


 
 

 

 
 
 



 

 



 
 
 
 

 
 

A 
TESÓTESÓTESÓTESÓ    
KÓDEX 

 
BARNEY STINSON 

és MATT KUHN 
 
 

A Fireside Book 
Published by Simon & Schuster 

New York    London    Toronto    Sydney 



 

 

Hungarian translation © Király Béla, 2009 
© Giggsy.hu, 2009 
E-mail: giggsy@darkangelhungary.hu 
 
 
 
 
 

 
Fireside 
A Division of Simon & Schuster 
1230 Avenue of the Americas 
New York, NY 10020 
 

TM & © 2008 by Twentieth Centry Fox Film Corporation. All rights 
reserved. 

All rights reserved, including the right to reproduce this book or portions 
thereof in any form whatsoever. For information address Fireside Subsidiary 
Rights Department, 1230 Avenue of the Americas, New York, NY 10020. 

First Fireside trade paperback edition October 2008 

FIRESIDE and colophon are registered trademarks of Simon & Schuster 
Inc. 

For information about special discounts for bulk purchases, please contact 
Simon&Schuster Special Sales at 1-800-456-6798 or  
buisiness @simonandschuster.com 

Manufactured in the United States of America 

10 9 8 7 6 5 4 3 

ISBN-13: 978-1-4391-1000-3 
ISBN-10:  1-4391-1000-X



 
 
 
 

 
 

Nekem, 
a legjobb tesónak, akit csak ismerek 





 
 
 

 
vii 

T A R T A L O M J E G Y Z É K  

 

BEVEZETÉS .............................................. ix 

MI IS AZ A TESÓ? ................................... 1 

TESZÓTÁR ................................................ 3 

EREDET ...................................................... 5 

A TESÓ    KÓDEX ...................................... 9 

KIEGÉSZÍTÉSEK ................................ 188 

KIHÁGÁSOK ....................................... 191 

SZÓMAGYARÁZAT ......................... 193 





 
 
 

 
ix

B E V E Z E T É S  

kár tisztában vagyunk vele, akár nem, mindannyiunk 

életét egyetemleges szabályok vezérlik. Egyesek ezt 

erkölcsnek nevezik. Mások vallásnak. Számomra ez a 

“Tesó kódex”. 

Századokon keresztül a férfiak próbálták követni ezt a kóde-

xet anélkül, hogy lett volna egy egyetemleges válasz az olyan kér-

désekre, mint például: Megölelhetek-e egy tesót?* Ha meg 

vagyok hívva egy tesó esküvőjére, komolyan vinnem kell ajándé-

kot?† Lefeküdhetek egy másik tesó lánytestvérével, vagy édes-

anyjával, vagy egyszerre mindkettővel?‡ 

Most én elsőként lejegyeztem a szociális szabályzatot, ame-

lyet a tesók követnek a férfinem hajnala óta… ha nem még 

régebben. A Tesó kódex ezt megelőzően kizárólag szájhagyo-

mány (heh) útján terjedt, tehát körbeutaztam a földet, hogy 

összegyűjtsem és lejegyezzem a szétszóródott töredékekeit, 

                                                
* Soha 
† Dehogy is 
‡ Haver, ne már 
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kizárólag azért pihentem meg, hogy kirittyentsem magam (két-

szeres heh). Bár nem terveztem, hogy egy “Hogyan legyünk 

tesók” könyvet írjak, ha a férfiak úgy fogják kezelni és továbbad-

ják ezt a tudásgyűjteményt generációról generációra, nem sok 

kétségem van, hogy könnyek szöknének a szemembe. De ki 

belőle azért már nem. Azzal megszegném a 41-es törvényt: Egy 

tesó sohasem sír. 

Reményeim szerint a Tesó kódex beható ismeretével a tesók 

szerte a világon képesek lesznek félretenni a különbözőségeiket 

és a testvéri kötelékek erősítésére koncentrálnak majd. Azután, 

és csakis azután végre dolgozhatunk a társadalmunk legfonto-

sabb céljának elérésén: a minél több numera szerzésén. Mielőtt 

durvának és nemtelennek neveznénk ezt a törekvést, gondol-

kodjunk el a következőn: a csajok megfektetésének sportja nél-

kül a férfiak hajlandóak lennének szexelni, csak hogy büdös, 

üvöltő babákat gyártsanak?* 

                                                
* Naná, hogy nem 
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Ha századok múlva egy tesó a Tesó kódex segítségével képes 

lesz megszerezni egy hárommellű jövő csajt, köszönetképpen 

elég lesz annyi, ha tudja, hogy — akármilyen mértékben is — 

ezt én teshóztam ki belőle… persze azért ha rájönne valahogy, 

hogy hogyan hozzon vissza az életbe, az is elég király lenne. 

 

— Barney Stinson
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M I  I S  A Z  A  T E S Ó ?  

inden valószínűséggel te is megfigyelted már hogy 

a “tesó” szót milyen szabadsággal használják a 

helyi bárban, vagy edzőteremben. Talán azt is 

észrevetted, hogy milyen könnyedén mossák össze a “haver” 

vagy “srác” kifejezésekkel bármelyik akciófilmes stílusú üdítő-

reklámban. Az sem kizárt, hogy akaratlanul még te magad is 

eleresztettél egy “tesó”-t, mikor megkérdezted egy idegentől a 

pontos időt. De van egy fontos dolog, amit már most tisztáz-

nunk kell: csak mert egy srác haver, még nem jelenti azt, hogy 

tesó is egyben. 

 

 

K: Mi is az a tesó? 

V: A tesó olyasvalaki, aki odaadja neked a pólóját, ha ő már 

nem hordja többet. A tesó olyasvalaki, aki megfekszik azért, 

hogy te megfektess valakit. Röviden, a tesó egy életre szóló 

társ, akiben megbízhatsz, hogy mindörökké ott lesz mellet-

ted, kivéve ha épp valami más dolga van. 

M
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K: Ki nevezhető a tesódnak? 

V: A postásod tesó, az apád tesó volt egykor és a fiú, akinek 

fizetsz, hogy lenyírja a pázsitodat a jövő tesógenerációjának 

tagja, de ettől még nem lesz a te tesód. Ha valaki őszintén 

betartja veled szemben a Tesó kódex egy, vagy több törvé-

nyét, akkor őt nevezheted tesódnak. Vigyázat: Különös 

figyelmet igényel, hogy mikor hazaviszel egy dögös csajt, a 

testvéred lehet, hogy a tesód, de az is lehet, hogy nem. 

 

K: Csak srácok lehetnek tesók? 

V: Nem muszáj, hogy pasi légy, hogy valaki tesója lehess, elég, 

ha elfogadod a szent kódex morális értékrendjét. Ha egy csaj 

összehoz egy srácot a nagymellű barátnőjével, akkor tesó-

ként viselkedik. És ha összehozza egy másik dögös barátnő-

jével a srácot az után, hogy az lefeküdt az előzővel és soha 

nem hívta fel azután, akkor hivatalosan is a tesójának 

tekinthető. 



 
 
 

 
3

T E S Z Ó T Á R  

hogy végigpörgeted a Tesó kódexet, nyilván belefutsz 

majd néhány szóba és kifejezésbe, amikkel még nem 

találkoztál korábban. Többségüket megtalálod szó-

jegyzékbe szedve a 193. oldalon, így könnyen tisztába jöhetsz a 

testestesteszzzzójárásójárásójárásójárássalsalsalsal. 

