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A nÃ©met stÃ-lusÃº tÃ¡blÃ¡s jÃ¡tÃ©kok a tÃ¡rsasjÃ¡tÃ©kok nagy csoportjÃ¡t alkotjÃ¡k, jellemzÅ‘en egyszerÅ± szabÃ¡lyokkal, vis
rÃ¶vid jÃ¡tÃ©kidÅ‘vel, Ã©rdekes Ã¶sszetevÅ‘kkel, kiegÃ©szÃ-tÅ‘kkel. TÃ¶bbsÃ©gÃ¼k nem elvont, hanem valamilyen tÃ©mÃ¡t
fel...

EzeknÃ©l a tÃ-pusoknÃ¡l az igazÃ¡n jÃ³ partik tÃ¶bb gondolkozÃ¡st Ã©s tervezÃ©st igÃ©nyelnek, mint az olyan tÃ¡rsasjÃ¡tÃ©ko
a Pictionary Ã©s Trivial Pursuit, de kevesebbet, mint a stratÃ©giai jÃ¡tÃ©kok, mint a sakk vagy a hÃ¡borÃºs jÃ¡tÃ©kok. SzÃ©les
kÃ¶zÃ¶nsÃ©get vonzanak minden korosztÃ¡lybÃ³l, de jellemzÅ‘en nem fiatal gyerekeket. KedvelÅ‘ik alkalmi jÃ¡tÃ©kosok, akik
csalÃ¡ddal vagy barÃ¡tokkal jÃ¡tszanak, Ã©s a komolyabb hobbi jÃ¡tÃ©kosok is (egy-egy terÃ¼letre specializÃ¡lÃ³dott
jÃ¡tÃ©kkedvelÅ‘k).

Nem minden nÃ©met stÃ-lusÃº tÃ¡blÃ¡s jÃ¡tÃ©k nÃ©met, Ã©s nem minden nÃ©met stÃ-lusÃº jÃ¡tÃ©k tÃ¡blajÃ¡tÃ©k. Ã‰ppen e
mÃ¡s nevet ajÃ¡nlottak ennek a jÃ¡tÃ©kfajtÃ¡nak az elnevezÃ©sÃ©re. Az Eurogame a mÃ¡sik hasznÃ¡latos elnevezÃ©s, de mÃ
mindig nem pontos helyettesÃ-tÅ‘ jelÃ¶lÃ©s erre stÃ-lusra. Mivel a legtÃ¶bbnek a dobozÃ¡n fel van tÃ¼ntetve a szerzÅ‘, Ã-gy
szerzÅ‘i jÃ¡tÃ©koknak (designer games) is nevezik Å‘ket. TovÃ¡bbÃ¡ csalÃ¡di startÃ©giai Ã©s hobbijÃ¡tÃ©k nÃ©ven is futnak. A
az osztÃ¡lyba tartozÃ³ kÃ¶nnyebb, rÃ¶videbb jÃ¡tÃ©kokat bevezetÅ‘ jÃ¡tÃ©knak (gateway games) nevezik, mÃ-g a nehezebb
fajsÃºlyÃº jÃ¡tÃ©kok a jÃ¡tszÃ³k jÃ¡tÃ©kai (gamer?s games).

TÃ¶rtÃ©nete

A nÃ©met stÃ-lusÃº jÃ¡tÃ©kok elsÅ‘ kÃ©pviselÅ‘i mint pl. az Acquire, a ?60-as Ã©vekben tÅ±ntek fel. IrÃ¡nyzattÃ¡ azonban csak
es Ã©vek vÃ©gÃ©n, ?80-as Ã©vek elejÃ©n kezdett vÃ¡lni NÃ©metorszÃ¡gban.

