
Játszd ki jól a kártyáid. Időd van. Az idő csak akkor 
folyik, mikor mozogsz.

Áttekintés

Játékelemek

12 lövedék kártya
27 akadály kártya
25 célkártya
8   kártya
8   kártya
3 célok teljesítése kártya
1 súgólap
1 rendszer lap
1 papír játéktér
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A SUPERHOT kártyajáték egy mikro-pakliépítős já-
ték, amiben négy dimenzióban harcolsz. A negyedik  
dimenzió az idő. Minél több lapot játszol ki, az idő 
annál gyorsabban telik, szóval légy óvatos.
A SUPERHOT elsősorban egyedül játszható, de van 
egymás ellen játszható és kooperatív játékmódja is. 
Erősen javasolt, hogy először egyedül játszd, hogy 
megértsd a működését és összetettségét, mielőtt 
kipróbálnád a többjátékos módokat is.
A SUPERHOT kártyajáték célja, hogy győzz három, 
növekvő nehézségű szinten.

A játékról
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Szóló játék előkészítése

Az egyjátékos mód a játék alapja. A lentebb leírt elő-
készítés és a körök felépítése hasonló a többi játék-
módhoz, amiket a szabálykönyv későbbi részében 
részletezünk. (A mellékelt papír játéktéren mutatjuk be a 
játék előkészítését. A játéktér használata szigorúan csak 
opcionális, és miután már megtanultad a játék működését, 
anélkül is játszható. De bízz bennünk, rengeteget segít!)

1  A lövedék kártyákból alkosd meg a lövedék 
paklit, képpel felfelé.

2  Keverd meg az akadály kártyákat, és helyezz 
6-ot képpel felfelé egymás mellé, megalkotva 
a Sort (ne keverd bele a  és a  lapokat).

3  Helyezd a megmaradt akadály kártyákat kép-
pel felfelé a Sor mellé balra, megalkotva ezzel 
az akadály paklit.

  Húzz 9 lapot az akadály pakli aljáról. Adj a 
húzott lapokhoz egy lövedék kártyát, majd 
keverd meg őket. Helyezd ezt a 10 lapot 
vissza az akadály pakli aljára.

4  Keverd meg a  jelű lapokat, majd helyezd 
őket képpel lefelé a bal oldaladra, a Sor alá. Ez 
a kezdő játékos paklid. Ezután húzz 4 lapot eb-
ből a játékos pakliból. Ezek lesznek a kézben 
tartott lapjaid (szóló játék esetén a  jelű la-
pokat tedd vissza a dobozba).

5  Az akadály dobópakli és a játékos dobópakli 
számára fenntartott helyek a játék elején egye-
lőre üresen maradnak.

6  A Sor alatti kártyahelyek az új kártyáknak és a 
használt kártyáknak van fenntartva.

7  Keverd meg a célkártyákat és helyezd őket képpel 
lefelé a Sor fölé; ez a cél pakli. Húzz 1 célkártyát, 
és helyezd a Sor fölé, a számára fenntartott helyre.

  Megvétózhatod a cél lapot. Ezzel azonban 
nem tűnik el! Húzz egy új célkártyát, ha vé-
tózol, és azt tartsd meg. A megvétózott la-
pot tedd félre, a vétó cél helyre. A következő 
szinten használnod kell.

  Ha olyan célkártyát húzol, ami az aktuális 
állás szerint azonnal teljesülne, helyezd a 
cél pakli aljára, és húzz helyette másikat.
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Fő komponensek és kifejezések

Kártyák típusai

Mielőtt elkezdenéd az első SUPERHOT játékodat, 
meg kell tanulnod a különféle kártyatípusokat és 
hogy hogyan működik a Sor.

Háromféle kártya van a SUPERHOT játékban: 
Cél, akadály, és lövedék.

Célkártyák
A célkártyákon talál-
ható a feladat (vagy 
feladatok), amit telje-
sítened kell az adott 
szinten. Egy egyjáté-
kos kampány három 
szintből áll, egyre ne-
hezedő nehézséggel.

1. szint: 1 célkártya
2. szint: 2 célkártya
3. szint: 3 célkártya

Mindhárom szintet teljesítened kell, hogy nyerj.
Ha egy adott szinten több cél is található, azokat bár-
milyen sorrendben teljesítheted. A célok teljesítése jel-
zők szükségesek lehetnek egyes célkártyák követésé-
hez. Amint teljesítettél egy célt, fordítsd képpel lefelé.

