
Karácsonyi 
Ajánló

Tudjuk, hogy az utolsó pillanatban vagyunk, mert már eldöntöttétek, mit 
vesztek karácsonyra. De nem tudtuk ölbe tett kézzel nézni, ahogy mégis 
néhányan tanácstalanul méregették a kínálatot, jó játékokat keresve. Ezért 
összeraktunk nektek egy ajánlót, hogy szerintünk – többek között a magazinban 
ebben az évben bemutatott darabok közül is – mik a jó játékok. Talán segítünk a 
döntésben, főleg azoknak, akik még nem szánták rá magukat, hogy lenyomják a 
“KOSÁRBA” gombot valamelyik webáruházban. Íme a képzeletbeli lista, hogy mi 
lenne a szerkesztőségi karácsonyfa alatt szenteste: 



2-6     8+    15-20’

Dobd a témát!
A Dobd a témát! egy nagyon egyszerű mechanizmusú, asszociációs 
képességet fejlesztő kockajáték. Kompakt csomagolása miatt kiváló 
társ lehet utazás közben is. Összesen 10 dobókockát találunk a 
dobozban, ezek fele-fele arányban betűkkel, illetve ábrákkal vannak 
ellátva. A játék lényege, hogy az összes kockával dobni kell (itt azért 
van lehetőség variálásra, például előbb az ábrákkal, majd a betűkkel, 
vagy egy még pörgősebb játékmenetért egyszerre az összessel), 
majd minél gyorsabban összepárosítani a kezdőbetűket a képekkel. 
Egyszerűségében rejlik a nagyszerűsége: ez egy olyan játék, amit 
a társasozásban kevésbé jártas nagyszülők éppúgy pillanatok alatt 
megszeretnek, mint a gyerekek. Minden korosztálynak tud vicces, 
izgalmas, illetve tanulságos pillanatokat szerezni.

NikiKomplexitás
Dizájn
Ár

3-5     8+    20-30’

Rövid, pörgős, mégis agyalós kockajátékot dobott a piacra a 
Piatnik, gondolva azokra, akik nem tudnak vagy nem szeretnek 
órákat egy táblás játék mellett ülni. A dobott kockák közül mindig 
csak megadott számút szabad felhasználni, így elérve, hogy 
az űrhajó ne csak elinduljon, de minél több egyforma űrlényt 
vigyen magával, meg még – ha lehet – egy kis csempészárut is. A 
játék igen egyszerű és kevéssé esztétikus grafikájáért kárpótol a 
dobásokat övező izgalom és a viszonylag alacsony ár.

Space Taxi

drkiss
Komplexitás
Dizájn
Ár

2-5     10+    45-60’

A kockahegyen is túl

A sikeres, angol nyelvű Kickstarter-projekt után végre magyarul 
is itt a jól ismert Grimm-mesehősökkel játszható, klasszikus 
nagytáblás családi játék. A dobj és lépj mechanikától már 
elszakadva, de a kockákat még megtartva kell küldetésről 
küldetésre pontokat gyűjtetnünk, miközben segítő és ártó 
varázslatok között bolyongunk egy mesebeli tájon. A kiadó 
korábbi játéka, a Magyar népmesék után most a közös, 
európai mesekincshez nyúlt. Látványos, szépen kidolgozott 
minifigurákkal teli dobozban érkezik a szándékoltan több 
generáció szórakoztatására készült játék. 

drkiss

Komplexitás
Dizájn
Ár

http://jemmagazin.hu/megjelent-a-jem-magazin-90-szama/
http://jemmagazin.hu/megjelent-a-jem-magazin-78-szama/
http://jemmagazin.hu/megjelent-a-jem-magazin-90-szama/
http://jemmagazin.hu/megjelent-a-jem-magazin-84-szama/
http://jemmagazin.hu/megjelent-a-jem-magazin-92-szama/
http://jemmagazin.hu/megjelent-a-jem-magazin-84-szama/
http://jemmagazin.hu/megjelent-a-jem-magazin-92-szama/
http://jemmagazin.hu/megjelent-a-jem-magazin-90-szama
http://jemmagazin.hu/megjelent-a-jem-magazin-92-szama/


2-4     9+    30-45’

