
Lapunk mindig is nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy ne csak a társasozás gyakorlatát (szabályok és élmé-
nyek) ossza meg olvasóival, de az elmélet körében is értékelhetőt és emlékezeteset tárjon a nagyérdemű 
közönség elé. Így születtek a magazin első néhány számában olvasható cikkek, úgy mint a Hogyan taníts új 
játékot (JEM magazin 1. szám), a Hogyan válassz új játékot (JEM magazin 2. szám) és a Társasjátékos etikett 
(JEM magazin 6. szám). E nemes hagyományt folytatjuk most ezzel a cikkel, mely olyan mondatokat próbál 
csokorba gyűjteni, melyeket egyikünk sem hall szívesen játék közben, illetve ha mégis elhangzanak, jogo-
san szalad fel rá az egyszeri gamer szemöldöke. Vannak itt félreértett szabályra, túlbuzgó viselkedésre vagy 
a fent említett társasjátékos etikettet felrúgó magatartásra is példák. A sor szabadon bővíthető, bár igazi 
aktualitása ma van, április 1-én, amikor a JEM ezzel “tiszteleg” a bolondok napja előtt.

7 Csoda
“Te jössz!”

Alhambra
“Fallal körbevettem végre a palotát, most kezdek egy másikat.”

Aranyásók
“Szabotőrt húztam, és ti?”

A Study in Emerald
“Megszereztem a Cthulhu kártyát, akkor én nyertem, igaz?”

Battlestar Galactica
“Te vagy cylon vagy, vagy hülye.”

Cable Car
“Akkor ezen a sínen elindulok a vagonnal, és lássuk, hova érkezik.”

Carcassonne

“Ez a figurád véletlenül eldőlt ezen a lapkán. Áttettem egy másikra, és felállítottam, rendben?”

Cleopatra and the Society of Architects
“Mit is mondtál, az győz, akinek több amulettje van a piramisában?”

Dixit
“Igazából már nem emlékszem, melyik volt az enyém.”

Escape: The Curse of the Temple
“Várj már egy kicsit, ne kapkodj!”

Focifogadás
“Te melyik csapattal vagy?”
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http://jemmagazin.hu/th_gallery/jem02-2013-majus/
http://jemmagazin.hu/th_gallery/jem06-2013-szeptember/


Hanabi
“Tedd már oda azt a kék hármast az asztalra, mit mutogatsz, nem tudod magad felé fordítani, hogy megnézd, melyik az?”

Kingdom Builder
“Akkor most megtámadom a te településeidet!”

Love Letter
“Leteszem a 8-ast, és nyertem!”

Memoir ‘44
“Itt akkor szétválik a gyalogos csapat, és bekeríti a tankodat.”

Pandemic
“Most mit izgultok, 3 fertőzéskocka még nem olyan sok, nekünk a múltkor egy városban 8 volt.”

Sheriff of Nottingham
“5 arany, ez az utolsó ajánlatom... de még beszélhetünk róla!”

Stone Age
“Melyik a fiú és melyik a lány figura? Letenném őket a kunyhóba.”

Théba
“Az óramutató járása szerint jövünk, ne előzz már meg!

Ticket to Ride
“Tehát olyan színű vagonnal kell megépíteni, amilyen színű a kártya? De akkor miért nincs rózsaszín vagon?”

Via Appia
“Nem is löktem, nem miattam dőlt össze a kőfaragó szerkezet!”

Zombicide
“De én akkor is nyitok, engem érdekel, hogy mi van ott bent.”

A végére még három “hajmeresztő” mondat.
A játék elején:
“Isteni volt ez a fokhagymás lángos. Na, add a paklit, majd én keverek!”

Valamikor a játék közepén:
“Ja, azt nem is mondtam, hogy amikor a tündérrel belépsz a palota pin-
céjébe, és ha három amulettnél kevesebb van nálad, de előtte a megelő-
ző három körben nem jártál a boszorkáknál, akkor előbb a trollokkal kell 
aranyért kereskedni, és a mágustól olyan főzetet szerezni, ami az első 
körben volt csak elérhető, de a téli pályán már az sem használ, mert a 
farkasok a te körödben indulnak, és annyi sebzést kapsz, ahányadik me-
zőn áll a győzelmipont-jelölőd, és még csak annyit, hogy …”

A játék végén:
“De én biztosan emlékszem, hogy mondtam, hogy ha nincs meg mind a 
négy évszakjelölőd, akkor a megszerzett pontjaidat felezzük.”

Persze ha valaki magára ismert, az szigorúan csak a véletlen műve. Játsszatok sokat bolondok napján is!

drkiss és a JEM szerkesztősége
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