Némely célt csak fokozatosan lehet teljesíteni.  
A célok teljesítése jelzőkkel tudod követni,  
hogy hányszor teljesültek a követelmények.
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Akadály kártyák
Az akadály kártyáknak két 
része van.
Az alsó részén olvasható, 
hogy milyen akadállyal, el-
lenállással kell szembenéz-
ned. A felső részén pedig 
az ellene használható tárgy 
vagy képesség olvasható.
Az akadály lapok lehetnek 
ellenségek , helyszínek  és tárgyak .
Ha az akadály kártya a Sorban van (lásd „A Sor”, 9. 
oldal), akkor akadálynak számít, és figyelned kell a 
hatásaira. Ha azonban a kezedben tartod, akkor a 
felső részén olvasható dolognak számít. A kártya 
képességet vagy a két szakértelem egyikét bizto-
síthatja neked – harc vagy elkerülés (lásd „Egy aka-
dály kártya felépítése”, 8. oldal).
Akadályokkal a kezedben lévő lapokkal léphetsz in-
terakcióba. Ilyenkor a lap tetején lévő értékkel kell elér-
ned (vagy meghaladnod) az akadályként eléd álló lap 
alján lévő értéket. Amikor kijátszol egy lapot, helyezd 
azt a Használt kártyák területe helyre (lásd 5. oldal).

Az akadály lapok szakértelem értékei lehetnek  
Harci , Elkerülés , vagy Kevert . Ha interak-
cióba lépsz egy akadállyal, választhatsz, hogy el-
pusztítod vagy csak kiütöd:

Elpusztítod: Vedd ki a Sorból az adott aka-
dály lapot, és add az új kártyák területhez 
(lásd „Előkészítés”, 5. oldal). Az elpusztított 
akadály lapok a kör végén kerülnek a kezedbe. 
Ez egy jó módja új fegyverek vagy mozdula-
tok szerzésének, amik hasznosak lehetnek a 
következő körben.

Kiütöd: Fordítsd képpel lefelé az adott akadály 
lapot, és hagyd a Sorban. A képpel lefelé fordí-
tott lapok hatásait figyelmen kívül kell hagyni. 
A kiütött lapok a Sor elhagyásakor az akadály 
dobópakliba kerülnek a kezed helyett. Ez jó 
módja az ellenfelek és a nemkívánatos lapok 
elkerülésének.

A kezdőpakli magában foglalja az akadály kártyá-
kat is, jobb felső sarkukban egy  jelzés látható.
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Egy akadály kártya felépítése Lövedék kártyák 
A lövedékek veszélyesek!
Ahogy az ellenfelek tüzelnek 
rád, lövedék kártyák fognak 
feltűnni a Sorban. Ha foglal-
kozol velük elég gyorsan, a 
kézben tartott lapjaid közé 
kerülhetnek. A lövedék la-
pokat semmire sem tudod 
használni, így csak értékes 
helyet foglalnak! Továbbá, ha 4 lövedék lap van a 
kezedben, azonnal elveszíted a játékot!
A Sorban lévő lövedék kártyák „repülő lövedékeknek” 
számítanak és elpusztíthatod őket olyan lapokkal, 
melyek szakértelem értéke eléri vagy meghaladja 
a lövedék lap jobb alsó sarkában látható értéket. 
Bármely lövedék, amit ilyen módon elkerülsz (vagy 
levágsz katanával – lásd „A játékos képességei”, 20. 
oldal) visszakerül a lövedék pakli tetejére.
A lövedékek speciális (negatív) kártyák, melyek mindig 
a kezedbe kerülnek, ha elhagyják a Sort, hacsak nem 
pusztítod el őket. A lövedékeket nem lehet kiütni.

Szakértelem érték,  
kézből való kijátszás során

Hatás, ha a lap  
a Sorban van

Kártya 
típusa

Az elpusztításhoz vagy kiütés-
hez szükséges gonosz

Képesség kézből  
való kijátszás során

(A játékosnak 
gyakran vá-
lasztania kell, 
hogy egy lapot 
a szakértelem 
értékéért 
vagy a kártya 
képességéért 
játsza ki)
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A Sor

A Sor azt jelképezi, amit látsz, mikor végigmész egy 
pályán. Az ellenfelek is látnak téged, és lőni fognak 
rád, ha nem vigyázol. Az akadály kártyákat az aka-
dály pakliból kell húzni és balról jobbra mozognak 
a sorban, míg el nem pusztítod őket vagy ki nem 
mennek valamelyik dobópakliba. A Sort minden 
forduló végén fel kell tölteni 6 lappal.
AZ IDŐ CSAK AKKOR HALAD, AMIKOR: A forduló 
végén halad a Sor attól függően, hány lapot hasz-
náltál fel a forduló során. Ha például 3 lapot hasz-
náltál fel, a jobbszélső 3 kártyahelyet kell kiüríte-
ned, attól függetlenül, hogy van-e ott lap vagy sem.
Ez azt jelenti, hogy elhaladtál egy akadály mellett. 
A Sorból eltávolított lapok valamelyik dobópakliba 
kerülnek.
(Lásd „Kártyafolyam”, 16-17. oldal)
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Győzelem

Játékmenet

1 | Vársz vagy mozogsz?

