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1, 2, 3
Na, nehogy már a téli szünetben matekozni kelljen, kinek kell egy ilyen 
játék? Nyugalom, a matekot tényleg el lehet felejteni január elejéig, ez 
a darab ugyanis neve ellenére nem az alapfokú aritmetikai ismeretekről 
szól, hanem a jó megfigyelőkészségről. Neked elég 10 másodperc, hogy 
megjegyezd, hol voltak az állatkák? Ha igen, akkor nem fog nehézséget 
okozni az sem, hogy kitaláld, mit tett velük a játékostársad, amíg te 
csukott szemmel ültél. Az 1, 2, 3 olyan játék, amiből garantáltan nem 
csak egy partira kerül sor, ha egyszer előkerül, hiszen egy menet 15 perc 
alatt lemegy. És mindenkinek megvan az esélye, hogy legyőzzön bárkit a 
családban.

drkiss
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KalandoZOO – Marci az állatkertben
A Pagony egyik idei újdonsága egy különleges gyerekjáték, amely 
megkísérli, és sikeresen át is adja azt a hangulatot, mintha a gyerekekkel 
az állatkertben bolyongva töltenénk el egy teljes napot. Nagyon szép, 
hangulatos játéktáblájával, kártyáival, okos működésével és a rengeteg 
ötlettel, amit a fejlesztők beletettek, igazán kedves élményt nyújt, 
elsősorban az 5-10 éves korosztály számára, de tapasztalataim szerint a 
felnőttek számára is érdekesebb tud lenni, mint a legtöbb gyerekjáték.

bzskmrc

Memofant
A memóriajáték örök, de csak emiatt nem kell, hogy ugyanazzal a játékkal 
játsszunk állandóan. Sőt, érdemes kipróbálni olyan változatokat, amiknél 
csak az alapmechanizmus azonos a régivel. A Memofant új kihívást hoz a 
régi, jól ismert darabba, mivel itt egy kockadobás után derül csak ki, hogy 
mire kéne emlékezni. Ráadásul azok a lapkák, amiket keresünk, folyton 
változtatják a helyüket. Ember – vagy elefánt – legyen a talpán, aki képes 
ésszel követni mindazt, ami a színes, zsúfolt táblán zajlik.
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Uradalom
Ha bármikor is azt hitted, hogy a magyar társasjáték-fejlesztés nem 
lehet olyan szintű, mint a külföldi, akkor itt egy frappáns cáfolat. A játék 
ötvözi a roll & write játékok legjobb hagyományait az újító szemlélettel. 
Kockadobásaink alapján tudunk területeket berajzolni a saját lapunkra, és 
eldönthetjük, hogy melyik játékvariációval játszunk: a dobott érték vagy a 
dobott területfajta számít-e. Grafikája szép, mérete pont kézbe illő, ezért 
utazójátéknak, de közepes értékű karácsonyi ajándéknak is ideális.

drkiss

Macskák szigete
Számomra a tavalyi év magasan legjobb családi társasjátéka a Macskák 
szigete volt, ami az utolsó pillanatban kötött ki a karácsonyfánk alatt.  
A lényege, hogy 5 napunk van minél több cicát kimentenünk a hajónkon, 
mielőtt az ádáz kalózok odaérnek a szigetre. A játék tetriszelemekből 
építkezik, és nagyon nem mindegy, mit hova teszünk a hajónkon, 
közben pedig a patkányokkal is viaskodnunk kell, hogy minél többet 
eltüntethessünk közülük. Egyszerű szabályrendszerével és rövid 
játékidejével kezdő társasjátékozóknak is szívből ajánlom.
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Draftosaurus
A Draftosaurus egy nagyon könnyen tanulható, rövid játékidejű, pörgős 
társas, ezért tökéletesen alkalmas a család bármely tagjának. Mindenki 
talál benne valamit, ami tetszik neki: aranyos, színes kis dinók gyűjtögetése, 
kollekciók építése, taktikázás, hogy melyik színt adjuk tovább, illetve 
reménykedés a szerencsés kockadobásban… Ha pedig már mindenki jól 
megtanulta a nyári oldalt, vagy hosszabb játékot szeretnénk, bevethetjük 
a tábla téli oldalát is, ahol más szabályok alapján tudunk még több pontot 
gyűjteni és tovább izgulni azon, hogy milyen színű dinót látunk a többiek 
kezében az egyidejű lehelyezéskor.
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Hősök útja
Mindegy, hogy kisiskolás vagy középkorú felnőtt, ha szereti a fantáziáját 
szabadon engedve, könnyed szabályok mentén kalandozva tölteni az időt, 
akkor a Hősök útja ideális ajándék lesz. A játék legnagyobb erénye a játékidő 
és a játék mélységének csodálatos módon eltalált aránya. Alig 60 percbe nehéz 
lenne ilyen rövid és egyszerű szabálykönyvvel ennél többet belepréselni. 
Mindemellé nagyon szép grafikával megtámogatott igazi történeteket 
kapunk, ami mellől úgy állnak fel a játékosok, hogy a felépített történet még 
sokáig kavarog a fejekben. Az árát picit többnek érzem az indokoltnál, de 
karácsonykor ne fukarkodjunk – a megajándékozott öröme majd kárpótol.