NÃ©metorszÃ¡g sokkal tÃ¶bb tÃ¡blÃ¡s tÃ¡rsasjÃ¡tÃ©kot ad ki egy fÅ‘re vetÃ-tve, mint bÃ¡rmely mÃ¡s orszÃ¡g! Innen az elnevezÃ
ManapsÃ¡g a jelensÃ©g elterjedt mÃ¡s eurÃ³pai orszÃ¡gokban is, mint pÃ©ldÃ¡ul FranciaorszÃ¡gban, HollandiÃ¡ban,
SvÃ©dorszÃ¡gban. MÃ-g sok jÃ¡tÃ©kot mÃ¡s piacokra is Ã©rtÃ©kesÃ-tenek, mint az EgyesÃ¼lt Ã•llamok Ã©s Nagy-Britannia, o
piacÃº termÃ©knek szÃ¡mÃ-tanak.

A Catan telepesei ? amit 1995-ben adtak ki- nyitotta meg az utat vilÃ¡gszerte ennek a jÃ¡tÃ©ktÃ-pusnak az elterjedÃ©sÃ©hez.
Nem ez volt az elsÅ‘ nÃ©met jÃ¡tÃ©k , nem is az elsÅ‘, amely NÃ©metorszÃ¡gon kÃ-vÃ¼l is tetszÃ©st aratott, de mÃ©gis sokka
nÃ©pszerÅ±bb lett, mint bÃ¡rmely ezt megelÅ‘zÅ‘ tÃ¡rsasjÃ¡tÃ©k. VillÃ¡mgyorsan tÃ¶bb milliÃ³t adtak el belÅ‘le NÃ©metorszÃ¡g
kÃ¶zben pÃ©nzt Ã©s figyelmet vonzott az egÃ©sz mÅ±faj szÃ¡mÃ¡ra. Ebben a mÅ±fajban az egyik leghÃ-resebb Ã©s legsikere
kÃ¶vetÅ‘je a Carcassonne volt.

JellegzetessÃ©gek
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Amennyire Ã¡ltalÃ¡nossÃ¡gokat mondhatunk egy ilyen szerteÃ¡gazÃ³ szÃ-nes, sokoldalÃº mÅ±fajrÃ³l, a nÃ©met jÃ¡tÃ©kok
Ã¡ltalÃ¡ban sokszereplÅ‘sek, kÃ¶nnyen tanulhatÃ³ak Ã©s viszonylag rÃ¶vid ideig tartanak. Olykor tÃ¶bbszÃ¶r is jÃ¡tszanak
velÃ¼k egy alkalommal. Egy bizonyos szintÅ± tÃ¡rsalgÃ¡s jellemzÅ‘en jelen van egy ilyen jÃ¡tÃ©knÃ¡l. Szemben azzal a
viszonylagos csenddel, amelyet elvÃ¡rnak nÃ©mely startÃ©giai jÃ¡tÃ©koknÃ¡l, mint a sakk vagy Go, vagy az olyan
korlÃ¡tozÃ¡sokkal, ami a beszÃ©dre Ã©s cselekvÃ©sekre vonatkozik egyes versenyszerÅ± jÃ¡tÃ©koknÃ¡l pl. contract bridge. A
nÃ©met stÃ-lusÃº jÃ¡tÃ©kok sokkal egyszerÅ±bbek, mint a hÃ¡borÃºs jÃ¡tÃ©kok, amelyek a ?70-es ?80-as Ã©vekben Ã©ltÃ©k
virÃ¡gkorukat olyan kiadÃ³ktÃ³l, mint az SPI Ã©s az Avalon Hill. Ennek ellenÃ©re mÃ©gis jelentÅ‘s mÃ©lysÃ©ge van ezeknek a
jÃ¡tÃ©koknak, kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen nÃ©melyiknek a ?jÃ¡tszÃ³k jÃ¡tÃ©kai? (gamers? games) kÃ¶zÃ¼l, mint amilyen pÃ©ldÃ¡ul a Tigr
Euphrates.