A feladatod, hogy teljesítsd mind a 3 szintet. Ehhez 
célokat kell teljesítened a kezedben lévő lapok, a já-
tékos pakli, és a Sorban lévő akadályok kezelésével. 
Ha sikerrel teljesíted mindhárom szintet, nyertél!

Ebben a fázisban két választásod van:
Vársz: Bármennyi lapot eldobhatsz a kezed-
ből. Ezek a lapok az akadály dobópakliba 
kerülnek. Lövedék lapokat nem dobhatsz el. 
Húzz lapokat, ha kell, hogy legfeljebb 4 legyen 
a kezedben. Ezután fogd a Sor első kártyáját 
(jobb szélen), és helyezd át a játékos dobópak-
liba (ha azonban az egy kiütött lap, akkor az 
akadály dobópakliba kerül). Ezután az 5. fázis 
következik („Célok ellenőrzése”, 18. oldal).
Mozogsz: Mozogsz, ha lapokat játszol ki a ke-
zedből. Ezután a 2. fázis következik („Kártyák 
használata”). 
Megjegyzés: Ahhoz, hogy mozoghass, lega-
lább 1 kártyát ki kell játszanod. Ha azonban 
nem tudsz vagy nem akarsz lapot kijátszani a 
fordulóban, a várakozást kell választanod.

Minden szinten adott számú célt kell teljesítened. 
A játék fordulókból áll, egy forduló pedig 7 fázisból.
Minden forduló elején nézd át a kézben tartott lap-
jaid és a Sorban lévő akadályokat, majd döntsd el, 
mit szeretnél tenni.

A játékelemek között ta-
lálható súgólap mutatja 
a fordulók 7 fázisát.
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2 | Kártyák használata

Ebben a fázisban a kezedben lévő lapok kijátszásá-
val próbálod elhárítani a Sorban lévő akadályokat.  
A kezedből kijátszott lapok a használt kártyák terü-
letre kerülnek. Egyes lapok szakértelem értékeket, 
mások hasznos képességeket adnak. Egy akadály 
elhárításához úgy kell kijátszanod lapokat, hogy azok 
szakértelem értéke elérje vagy meghaladja az akadály 
jobb alsó sarokban olvasható értékét. Ebben a fázis-
ban akár több akadályt is elháríthatsz, ha van elegendő 
szakértelem értéked a kezedben tartott lapokon.
Az akadály pakli legfelső lapja nem képezi a Sor 
részét. Az olyan dolog, amit már látsz a távolban, 
de még túl messze van, ezért nem léphetsz interak-
cióba vele és az sem tud rád hatni a képességével, 
nem aktiválódik az adott a fordulóban.

Egy értékének elérése: A kezedben tartott 
lapokat bármilyen kombinációban felhasz-
nálhatod a Sorban lévő akadályok elhárítására.  
3 különböző követelmény van a kártyákkal 
való interakcióra:

Ha egy akadályon ez a jel szerepel, Harc 
és/vagy Elkerülés lapok bármely kombi-
nációjával szembeszállhatsz vele. Azaz 
kijátszhatsz tisztán Harci, tisztán Elkerü-
lés, vagy a kettő kombinációja lapokat is.

Ha egy akadályon ez a jel szerepel, 
ugyanilyen, azaz Elkerülés szakértelmet 
adó lapokkal szállhatsz szembe vele.

Ha egy akadályon ez a jel szerepel, 
ugyanilyen, azaz Harc szakértelmet 
adó lapokkal szállhatsz szembe vele.

 Több lapot is kijátszhatsz egyetlen akadály meg-
oldására.

 Egyetlen kártya értékét nem oszthatod el két 
akadály között.

 Meghaladhatod a szükséges értéket, de nem 
használhatsz több lapot, mint amennyi szüksé-
ges (nem adhatsz hozzá plusz lapokat, hogy ezzel 
csökkentsd a kézben tartott lapok számát).

Példa a következő oldalon
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Például:
Kijátszhatod a következő két lapot 1 + 1  ahhoz, 
hogy interakcióba lépj egy 2  értékű akadállyal.
Nem használhatsz azonban 1 + 3  értékű két la-
pot ehhez az akadályhoz, mivel ezen lapok együt-
tes összege 4, miközben neked csak 2-re van szük-
séged. Egyetlen 3  értékű lap elegendő ahhoz az 
akadályhoz (1-el túl is haladja, ami nem osztható 
meg egy másik akadállyal). Add össze az értéke-
ket, hogy lásd, mely lapokat nem kell kijátszanod.

