
Én tudom, hogy ő tudja, hogy én tudom, hogy ők is tudják, hogy mi mire gondolunk, de csak azért sem 
fogom azt játszani, pedig mennyi pontot ér..., és ha mégis arra gondolnak, hogy pont ezért nem rakom ide, 
és ők viszik el? Na, azt már neeem...

Szinte folyamatosan a fentiekhez hasonló gondolatok fognak a fejünkben keringeni az alatt a röpke 20 perc 
alatt, amíg egy parti tart. A külcsín ellenére a játék semmi másról nem szól − az aranyos kis állatkák csak a 
körítés −, csupán hogy megpróbáljuk kitalálni, hogy a többiek vajon hogyan fognak dönteni, és igyekszünk 
okosabbak lenni náluk. Mindig lesznek a játékban csábító lehetőségek, de közben folyamatosan ott lebeg a 
lehetősége annak, hogy hiába próbálunk meg lecsapni rá, vagy a többiek is odajönnek, és osztozkodni kell, 
vagy el se jutunk a zsákmányig, mert közben felfalnak. De ha meg se próbáljuk, akkor meg biztosan hoppon 
maradunk.

A játék szabályai nagyon egyszerűek: adott 3 egyszerű tápláléklánc (sajt−egér−cica, légy−béka−süni, répa−
nyuszi−farkas). A játék elején dobunk 15 olyan kockával, aminek oldalain a ragadozók nem szerepelnek. A 
kockadobás határozza meg, hogy miből mennyit lehet elfogyasztani ebben a körben. A kockákat szépen el-
helyezzük a táblán a dobás értékének megfelelően (sajt a sajtra, béka a békára stb.). Minden játékos kap 6 
kártyalapot, amelyeken viszont a tápláléklánc alja nem szerepel, azaz csak az állatok vannak rajta − kivéve 
persze a legyet. Egy kör során minden játékos választ egy szerepet a kezében lévő lapokból, és képpel lefelé 
kijátssza maga elé, majd mindenki egyszerre felcsapja ezeket a lapokat, és elhelyezi a táblán a megfelelő hely-
re. Ezután következik a falatozás!

Ha senki nem játszott ki lapot a miénk fölé (pl. egeret játszottunk ki, és nincsen macska) akkor nyugodtan 
nyammoghatunk az alattunk lévő kockákból, és ha csak mi vagyunk ott egyedül, akkor az alattunk lévő táp-
lálékból mindet elfogyaszthatjuk. Ha viszont valaki fölénk játszott ki lapot, akkor sajnos felfaltak. De még 
megúszhatjuk, hogy megegyenek, ha többen próbálnak enni ugyanabból a zsákmányból (pl. belőlünk). 
Ugyanis a ragadozók a zsákmányon általában egyenlően megosztoznak, kivéve, ha több a ragadozó, mint a 
zsákmány: ilyenkor senki nem kap egy falatot sem.
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Tételezzük fel, hogy sok sajtot dobtatok ki, egeret viszont egyet se, ott virít tehát 12 pont értékű sajt a táblán. 
Mindenki egyből arra gondol, hogy egeret kéne rakni, mert az rengeteg pont, de ha csak egyvalaki is macskát 
játszik ki, akkor bukjuk az egészet, mert ebben a körben többet nem tudunk egeret játszani (mivel mindenki-
nek minden ragadozóból csak 1-1 lapja van egy körre). De akkor lehet, hogy macskát kéne kijátszani, viszont 
az csak akkor ér pontot, ha valaki egeret játszik ki, ám lehet, hogy senki nem fog, mert mindenki arra gondol, 
hogy mindenki más is pont erre gondol, de akkor meg nem éri meg se macskát, se egeret kijátszani..., és így 
tovább.

A tápláléklánc alján lévő dolgok 2-2 pontot érnek, 
minden más 1-1-et, beleértendő azokat a lapjain-
kat is, amiket sikeresen használtunk fel. Egy körben 
mind a 6 lapot kijátsszuk, és egy játék 3 körből áll. 
Akinek a játék végén a legtöbb pontja van, az nyeri 
a játékot.

A Hamm Nyamm Nyamm egy egyszerű, gyors családi játék, amit még a legkisebbek is hamar meg tudnak 
tanulni. Az az izgalmas benne, hogy a szerencsének semmi szerepe sincs, csupán a többi játékosnál kell fur-
fangosabbnak lenned, hogy nyerj. Elvileg lehet egyedül is játszani, véletlenszerűen kijátszott lapok ellen, de 
− szerintem − annak sok értelme nincs. Pont a játék lényege, a többi játékossal való interakciók hiányoznának 
így belőle.

Vili

A játék eredeti címe, az Om Nom Nom  
talán az egyik legrégebbről származó mém, egy  
hangutánzó kifejezés, ami a nagy élvezettel 
való majszolásra utal. A kifejezést 1966-ban Jim 
Henson bábos használta először, amikor a Szezám 
utca-béli Sütiszörny a sütiket falta fel.
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https://www.youtube.com/watch?v=Cqz9ZXUoUcE
https://www.youtube.com/watch?v=Cqz9ZXUoUcE
http://www.brain-games.com/
http://boardgamegeek.com/boardgame/147305/om-nom-nom
http://a-games.hu/