Miközben a tesókat bátorítom a Tesó kódex igazságának 

terjesztésére, szeretném felhívni a figyelmüket, hogy kerüljék a 

“tesó” szó túlhasználását. Az afféle tetetetesssszzzzómenésómenésómenésómenés csak árt eme 

könyv fontos küldetésének, és ami majdnem olyan fontos, 

hülyének tünteti fel használóját. 

 

HelyesHelyesHelyesHelyes    “Tesó” használat“Tesó” használat“Tesó” használat“Tesó” használat    

Tesóleon 

David Lettesó 

Shaquille tesO’Neal 

Tesódore Roosevelt 

Bruce Springstesó 

HelyHelyHelyHelytetetetelen “Tesó” használatlen “Tesó” használatlen “Tesó” használatlen “Tesó” használat    

Tesórleáni szűz 

Tesóprah Winfrey 

Tesó J. Simpson 

Margaret Tesór 

Tesó Ono

A
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E R E D E T  

ár a Tesó kódex története távolról sem olyan egyszerű, 

vagy elegáns, mint az, hogy Isten átadott néhány 

kőtáblát a tesóknak, az eredete visszavezethető egészen 

az emberiség hajnaláig. 

A kezdet kezdetén még nem volt Tesó kódex… ami nagy 

pech volt a világ első tesóinak — Káinnak és Ábelnek. A megfe-

lelő szociális alapelvek hiánya miatt Káin megölte Ábelt, 

amellyel elkövette a történelem első tesótesótesótesógyilgyilgyilgyilkoskoskoskossásásáságátgátgátgát. Bünte-

tésként Káin arra kárhoztatott, hogy egyedül járja a világot. 

Hogy miért? Mert szárnysegéd nélkül abszolúte semmi esélye 

sem volt, hogy csajokkal ismerkedjen. 

Századokkal később egy spártai tesó, meg egy trójai tesó 

összekaptak egy Heléna nevű csaj miatt. Tudom, a Heléna név 

nem hangzik túl dögösen, de állítólag az arca “annyira gyönyörű 

volt, hogy ezer hajó is elindult a kedvéért”, szóval képzelhetitek, 

hogy a mellei milyenek lehettek. A két tesó szörnyű háborúba 

kezdett a csaj miatt — egy háborúba, ami elkerülhető lett volna, 

ha a tesók tisztában lettek volna a Tesó kódex legalapabb törvé-

nyével: Tesók a csajok előtt. Trója egész szépen harcolt, de a 

spártai haditengerészet nagyon erős volt. Amint a spártai hor-

B
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dák áttörték Trója kapuit, Heléna fogta az arany felét és lelé-

pett vele. 

Évszázadokkal később, természetesen Philadelphia-ban (a 

Tesói szeretet városában) egy kevéssé ismert képviselő, Barnabas 

Stinson pergamenre vetette a sorokat, amelyeket a Tesó kódex 

első írásos nyomainak tekinthetünk. Az évek során a tesók 

módosítottak rajta és hozzáadtak új törvényeket, de Stinson ele-

gáns szavai továbbra is a Tesó kódex dicső kezdetének 

tekinthetők. 

Bár az eredeti dokumentumot két emelet mélyen a föld 

alatt tárolják egy hermetikusan elzárt golyóálló kamrában, 

nekem sikerült elég időre hozzájutnom, hogy elkészíthessem 

róla ezt a replikát. 
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�     1.  1.  1.  1.  TÖRVÉNYTÖRVÉNYTÖRVÉNYTÖRVÉNY    �    

Tesók a csaTesók a csaTesók a csaTesók a csajok előtt.jok előtt.jok előtt.jok előtt.    

 kötelék két férfi között erősebb, mint a kötelék egy férfi és 
egy nő között, mert mint általában, a férfiak erősebbek a 

nőknél. Ez tudományos tény. 
 
 

TUDTADTUDTADTUDTADTUDTAD----E…E…E…E…    
Az első törvény gyökerei visszavezetnek egé-
szen a Genezisig. Na nem a Peter Gabriel, Phil 
Collins féle Genezis-ről van szó, hanem a bibliairól. A 
Holt-tengeri tekercsek között rábukkantak a tesó kódex 
első írásos nyomaira. 
 

BARBARBARBARNANANANABÁS KÖNYVE 1:1BÁS KÖNYVE 1:1BÁS KÖNYVE 1:1BÁS KÖNYVE 1:1    
És minden szükségletek biztosítva vagyon az Paradicsomban. 
Gyümölcs, víz és társaság. De egy napon Ádám egy mezítelen csaj-
jal jelent meg, kinek neve Éva vagyon és kinek megkívána vala az 
olajfalevelét. És midőn Ádám az almafa mögé méne, hogy megis-
merje Éva testét, totál magára hagyta tesóját, Phil-t, akinek 
Knicks jegyei voltak az estére, ráadásul a pálya szélére. De hogy 
rövidre fogjuk, az emberiség öntudatra ébredt, a Paradicsom elve-
szett és hát azt is mind tudjuk, hogy a Knicks hova jutott. 

A
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�     2.  TÖRVÉNY2.  TÖRVÉNY2.  TÖRVÉNY2.  TÖRVÉNY    �    

Egy tesóEgy tesóEgy tesóEgy tesónak bárnak bárnak bárnak bármimimimikor joga van hülyekor joga van hülyekor joga van hülyekor joga van hülyeséséséséget csiget csiget csiget csi----
nálni, amíg más tesók tárnálni, amíg más tesók tárnálni, amíg más tesók tárnálni, amíg más tesók társasasasasásásáságágágágában tesziban tesziban tesziban teszi    azt.azt.azt.azt.    

    
MEGJEGYZÉSMEGJEGYZÉSMEGJEGYZÉSMEGJEGYZÉS:::: Ha Butch Cassidy egyedül tört volna ki abból 
a bódéból, az emberek valahogy úgy néztek volna rá: “Haver, ne 
már!” Ha csak egyetlen spanyol figura rohangálna a végig az 
utcákon a feldühödött bikák előtt, az emberek valahogy úgy 
néznének rá: “Haver, ne már!” Ha egyedül Tommy Lee húzta 
volna ki a szemeit a Mötley Crüe korai napjaiban, akkor az 
emberek mind azt mondták volna neki: “Kislány, ne már!” A 
jog, hogy hülyeségeket tehessünk, az első számú ok, hogy legye-
nek tesóink. 
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�     3.  TÖRVÉNY3.  TÖRVÉNY3.  TÖRVÉNY3.  TÖRVÉNY    �    

Ha egy tesó kutyát vásáHa egy tesó kutyát vásáHa egy tesó kutyát vásáHa egy tesó kutyát vásárol, annak felnőttrol, annak felnőttrol, annak felnőttrol, annak felnőttként ként ként ként 
leglegleglegalább térdalább térdalább térdalább térdmamamamagasgasgasgassásásáságúgúgúgúnak kell lennie.nak kell lennie.nak kell lennie.nak kell lennie.    