Könnyedén nyomon követheted, hogy mely akadályokkal  
lépsz interakcióba, ha kicsit lefelé mozdítod őket a Sorban.

Ne feledd! Ha interakcióba lépsz egy akadállyal a 
Sorban, akkor el kell döntened, hogy elpusztítod 
vagy csak kiütöd. További részletekért lásd az aka-
dály kártyák leírását (7. oldal).

Miután kijátszottál egy lapot a kezedből, az a hasz-
nált kártyák területére kerül.
Ha elpusztítasz egy lapot, helyezd azt az új kártyák 
területére (lásd „Kártyafolyam”, 16-17. oldal).
Ha kiütsz egy lapot, fordítsd képpel lefelé a Sorban. 
A kiütött kártyák mindig az akadály dobópakliba 
kerülnek.
A lövedék kártyák speciálisak, azokat nem lehet 
kiütni. Ha interakcióba lépsz egy lövedék kártyá-
val, mindig el kell pusztítani, és az elpusztított 
lövedék lapok egyenesen a lövedék pakli tetejére 
kerülnek az új kártyák területe helyett.
Nem kell minden kártyát kijátszanod a kezedből 
egy fordulóban. Tarthatsz meg lapokat későbbre.
A játékos dobópakli lapjait bármikor átnézheted, 
ugyanígy a lövedék pakli lapjainak számát is.
Ha nem kívánsz több lappal interakcióba lépni a for-
dulódban, következik a 3. fázis („Új lapok húzása”).
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3 | Új lapok húzása 4 | Manőverek

A fázis elején vedd a kezedbe az új kártyák területén 
lévő összes lapot (lásd „Kártyafolyam, 16-17. oldal). 
Ne feledd, itt nincs korlátozva a kézben tartható 
lapok száma.
Ha 4 vagy több lap van a kezedben, a 4. fázis követ-
kezik („Manőverek”).
Ha kevesebb, mint 4 lap van a kezedben, húzz any-
nyit a játékos paklidból, hogy 4 legyen a kezedben.
Ha a játék során bármikor lapot kellene húznod, és 
kiürült a játékos pakli, keverd újra a játékos dobó-
pakli lapjait, megalkotva ezáltal az új játékos pak-
lit, és abból húzz.
Ha nincs elég kártya, hogy 4 lap lehessen a kezed-
ben (azaz mind a játékos húzó- és dobópakli kiürült, 
valamint az új kártyák területén sincs lap), elvesz-
tetted a játékot!
Megjegyzés: A játék más fázisai során is kifogyhatsz 
a lapokból, ott azonban nem veszíted el automatiku-
san a játékot. Csak akkor veszíthetsz, ha az „Új lapok 
húzása” fázisban nem tudsz 4 lapot  szerezni.

Ebben a fázisban akadály kártyákat távolíthatsz 
el a Sorból annak függvényében, hogy hány lapot 
játszottál ki a 2. fázisban, és mely akadályokkal 
léptél interakcióba. Először számold meg, hány 
lapot használtál fel a fordulóban, majd ugyanannyi 
kártyahelyről távolíts el lapokat a Sorból (jobbról 
balra haladva).
Ne feledd: Nem számít, hogy vannak-e lapok azo-
kon a kártyahelyeken vagy sem. Nem ugyanannyi 
lapot kell eltávolítanod, hanem ugyanannyi kártya-
helyről kell lapokat eltávolítanod.

Például, ha 3 lapot játszottál ki a 2. fázis során, 
akkor a jobbszélső 3 kártyahelyről kell akadá-
lyokat kivenned a Sorból. Csak annyi és az a há-
rom kártyahely szabadul fel, attól függetlenül, 
hogy van-e ott kártya még vagy sem.
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A képpel felfelé álló lapok a Sorból a játékos dobópakliba kerülnek (lásd „Kártyafolyam”, 16-17. oldal).  
A lövedék kártyák kivételek; azok egyenesen a kezedbe kerülnek. Ha a játék során bármikor 4 vagy több 
lövedék lap van a kezedben, azonnal elveszted a játékot!
A lefelé fordított akadály kártyák (kiütöttek) a Sorból az akadály dobópakliba kerülnek.

Ha a Sor alatt játszod ki a kártyákat, az segít vizualizálni, hogy működnek a manőverek. A fenti esetben a játékos 3 lapot  
használt, szóval a 3 jobbszélső kártyahelyet ürítheti ki. Ebből csak kettőn van akadály lap, így azokat kell eltávolítani.

Miután eltávolítottad a kellő számú akadály lapot a Sorból, mozgasd át a használt kártyák területéről az 
akadály dobópakliba az ott található lapokat.
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Kártyafolyam

1  A kézből kijátszott lapok a használt kártyák területére kerülnek, ahol képességet (leírás) vagy szakér-
telem értéket ( / ) biztosíthatnak számodra. A szakértelem értékekkel pusztíthatsz el vagy üthetsz 
ki akadály lapokat.