TÃ©mÃ¡k

A nÃ©met jÃ¡tÃ©kok mindig valamilyen tÃ©ma kÃ¶rÃ© Ã©pÃ¼lnek (nem elvontak, hanem van tÃ¶rtÃ©netÃ¼k), tehÃ¡t inkÃ¡bb
Monopoly vagy a Clue fajtÃ¡k, mint Backgammon vagy Go. A tÃ©mÃ¡k a szimulÃ¡ciÃ³s jÃ¡tÃ©kokkal ellentÃ©tben gyakran sokk
lazÃ¡bb szÃ¶vÃ©sÅ±ek, sokszor csak javasolt keretet adnak a jÃ¡tÃ©knak. Nem szokatlan az sem, hogy megterveznek egy
jÃ¡tÃ©kot egy bizonyos tÃ©mÃ¡val Ã©s egy mÃ¡sikkal adjÃ¡k ki, vagy egy jÃ¡tÃ©knak jelentÅ‘sen eltÃ©rÅ‘ tÃ©mÃ¡t adnak az Ãº
kiadÃ¡sakor. ElÅ‘fordul, hogy kÃ©t egymÃ¡stÃ³l teljesen kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ tÃ©mÃ¡jÃº jÃ¡tÃ©knÃ¡l nagyon hasonlÃ³ mÅ±kÃ¶dÃ©s
Ã©rvÃ©nyesÃ¼lnek. AkÃ¡rhogy is, nem jellemzÅ‘ek a csatÃ¡rozÃ³s tÃ©mÃ¡k, a jÃ¡tÃ©kosok kÃ¶zÃ¶tt csak indirekt konfliktus al
mint amikor pl. egy szÅ±kÃ¶s forrÃ¡s megszerzÃ©sÃ©Ã©rt versengenek. BÃ¡r gyakran van szimulÃ¡ciÃ³ jellegÅ± tÃ©mÃ¡juk,
mÃ©gsem csak szimulÃ¡ciÃ³s jÃ¡tÃ©kok, mint sok hÃ¡borÃºs jÃ¡tÃ©k.

TÃ©ma pÃ©ldÃ¡k:

Carcassonne ? Ã‰pÃ-ts kÃ¶zÃ©pkori tÃ¡jat a francia vÃ¡ros, Carcassonne kÃ¶rÃ© fallal kÃ¶rÃ¼lvett vÃ¡rosokkal, kolostorokka
utakal Ã©s termÅ‘fÃ¶ldekkel!
Puerto Rico ? Puerto Rico szigetÃ©nek kormÃ¡nyzÃ³jakÃ©nt hozz lÃ©rte egy telepet az Ãºj vilÃ¡gban!

JÃ¡tÃ©kok mindenki szÃ¡mÃ¡ra

MÃ-g sok jÃ¡tÃ©kot (kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen a komoly stratÃ©giai jÃ¡tÃ©kok kÃ¶zÃ¼l) azok megszÃ¡llottjai hobbiszinten Å±znek, a nÃ©
tÃ-pusÃº jÃ¡tÃ©kok nagyrÃ©szt mindenkinek megfelelnek tÃ¡rsasÃ¡gi jÃ¡tÃ©kkÃ©nt. SzÃ¡mos jÃ¡tÃ©kfajta arra tÃ¶rekedik, hog
megtartsa a jÃ¡tÃ©k tÃ¡rsasÃ¡gi szerepÃ©t. Ez mostanra Ã¡ltalÃ¡nossÃ¡ vÃ¡lt. PÃ©ldÃ¡ul, a nÃ©met jÃ¡tÃ©kokhoz nem kell
meghatÃ¡rozott szÃ¡mÃº jÃ¡tÃ©kos, mint a sakkhoz, vagy a bridzshez; habÃ¡r rengeteg jÃ¡tÃ©kot pontosan kÃ©t szemÃ©lyre
terveztek, mÃ©gis a legtÃ¶bbet kettÅ‘tÅ‘l hat jÃ¡tÃ©kosig bÃ¡rmennyien jÃ¡tszhatjÃ¡k (hogy hÃ¡nyan a legjobb, az vÃ¡ltozÃ³). A h
jÃ¡tÃ©kost igÃ©nylÅ‘ jÃ¡tÃ©kok valahogy ritkÃ¡k, vagy kiegÃ©szÃ-tÅ‘ket is igÃ©nyelnek, mint a Catan telepesei vagy a Carcass
Ã•ltalÃ¡ban minden jÃ¡tÃ©kos sajÃ¡t babÃ©rokra tÃ¶r, nem szÃ¶vetkezik mÃ¡ssal Ã©s csapatot sem alakÃ-t.