FOLYOMFOLYOMFOLYOMFOLYOMÁNYAÁNYAÁNYAÁNYA:::: Ölebet pankrátorról, vagy Steve McQueen 
film karakterről elnevezni nem mentesíti a tesót a törvény hatá-
lya alól. 
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�     4444.  TÖRVÉNY .  TÖRVÉNY .  TÖRVÉNY .  TÖRVÉNY �    

Egy tesó soha nem hozEgy tesó soha nem hozEgy tesó soha nem hozEgy tesó soha nem hozhatjahatjahatjahatja    nő tudonő tudonő tudonő tudomámámámására a sára a sára a sára a 
Tesó kódex léteTesó kódex léteTesó kódex léteTesó kódex létezézézézését. Ez egy szent dokusét. Ez egy szent dokusét. Ez egy szent dokusét. Ez egy szent dokumenmenmenmen----

tumtumtumtum,,,,    ameameameamelyet soha lyet soha lyet soha lyet soha semsemsemsemmimimimilyen okból nem osztlyen okból nem osztlyen okból nem osztlyen okból nem oszt----
hahahahatunk meg csatunk meg csatunk meg csatunk meg csajokjokjokjokkal… nem, bizony még kal… nem, bizony még kal… nem, bizony még kal… nem, bizony még 

abból az okból sem.abból az okból sem.abból az okból sem.abból az okból sem.    

MEGMEGMEGMEGJEGYJEGYJEGYJEGYZÉS:ZÉS:ZÉS:ZÉS: ha esetleg nőként olvasod ezt, először hadd 
kérjek bocsánatot, nem terveztem, hogy ebben a könyvben ilyen 
sok lesz a matek. 

Másodszor, arra kérnélek, hogy kezeld ezt a dokumentumot 
úgy, ami. A fantázia szüleménye, amely görbe tükröt tart a 
nemek különbözőségének sztereotípiái elé. Most komolyan, 
néha valóban olyan, mintha két különböző bolygóról származ-
nánk. Tehát nyilvánvalóan nincs olyan valóságos személy, aki 
hisz az iromány vulgáris szabályaiban.* Egyébként a cipőid 
valami lélegzetelállítóak. 

 

 

 

*Psszt! Hé, srácok! Azért írtam ide ilyen apró betűkkel, mert mind tudjuk, hogy a mi szemünk 
lényegesen jobb a nőkénél. Hagyjátok figyelmen kívül a megjegyzés tartalmát. A Tesó kódex 
határozottan nem a fantázia szüleménye. Csak hazudtam, hogy biztosítsam ennek a fontos írás-
nak a fennmaradását.
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�     5.  TÖRVÉNY 5.  TÖRVÉNY 5.  TÖRVÉNY 5.  TÖRVÉNY �    

Akár érdeklőAkár érdeklőAkár érdeklőAkár érdeklődik a spordik a spordik a spordik a sportok iránt, atok iránt, atok iránt, atok iránt, akár nem, kár nem, kár nem, kár nem, 
egy tesó MINDIG érdeklőegy tesó MINDIG érdeklőegy tesó MINDIG érdeklőegy tesó MINDIG érdeklődik a spordik a spordik a spordik a sportok iránt.tok iránt.tok iránt.tok iránt.    
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�     6.  TÖRVÉNY 6.  TÖRVÉNY 6.  TÖRVÉNY 6.  TÖRVÉNY �    

Egy tesó nem marEgy tesó nem marEgy tesó nem marEgy tesó nem marhulhulhulhulhat, ha le kell vethat, ha le kell vethat, ha le kell vethat, ha le kell vetkőzkőzkőzkőznie nie nie nie 
más tesók előtt az öltözőben.más tesók előtt az öltözőben.más tesók előtt az öltözőben.más tesók előtt az öltözőben.    

FOLYFOLYFOLYFOLYOOOOMÁMÁMÁMÁNYA:NYA:NYA:NYA: Ha egy tesó levetkőzik az öltözőben, az 
összes többi tesónak kötelessége úgy tenni, mintha semmi külö-
nös nem történne, miközben elfordítják a tekintetüket. Ha nem 
hiszel nekem, gondolj az ősi mondásra: “Ha egy törölköző 
lehullik, a szemhéjad is tegyen úgy.” 
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�     7.  TÖRVÉNY 7.  TÖRVÉNY 7.  TÖRVÉNY 7.  TÖRVÉNY �    

Egy tesó soha nem ismeri be, hogy nem tud Egy tesó soha nem ismeri be, hogy nem tud Egy tesó soha nem ismeri be, hogy nem tud Egy tesó soha nem ismeri be, hogy nem tud 
botbotbotbotválválválváltós autós autós autós autót vezetni. Még egy baltót vezetni. Még egy baltót vezetni. Még egy baltót vezetni. Még egy baleset eset eset eset 

utánutánutánután    sem.sem.sem.sem.    
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�     8.  TÖRVÉNY 8.  TÖRVÉNY 8.  TÖRVÉNY 8.  TÖRVÉNY �    

Egy tesó soha nem küld üdvözlőEgy tesó soha nem küld üdvözlőEgy tesó soha nem küld üdvözlőEgy tesó soha nem küld üdvözlőkárkárkárkártyát egy tyát egy tyát egy tyát egy 
másik tesónak.másik tesónak.másik tesónak.másik tesónak.    

em létezik olyan érzelem két tesó között, amit ne lehetne 
az e-mail kényelmes és kellő emocionális távolságot nyújtó 

módján kifejezni. A következőkben olvasható néhány e-mail, 
amely bármilyen tesóltesóltesóltesólkakakakalomralomralomralomra tökéletesen kifejező anélkül, 
hogy drága időt és pénzt kellene vesztegetni a megfelelő 
üdvözlőkártya megtalálására. 
 

E-MAILEK BÁRMILYEN TESÓLKALOMRA 

EGYÜTTEGYÜTTEGYÜTTEGYÜTTÉRÉRÉRÉRZÉSZÉSZÉSZÉS    
Feladó: Tesó 
Címzett: Tesó 
Tárgy: Haver 
  ____________________________   
Sajnálom, tesó. 
    

GRATULÁCIÓGRATULÁCIÓGRATULÁCIÓGRATULÁCIÓ    
Feladó: Tesó 
Címzett: Tesó 
Tárgy: Tesó! 
  ____________________________   
Szép volt, tesó! 

N
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JOBBULÁSTJOBBULÁSTJOBBULÁSTJOBBULÁST    
Feladó: Tesó 
Címzett: Tesó 
Tárgy: Tesó…  
  ____________________________   
Ne add fel, tesó. 
 
SZÜLETÉSNAPSZÜLETÉSNAPSZÜLETÉSNAPSZÜLETÉSNAP    
Feladó: Tesó 
Címzett: Tesó 
Tárgy: Haver 
  ____________________________   
Igyál helyettem is, tesó. 
 