kolos

Adventure Games: A börtön
Ezt a játékot elsősorban a kimagasló ár-érték aránya miatt szeretném 
ajánlani. A játékosok egy középkori vár dohos tömlöcében ébrednek, 
a három egymásra épülő fejezet során rengeteg titkot tárnak fel, és 
a döntéseik alapján szép lassan egy egyedi történet íródik. Nagyon jó 
választás lehet, ha 10-15 évesekkel szeretnénk leülni játszani, akiket 
érdekel ez a középkori atmoszféra lovagokkal, szörnyekkel, mágiával. 
Felnőtt társaságoknak is bátran tudom ajánlani, mi nagyon szerettük. 
Rengeteg kreatív ötlet kis dobozba zárva.

bzskmrc

Vidámpark
Az év pozitív meglepetése számomra a Vidámpark volt, ami családunk 
legtöbbet játszott darabjává vált idén. Látványos és jó minőségű, okos családi 
játék, amely mellett sem a gyerekek, sem a felnőttek nem unatkoznak. 
Saját vidámparkunkat építgetjük lapkákból, arra is figyelve, milyen 
attrakciót hova teszünk és azok milyen látogatókat vonzanak. Gyönyörű 
lapkák, rengeteg színes meeple igényes dobozban – igazi karácsonyfa alá 
való darab tehát. Vidám külseje azonban becsapós, gondolkodósabb, mint 
várnánk. Bár a szabályait az egészen kicsik is megértenék, inkább nagyobb 
gyerekekkel vágjunk bele, jól játszani ők tudják. Senki nem fog mellette 
unatkozni, legyen kezdő vagy vérprofi játékos, érdemes kipróbálni.
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Unmatched
Az Unmatched egy akár négyen is játszható, de alapvetően két főre 
tervezett játék. Az alapkoncepció szerint a játékosok egy-egy jól ismert 
hőst és annak esetleges segítőit alakítják, a cél pedig egyszerű: legyőzni a 
másikat. Gyors, pörgős és könnyen tanulható, mégis igazi kihívást jelent, 
ha jól akarunk játszani vele. Ráadásul bővíthető: a különféle dobozok 
tetszőlegesen kombinálhatók egymással. Számomra a fő élvezeti faktort 
a hősök sokszínűsége jelenti. Vajon legyőzné Sherlock Holmes Alizt? És a 
Medúza Piroskát? Ebben a játékban minden lehetséges!