2  Az elpusztított lapok az új kártyák területére kerülnek (a kiütött lapok a Sorban maradnak, csak képpel 
lefelé kell fordítani őket).

3  Az új kártyák területén lévő lapok a kezedbe kerülnek az Új lapok húzása fázis során (ha az új kártyák 
területéről elvett lapok után még 4 kártyánál kevesebb van a kezedben, húzz annyit a játékos pakliból, 
hogy 4 lap legyen a kezedben).

4  A használt kártyák területére kijátszott lapok száma határozza meg, hogy hány akadályon manőverez-
tél keresztül a „Manőverek” fázis során (ebben az esetben 2 lapon). A manőverezett akadály lapok a 
játékos dobópakliba kerülnek (a kiütött lapok az akadály dobópakliba).

5  Végül, a használt kártyák területére kijátszott lapok az akadály dobópakliba kerülnek.

Mindez egy izgalmas játékmenetet biztosít, de több kört is igényel.  
Erre az oldalpárra lapozz vissza, ha bármikor elakadnál játék közben.
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5 | Célok ellenőrzése

6 | Akadályok hatásai 7 | A Sor feltöltése

Ebben a fázisban átnézed a célokat, hogy sikerült-e 
teljesíteni belőlük. Ha az összes aktív célkártya 
képpel lefelé van fordítva, teljesítetted a szintet, és 
tovább léphetsz a következőre (lásd „Tovább a kö-
vetkező szintre”, 21. oldal). Ha a 3. szintet is teljesí-
tetted, megnyerted a játékot! Gratulálunk!
Ha nem teljesítetted még az összes célt, lépj tovább  
a következő fázisra.
(Ne feledd: Abban a pillanatban átfordíthatod a 
célkártyát, amint teljesülnek a feltételei. Ebben a fá-
zisban csupán átnézed, hogy sikerült-e teljesíteni a 
szintet vagy sem.)

Ebben a fázisban aktiválódik minden a Sorban 
maradt akadály hatása, ami a neve alatt olvasható.  
A hatásokat olyan sorban aktiválhatod, ahogy csak 
szeretnéd. Mi azt ajánljuk, hogy balról jobbra haladj, 

Ebben a fázisban minden, a Sorban maradt lapot 
jobbra kell csúsztatni, majd feltölteni az üres kár-
tyahelyeket. Azzal az akadály kártyával kezdve, ami 
a legközelebb van az akadály dobópaklihoz, mind-

de ha olyan lap is van, aminek a hatása egy másiké-
tól függ (lásd „Fegyvertelen fickó”, 21. oldal), előbb 
azt kell megoldanod, ami egy másikat aktiválna, 
nem pedig fordítva. Ebben az esetben aktiválnod 
kell minden „Fegyveres fickó” vagy „Sörétes” lapot, 
mielőtt egy „Fegyvertelen fickó” lapot aktiválnál. 
Előfordulhat, hogy több egyforma akadály aktiváló-
dik ebben a fázisban.
Mikor egy ellenfél tüzel rád, helyezz annyi lövedék 
lapot az akadály dobópakliba, amennyi  ikon sze-
repel az ellenfél lapján. Van némi időd felkészülni, 
mielőtt ezek a lövedékek feltűnnének a Sorban.
Ha az utolsó lövedék lap is bekerül a lövedék pak-
liból az akadály dobópakliba, azonnal elveszíted 
a játékot! Túl sok lövedék repül feléd, és képtelen 
vagy ennyit kikerülni.
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egyiket csúsztasd sorban eggyel jobbra, amíg nem 
képződik az első üres kártyahely. Miután minden 
az akadály kártyák feltöltik jobbra az üres kártya-
helyeket, és egymás mellett állnak szép sorban, 
húzz lapokat egyesével az akadály pakliból, hogy 
feltöltsd velük az üres kártyahelyeket (jobbról balra 
haladva) mindaddig, míg 6 akadály kártya nem lesz 
a Sorban. Ha kifogyna az akadály pakli, keverd újra 
az akadály dobópaklit.
Ha nincs elég lap az akadály dobó- vagy húzópakliban 
ahhoz, hogy feltöltsd a Sort, elvesztetted a játékot!