RÁD GONDOLOKRÁD GONDOLOKRÁD GONDOLOKRÁD GONDOLOK    
Feladó: NA 
Címzett: NA 
Tárgy: NA 
  ____________________________   
NA 
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�     9.  TÖRVÉNY 9.  TÖRVÉNY 9.  TÖRVÉNY 9.  TÖRVÉNY �    

Ha egy tesó elveHa egy tesó elveHa egy tesó elveHa egy tesó elveszíti valaszíti valaszíti valaszíti valamemememelyik testlyik testlyik testlyik testrérérérészét szét szét szét 
betegbetegbetegbetegség vagy balség vagy balség vagy balség vagy baleset követeset követeset követeset következkezkezkeztétététében, a tesói ben, a tesói ben, a tesói ben, a tesói 
nem gyártnem gyártnem gyártnem gyárthathathathatnak béna vicnak béna vicnak béna vicnak béna viccecececeket beket beket beket belőle, úgy lőle, úgy lőle, úgy lőle, úgy 
mint: “Adj egy hármint: “Adj egy hármint: “Adj egy hármint: “Adj egy hármast!” vagy “Hú, neked mast!” vagy “Hú, neked mast!” vagy “Hú, neked mast!” vagy “Hú, neked 
aztán helyén van a tököd, hogy csak így felaztán helyén van a tököd, hogy csak így felaztán helyén van a tököd, hogy csak így felaztán helyén van a tököd, hogy csak így fel----
mondmondmondmondtál a melótál a melótál a melótál a melóhehehehelyelyelyelyeden.” Az továbbra is den.” Az továbbra is den.” Az továbbra is den.” Az továbbra is 
marad ötös és a tesómarad ötös és a tesómarad ötös és a tesómarad ötös és a tesónak továbbra is helyén nak továbbra is helyén nak továbbra is helyén nak továbbra is helyén 

vanvanvanvannaknaknaknak    a tökea tökea tökea tökeiiii… már meta… már meta… már meta… már metafófófófóririririkus értekus értekus értekus értelemlemlemlemben, ben, ben, ben, 
természetesen.természetesen.természetesen.természetesen.    
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�     10.  T10.  T10.  T10.  TÖRVÉNY ÖRVÉNY ÖRVÉNY ÖRVÉNY �    

Egy tesóEgy tesóEgy tesóEgy tesónak kötenak kötenak kötenak köteleslesleslessége félsége félsége félsége félbebebebehagyni bárhagyni bárhagyni bárhagyni bármimimimilyen lyen lyen lyen 
tevétevétevétevékenykenykenykenyséséséséget és ugrani, ha egy tesóget és ugrani, ha egy tesóget és ugrani, ha egy tesóget és ugrani, ha egy tesójájájájának nak nak nak 
azonazonazonazonnali segítnali segítnali segítnali segítségre van szükségre van szükségre van szükségre van szükségre egy csaj ségre egy csaj ségre egy csaj ségre egy csaj 

dobásához.dobásához.dobásához.dobásához.    

eljesen normális, ha egy tesó zavart, vagy diszorientált lesz, 
mikor szakít egy csajjal. Gondolhatja úgy, hogy a lány 

dühös lesz, vagy akár agresszív, miután szép nyugodtan kifej-
tette neki, hogy szeretne lefeküdni a barátnőivel is. Egy ilyen 
helyzetben van a tesónak a legnagyobb szüksége tesójára, hogy 
emlékeztesse, megannyi csirke van az óceánban és egy szakítás-
nak nem szükséges feltétlenül veszélyesnek, stresszesnek, vagy 
időt rablónak lennie. 
 

TESÓGÉDLET: HOGYAN DOBJUNK 
EGY CSAJT HAT, VAGY ANNÁL 

KEVESEBB SZÓVAL 

“Talán legközelebb próbálkozz körettel.” 
“Aranyos! Látom te is bajuszt növesztesz.” 

“A csaj olyan, mint te fiatalon.” 
“Szívesem fizetnék neked egy mellplasztikát.” 

“Bocsi, de kidobtam a cipőidet.” 
“A húgod bezzeg nem ellenkezett.” 

T
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�     11.  TÖRVÉNY 11.  TÖRVÉNY 11.  TÖRVÉNY 11.  TÖRVÉNY �    

Egy tesó megEgy tesó megEgy tesó megEgy tesó megkérkérkérkérheti a tesóit, hogy segítheti a tesóit, hogy segítheti a tesóit, hogy segítheti a tesóit, hogy segítsesesesenek a nek a nek a nek a 
kölkölkölköltötötötözészészészésben, de csak miután őszinben, de csak miután őszinben, de csak miután őszinben, de csak miután őszintén résztén résztén résztén részlelelele----

tezte tezte tezte tezte neki a megneki a megneki a megneki a megmozmozmozmozgagagagatandó bútotandó bútotandó bútotandó bútorok mérerok mérerok mérerok méretét tét tét tét 
és száés száés száés számát. Ha a tesó durmát. Ha a tesó durmát. Ha a tesó durmát. Ha a tesó durván aláván aláván aláván alábebebebecsülte bárcsülte bárcsülte bárcsülte bár----
memememelyilyilyilyiket, a tesóket, a tesóket, a tesóket, a tesóiiiinak joga van ottnak joga van ottnak joga van ottnak joga van otthagyni a kérhagyni a kérhagyni a kérhagyni a kér----
dédédédéses berenses berenses berenses berendedededezézézézéseseseseketketketket,,,,    ahol vanahol vanahol vanahol vannaknaknaknak    ———— leg leg leg legtöbb több több több 

esetesetesetesetbenbenbenben    ez azt jelenti, hogy az ajtóez azt jelenti, hogy az ajtóez azt jelenti, hogy az ajtóez azt jelenti, hogy az ajtóban ban ban ban 
ragadva.ragadva.ragadva.ragadva.    
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�     12.  TÖRVÉN12.  TÖRVÉN12.  TÖRVÉN12.  TÖRVÉNY Y Y Y �    

Tesók soha nem osztTesók soha nem osztTesók soha nem osztTesók soha nem osztják meg egyják meg egyják meg egyják meg egymásmásmásmással a sal a sal a sal a 
desszertjüket.desszertjüket.desszertjüket.desszertjüket.    
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�     13.  TÖRVÉNY 13.  TÖRVÉNY 13.  TÖRVÉNY 13.  TÖRVÉNY �    

MinMinMinMinden tesóden tesóden tesóden tesónak kötenak kötenak kötenak köteleslesleslessége kinesége kinesége kinesége kinevezvezvezveznie valanie valanie valanie vala----
memememelyik tesólyik tesólyik tesólyik tesóját szárnysegédnek.ját szárnysegédnek.ját szárnysegédnek.ját szárnysegédnek.    

    

PÁRKERESŐ: HÍRES SZÁRNYSEGÉDEK 

 
Michael Jordan � 

Snoopy � 

Han Solo � 

George W. H. Bush � 

Bert � 

Shaggy � 

Sör � 

� Scooby 

� Dan Quayle 

� Csirkeszárnyak 

� Woodstock 

� Chewbacca 

� Scottie Pippen 

� Ernie
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�     14.  TÖRVÉNY 14.  TÖRVÉNY 14.  TÖRVÉNY 14.  TÖRVÉNY �    

Ha csaj érdeklőHa csaj érdeklőHa csaj érdeklőHa csaj érdeklődik egy tesó tesódik egy tesó tesódik egy tesó tesódik egy tesó tesójájájájának szenak szenak szenak szexuxuxuxuáááális lis lis lis 
előéelőéelőéelőéleleleletéről, az adott tesó kötetéről, az adott tesó kötetéről, az adott tesó kötetéről, az adott tesó köteleslesleslessége a sége a sége a sége a 

TesTesTesTesoooomerta szemerta szemerta szemerta szerint cserint cserint cserint cselelelelekedni és kedni és kedni és kedni és tettettettettetni a tetni a tetni a tetni a 
hülyét. Az igazhülyét. Az igazhülyét. Az igazhülyét. Az igazságságságságnál még az is jobb, ha egy nál még az is jobb, ha egy nál még az is jobb, ha egy nál még az is jobb, ha egy 

nő azt hiszi, hogy minnő azt hiszi, hogy minnő azt hiszi, hogy minnő azt hiszi, hogy minden férfi hülye.den férfi hülye.den férfi hülye.den férfi hülye.    
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�     15.  TÖRVÉNY 15.  TÖRVÉNY 15.  TÖRVÉNY 15.  TÖRVÉNY �    