Vaszilij

Bűnügyi krónikák-sorozat: 1400, 1900, 2400
2021 legjobban várt játéka számomra a Bűnügyi krónikák-sorozat, melyből 
az 1400 és az 1900 kiadások jelentek meg eddig magyarul. Ár-érték arányban 
zseniális játék. Egy applikációvezérelt nyomozós társas, mely a család minden 
tagját izgalomban tartja. A gyilkosságok miatt inkább kiskamasz kortól 
ajánlom, de ez tipikusan az a játék, amely mellé még a kütyüfüggő gyerekeink 
és a kütyüket nem ismerő nagyszüleik is leülnek együtt! A hangulata 
magával ragadó, végig egy igazi nyomozásban érezhetjük magunkat, mely 
megdolgoztatja az agyunkat. Imádtuk minden küldetését, még akkor is, ha 
egyszer játszható. Csak ajánlani tudom mindenkinek, hisz nincs jobb, mint 
minőségi időt adni egymásnak karácsonyra.

nemes

Tündérmese fogadó
Sokáig tűnődtem, hogy mivel is állunk szemben. Kerülgettem, méregettem, 
de nem vitt rá a lélek, hogy kinyissam és megnézzem, mit is rejt a doboz. Aztán 
jött a nyár, egy kis pihi, és valahogy az asztalra került. Nos, nem bántam meg, 
annak ellenére, hogy fenntartásaim voltak vele kapcsolatban. Egy ötödölő 
játékot 2021-ben minek? Aztán kiderült, hogy ez jóval több, mint egy ötödölő. 
Az alapmechanika stimmel, de a benne rejlő stratégia és taktika izgalmas 
játékot kínál. Végtelenül egyszerű szabályrendszer, megszámlálhatatlan 
újrajátszás és gyors, pörgős játékmenet, ami leginkább jellemzi a Tündérmese 
fogadó játékot. Engem megvett kilóra, és azt tanácsolom, hogy mindenki jó 
alaposan ismerje meg ezt a művet, mert vidám és olykor nehéz pillanatokat 
tud szerezni, ami manapság nem sok játékban van benne.
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Pöccenő próféták
Tapasztalatból mondom, ez a játék akkor is magával ragad, ha először 
ódzkodsz tőle. Komolytalan dolog fakorongokat pöcögtetni a playmaten? 
Hát persze, hogy az. Viszont nagyon szórakoztató! Higgyétek el, ennek a 
játéknak a titka nem csak a pöccentésben rejlik, hisz ezen a területen lenne 
versenytársa. De a körről körre változó szabályok, a tematikus utalások és 
a gyönyörű kivitel kiemeli a többi hasonló darab közül.

drkiss

Burritó hajító
A partijátékokról mindig valami őrültség jut az eszedbe? Neked van igazad, és 
ne is menj tovább: ez a darab neked való. Mit szólnál egy olyan játékmenethez, 
ahol mindenki egyszerre (!) húz fel és dobál el lapokat, egészen addig, míg 
három egyforma nem lesz előtte? Majd, ha ezek a lapok úgy kívánják, mindenki 
felugrik és megpróbálja teljes erőből a másikhoz vágni az asztalon addig 
békésen várakozó szivacs burritókat? Vagy inkább egy kimért, lovagias párbaj 
illik hozzád? Bármelyik is, ez a szerzemény nem a nyugodt játékmenetéről 
híres, szóval karácsony helyett talán inkább szilveszterre szerezzétek be.

drkiss

Top 10
Azt a játékot keresed, ami a legtöbb nevetést garantálja? 2021 kötelező 
olvasmányai közé tartozik a Top 10, pláne azoknak, akik kedvelik a laza 
partijátékokat. A szabály mindössze pár mondat, a játékidő kötetlen, és 
hatalmas élményt nyújt azoknak, akik nem riadnak vissza, ha szerepelni 
is kell egy kicsit. Karácsony környékén, mikor összejön egy 4-8 fős lelkes 
csapat, és az ünnepi ebédhez elfogy 1-2 pohár bor, nincs is ideálisabb 
közös játék, mint a Top 10.

bzskmrc

Komplexitás

Komplexitás

Komplexitás

Dizájn

Dizájn

Dizájn

2-4

2-6

4-9

8+

7+

14+

15-40’

15’

30’

Ár

Ár

Ár

Parti társasjátékokwww.jemmagazin.hu

https://jemmagazin.hu/regi/pdfmagazin/JEM_2021_05.pdf#page=29
https://jemmagazin.hu/regi/pdfmagazin/JEM_2021_03.pdf#page=35
https://jemmagazin.hu/regi/pdfmagazin/JEM_2021_11.pdf#page=16
https://jemmagazin.hu/regi/pdfmagazin/JEM_2021_05.pdf#page=29
https://jemmagazin.hu/regi/pdfmagazin/JEM_2021_03.pdf#page=35
https://jemmagazin.hu/regi/pdfmagazin/JEM_2021_11.pdf#page=16