Chachapoya

Bár még tavaly jelent meg, a magazinnak csak a 2020 januári 
számában mutattuk be (és rögtön a címlapra ugrott!), szóval 
nyugodtan ajánlható mint idei játék. Ráadásul nagyon úgy néz 
ki, hogy ez a szerzemény maradandóra sikerült, hiszen a Gyümi 
szerzőjének talán ez az eddigi legjobban sikerült játéka. Játék 
közben lassan keríti hatalmába a játékosokat a dél-amerikai 
őserdei kincsvadászat hangulata, miközben lényegében egy félig 
nyitott, félig titkos licitálós kártyajátékkal van dolgunk. A feszültség 
garantált, sőt, ha hozzávesszük az azóta megjelent kiegészítőt, a 
kihívás erőssége csak még tovább fokozható. Grafikája, kivitelezése 
is nagyon szép.

drkissKomplexitás
Dizájn
Ár

1-100     8+    30-45’

2-4     8+    30-45’

A Kartográfusokban térképészeket alakítunk, akik az uralkodó számára 
térképezik fel a birodalmat. A gyakorlatban persze nem ez a helyzet: mi 
magunk tervezzük meg a birodalmat, rajzoljuk tele a rendelkezésünkre 
álló lapot mezőkkel, folyókkal, erdőkkel, falvakkal. A tervező tökéletesen 
ötvözte az egyszerű szabályrendszert a taktikai mélységgel, a tetszetős 
dizájnnal és a családbarát mechanikákkal – ebben a társasban épp csak 
annyira tehetnek egymásnak keresztbe a játékosok, amennyire ahhoz 
kell, hogy kompetitív játéknak nevezhessük. Egy parti akár fél óra alatt 
lepörgethető, de mivel a többféle pontozókártya miatt minden játék más 
és más, a legtöbben úgyis több meccset játszanak vele egymás után.

Kartográfusok

Sarruken
Komplexitás
Dizájn
Ár

Azul: Királyi pavilon

nemes

Az idei év egyik legjobban várt játéka volt részemről az Azul-
sorozat harmadik része, a Királyi Pavilon. Akik szeretik az első 
vagy a második részt, nagy várakozással tekintettek a magyar 
kiadásra. Szerintem megérte. Az egyik legszebb darabja a 
sorozatnak, megtartva az első részből néhány ismert és szeretett 
mechanikát, de sok újdonságot csempészve a harmadik részbe. 
A színes, rombusz alakú csempék, az azokkal kirakott virágok 
igazán szemet gyönyörködtetőek, hozzátenném, azért kirakni 
sem olyan egyszerű őket. Mégis könnyen tanulható, szórakoztató 
játék, élmény lehet az egész családnak, akár régóta társasoznak, 
akár most kezdték. Igazi gyöngyszem, melyet bátran ajánlok a 
karácsonyfa alá gyermeknek és felnőttnek egyaránt.

Komplexitás
Dizájn
Ár

http://jemmagazin.hu/megjelent-a-jem-magazin-90-szama/
http://jemmagazin.hu/megjelent-a-jem-magazin-82-szama/
http://jemmagazin.hu/megjelent-a-jem-magazin-90-szama/
http://jemmagazin.hu/megjelent-a-jem-magazin-84-szama/
http://jemmagazin.hu/megjelent-a-jem-magazin-91-szama/
http://jemmagazin.hu/megjelent-a-jem-magazin-84-szama/
http://jemmagazin.hu/megjelent-a-jem-magazin-92-szama/
http://jemmagazin.hu/megjelent-a-jem-magazin-86-szama
http://jemmagazin.hu/megjelent-a-jem-magazin-92-szama/


2-4     10+    60’  

Rune Stones

Ha már nem csak ismerkedtek a társasjátékok világával, hanem 
pár családi társast is próbáltatok, a Rune Stones-t szívből 
ajánlom. Ez a haladó családi játék szépen vezet be az engine 
building, a deck-building és a race game-ek világába, mindezt 
családi köntösbe bújtatva.

