
Kung Fu Fighting
Ökölharc - Harcművészet Hong Kong Mozi Stílusban

A doboz tartalma:
99 Kung Fu Fighting kártya
6 Játékos sablon
6 Chi Jelölő

A játék célja:
Légy az utolsó játékos Chi-vel.

Áttekintés
A játékosok egymással harcolnak Hong Kong Mozi Stílusban, próbálják leverni egymást harcművészeti 
támadásokkal. A játékosok Támadó (Attack) vagy Fegyver (Weapon) kártyával tudják egymást támadni. A 
játékosok sokkal halálosabbá tehetik támadásaikat Támadás Erősítő (Attack Enhancement) vagy Állás 
(Stance) lapokkal. A védők Blokkoló (Block) kártyával térhetnek ki támadások elől, és kijátszhatnak Chi 
visszatöltő (Chi restoration) lapokat, hogy visszatöltsék Chi tartalékuk.

Előkészület
Minden játékos elvesz egy játékos sablont és 1 Chi jelölőt. Tedd a Chi jelölőt 20 Chi-re. Keverd meg a 
paklit, és ossz ki 7 lapot minden játékosnak. Olyan helyre tedd a paklit, ahonnan mindenki eléri. Hagyj 
helyet egy gyűjtőpaklinak, ahova a kidobott lapok fognak kerülni. Válasszátok ki, ki kezd.

Saját körödben

Húzz lapokat.
Köröd kezdetén akárhány vagy az összes lapodat eldobhatod a kezedből. Húzz annyi lapot a pakliból, 
hogy 7 lap legyen a kezedben. Addig nem játszhatsz ki lapokat, amíg nem fejezted be a laphúzást. Ha 
kihúztad az utolsó lapot a pakliból, keverd újra a gyűjtőpaklit (ahol a kijátszott/kidobott lapok vannak), és 
ezt használd új (húzó-)pakliként.

Kártyák kijátszása
Egyszer támadhatsz, és bármennyi Állás (Stance), Fegyver (Weapon) és Chi visszatöltő (Chi restoration) 
lapot kijátszhatsz a köröd alatt.

Támadás: 
Vagy kijátszol egy támadás lapot (Punch - ütés, Kick - rugás, Trip - gáncs, Throw - dobás) vagy használod 
egy Fegyver (Weapon) kártyádat ami játékban van. Játszhatsz ki úgy is támadás lapot, hogy van játékban 
Fegyver kártyád. Ha nincs támadás lapod vagy Fegyver lapod játékban, akkor nem támadhatsz.

Támadás erősítése (Enhancing an Attack): 
A támadás erősítő (Attack enhancing) lapok növelik a támadás hatékonyságát. Ugyanakkor kell ez(eke)t a 
lapo(ka)t kijátszani, ahogy támadsz (nem játszhatsz ki Támadás erősítő lapot, miután egy Blokkolás 
kártya lett kijátszva). Akármennyi támadás erősítő lapot kijátszhatsz egy adott támadásra, de két egyforma 
nem lehet köztük. Kombinációs támadás (Combination Attack) részeként kijátszott extra támadás lapok 
lehetnek ugyanazok.



Állások (Stances) és Fegyverek (Weapons) kijátszása és eldobása:
Saját körödben bármennyi Állás (Stance) és Fegyver (Weapon) kártyát kijátszhatsz vagy eldobhatsz ha 
éppen nem támadsz. Ezek a lapok játékban maradnak ameddig máshogy nem döntesz, vagy kénytelen 
vagy eldobni őket. Egyszerre csak egy Állás (Stance) és egy Fegyver (Weapon) lapod lehet játékban. Ha 
újat akarsz kijátszani, akkor a meglévőt el kell dobnod. Anélkül is eldobhatod, hogy kijátszanál helyette 
egy másikat.

Állások (Stances):
A különböző Állások módosítják támadásod és védekezésed. Ha az állásnak sebzési (Damage) bónusza 
van, az hozzáadódik az összes általad okozott sebzéshez. Ha az állásnak védekezési (Defense) értéke 
van, akkor ez levonódik minden kapott sebzésedből. Néhány állás további  sebzést ad, ha bizonyos 
Támadás erősítő (Attack Enhancement) lap kerül használatba.
Például: Kijátszod a Kígyó Állás (Snake Stance) lapot, ami +3 Gyorsaságot (Fast) ad. Ha kijátszanál egy 
Gyorsaság (Fast - +1 Sebzés/Damage), Rúgás (Kick - 3 Sebzés/Damage), a támadás 3+1+3=7 sebzést 
okozna.
Minden Állás (Stance) erős egy másik Állás (Stance) ellen, és +2 Sebzést (Damage) ad bármilyen 
támadáshoz olyanok ellen, akik az ellentétes Állást (Stance) használják.

Fegyverek (Weapons):
A Fegyvereknek Sebzés (Damage) és Védelem (Defense) értékük van. A Sebzés (Damage) értéke a 
sebződés mértéke, amit a fegyver okoz, ha ezzel támadsz (ha egy Támadó/Attack kártyával támadsz, ez 
a szám nem számít). A Védelem (Defense) érték csökkenti a téged ért támadások által okozott sebzést.

Chi visszaállítás (Chi restoration) kijátszása:
Saját körödben bármennyi Chi visszaállítás lapot kijátszhatsz, ha éppen nem támadsz. 

Köröd befejezése:
Ha minden lapot kijátszottál, amit szerettél volna, akkor bejelented köröd végét. A baloldaladon ülő játékos 
következik.