TÃ¡rsasÃ¡gi szerepÃ©nek megtartÃ¡sa Ã©rdekÃ©ben a jÃ¡tÃ©kokban a szÃ¡mok nem fontosak, gyakran tÃ-z alattiak: szÃ¡moln
gyakorlatilag nem kell.

A jÃ¡tÃ©kidÅ‘ fÃ©l Ã³rÃ¡tÃ³l akÃ¡r tÃ¶bb Ã³ra is lehet, de nagy Ã¡tlagban egy Ã³rÃ¡s idÅ‘tartamÃºak. EllentÃ©tben az olyan jÃ¡tÃ
mint a RizikÃ³ vagy Monopoly, amelyekben a jÃ¡tÃ©k vÃ©ge bÃ¡rmeddig nyÃºlhat, a nÃ©met-tÃ-pusÃº jÃ¡tÃ©kok szerkezete
megÃ¡llÃ-tja a jÃ¡tÃ©kot az elÅ‘re meghatÃ¡rozott jÃ¡tÃ©kidÅ‘ vÃ©gÃ©n. PÃ©ldÃ¡ul az Amun Re kÃ©t fordulÃ³bÃ³l Ã¡ll, mindegy
fÃ¡zissal.
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Nincs kiÃ¼tÃ©s

Egy mÃ¡sik kivÃ¡lÃ³ sajÃ¡tossÃ¡ga ezeknek a jÃ¡tÃ©koknak az, hogy nincs kiÃ¼tÃ©s. Az ellenfÃ©l megsemmisÃ-tÃ©se a jÃ¡tÃ©
elÅ‘tt egyszerÅ±en nem cÃ©l. A legtÃ¶bb jÃ¡tÃ©kot Ãºgy terveztÃ©k, hogy minden jÃ¡tÃ©kos addig maradjon a jÃ¡tÃ©kban, am
csak lehetsÃ©ges, tehÃ¡t ritkÃ¡n lehetÃ¼nk biztosak a gyÅ‘zelmÃ¼nkben vagy vesztes pozÃ-ciÃ³nkban egÃ©szen a jÃ¡tÃ©k
vÃ©gÃ©ig. NÃ©hÃ¡ny mechanika, mint a rejtett pontozÃ¡s vagy pontozÃ¡s a jÃ¡tÃ©k vÃ©gÃ©n, mind mind a jÃ¡tÃ©kosok kiÃ¼t
kerÃ¼lik.

NemzetkÃ¶zi kÃ¶zÃ¶nsÃ©gnek terveztÃ©k

Ezeket a jÃ¡tÃ©kokat nemzetkÃ¶zi kÃ¶zÃ¶nsÃ©gnek terveztÃ©k, tehÃ¡t nem szÃ³jÃ¡tÃ©kok Ã©s Ã¡ltalÃ¡ban nem tartalmaznak
szÃ¶veges rÃ©szt a szabÃ¡lyon kÃ-vÃ¼l. Nem szokatlan, hogy a NÃ©metorszÃ¡gon kÃ-vÃ¼l Ã©lÅ‘ jÃ¡tÃ©kosok megveszik a n
kiadÃ¡sÃº jÃ¡tÃ©kokat Ã©s letÃ¶ltik a jÃ¡tÃ©kszabÃ¡ly fordÃ-tÃ¡sokat kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ oldalakrÃ³l, mint a BoardGameGeek. Ang
nyelvterÃ¼leteken gyakran megtalÃ¡lhatÃ³ a jÃ¡tÃ©kok angol kiadÃ¡sa is az ilyen jellegÅ± boltokban, de mivel a legtÃ¶bbet
USA-ban adjÃ¡k ki, Ã-gy Ã¡ltalÃ¡ban drÃ¡gÃ¡bbak, mint az eredeti nÃ©met kiadÃ¡sok mÃ¡s orszÃ¡gokban. NÃ©hÃ¡ny kiadÃ³ mÃ
eleve tÃ¶bb nyelven adja ki a jÃ¡tÃ©kÃ©szabÃ¡lyokat Ã©s az esetleges jÃ¡tÃ©kelemeket, pl. az Ursuppe jÃ¡tÃ©kszabÃ¡lya Ã©s
nÃ©metÃ¼l Ã©s angolul is megtalÃ¡lhatÃ³k a dobozban; a Khronos szabÃ¡lya francia, angol Ã©s nÃ©met nyelven. Ez azÃ©rt n
gyakori, mert a jÃ¡tÃ©kok kiadÃ¡sÃ¡nak jogÃ¡t gyakran mÃ¡sik orszÃ¡gbÃ³l szÃ¡rmazÃ³ kiadÃ³k veszik meg, Ã©s nem Ã¡ll
Ã©rdekÃ¼kben.