Besty

Komplexitás
Dizájn
Ár

2-4     8+    15-30’

Cat Lady

Besty

Számomra az idei év legjobb családi játéka, és ezt nem csak elfogult 
cicagazdiként írom. :) Nagy előnye, hogy rövidek a szabályai, és 
egy parti maximum 30 perc. Mindemellett mégis kér hosszútávú 
stratégiákat is, hisz a játék lényege, hogy minél több megetetett cicád 
legyen végül előtted – az éhesek bizony pontveszteséggel járnak –, 
de gyűjthetsz játékokat és jelmezeket, ezáltal is bezsebelve pontokat. 
Jópofa grafikájával, pörgős játékmenetével, rövid szabályaival minden 
korosztálynak tökéletes választás lehet. Ha ilyen családi társasjátékra 
vágytok, akkor a Cat Lady-t mindenképp ajánlom.

Komplexitás
Dizájn
Ár

2-4     8+    45-60’

Grund
Ismét egy tulajdonképpen 2019-es játék, de mivel magazinunk 
ez évben számolt be róla, még épp belefért ebbe az ajánlóba. 
Szerencse, mivel a tavalyi Board Game 12 játékfejlesztői 
verseny egyik fődíjasáról van szó. A történettel szinte mindenki 
azonosulni tud, akár mert gyerekként járt játszótéren, akár 
mert jár a gyermekeivel oda. És tudjuk, hogy ott aztán 
minden megtörténhet. A játékban kis fafigurákat helyezünk 
le akciómezőkre, majd mozgatjuk őket, és mindenféle ravasz 
módon (homokvárépítéssel, bogarak fotózásával, libikókázással) 
próbálunk győzelmi pontokat szerezni. Aki elég szemfüles, a 
borítón megtalálja mind a szerzőket, mind a kiadó tagjait… meg 
egy hatalmas macskát.

drkiss
Komplexitás
Dizájn
Ár

http://jemmagazin.hu/megjelent-a-jem-magazin-90-szama/
http://jemmagazin.hu/megjelent-a-jem-magazin-87-szama/
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2-4     7+    5-15’

Zombie Kidz: Evolúció
A cím ne riasszon el senkit, mert bár zombikkal kell megmérkőznünk 
a játékban, a dizájn és  a tematika kellőképpen gyerekbarátra 
sikerült. Ahogy a játék mechanikája is: jó ko-ophoz méltóan a 
kezdetben relatív egyszerű szabályok menet közben válnak egyre 
komplexebbé. A Zombie Kidz: Evolúció elsősorban a kisebbeket 
célozza meg, de a vállalkozó kedvű felnőttek sem fognak unatkozni 
közben. Egy kis kockazörgetés, egy kis taktikázás, némi szerepjátékos 
fűszerezéssel nyakon öntve ízlés szerint – minden adott egy jó év 
végi mókához.

Vaszilij

Komplexitás
Dizájn
Ár

2-4     8+    10-15’

A karácsony kitűnő lehetőség arra, hogy nem társasjátékos 
rokonokat, ismerősöket behúzzunk a hobbiba. A Ticket to 
Ride: New Yorkban ugyan nem vonatokkal, de átélhetjük a 
nagyobb testvérek által nyújtott élményeket. Egy parti gyors, 
pörgős, kellemesen megmozgatja az agytekervényeket, és akár 
egy tartalmasabb ebéd utáni kajakómában is neki lehet állni. 
Viszonylag fiatalokkal is működik, de az idősebb korosztálynak is 
élvezhető. Szóval igazi családi móka, ne hagyjátok ki!

Ticket to Ride: New York

Vaszilij
Komplexitás
Dizájn
Ár

2-4/5     10+     45’

Kuruzslók Quedlinburgban 

Besty

Ha szereted az izgalmakat, és a végsőkig szereted kitolni 
a szerencséd határait, akkor a Kuruzslók Quedlinburgban 
tökéletes választás. Ebben a családi játékban a push your luck és 
a bag-building mechanizmusával ismerkedhetünk meg. Rövid, 
pörgős játékmenetével a kicsik és nagyok egyaránt szeretni 
fogják, a szórakozás pedig garantált. :) Ha tetszett az alapjáték, 
akkor érdemes hozzá beszerezni a Javasasszonyok kiegészítőt, 
ami további csavarokat hoz be a játékba.