Tovább a következő szintre

Miután teljesítetted a célokat, tovább léphetsz a 
következő szintre, illetve a harmadik szint esetén 
megnyered a játékot! Az 1. és 2. szinten az alábbi lé-
péseket kövesd a következő szint előkészítéséhez:

1  Helyezd a jelenlegi szinten teljesített célkár-
tyákat a cél pakli aljára.

2  Távolítsd el az összes lapot a Sorból, az aka-
dály húzó- és dobópakliból, és keverj belőlük 

egyetlen új paklit. Húzz hat új lapot, amikből al-
kosd meg az új Sort a következő szintnek, majd 
helyezd a maradék kártyákat képpel felfelé új 
akadály pakliként balra.

3  Vedd a játékos dobó- és húzópaklit, valamint 
a kezedben tartott lapokat (lövedékeket is), és 
keverd meg őket. Helyezd az így újonnan kiala-
kított játékos paklit ugyanoda, ahol előzőleg is 
volt. Húzz 4 lapot belőle, ezek lesznek a kéz-
ben tartott kártyáid.

4  Először, ha vétóztál egy célkártyát az előző 
szinten, helyezd azt az első helyre a célkártya 
helyeken. Ezután a szinttől függően húzz meg-
felelő számú lapot a cél pakli tetejéről.

A  Ha bármelyik célkártya azonnal teljesülne 
is ebben a pillanatban, helyezd azt a lapot 
a cél pakli aljára és húzz új célkártyát he-
lyette (akkor is, ha az épp teljesülő lap az 
előző szinten megvétózott lap volt).

B  Megvétózhatsz egy célkártyát. Ha így te-
szel, húzz helyette újat, a vétózott lapot pe-
dig helyezd a megfelelő helyre a játéklapon.
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A játékos képességei

A játék vége Képességek magyarázata

Ne feledd az alábbiakat:
  Szintenként csak egyetlen célkártyát 
vétózhatsz.

  Nem vétózhatod meg kétszer ugyanazt 
a célkártyát egyazon játékon belül.

  A 3. szinten egyáltalán nem vétózhatsz.

5  Kezdd el az új szintet.

Csak egy módon nyerheted meg a SUPERHOT: A 
kártyajátékot: Ha teljesíted a játék egyre nehezedő 
három szintjét!
Azonban ne feledd, hogy veszíteni viszont több 
módon is veszíthetsz, így kerüld el az alábbiakat:

  Ha legalább 4 lövedék lap van a kezedben.
  A lövedék pakli kiürül. Ne feledd, hogy bár-
mikor megszámolhatod, hogy mennyi löve-
dék lap van még a pakliban.

  Ha nincs már több akadály kártya a Sor fel-

töltéséhez a 7. fázisban (mikor az akadály 
dobópakli visszakeverésével sincs elegen-
dő lap).

  Ha nem tudsz annyi lapot húzni a kezedbe a 
3. fázis során, hogy legalább 4 legyen, azaz 
nincs elegendő akadály lap a játékos húzó- 
és dobópakliban sem.

Fogók: Válassz: eltávolíthatsz egy lövedék lapot a 
kézben tartott lapjaid közül és visszateheted a löve-
dék pakliba, vagy húzol egy lapot a játékos pakliból.
Katana: Válassz: 2 Harci szakértelem vagy elpusz-
títhatsz egy lövedék lapot a Sorból, visszatéve azt 
a lövedék pakli tetejére.
Egy felest?: 1 Elkerülést ad a játékos dobópakliban 
lévő minden akadály lap után. Ha a játékos dobó-
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Ellenfelek hatásai

pakli üres, nem használhatod ezt a lapot.
Duplacsavar: Ezt a lapot egy másik kártyával együtt 
kell kijátszanod – azt a lapot kétszer hajthatod végre. 
Mintha kettő lenne belőle, így kétszer használhatod, 
külön akadályokon is akár. Manőverek hatása szem-
pontjából azonban csak a ténylegesen kijátszott egy 
kártya számít, a „virtuálisak” nem!

Fegyvertelen fickó: Ha egy másik ellenfél tüzel rád 
a 6. fázis során, a Fegyvertelen fickó is lő rád egy 
lövedéket.
Pillér: Mikor egy pillér van a Sorban a 6. fázis során, 
egy extra lapot húzhatsz.
Fickó katanával: Ha ez a lap a Sorban van a 6. fá-
zis során, el kell dobnod egy akadály kártyát a ke-
zedből az akadály dobópakliba. Lövedék kártyákat 
nem dobhatsz el ilyen módon.
Fickó baseball ütővel: Ezek opcionális lapok, amik 
kihagyhatók az alapjátékból, főleg az első játékból. 
Picit érdekesebbé tehető a játékmenet velük, és nö-

velhető a nehézség 1 vagy 2 „Fickó baseball ütővel” 
lap akadály paklihoz adásával az előkészítés során. 
A játékegyensúly érdekében viszont vegyetek ki 
ugyanannyi „Fickó pisztollyal” lapot.
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Kooperációs