Egy tesó soha nem emeli a feje fölé a kezeit Egy tesó soha nem emeli a feje fölé a kezeit Egy tesó soha nem emeli a feje fölé a kezeit Egy tesó soha nem emeli a feje fölé a kezeit 
tánc közben.tánc közben.tánc közben.tánc közben.    
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�     16.  TÖRVÉNY 16.  TÖRVÉNY 16.  TÖRVÉNY 16.  TÖRVÉNY �    

Egy tesóEgy tesóEgy tesóEgy tesónak minnak minnak minnak minden időden időden időden időben köteben köteben köteben köteleslesleslessége sége sége sége 
ismerni a követismerni a követismerni a követismerni a következő rkező rkező rkező regegegegnáló bajnáló bajnáló bajnáló bajnonononokokokokokat: Bajkat: Bajkat: Bajkat: Baj----

nonononokok Ligája, World Series of Poker, Playkok Ligája, World Series of Poker, Playkok Ligája, World Series of Poker, Playkok Ligája, World Series of Poker, Play----
mate of themate of themate of themate of the    Year.Year.Year.Year.    
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�     17.  TÖRVÉNY 17.  TÖRVÉNY 17.  TÖRVÉNY 17.  TÖRVÉNY �    

Egy tesóEgy tesóEgy tesóEgy tesónak kötenak kötenak kötenak köteleslesleslessége kedsége kedsége kedsége kedvesvesvesvesnek és udvanek és udvanek és udvanek és udvaririririasasasas----
nak lennak lennak lennak lennie a munnie a munnie a munnie a munkakakakatártártártársasasasaiiiival, val, val, val, kivéve,kivéve,kivéve,kivéve,    ha azok ha azok ha azok ha azok 

alatta állnak az Ordíalatta állnak az Ordíalatta állnak az Ordíalatta állnak az Ordítási piramisban.tási piramisban.tási piramisban.tási piramisban.    

merikát olyan férfiak és nők hátán taposva építették fel, 
akiket ordítással ösztönöztek keményebb munkára. De ez 

nem jelenti azt, hogy akárkivel ordíthatunk… kizárólag az alat-
tad állókkal ordíthatsz. Csak hogy illusztráljam, hogy ez hogy 
működik, itt egy profi focicsapat ordításpiramisa. 
 
 

 

A
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Nincs ez másképp az irodában 
sem, ahogyan az látható a saját 
ordítási piramisomon is:  
 

Itt egy üres ordítási piramis, amit sza-
badon kitölthetsz. Ha esetleg nem 

vagy tisztában vele, hogy pontosan 
hol is állsz, mindig rábírhatsz egy 

TesTesTesTesoooolllllélélélégátgátgátgát, hogy ordítson vala-
kivel, azután elég csak figyelni, 

hogy utána mi hogy alakul. 
Én például így jöttem rá, 

hogy a vállalatigazgató-
helyettes fölött állok.    

    
FFFFONONONONTOS MEGTOS MEGTOS MEGTOS MEGJEGYJEGYJEGYJEGYZÉS:ZÉS:ZÉS:ZÉS: Ha legalul találod magad, semmi 
baj, a piramis szépsége, hogy bármikor adhatsz egy újabb réteget 
a legalsó alá. A takarítói csapat, az aluszékony biztonsági őr, 
vagy bárki, aki nem beszéli rendesen a nyelvet jó kiindulási 
alap lehet. 
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�     11118.  TÖRVÉNY 8.  TÖRVÉNY 8.  TÖRVÉNY 8.  TÖRVÉNY �    

Ha egy tesóHa egy tesóHa egy tesóHa egy tesó        elmegy sört beszeelmegy sört beszeelmegy sört beszeelmegy sört beszerezni a bulira,rezni a bulira,rezni a bulira,rezni a bulira,        
joga van megjoga van megjoga van megjoga van megtartartartartani a töbtani a töbtani a töbtani a többibibibiektől beszeektől beszeektől beszeektől beszedett, de dett, de dett, de dett, de 

el nem kölel nem kölel nem kölel nem költött pénzt.tött pénzt.tött pénzt.tött pénzt.    

MEGMEGMEGMEGJEGYJEGYJEGYJEGYZÉS:ZÉS:ZÉS:ZÉS: Elkerülendő az összeütközéseket, nem rossz 
taktika a tesó részéről kidobni a számlát, mielőtt visszatérne a 
buliba. 
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�     19.  TÖRVÉNY 19.  TÖRVÉNY 19.  TÖRVÉNY 19.  TÖRVÉNY �    

Egy tesó nem feküdEgy tesó nem feküdEgy tesó nem feküdEgy tesó nem feküdhet le tesóhet le tesóhet le tesóhet le tesójájájájának lánynak lánynak lánynak lánytesttesttesttestvévévévé----
rérérérével. Mindvel. Mindvel. Mindvel. Mindazonazonazonazonáláláláltal egy tesó nem lehet dühös tal egy tesó nem lehet dühös tal egy tesó nem lehet dühös tal egy tesó nem lehet dühös 

azért, azért, azért, azért, hahahaha    egy másik tesóegy másik tesóegy másik tesóegy másik tesó    azt mondjaazt mondjaazt mondjaazt mondja: “Hú : “Hú : “Hú : “Hú 
haver, neked aztán dögös a húgod!”haver, neked aztán dögös a húgod!”haver, neked aztán dögös a húgod!”haver, neked aztán dögös a húgod!”    

FOLYFOLYFOLYFOLYOOOOMÁMÁMÁMÁNYA:NYA:NYA:NYA: Valószínűleg mindenki számára az a leg-
jobb, ha a tesó elrejti a lánytestvérének képeit, mikor más tesók 
érkeznek látogatóba. 

TEENDŐK A HÁZ TESÓTESÓTESÓTESÓBIZBIZBIZBIZTOSSÁ TOSSÁ TOSSÁ TOSSÁ TÉTELÉ-
HEZ

�Rejtsd el a csinos húgról, 
nővérről, anyáról, első uno-
katestvérről készült képeket 

�Nyiss ki szeszes üvegeket és 
porold le a bárpultot, 
mintha ténylegesen használ-
nád is 

�Előzékenyen vidd át a por-
nót a hálószobádból, a 
fürdőbe 

�Nézd át a DVD felvevőt és 
törölj le minden kínos dél-
utáni talkshow-t 

�Nyisd ki az összes ablakot 

�Pakold ki az összes távirá-
nyítót a dohányzóasztalra, 
tekintet nélkül a funkcióikra 

�Húzd ki a rögzítőt, vagy… 
�Hívd fel anyádat egy órával 

azelőtt, hogy a tesóid 
megérkeznének 

�Poháralátét, poháralátét, 
poháralátét! 