Példakör
A következő cselekedetek mind szabályosak egy körben:
Példa-támadás1: Megtámadsz valakit Gyors Rúgás (Fast Kick) támadással 4 sebzéssel (Gyors/Fast 1 + 
Rúgás/Kick 3). Ha Daru (Crane) Állásban vagy, akkor a sebzés 8 (a Daru Állás +2-t ad Gyors/Fast és +2-t 
ad Rúgás/Kicks esetén).
Példa-támadás2: Megtámadsz valakit egy Repülő Kard (Flying Sword) technikával 5 sebzésért 
(Repülő/Flying 2 + Kard/Sword 3). Ha Sárkány (Dragon) Állásban vagy, akkor 10 lenne a sebzés (A 
Sárkány Állás +3-t t ad Repülő/Flying és +2-t Kard/Sword támadás esetén )
Állás-példa: A kört Majom (Monkey) Állásban kezded. Eldobod a Majom (Monkey) Állást, és kijátszod a 
Daru (Crane) Állást. Támadsz Rúgás (Kick) lappal 5 sebzésért ( Rúgás/Kick 3 + Daru/Crane 2), majd 
eldobod a Daru (Crane) Állást és kijátszod a Tigris (Tiger) Állást (hogy meglegyen a +1 
Védekezés/Defense előnyöd).
Fegyver-példa: A kört a Nunchaku fegyverrel kezded a játékban. Eldobod a Nunchaku-t és kijátszol egy 
Kard (Sword) lapot. Támadsz a Karddal (Sword - 3 sebzés), aztán eldobod a Kard (Sword) lapot, és 
kijátszod a Legyező (Fan) kártyát (hogy kihasználd a +3 Védekezés/Defense előnyét).

Blokkolás (Blocking)
Ha megtámadtak, kijátszhatsz egy Blokk (Block) kártyát válaszként. A legtöbb Blokk (Block) kártya 
hatására vagy teljes mértékben figyelmen kívül hagyható a támadás végeredménye vagy csökkenti a 
Sebzést (Damage). Néhány Állás (Stance) és Fegyver (Weapon) szintén ad Védelmet (Defense). Mindíg 



számold össze a Védelem (Defense) értékét az Állás (Stance) és Fegyver (Weapon) lapoknak, amik nálad 
játékban vannak, még akkor is, ha nem játszol ki Blokkolás (Block) kártyát.

Támadás Figyelmen kívül hagyása:  
Ha olyan Blokkolás (Block) kártyát játszol ki, ami szerint figyelmen kívül hagyhatsz egy támadás kártyát 
(Ignore an Attack Card), akkor a támadásnak nincs hatása.

Védelem (Defense)
Csökkenteni tudod egy támadás sebzését bizonyos lapok kijátszásával, vagy olyan Állás (Stance) vagy 
Fegyver (Weapon) játékban tartásával, amik Védelmet (Defense) adnak. Add össze az összes Védelem 
(Defense) értéket a kijátszott lapokból, amik Védelmet (Defense) adnak, és vondd le a támadás 
Sebzéséből (Damage).

Gáncs (Trip) , Dobás (Throw) és Ellentámadás (Conter Attack)
Egy Gáncs (Trip) vagy Dobás (Throw) támadás hatására el kell dobnod az Állás (Stance) vagy Fegyver 
(Weapon) lapodat, ha van ilyen játékban. Bármilyen Védeleme (Defense) egy eldobatott Állásnak (Stance) 
vagy Fegyvernek (Weapon) figyelmen kívül hagyandó, és nem használható fel a támadás sebzésének 
csökkentésére.
Ha Ellentámadást (Counter Attack) használsz egy olyan támadás ellen, ami eldobatná veled az Állás 
(Stance) vagy Fegyber (Weapon) lapodat, akkor ez(eke)t felhasználhatod az Ellentámadás (Counter 
Attack) során. 
A sorrend egy támadás végeredményének meghatározására:
1, Tegyétek meg az összes Támadás (Attack) és Blokkolás (Block) vagy Ellentámadás (Counter Attack) 
cselekedeteket
2, Számold ki a sebzést (figyelembe véve az összes Állás/Stance és Fegyver/Weapon játékban levő 
lapot)
3, Dobd el a megfelelő Állás/Stance ill. Fegyver/Weapon lapot ( Gáncs/Trip vagy Dobás/Throw ... miatt)
4, Számold ki a Védelem/Defense értéket (beleértve az Állás/Stance ill. Fegyver/Weapon játékban levő 
lapokat is)

Gáncs (Trip) , Dobás (Throw) és Ellentámadás (Conter Attack) Példák
Fegyver (Weapon) példa: Játékban vagy egy Széked (Chair). Megtámadtak egy Dobással (Throw), és 
nem tudod figyelmen kívül hagyni a támadást. El kell dobnod a Széket (Chair), mielőtt használhatnád az 
1-es Védelem (Defense) értékét, szóval 2 Chi-t veszítesz. Ha kijátszol egy Ellentámadás (Counter Attack) 
kártyát, használhatod a Széket (Chair) támadásra, mielőtt ki kellene dobnod.
Állás (Stance) példa: Támadsz Tigris (Tiger) állásban, a védekező Ellentámadással (Counter Attack) és 
Gáncs (Trip) kombinációval reagál. Ebben az esetben a +1 Sebzés (Damage) a Tigris (Tiger) állásból a 
támadásod részeként számít, de a Tigris (Tiger) állás eldobásra fog kerülni, mielőtt használhatnád a +1 
Védelem (Defense) értékét.