A jÃ¡tÃ©kok mechanikÃ¡ja

A gyakran ÃºjÃ-tÃ³ jÃ¡tÃ©kmenetek szÃ©les skÃ¡lÃ¡jÃ¡t megtalÃ¡lhatjuk, mÃ-g a megszokott mechanikÃ¡kat, mint a kockadobÃ¡
lÃ©pÃ©st, elfoglalÃ¡st, Ã¼tÃ©s-vÃ¡ltÃ¡st nem. Ha a jÃ¡tÃ©knak van tÃ¡blÃ¡ja, akkor a tÃ¡bla Ã¡ltalÃ¡ban inkÃ¡bb szabÃ¡lytalan,
egysÃ©ges vagy szimmetrikus lenne (inkÃ¡bb RizikÃ³, mint sakk vagy Scrabble); a tÃ¡bla gyakorta vÃ©letlenszerÅ± (mint a
Catan telepeseiben) vagy pedig a rÃ©szei vÃ©letlenszerÅ±ek (mint a Tikal). NÃ©hÃ¡ny jÃ¡tÃ©ktÃ¡bla csupÃ¡n emlÃ©keztetÅ‘ je
vagy rendszerezÅ‘, Ã©s a jÃ¡tÃ©k menetÃ©ben mÅ±kÃ¶dik kÃ¶zre, mint a Cribbage tÃ¡bla; pÃ©ldÃ¡k erre a Puerto Rico Ã©s a
hercegei. A vÃ©letlenszerÅ± elemek gyakoriak, de Ã¡ltalÃ¡ban nem uraljÃ¡k a jÃ¡tÃ©kot. MÃ-g a szabÃ¡lyok az egyszerÅ±sÃ©g
kÃ¶nnyÅ±ek, mÃ©gis elmÃ©lyÃ¼lt jÃ¡tÃ©kot Ã-gÃ©rnek, ami Ã¡ltalÃ¡ban megfontolÃ¡st, tervezÃ©st, taktikavÃ¡ltÃ¡st kÃ-vÃ¡n a
sorÃ¡n Ã©s gyakran sakk- vagy backgammon jellegÅ±en, jÃ¡tÃ©k kezdetÃ©re, -kÃ¶zepÃ©re Ã©s - vÃ©gÃ©re tagolÃ³dik.

TervezÃ©si minÅ‘sÃ©g

A jÃ¡tÃ©kok kÃ¼lalakjÃ¡ra Ã©s minÅ‘sÃ©gÃ©re kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen Ã¼gyelnek. CÃ©ljuk, hogy csÃ¡bÃ-tson a jÃ¡tÃ©kra, Ã©s a birt
Gyakran tartalmaz fa alkotÃ³rÃ©szeket, Ã©s Ã¡ltalÃ¡ban igÃ©nyes, mÅ±vÃ©szi munkÃ¡krÃ³l van szÃ³.

JÃ¡tÃ©ktervezÅ‘ mint szerzÅ‘

HabÃ¡r a jÃ¡tÃ©khoz nincs kÃ¶ze, a jÃ¡tÃ©ktervezÅ‘ nevÃ©t gyakran kiemelik a dobozon, vagy legalÃ¡bb a szabÃ¡lykÃ¶nyvben.
elismert tervezÅ‘k komoly tiszteletnek Ã¶rvendenek a nÃ©met jÃ¡tÃ©kokÃ©rt rajongÃ³k kÃ¶zÃ¶tt. Ã‰pp ezÃ©rt, a nÃ©v: ?szerz
jÃ¡tÃ©kok? (designer games), gyakran fajta-meghatÃ¡rozÃ¡skÃ©nt is szolgÃ¡l.
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JÃ¡tÃ©kipar

TervezÅ‘k

Reiner Knizia Ã©s Bernd Brunnhofer a Deutscher Spiele Preis/ NÃ©met JÃ¡tÃ©kdÃ-j kiosztÃ³n 2003-ban Essenben,
NÃ©metorszÃ¡gban.