Komplexitás
Dizájn
Ár

http://jemmagazin.hu/megjelent-a-jem-magazin-90-szama/
http://jemmagazin.hu/megjelent-a-jem-magazin-84-szama/
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2-6     10+    45’  

Titkos Szavak
A Titkos Szavak egy együttműködésen alapuló betűjáték, amit a 
legnagyobb szeretettel tudok ajánlani azoknak, akiket nem zavar, 
hogy ez nem egy, a negyedik pohár csokilikőr után röhögve asztalt 
csapkodós partijáték. Egy fokkal több koncentrációt kér, és talán 
türelmet is az első parti alkalmával, amíg a szabályok mindenkinek 
kitisztulnak. De cserébe igazi felemelő kooperatív élményt nyújt. 
Különösen ajánlom azoknak, akik szeretik a Scrabble-t, de vágynak 
a modernebb kivitelezésre.

bzskmrc

Komplexitás
Dizájn
Ár

2-6     10+    15-20’

Spicy

Besty

Szereted a blöffölős partijátékokat? Szeretnéd azokat az 
ismerőseid is bevonni a társasjátékozás világába, akik még most 
ismerkednek vele? Szeretnétek sokan egyszerre jót szórakozni? 
Akkor a Spicy-t nektek találták ki! Rövid szabályrendszerével és 
gyors játékmenetével a kezdő társasjátékozókat és a kisebbeket is 
be tudjuk vonni a mókázásba.

Komplexitás
Dizájn
Ár

3-6     14+    30’

Dungeons & Dragons: Rock-Paper-Wizard 
A tematika nélküli, többnyire egy kupac kártyára építő partijáték 
és a táblás családi/gamer kategória közötti jó játékot találni 
nem is olyan egyszerű feladat. Pedig számtalanszor felmerül 
az igény akár barátokkal, akár a családdal, hogy valami olyan 
játék kerüljön elő, ami viszonylag rövid, nem kell közben sokat 
matekozni, de azért hoz egy jó adag hangulatot. Ezt a rést 
próbálja a Rock-Paper-Wizard betömni, nagy sikerrel. Kicsit 
nehezen kapható és az ára is meglepő egy ilyen apró dobozhoz 
képest, de a beltartalom minősége és a játékélmény kárpótol 
mindezért. A kártyákon minden információ fel van tüntetve 
ötletes grafikákkal is, de azért a tanulási szakaszban legalább 
egy, angol nyelvtudással rendelkező ember szükséges.

kolos
Komplexitás
Dizájn
Ár
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3-13    16+    30-90’  

Villamos dilemma
A Villamos dilemma egy izgalmas filozófiai kérdést feszeget, 
amelynek rengeteg változata ismert. A Philippa Foot nevéhez 
fűződő gondolatkísérlet azt a kérdést járja körül, hogy – bár 
játékos és szórakoztató formában – vajon feláldoznánk-e 
egy ember életét, hogy többekét megmentsük. A Villamos 
dilemmában erre próbálunk meg választ keresni és adni. 
Minden körben egy játékos a váltókezelő szerepét ölti 
magára, aki végül meghozza majd a döntést, hogy kik haljanak 
meg. A társaság tagjai pedig két csapatra osztva igyekeznek 
meggyőzni őt arról, hogy ne az ő sínpárjukat válassza. Játék 
és filozófia egy kis morbid fűszerrel.

Levi
Komplexitás
Dizájn
Ár

2-12     14+    90’

Én szeretem azokat a játékokat, amelyekben a játékosoknak nem 
a megszokott módon kell együttműködniük. Az Activity-t vagy 
a Tabut már biztosan sokan ismerik, de most itt egy új játék, ami 
egy kicsit más oldalról közelít a témához. A Hullámhosszban két 
csapat mérkőzhet meg egymással. A csapat egyik tagja a médium, 
aki húz egy kártyát, amin két szélsőséges állítás szerepel (hideg-
meleg, illatos-büdös stb.), majd megpörgeti a játék leginnovatívabb 
alkatrészét, a tárcsát, amely megmutatja, hogy a játékosoknak majd 
hova kellene beállítaniuk a piros mutatót. A tárcsát letakarva olyan 
szót próbál mondani, amely rávezetheti a csapattársakat a mutató 
megfelelő beállítására. Hogy sikerül-e? Ez csak attól függ, mennyire 
vagytok egy hullámhosszon.