�Lépj ki minden e-mail 
fiókból 

�Barátnő/szexbarátnő hívá-
sokat a helyiségen kívül 
intézd
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�     20.  TÖRVÉNY 20.  TÖRVÉNY 20.  TÖRVÉNY 20.  TÖRVÉNY �    

Egy tesó tiszEgy tesó tiszEgy tesó tiszEgy tesó tiszteli a seregteli a seregteli a seregteli a seregben szolben szolben szolben szolgáló tesóit, hisz gáló tesóit, hisz gáló tesóit, hisz gáló tesóit, hisz 
azok önzetazok önzetazok önzetazok önzetlelelelenül a hazát szolnül a hazát szolnül a hazát szolnül a hazát szolgálgálgálgálják, de ami ják, de ami ják, de ami ják, de ami 
ennél fonennél fonennél fonennél fontotototosabb, megsabb, megsabb, megsabb, megannyi módon képeannyi módon képeannyi módon képeannyi módon képesek sek sek sek 

szétszétszétszétrúgni a segrúgni a segrúgni a segrúgni a seggét, ha nemgét, ha nemgét, ha nemgét, ha nem    teszi.teszi.teszi.teszi.    
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�     21.  TÖRVÉNY 21.  TÖRVÉNY 21.  TÖRVÉNY 21.  TÖRVÉNY �    

Egy tesó soha nem osztja meg észreEgy tesó soha nem osztja meg észreEgy tesó soha nem osztja meg észreEgy tesó soha nem osztja meg észrevévévévéteteteteleit egy leit egy leit egy leit egy 
másik tesó durmásik tesó durmásik tesó durmásik tesó durván dögös barátnőván dögös barátnőván dögös barátnőván dögös barátnőjéről. Még jéről. Még jéről. Még jéről. Még 

akkor is, ha a dögös csaj pasija olyan kérakkor is, ha a dögös csaj pasija olyan kérakkor is, ha a dögös csaj pasija olyan kérakkor is, ha a dögös csaj pasija olyan kérdédédédéseksekseksek----
kel prókel prókel prókel próbálja meg csőbe húzni, mint “Durbálja meg csőbe húzni, mint “Durbálja meg csőbe húzni, mint “Durbálja meg csőbe húzni, mint “Durván ván ván ván 

dögös, mi?” a tesódögös, mi?” a tesódögös, mi?” a tesódögös, mi?” a tesónak csendnak csendnak csendnak csendben kell maradben kell maradben kell maradben kell maradnia, nia, nia, nia, 
hiszhiszhiszhisz    ebben a helyebben a helyebben a helyebben a helyzetzetzetzetben ő az egyeben ő az egyeben ő az egyeben ő az egyedülidülidülidüli,,,,    akiakiakiakinek nek nek nek 

csőbe kelcsőbe kelcsőbe kelcsőbe kellene húzlene húzlene húzlene húznia valakit.nia valakit.nia valakit.nia valakit.    
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�     22.  TÖRVÉNY 22.  TÖRVÉNY 22.  TÖRVÉNY 22.  TÖRVÉNY �    

Nincs olyan Nincs olyan Nincs olyan Nincs olyan szabály,szabály,szabály,szabály,    amely előírná, hogy nő amely előírná, hogy nő amely előírná, hogy nő amely előírná, hogy nő 
nem lehetnem lehetnem lehetnem lehet    tesó.tesó.tesó.tesó.    

 nőkből egészen kiváló tesók válhatnak. Miért? Mert képe-
sek elnavigálni minket a Csaj kódex ellentmondásos rigo-

lyái között. 
 

A CSAJOKNAK IS MEGVAN A SAJÁT 
KÓDEXÜK? 

Igen, sajnos attól tartok. Egy reggel, mikor épp készültem kisur-
ranni az ajtón, miközben a vendéglátóm a zuhanyzóban 
tartózkodott, rövid pillantást vethettem a nevezett könyvre. 
Nem volt időm, hogy sokkal tovább lapozzak az agyondíszített 
rózsaszín borítónál, de azért felsorolom azokat a csilicsálé olda-
lakra vetett cikkelyeket, amikre emlékszem: 

� Egy csaj nem fekszik le egy másik csaj expasijával, 
kivéve, mikor igen. 

� Egy csaj nem fizet semmiért. Soha. 

� Ha két csajnak baja van egymással, azt kizárólag a 
másik háta mögötti alattomos intrikával és látszólagos 
figyelmen kívül hagyásával intézhetik, ahelyett, hogy 
egyszerű pucér birkózással rendeznék a kérdést.

A
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� Ha egy csaj meghall egy csaj-erőt sugárzó szá-

mot, mint például az “I Will Survive”, abba 
kell hagynia, bármit is csináljon éppen és egy 
másik csajt karon ragadva köteles a dalszöve-
get a torka szakadtából üvölteni. 

� Egy csajnak is lehet kutya a háziállata, de csak 
abban az esetben, ha az belefér a 
levelesládájába. 

� Ha két csajon ugyanolyan ruha van, mindket-
tejüknek joguk van rá, hogy véletlenül 
leöntsék a másikat valamilyen itallal. 

� Egy csaj nem vezet motorizált járművet 
biztonságos módon. 

� Egy csajnak  joga van kiribancítani 
magát Halloween-kor. 
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�     23.  TÖRVÉNY 23.  TÖRVÉNY 23.  TÖRVÉNY 23.  TÖRVÉNY �    

AmiAmiAmiAmikor szörkor szörkor szörkor szörföföföfözik a TV csazik a TV csazik a TV csazik a TV csatortortortornák között a nák között a nák között a nák között a 
tesói tártesói tártesói tártesói társasasasasásásáságágágágában, egy tesóban, egy tesóban, egy tesóban, egy tesónak tilos továbbnak tilos továbbnak tilos továbbnak tilos tovább----
kapkapkapkapcsolni olyan műsorcsolni olyan műsorcsolni olyan műsorcsolni olyan műsorról, amról, amról, amról, amelyelyelyelyben női melben női melben női melben női mel----

lek vanlek vanlek vanlek vannak. Ez magának. Ez magának. Ez magának. Ez magában fogban fogban fogban foglalja, de nem lalja, de nem lalja, de nem lalja, de nem 
kizákizákizákizárórórórólalalalagogogogosan a: tehetsan a: tehetsan a: tehetsan a: tehetségségségségkukukukutató vertató vertató vertató versesesesenyenyenyenyeket, ket, ket, ket, 
női atlénői atlénői atlénői atlétitititikát, és bizokát, és bizokát, és bizokát, és bizonyos orvosi műsorokat.nyos orvosi műsorokat.nyos orvosi műsorokat.nyos orvosi műsorokat.    



 
 
 

 
37

�     24.  TÖRVÉNY 24.  TÖRVÉNY 24.  TÖRVÉNY 24.  TÖRVÉNY �    

Mikor baseMikor baseMikor baseMikor baseball sapball sapball sapball sapkát visel, a tesó a shieldkát visel, a tesó a shieldkát visel, a tesó a shieldkát visel, a tesó a shield----et et et et 
köteköteköteköteles 6, vagy 12 órára áles 6, vagy 12 órára áles 6, vagy 12 órára áles 6, vagy 12 órára állíllíllíllítani. Bártani. Bártani. Bártani. Bármely más mely más mely más mely más 

szög a rszög a rszög a rszög a raaaapppppepepeperek és a defekrek és a defekrek és a defekrek és a defektetetetesek szásek szásek szásek számára van mára van mára van mára van 
fenntartva.fenntartva.fenntartva.fenntartva.    
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�     25.  TÖRVÉNY 25.  TÖRVÉNY 25.  TÖRVÉNY 25.  TÖRVÉNY �    

Egy tesó nem hagyja, hogy tesója tetoEgy tesó nem hagyja, hogy tesója tetoEgy tesó nem hagyja, hogy tesója tetoEgy tesó nem hagyja, hogy tesója tetoválválválváltastastastasson son son son 
magára, külömagára, külömagára, külömagára, különönönönösen nem egy lány nevét.sen nem egy lány nevét.sen nem egy lány nevét.sen nem egy lány nevét.    

gy átlag kapcsolat férfi és nő között nyolcvanhárom napig 
tart. A kapcsolat férfi és bőre között egész életre szól. 