? Reiner Knizia a legismertebb a nÃ©met jÃ¡tÃ©kok tervezÅ‘i kÃ¶zÃ¼l, 200-nÃ¡l is tÃ¶bb kiadott jÃ¡tÃ©kkal. IsmÃ©tlÅ‘dÅ‘
jÃ¡tÃ©kmechanizmusai az aukciÃ³k (Ra Ã©s Modern Art), lapka lehelyezÃ©s (Tigris Ã©s EufrÃ¡tesz), Ã©s bonyolult pontozÃ¡si
szabÃ¡lyok (Samurai). SzintÃ©n rengeteg kÃ¡rtyajÃ¡tÃ©kot is tervezett, mint a Lost Cities, Schotten Totten Ã©s Blue Moon. Van
egy a kooperÃ¡ciÃ³s tÃ¡blajÃ¡tÃ©ka is, a Lord of the Rings.

? Klaus Teuber kevÃ©s jÃ¡tÃ©kot adott ki, amelyikbÅ‘l a legtÃ¶bb hihetetlen nÃ©pszerÅ±sÃ©gre tett szert. JÃ³pÃ¡r megnyerte a
JÃ¡tÃ©ka dÃ-jat. A cÃ-mek kÃ¶zÃ¶tt ott van a Catan telepesei Ã©s Adel Verpflichtet.

? Wolfgang Kramer ? Kniziaval ellentÃ©tben ? gyakran dolgozik mÃ¡s tervezÅ‘kkel egyÃ¼tt. NÃ©hÃ¡ny legismertebb jÃ¡tÃ©ka: E
Grande, Tikal, Firenze hercegei, Torres. JÃ¡tÃ©kaiban gyakran hasznÃ¡l ?akciÃ³pontos? rendszert Ã©s geometrikus
elemeket.

? Andreas Seyfarth (Manhattan, Puerto Rico, Thurn und Taxis)

KiadÃ³k

Sok sok nÃ©met cÃ©g ad ki tÃ¡rsasjÃ¡tÃ©kokat, mint a Hans im GlÃ¼ck Ã©s Goldsieber. A nÃ©met kiadÃ³k gyakran prÃ³bÃ¡ln
hasonlÃ³ jÃ¡tÃ©kokbÃ³l sorozatot lÃ©trehozni, mint a Kosmos kÃ©tszemÃ©lyes jÃ¡tÃ©kai, vagy az Alea nagydobozos sorozata.

A jÃ¡tÃ©kok angol nyelvÅ± kiadÃ¡sÃ¡nak jogÃ¡t Ã¡ltalÃ¡ban mÃ¡sik cÃ©geknek adjÃ¡k el. NÃ©hÃ¡nyuk a lehetÅ‘ legkevesebbet
vÃ¡ltoztatni a jÃ¡tÃ©kokon, mint a Rio Grande Games. MÃ¡sok, mint a Mayfair Games, alaposan megvÃ¡ltoztatjÃ¡k a kinÃ©zetÃ©
is a jÃ¡tÃ©knak, nÃ©ha mÃ©g a szabÃ¡lyokat is.