Többjátékos mód

A kooperációs játékmód szabályai hasonlók a szó-
ló módhoz, az alábbi különbségekkel:
Külön paklik: Mindkét játékosnak saját, külön játé-
kos paklija van (  az egyik játékosnak, és  a 
másiknak), és egymás után következik a fordulójuk. 
Magyarul, a Sor aktiválódik, halad és újratöltődik 
mindegyik játékos fordulója után.
Előkészítés: Húzz egy lapot mindkét játékos pakliból, 
keverd meg őket, és mindkét játékos húzzon egyet. 
Amelyikük kihúzott egy  jelű lapot, az lesz a kezdő 
játékos. Készítsd elő a játékot ugyanúgy, mint szóló 
módban, csak mindkét játékosnak külön paklija, kü-
lön kézben tartott lapjai és saját dobópaklija van.
Célok: A játék megnyeréséhez a játékosoknak teljesí-
teniük kell a három szintet. A célokat bármelyik játékos 
teljesítheti. Lényegtelen, hogy melyikük melyik célt tel-
jesíti. Mivel a játékosok egymást segítik, a nehézség 

is nagyobb. Eggyel több célkártyát húzzatok minden 
szinten. A vétó szabályai ugyanúgy érvényesek.

1. szint: 2 célkártya
2. szint: 3 célkártya
3. szint: 4 célkártya
Vétó: A játékosok szintenként egy célkártyát 
vétózhatnak meg (a 3. szinten nincs vétó), de 
azt együtt kell kiválasztaniuk. Ha nem tudnak 
megegyezni, akkor elbukták a vétót.

Ha egy játékos lépésével teljesül egy szint, a másik 
játékos lesz a kezdőjátékos a következő szinten.
Segítségnyújtás: Közvetlenül a 2. fázis után (Kár-
tyák használata) átadhatsz egy nem kijátszott aka-
dály lapot a kezedből a másik játékosnak. Ehhez 
helyezz egy lapodat képpel felfelé az asztalra, a 
két játékos közti játéktérre. Nem lehet lövedék lap! 
Majd fejezzétek be a fordulót.
A következő játékos fordulója során használhatja 
az átadott lapot ugyanúgy, mintha a kezében len-
ne. Hagyjátok az asztalon mindaddig, amíg nem 
játszátok ki, mert nem számít bele a kézben tartott 
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Verzusz

lapok számába. Ha a másik játékos nem használja 
fel, a lap visszatér az eredeti tulajdonos dobópakli-
jába a forduló végén.
Ha bármely vesztési állapot teljesül bármely játé-
kos fordulója során, mindketten elvesztik a játékot. 
Továbbá még egy módon veszíthetnek: Ha együtt 
összesen 5 lövedék lap van a kezükben, vesztettek!

A Verzusz egy összetettebb játékmód. Érdemes 
előtte mindkét játékosnak megismernie a szóló- és 
kooperációs módot, hogy ismerjék a játék működé-
sét, mielőtt ezzel a játékmóddal próbálkoznak.
A Rendszer játékos igyekszik megakadályozni, hogy 
a normál játékos teljesítsen 2 szintet. Ennek érdeké-
ben a Rendszer játékos nagyerejű hibákat vethet be: 
olyan képességeket, amik a Sorra vannak hatással. 
Elég nagy kihívás elé állítva ezzel a normál játékost!
A normál játékos a kezdi a játékot. Utána a Rend-
szer játékos fordulója következik, majd a normál 
játékos, és így tovább.

A Rendszer játékos felhúzza az akadály dobópakli 
felső 4 lapját, és a kártyák alsó részén lévő szak-
értelem értékeket használja a Rendszer kártyán 
felsorolt képességek aktiválásához.
Ez azt jelenti, hogy a Rendszer játékos háromféle 
szakértelemmel bír: Harci , Elkerülés  és Ke-
vert . Ha nincs elég lap az akadály dobópakliban, 
húzz az akadály húzópakliból.

A Harc és az Elkerülés ugyanúgy működik, mint a 
normál játékos esetén, azaz önmagukban vagy 
kombinálva is használható, hogy egy Kevert értéket 
adjon. A Kevert értékű kártyák csak kevert értékű 
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képességek ellen használhatók fel.
A normál játékossal ellentétben a Rendszer játékos 
összeadhatja a kézben tartott szakértelem értékeket 
és szétoszthatja, hogy különféle képességeket akti-
váljon. Ugyanazt a képességet többször is használhat-
ja, amíg van hozzá elegendő szakértelem értéke.

Rendszer játékosként jobbra sorold a lapjaid!

A forduló végén a Rendszer játékos kijátszott és 
nem használt lapjai egyaránt az akadály dobópakli  
tetejére kerülnek.
A Rendszer játékos fordulója során nem aktiválód-
nak a Sorban lévő akadályok képességei.

