A 18 ÉVES HKK BESZÉDES STATISZTIKÁJA
1995. szeptemberében jelent meg a HATALOM KÁRTYÁI KÁRTYAJÁTÉK,
Magyarország elsõ, és mindmáig legsikeresebb gyûjtögetõs kártyajátékának elsõ alapkiadása,
mely a nagysikerû fantasy világban, a Túlélõk Földjén játszódik.
Ezt azóta 8 féle alapkiadás és az alábbi kiadások követték:
29 féle nagykiegészítõ – 22 lapos
100 féle minikiegeszítõ – 3-4 lapos
2 féle kezdõcsomag (Kezdõcsomag, HKK Junior)
1 féle kiskiegészítõ (Idõvihar – 6 lapos)
Ezeken kívül megjelent több regény, és puzzle is, amik kapcsolódnak a HKK-hoz.
Büszkék vagyunk a Nagy HKK könyvre is, amibõl rengeteg érdekesség megtudható például a lapokról,
a HKK készítõirõl, vagy éppen a grafikusi munkákról.
Külföldön is megjelent a HKK.
Cseh nyelven került kiadásra az alappakli Wastelands néven és a Chara-din kiegészítõ.
A 18 év alatt 6460 db HKK lap jelent meg, ez a szám folyamatosan növekszik,
hiszen újabb lapok kerülnek ki a HKK varázskonyhájából. Ezek közül 126 db Ultraritka lap.
Ezt a rengeteg lapot több mint 60 grafikus készítette.
Volt olyan, aki majdnem 900 képpel járult hozzá a HKK sikeréhez.
A profi kategóriába jelenleg 120 játékos tartozik.
HKK versenyek 137 helyszínen, 60 városban körülbelül 1800-szor kerültek megrendezésre.
Ebbõl kb. 200-szor a Beholder rendezte az eseményeket.
A legjobb játékosok 16 Nemzeti Bajnokságon mérhették össze a tudásukat eddig,
augusztusban jön a 17. alkalom is.
A gyõzteseknek most utólag is gratulálunk. Volt, akinek háromszor is sikerült elnyerni a Nemzeti Bajnok címet.
A HKK-t újságokban, televíziós csatornákon, kiállitásokon is reklámoztuk már az elmúlt évek folyamán.
A Fix.tv-ben több alkalmas lehetõségünk volt a HKK-t megismertetni a nézõkkel.
Készítettünk több YouTube videót is a versenyekrõl és oktató jellegû videók is készültek az új HKK játékosoknak.
Egy-egy HKK kiegészítõ elkészítése rengeteg munkával jár.
Az eddigi tesztelésekre szánt munkaóra meghaladja a 15.000 órát is.
Becsülendõ teljesítmény ez a több mint 50 tesztelõtõl, akik a 18 év alatt segítették a Beholder munkáját.
A HKK már online verzióban is létezik, ami szintén nagy népszerûségnek örvend.
Szeretnénk köszönetet mondani a játék tervezõinek, a tesztelõknek, a játékosoknak, a grafikusoknak,
a versenyszervezõknek, a boltosoknak, az online játék fejlesztõinek és mindenkinek, aki egy picit is hozzátett
ahhoz, hogy a Hatalom Kártyái Kártyajáték népszerû, sikeres játék legyen.
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