DÃ-jak

A legtekintÃ©lyesebb nÃ©met tÃ¡rsasjÃ¡tÃ©k dÃ-j a Spiel des Jahres (az Ã‰v JÃ¡tÃ©ka). A dÃ-j elÃ©ggÃ© csalÃ¡dcentrikus. A
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bizottsÃ¡gban, amelyik a dÃ-jat odaÃ-tÃ©li, inkÃ¡bb a rÃ¶videbb, jobban megkÃ¶zelÃ-thetÅ‘ jÃ¡tÃ©kok, (mint pÃ©ldÃ¡ul a Ticket
Ride Ã©s Elfenland) kedveltek. Ezzel ellentÃ©tben, a Deutscher Spiele Preis (nÃ©met jÃ¡tÃ©kdÃ-jat) inkÃ¡bb az Ã¶sszetettebb,
komoly stratÃ©giÃ¡t igÃ©nylÅ‘ jÃ¡tÃ©kokat illeti, mint pÃ©ldÃ¡ul a Puerto Rico. ElÅ‘fordult azonban mÃ¡r tÃ¶bb Ã-zben is, hogy e
jÃ¡tÃ©k, mely elÃ©ggÃ© rugalmas e tekinetben, megnyerte mindkÃ©t dÃ-jat.

HatÃ¡s

A tÃ¡rsasjÃ¡tÃ©kok nÃ©met tÃ-pusÃº mÅ±faja nÃ©mi hatÃ¡ssal volt a nyugati jÃ¡tÃ©ktervezÅ‘i elkÃ©pzelÃ©sekre, sÅ‘t, a hatÃ¡
Ã©rezhetÅ‘ Ã©s fokozÃ³dik, piaconkÃ©nt eltÃ©rÅ‘ mÃ³don Ã©s mÃ©rtÃ©kben. A nÃ©met piacon, ahol a legnÃ©pszerÅ±bbek e
tÃ-pusok (a piacvezetÅ‘k szÃ¡zezreket vagy esetenkÃ©nt akÃ¡r milliÃ³kat is eladnak egy-egy jÃ¡tÃ©kbÃ³l), felmerÃ¼lt az igÃ©ny
arra, hogy Ãºj helyeken is megvessÃ©k a lÃ¡bukat, Ã©s mÃ©g precÃ-zebb, minÅ‘sÃ©gileg kivÃ¡lÃ³ jÃ¡tÃ©kokkal vegyÃ©k Ã¡t a
meglÃ©vÅ‘ jÃ¡tÃ©kok helyÃ©t. Ennak ellenÃ©re mÃ©g mindig olyan rÃ©gi kedvencek vezetnek elÅ‘ttÃ¼k, mint a Monopoly Ã©
Bebizonyosodni lÃ¡tszik, hogy a nÃ©met tÃ-pusÃº tervezÃ©sre valÃ³ fogÃ©konysÃ¡g fokozatosan megjelenik az Ãºj tÃ¶megpiac
termÃ©kekben is, az iparÃ¡g olyan nagyjain keresztÃ¼l, mint pÃ©ldÃ¡ul a Hasbro.

Sok ezekhez kapcsolÃ³dÃ³ kÃ¡rtyajÃ¡tÃ©k is lÃ©tezik, hasonlÃ³ cÃ©lokkal tervezve. MÃ©gis, mivel a kÃ¡rtyajÃ¡tÃ©kok Ã¡ltalÃ¡b
bizonyos szerencsefaktortÃ³l fÃ¼ggnek a keverÃ©s miatt, ezÃ©rt gyakran kÃ¶nnyedebbnek tartjÃ¡k Å‘ket, pedig sok
kÃ¶zÃ¼lÃ¼k komolyabb tapasztalatot igÃ©nyel. A leghÃ-resebb nÃ©met kÃ¡rtyajÃ¡tÃ©kok kÃ¶zÃ¶tt meg kell emlÃ-teni a
BohnanzÃ¡t, ahol a jÃ¡tÃ©kban a kereskedelem, mint Ãºj stratÃ©giai elem szerepel.

Az Xbox Live Arcade tartalmaz nÃ©pszerÅ± jÃ¡tÃ©kokat ebbÅ‘l a mÅ±fajbÃ³l, a Catan 2007 mÃ¡jus 13-Ã¡n kerÃ¼lt kiadÃ¡sra, a
Carcassonne jÃºnius 27-Ã©n, az AlhambrÃ¡t 2007 vÃ©gÃ©n adjÃ¡k ki, sÅ‘t, pletykÃ¡k keringenek mÃ©g a Puerto RicorÃ³l is.
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