Muszáj épen megőrizni, hisz mint mind tudjuk, a bőr a legna-
gyobb és második legfontosabb szerv, amivel egy férfi 
rendelkezik. 
 

BARNEY STINSON TETOVÁLÁS 
ÉRTELMEZŐJE 

 
TETOVÁLÁS FORDÍTÁSA 

 

“Hé, mindenki idenézzen! 
Nemcsak hogy képes voltam 
arra a hülyeségre, hogy az 
életre szóló monogámiát 
választottam, de még meg is 
jelöltettem magam tiltott 
övezetként.” 

E
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TETOVÁLÁS FORDÍTÁSA 

“Hé, mindenki idenézzen! Ez 
a csík olyan, mint egy seb, 
amelyet azután szereztem, 
hogy a falum kiküldött hét 
napra a senkiföldjére víz és 
élelem nélkül… mint abban a 
Kevin Bacon-ös kosárlabda-
filmben.” 

 

“Hé, mindenki idenézzen! Egy 
félelmetes sárkány díszeleg a 
karomon! Féltek? Helyes, mert 
azt remélem, hogy ez a kicsike 
elijeszti majd a behatolókat az 
édesanyám lakásának alagso-
rából.” 
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BARNEY STINSON TETOVÁLÁS ÉRTELMEZŐJE BARNEY STINSON TETOVÁLÁS ÉRTELMEZŐJE BARNEY STINSON TETOVÁLÁS ÉRTELMEZŐJE BARNEY STINSON TETOVÁLÁS ÉRTELMEZŐJE 
(folyt.)(folyt.)(folyt.)(folyt.)    

    

TETOVÁLÁS FORDÍTÁSA 

 

“Hé, mindenki idenézzen! 
Engem egy keleti filozófia 
vezérel, amint ezek a kantoni 
és/vagy mandarin karakterek, 
amiket a testemre varrtak is 
jelzik, (vagy nem jelzik). Ha 
beszélném, vagy olvasnám ezt 
a nyelvet, valószínűleg jobban 
is képes lennék kifejteni a véle-
ményemet, de gondolom elég, 
ha elhiszitek, amit az az 
ijesztő tetoválóművész mon-
dott. Én elhiszem.” 

“Hé, mindenki idenézzen! Itt 
egy igazán fontos üzenet az 
ujjaimra festve. Nyolc vagy 
annál kevesebb betűből kell 
állnia és csak akkor tudod elol-
vasni, mikor vízisíelek, vagy 
épp letartóztatnak, de attól 
még ez egy fontos üzenet, ami 
tökéletesen reprezentálja az 
elveimet.” 
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�     26.  26.  26.  26.  TÖRVÉNYTÖRVÉNYTÖRVÉNYTÖRVÉNY    �    

Hacsak nincs gyeHacsak nincs gyeHacsak nincs gyeHacsak nincs gyereke, egy tesó nem viseli a reke, egy tesó nem viseli a reke, egy tesó nem viseli a reke, egy tesó nem viseli a 
mobilmobilmobilmobiltetetetelelelelefonfonfonfonját az övére ját az övére ját az övére ját az övére csíptetvecsíptetvecsíptetvecsíptetve....    
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�     27.  TÖRVÉNY 27.  TÖRVÉNY 27.  TÖRVÉNY 27.  TÖRVÉNY �    

Egy tesó soha nem vEgy tesó soha nem vEgy tesó soha nem vEgy tesó soha nem veszi le a felsőeszi le a felsőeszi le a felsőeszi le a felsőjét a tesói jét a tesói jét a tesói jét a tesói 
előtt. A szaelőtt. A szaelőtt. A szaelőtt. A szabály alól csak a stranbály alól csak a stranbály alól csak a stranbály alól csak a strandok és vízdok és vízdok és vízdok és vízparparparpar----

tok jelentok jelentok jelentok jelentetetetenek kivételt.nek kivételt.nek kivételt.nek kivételt.    

FOLYOMÁNYA:FOLYOMÁNYA:FOLYOMÁNYA:FOLYOMÁNYA:    Az olyan tesó, akinek bundává duzzadt szőr 
borítja a vállát és hátát, annak kötelező azt takarnia minden 
esetben, még a strandokon és vízpartokon is. Bocs, tesó. 
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�     28.  28.  28.  28.  TÖRVÉNYTÖRVÉNYTÖRVÉNYTÖRVÉNY    �    

Egy tesó időEgy tesó időEgy tesó időEgy tesó időben érteben érteben érteben értesíti tesósíti tesósíti tesósíti tesóját, ha csajját, ha csajját, ha csajját, ha csajboksz boksz boksz boksz 
van kialakulóban.van kialakulóban.van kialakulóban.van kialakulóban.    

    

Egy tesónak kötelessége megfelelő időben szétkürtölnie, hogy fennáll a lehetősége egy 
összecsapásnak két nőnemű egyed között (ez az ún. csajboksz), hogy lehetségessé 
tegye a tesója, vagy tesói számára is, hogy jelen legyenek és megfigyelhessék az ese-
ményt. Az említett tesó köteles használni az összes lehetséges módot, hogy elterjessze 
a hírt. Ez magában foglalja, de nem korlátozódik a: telekommunikációra, oldalba 
bökésre, postagalambokra, fényjelekre, kiáltásra, képeslapokra és telepátiára. 
Amennyiben egy informált tesó képtelen megjelenni a csajboksz helyszínén, az őt 
értesítő tesó felelős azért, hogy dokumentálva legyen a csajbunyó minden fontos 
momentuma képeken, videón, vagy bármilyen egyéb ésszerű módon, amibe nem tar-
tozik bele az előadó tánc és/vagy a pantomim. 
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�     29.  TÖRVÉNY 29.  TÖRVÉNY 29.  TÖRVÉNY 29.  TÖRVÉNY �    

Ha két tesó úgy dönt, hogy ketHa két tesó úgy dönt, hogy ketHa két tesó úgy dönt, hogy ketHa két tesó úgy dönt, hogy kettestestestesben menben menben menben mennek nek nek nek 
moziba, nem választmoziba, nem választmoziba, nem választmoziba, nem választhathathathatnak olyan előanak olyan előanak olyan előanak olyan előadást, dást, dást, dást, 
amely délamely délamely délamely délután 4:40 után kezdőután 4:40 után kezdőután 4:40 után kezdőután 4:40 után kezdődik. Minddik. Minddik. Minddik. Mind----

emelemelemelemellett, legyen bárlett, legyen bárlett, legyen bárlett, legyen bármimimimilyen vonzó is a meglyen vonzó is a meglyen vonzó is a meglyen vonzó is a megtatatata----
kakakakarírírírítás, nem osztás, nem osztás, nem osztás, nem osztoztoztoztozhathathathatnak a popnak a popnak a popnak a popcorcorcorcornon ahenon ahenon ahenon ahe----

lyett, hogy két külön adalyett, hogy két külön adalyett, hogy két külön adalyett, hogy két külön adagot vennének.got vennének.got vennének.got vennének.    
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�     30.  TÖRVÉNY 30.  TÖRVÉNY 30.  TÖRVÉNY 30.  TÖRVÉNY �    