Fallout Shelter: A társasjáték
Ez a társasjáték a Fallout Shelter mobiljáték mintájára készült, de annál 
sokkal akciódúsabb. Jó karácsonyi ajándék a Fallout-világ rajongóinak, de 
háttértudás nélkül is tökéletesen játszható, visszaadja a videojátékok izgalmát 
a kockadobásos harcrendszerrel. Igényesen van megtervezve benne minden, 
az átlátszó lapok nagyon kreatívak, és sokszor hozzák szorult helyzetbe 
a játékost, amikor elérhetetlenné tesznek egy-egy mezőt. Szerencsére 
felfegyverkezhetünk – többek között – egy Maine Coonnal és/vagy egy 
Fatmannel, hogy nagyobb biztonsággal szálljunk szembe az ellenfelekkel.

Niki

Tavernák Tiefenthalban
Ha csak egy mondattal kellene jellemezni a Tavernák Tiefenthalban játékot, 
akkor az így hangzana: sok szép, minőségi alkatrészből és már ismert 
mechanikák ügyes kombinációjából összeálló rövid, de tartalmas szórakozás, 
ami a komolyabb stratégiai mélységeket kedvelő játékosok igényeit is kielégíti. 
Mindemellett a szabályok gyorsan elsajátíthatóak, a szabálykönyv érthető 
és minden pontján egyértelmű. A játék nagyon pörgősen halad, gyakorlott 
játékosokkal egy-egy partit akár egy óra alatt is le lehet zavarni.

kolos

Kemet: Vér és homok
Ősi istenek bújnak elő az egyiptomi homokból, hogy vérrel szerezzék 
meg a hatalmat maguknak. A Vér és homok a nagysikerű Kemet 
letisztultabb új kiadása, amelyet immáron magyar nyelven is 
élvezhetünk. A régi kiadás első kiegészítőjét, a Ta-Setit is tartalmazza a 
játék, ahol a motorépítés és a területfoglalás a két legfőbb mechanika. 
Ezt a kifejezetten konfrontatív játékot azoknak ajánlom, akik nem 
rettennek meg az intenzív és gyakori összecsapásoktól, ugyanakkor 
szeretik menedzselni haderejüket és képességeiket. Továbbá tökéletes 
lesz a karácsonyi vacsora során felmerült viták kevésbé sérülésveszélyes 
rendezésére...
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Víz alatti városok
A Víz alatti városok az idei év egyik legfontosabb magyar megjelenése 
számomra. Mi már minimum egy éve játsszuk az angol verziót, ám mivel 
erősen nyelvfüggő játékról van szó, sokaknak jött jól a játék magyar 
kiadása. Akik ismerik és szeretik A Mars terraformálását, ebben sem 
fognak csalódni. Hasonló kártyaalapú mechanika, tablóépítés, egy kis 
munkáslehelyezéssel fűszerezve. Ötletes, gondolkodós játék, mely 
rendkívül látványos asztalképpel rendelkezik. Élvezetes látni, ahogy a 
víz alatti világunk épül, szépül, színesedik. Az interakció az akcióhelyek 
egymás előli elfoglalásában jelenik meg a játékosok között, nem túl 
nagy mértékben. Viszonylag hosszú játék, két fővel is tökéletesen 
működik. Haladó játékosoknak, a tablóépítés mechanikáját szeretőknek, 
kombórajongóknak mindenképpen kipróbálásra érdemes.

nemes

Reméljük, ezzel az ajánlóval hozzájárultunk egy kicsit,  
hogy sok fa alá idén is szuper játékok kerülhessenek.  
Ha pedig két játék közt egy kis szünetet tartanátok: 
olvassátok a JEM-et, látogassátok a JEM honlapját  

és kövessétek a Facebook oldalunkat!  
Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk! 

A  JEM Szerkesztősége
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