Hullámhossz

Levi
Komplexitás
Dizájn
Ár

2-4      8+     20’ 

The Mind - Extrém
A The Mind nem való mindenkinek. Elsőre furának tűnhet az ötlet. 
Figyelj a játékostársaidra, hangolódjatok rá egymás gondolataira, 
és jussatok túl az egyre nehezedő kihívásokon. Személy szerint 
zseniálisnak tartom, ráadásul ez az a játék, amit eddig a legtöbb 
olyan ismerősömnek mutattam meg, akik nem jártasak a modern 
társasok világában. Idén megjelent a folytatása is, a The Mind - 
Extrém, ami picit csavar az eredetin, de a lényeg ugyanaz. Ajánlom 
azoknak, akik keresnek valami újszerűt, nagyon ideális pároknak 
kettesben, de vicces nagyobb társasággal is, ráadásul az ára is 
nagyon korrekt.

bszkmrc
Komplexitás
Dizájn
Ár
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Kellemes karácsonyi ünnepeket kíván 
a JEM magazin szerkesztősége!

2-5     14+    90’  

Keresztapa: Corleone birodalma
A tesztelés óta is előkerült párszor a játék, és bár a grafikai 
megoldásain - vagy megoldatlanságain - azóta sem tudtam túltenni 
magam, a játékélményt még jobbnak tartom. Gyorsan tanítható, 
gyorsan megérthető, és legfőképp már az első parti alatt győzelmi 
esélyekkel játszható, így egy új társaságban is sikeres lehet. 
Ugyanakkor az újrajátszhatóság is kellően magas, a stratégia 
csiszolható. Nagyon izgalmas figyelni, ahogy a többi játékos is 
fejlődik, változik, az ehhez való alkalmazkodás igazi élmény. A 
tematika kicsit erősebb az átlag családi játékokhoz képest, de ha a 
családban nagyobb gyerekek vannak, akkor a film ismerete nélkül 
is remek szórakozást kínál sok estén át. Figyelni kell az akciókat, és 
ha éppen 20.000 alatt van, lecsapni rá.

kolosKomplexitás
Dizájn
Ár

2-4     12+    20-60’

A Res Arcana az időzavarban szenvedő gamerek Szent Grálja. 
Nincs időd egy Korokon átra vagy egy Brass: Birminghamre? 
Komolyabbra vágysz a Ticket to Ride-nál vagy a Kingdominónál? 
Akkor neked találták ki a Res Arcanát! A játékban varázslókat 
alakítunk, akik azon versengenek, hogy ki a jobb mágus. Ketten 
fél óra alatt is lemegy egy parti, miközben a számtalan lehetőség 
miatt kellemesen megjárathatjuk agytekervényeinket. Az agyunk 
mellett pedig a szemünk is jól érzi magát, hiszen a kártyák 
illusztrációi kifejezetten tetszetősek lettek.

Res Arcana

Sarruken
Komplexitás
Dizájn
Ár

2-4     14+    60-120’

Brass: Birmingham

nemes

Az én gémer játékom idén mindenképpen a Brass: Birmingham. 
A BGG toplista bronzérmese, jogosan és megérdemelten 
véleményem szerint. Gyönyörű asztalképű euró, minőségi 
alkatrészekkel, kétoldalú játéktáblával, izgalmas dobozban. 
Komplexitása, mélysége ellenére meglepően gyors és elegáns 
társasjáték. Nagyszerű, letisztult kártyás mechanika, erős interakció 
a játékosok között, feszültséggel teli, eseménydús partik és komoly 
gondolkodás kísér minden egyes játékot. Két, három és négy 
fővel is kiválóan működik, arról nem beszélve, hogy négy fővel 
sem nyúlik hosszúra a játékidő. Leginkább haladó játékosoknak! 
Magyar kiadása megérdemli, hogy felkerüljön a társasjáték 
szeretők polcára, akár már karácsonykor.
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Kellemes karácsonyi ünnepeket kíván 
a JEM magazin szerkesztősége!

1-4     14+    30-45’

Newton

A Newton Simone Luciani egy újabb remek játéka, ahol 17. századi 
tudósok bőrébe bújhatunk, így a játék során mecénásokat keresve 
utazhatunk a világban, tudásunkat és könyvtárunkat folyamatosan 
bővíthetjük és új fejlesztéseket készíthetünk. Ha egy igazán gamer, 
agyégető játékra vágytok, akkor a Newtont szívből ajánlom, ahol 
rengeteg stratégiai útvonalon juthatunk el a győzelemig. Vigyázat! 
Csak haladó játékosoknak! :)

Besty
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