Verzusz módban a normál játékosnak három he-
lyett csak két szintet kell teljesítenie.

1. szint: 1 célkártya
2. szint: 2 célkártya
Vétó: Ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá, 
mint szóló módban. Mivel nincs 3. szint, a játé-
kos csak 1 lapot vétózhat minden körben.

A normál játékos igyekszik teljesíteni a mindkét 
szintet a játék megnyeréséhez, miközben a Rend-
szer játékos pedig minden tőle telhetőt megtesz, 
hogy ezt megakadályozza. Ha a normál játékos 
bármely 4 vesztési állapotot eléri, a Rendszer játé-
kos nyeri a játékot!

Ketten egy ellen

A ketten egy ellen egy összetettebb játékmód. Érde-
mes előtte minden játékosnak megismernie a szó-
ló- és kooperációs módot, hogy ismerjék a játék mű-
ködését, mielőtt ezzel a játékmóddal próbálkoznak.
A ketten egy ellen játékmód a kooperációs és a ver-
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zusz játékmódok szabályait vegyíti. Ebben a mód-
ban 2 normál és 1 Rendszer játékos van.
Minden normál játékos fordulója után a Rendszer 
játékos felhúzza az akadály dobópakli felső 4 lapját, 
és a kártyák alsó részén lévő szakértelem értékeket 
használja a Rendszer kártyán felsorolt képességek 
aktiválásához. Ha nincs elég lap az akadály dobó-
pakliban, az akadály húzópakliból kell húzni.

 a kezdő játékos, majd a , aztán a Rendszer játé-
kos, és így tovább. Mindig ez a sorrend minden szinten.
A normál játékosok nyernek, ha teljesítenek 2 szintet:

1. szint: 2 célkártya
2. szint: 3 célkártya
Vétó: A játékosok szintenként egy célkártyát 
vétózhatnak meg, de azt együtt kell kiválasz-
taniuk. Mivel nincs 3. szint, ezért 1 lapot vétóz-
hatnak minden körben.

Rendszer játékos minden tőle telhetőt megtesz, 
hogy megakadályozza a két normál játékost, hogy 
teljesítsék a két szintet. Mind a 4 játék végi állapot 
fennál ebben a játékmódban is. Bármelyik bekövet-

kezik, a Rendszer játékos nyer, de van 2 változás:
  Ha bármelyik normál játékos 4 lövedék lapot 
szerez a kézben tartott lapjai közé, a játék 
azonnal véget ér, és a Rendszer játékos nyer.

  Ha együtt összesen 5 lövedék lap van a ke-
zükben bármikor, a játék azonnal véget ér, 
és a Rendszer játékos nyer.

Segítségnyújtás: A normál játékosok átadhatnak 
egymásnak lapot, ahogy a kooperatív játékmódban 
is, azzal a különbséggel, hogy a Rendszer játékos 
nem zavarhat be annak a kártyának, amit a játéko-
sok egymásnak átadnak.
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Kihívások

Ha már jól ismered a SUPERHOT: A kártyajáték műkö-
dését, és újabb kihívásokra vágynál, álljon itt pár ötlet, 
hogyan lehetne még fokozni. Keverheted is őket, azon-
ban javasoljuk, hogy egyszerre csak egyet használj 
mindaddig, míg igazán tapasztalt játékos nem leszel:

  Golyózápor: Az előkészítés során 3 lövedék la-
pot adj az alsó 9 akadály kártyához 1 helyett.

  Az idő lejárt: Az előkészítés során vegyél ki 2 lö-
vedék lapot a lövedék pakliból.

  7 Sor: A Sorban lévő 6 lap helyett használjatok 7-et.
  Végtelen mód: Ha az utolsó szint teljesítése 
után is szeretnél még játszani, hát adj hozzá 
még szintet! Húzz eggyel több célkártyát, mint 
az előző szinten. Hány szintet tudsz teljesíteni? 
Természetesen ezáltal hosszabb is lesz a játék, 
nem csak egyre nehezebb.

  Egy az egy elleni bosszú: Egy verzusz játék után 
cseréljétek fel a szerepeket, és játszatok le egy 
visszavágót.
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Köszönjük, hogy támogattad a SUPERHOT kártyajátékot!

A SUPERHOTtal kapcsolatos további információért látogass el weboldalunkra,  
ahol fájlokat, leírásokat és hasznos hogyan-játszunk videókat is találhattok.

www.GreyFoxGames.com vagy olvasd be az alábbi QR kódot:



 info@greyfoxgames.com
 www.greyfoxgames.com

 greyfoxgames
 @greyfoxgames

Grey Fox Games
9610 Continental Industrial Dr
St.Louis, MO 63123
Amerikai Egyesült Államok
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