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Győri Zoltán

December I.
December 1.: Szerencsés, ha a kezdőjátékos nem kezdő játékos.
December 2.: Egy fős társasjáték, 6 betű: SUDOKU
December 3.: Ha egy jó játékkal játszol, mindegy nyersz-e, már önmagában a játékélmény nye-
reség.
December 4.: Egy hete hosszú játékot játszottam, még ma is gondolkodom rajta.
December 5.: A játék sport, a sport játék.
December 6.: Úgy érzem okkal nincs sok télapós játék.
December 7.: Ma terveztem egy zseniális játékot, sajnos nem tetszett.
December 8.: Nem eszünk társasjáték közben, sem én, sem az Avatárom.
December 9.: A kooperáció során a mindenki egyért, mindenki mindenkiért elve érvényesül.
December 10.: Az hogy nem nyertél, nem jelenti egyenesen azt, hogy vesztettél.
December 11.: Van egy játékunk, amivel harmadszor játszunk először, mert mindig újra kell 
tanulni.
December 12.: A kisfiam aktuális kedvenc játéka egy zöld terepjáró.
December 13.: Ma csúfosan kikaptam az ex-kedvenc játékomban.
December 14.: Nem szeretek gondolkodni, sokkal inkább vagyok intuitív döntéshozó, mint 
analitikus.
December 15.: Ma stratégikusan lemészároltam egy bolygónyi vírust.
December 16.: Nem szeretek várni, még akkor sem, ha rám kell.
December 17.: Ma egy társasjátéknak köszönhetően raktam össze magamban, hogy 
Új-Fundland, az a New Found Land-ből jön.
December 18.: Ma úgy főztem elixírt, hogy zsákból húzogattam színes tokeneket.
December 19.: A stressz-kocka a társasjátékvilág faéke.
December 20.: Végre valahára kipróbáltam a Viticulture játékot az összes kiegészítőjével.
December 21.: Szeretek csak úgy társasjátékboltokban kötetlenül nézelődni.
December 22.: A mostani társasjátékom állítása szerint én vagyok a király.
December 23.: Ma kiszámoltam, hogy ha minden társasomat eladnám, vehetnék egy közepe-
sen drága autót.
December 24.: Ma egy fadíszítő kooperatív családi játékot játszottunk.
December 25.: Mindig lenyűgöz, amikor édesanyám szigetes játéknak hívja a Carcassonne-t.
December 26.: Kisgyerekesként egyre nagyobb a becsülete az autóban utazós játékoknak.
December 27.: Örülök, hogy nem Amerigo a nevem.
December 28.: Áldottnak érzem magam, mert ma az asztal mérete volt a legnagyobb problé-
mám.
December 29.: Pozsonyban ilyenkor nincs nyitva semmi, így éttermi szalvétahajtogatásban 
voltam a legjobb.
December 30.: Az idei évértékelőbe beleírtam az évértékelést is, olyan élmény volt.
December 31.: A mai teszt során is bebizonyosodott, hogy nincs társasjátéktervezés temérdek 
játszás nélkül.

Győri-Nádai Réka

December II.
December 1.: 31 mondatban a világ, aprócska öndefiníció.
December 2.: A december mindig az utolsó nekifutás az ünnepek előtt, pihenés előtti hajrá.
December 3.: Mindenki számolgatja hány napja van még karácsonyig, mintha ott lenne vége 
az évnek.
December 4.: Ma megkérdezte valaki, hogy mi a munkám, nagyot nézett, amikor elmondtam, 
hogy a játék.
December 5.: A könnyeknek is van helye a decemberben, meg a gyereksírásnak, meg a családi 
veszekedésnek is.
December 6.: Télapó itt van, úgyhogy hó napot mindenkinek. #ezalegrosszabbszóvicceknapja
December 7.: Zoli ma hazahozott egy érdekes új társasjátékot, remélem, este lesz időnk kipró-
bálni.
December 8.: Nem volt időnk kipróbálni.
December 9.: Csabi kikutatta a karácsonyi ajándékát, úgyhogy ma legóvonatoztunk, ennyit az 
ünnepi, titkos meglepetésről.
December 10.: Zavar, hogy egy csomó társasjátékban nincsen női karakter.
December 11.: Az internet rákfenéi, a trollok ma betámadtak, de most épp csak nevetünk ezen.
December 12.: Mennyivel egyszerűbb kedvesnek lenni, mint undoknak.
December 13.: Idén is rengeteg embert játszattunk rendezvényeken, jó látni a mosolygó arco-
kat.
December 14.: A hétköznapi szuperhősök az igazi szuperhősök. 
December 15.: Ismét megmentettük a világot a vírusoktól, szívesen.
December 16.: Melyik napra kellene időzíteni a nagybevásárlást, vajon mikor vannak a legkeve-
sebben?
December 17.: A kisfiunk ma csendesen játszott délután, amíg elpakoltam, szerintem Ő egy 
tündér.
December 18.: Nyertem kuruzslásban, igazi boszi vagyok.
December 19.: Rájöttem, hogy már csak egy munkanap van hátra az évből, és ez feldobta a 
napom.
December 20.: Végevégevégevégevége.
December 21.: Ma minden ajándékot sikerült becsomagolnom, pompásan néznek ki elrejtve a 
szekrényben.
December 22.: Egyre igazabb bennem a mondat, hogy ’örülök, hogy Budapesten élek’.
December 23.: Logikusnak tűnik nem főzni, úgyis trakta lesz.
December 24.: A kedvenc ünnepem kedvenc része, amikor „csak úgy” együtt vagyunk.
December 25.: A kisfiam ma azt mondta, megvigasztal, hozott egy zsepit, és azt mondta, szép 
vagyok.
December 26.: Lakásból ki, kocsiba be, kocsival le, kocsiból ki, házba be, házból ki, kocsiba be, 
kocsiból ki, lakásba be. 
December 27.: Ma is bejelölt valaki, akinek rémlik az arca, de fogalmam sincs honnan „kellene” 
ismernem.
December 28.: A sok alvástól még az idegeim is kisimultak, teljesen új ember vagyok.
December 29.: Ennyit régen játszottunk már, mint az elmúlt napokban, annyira jól esik a 
játékdetox.
December 30.: A világ legszerencsésebb emberének érzem magam, hogy Zoli a férjem.
December 31.: Tisztán látom a céljainkat, a közös évtervezés hasznos és feltöltő élmény.