Egy tesó nem járja körbe a bolEgy tesó nem járja körbe a bolEgy tesó nem járja körbe a bolEgy tesó nem járja körbe a boltotototokat, hogy kat, hogy kat, hogy kat, hogy 
összeösszeösszeösszehahahahasonsonsonsonlítsa az árakat.lítsa az árakat.lítsa az árakat.lítsa az árakat.    
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�     31.  TÖRVÉNY 31.  TÖRVÉNY 31.  TÖRVÉNY 31.  TÖRVÉNY �    

Ha egy tesó porHa egy tesó porHa egy tesó porHa egy tesó portyátyátyátyázik, minzik, minzik, minzik, mindig a legdig a legdig a legdig a legdödödödögögögögösebb sebb sebb sebb 
csajra hajt rá előcsajra hajt rá előcsajra hajt rá előcsajra hajt rá először, csak mert soha nem ször, csak mert soha nem ször, csak mert soha nem ször, csak mert soha nem 

lehetlehetlehetlehet    tudni…tudni…tudni…tudni…    

    

AKTUAKTUAKTUAKTUÁÁÁÁLIS DÖGÖS CSAJ RATINLIS DÖGÖS CSAJ RATINLIS DÖGÖS CSAJ RATINLIS DÖGÖS CSAJ RATINGGGG----EKEKEKEK    

1. Fél-ázsiai csajok ↑2 
Multietnikus? 
Multiyesssnikus! 

2. Libanoni lányok ↓1 Libalégyszi lányok! 

3. Politikusok 
lányai 

↓1 
Apuci problémái ≠ 
Apuci problémái 

4. Néma nık ↔ 
Egy dolog biztos: 
nagyon kezesek 

5. Csajok 80-as 
évekbeli 
klippekbıl 

↑112 
Egy Corvette motor-
házán keresztül a 
csúcsra 
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6. Nagyon magas 
csajok 

↑4 
Elérik a mennyezeti 
ventillátort… az ágyból 

7. Sellık ↔ 
Nedvesek. Vadak. 
Csodásak. 

8. Szektában nevelke-
dett csajok 

↑883 Garantált ırült faktor. 

9. Csajok a seregbıl ↓4 
A földre és nyom- 
jatok le nekünk… 
valamit! 

10. Görkoris lányok ↓4 Halálos iram 
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�     33332222.  TÖRVÉNY .  TÖRVÉNY .  TÖRVÉNY .  TÖRVÉNY �    

Egy tesó nem engedi tesóEgy tesó nem engedi tesóEgy tesó nem engedi tesóEgy tesó nem engedi tesójájájájának, hogy megnőnak, hogy megnőnak, hogy megnőnak, hogy megnő----
sülsülsülsüljön, amíg az nincs legjön, amíg az nincs legjön, amíg az nincs legjön, amíg az nincs legalább harminc.alább harminc.alább harminc.alább harminc.    
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�     33.  TÖRVÉNY 33.  TÖRVÉNY 33.  TÖRVÉNY 33.  TÖRVÉNY �    

NyilNyilNyilNyilvávávávános WCnos WCnos WCnos WC----ben egyben egyben egyben egy    tesó (1) egyetesó (1) egyetesó (1) egyetesó (1) egyenenenenesen sen sen sen 
maga elé bámumaga elé bámumaga elé bámumaga elé bámul, miközl, miközl, miközl, miközben a piszoben a piszoben a piszoben a piszoárt árt árt árt 

használja; (2) nem hagyja ki a kötehasználja; (2) nem hagyja ki a kötehasználja; (2) nem hagyja ki a kötehasználja; (2) nem hagyja ki a kötelező meglező meglező meglező meg----
jegyjegyjegyjegyzést “Mi ez, a női WC?”, ha kettőzést “Mi ez, a női WC?”, ha kettőzést “Mi ez, a női WC?”, ha kettőzést “Mi ez, a női WC?”, ha kettőnél több nél több nél több nél több 

haver vár a piszoárra; és (3) meghaver vár a piszoárra; és (3) meghaver vár a piszoárra; és (3) meghaver vár a piszoárra; és (3) megprópróprópróbálja a bálja a bálja a bálja a 
haszhaszhaszhasznált papírnált papírnált papírnált papírtörlőt a kukába hajítörlőt a kukába hajítörlőt a kukába hajítörlőt a kukába hajítani, mint tani, mint tani, mint tani, mint 
egy kosáregy kosáregy kosáregy kosárlablablablabdát… a lepatdát… a lepatdát… a lepatdát… a lepattatatatanónónónóért menni nért menni nért menni nért menni nem em em em 

kötelező.kötelező.kötelező.kötelező.    
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�     34.  TÖRVÉNY 34.  TÖRVÉNY 34.  TÖRVÉNY 34.  TÖRVÉNY �    

Tesók nem léteTesók nem léteTesók nem léteTesók nem létesítsítsítsíthethethethetnek szemnek szemnek szemnek szemkonkonkonkontaktaktaktaktust tust tust tust 
ördögi hárördögi hárördögi hárördögi hármas közben.mas közben.mas közben.mas közben.    
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�     35.  TÖRVÉNY 35.  TÖRVÉNY 35.  TÖRVÉNY 35.  TÖRVÉNY �    

Egy tesó nem kölEgy tesó nem kölEgy tesó nem kölEgy tesó nem kölcsöcsöcsöcsönöz ki csajfilmet.nöz ki csajfilmet.nöz ki csajfilmet.nöz ki csajfilmet.    

    



 
 
 

 
52

�     36 DD36 DD36 DD36 DD----S  TÖRVÉNY S TÖRVÉNY S TÖRVÉNY S TÖRVÉNY �     

Ha női tárHa női tárHa női tárHa női társasasasaságságságságban kérban kérban kérban kérdedededezik, egy tesó minzik, egy tesó minzik, egy tesó minzik, egy tesó minden den den den 
körülkörülkörülkörülmémémémények közöttnyek közöttnyek közöttnyek között    elítéelítéelítéelítélililili    a műmelleket.a műmelleket.a műmelleket.a műmelleket.    

gy nővel folytatott beszélgetés során szóba kerülhetnek a 
szilikon mellek, de nem úgy, ahogy azt szeretnéd. Nem ide-

gen a nőktől, hogy furmányos kérdésekkel próbálják meg 
kiszedni egy tesóból a valódi véleményét a mellnagyobbítással* 
kapcsolatban. És ne ringasd magad abba a tévképzetbe, hogy az 
előre begyakorolt természetes szépségről szóló beszédeddel ki 
tudod magyarázni magad ebből. 

HOGYAN KEZELJÜK A MŰMELL KÉRDÉST 

  

 
Csaj: Urgh, annyira látszik, hogy 

azok nem valódiak. 
Tesó: Tutira. Ami nem természe-

tes, az nem szexi. 
Csaj: Tehát a melleit bámul-

tad, mi? 

                                                
* Nagyobb = jobb 

E
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Csaj: Urgh, annyira látszik, hogy 

azok nem valódiak. 
Tesó: Kié? 
Csaj: Tudod te, kiről beszélek. 
Tesó: Óh. Igen, azok tuti nem 

valódiak. 
Csaj: Tehát a melleit bámul-

tad, mi? 
 

 
Csaj: Urgh, annyira látszik, hogy 

azok nem valódiak. 
Tesó: Dehogy. 
Csaj: Hát akkor meg miért nem 

mész és veszed feleségül??? 
 

� 
Csaj: Urgh, annyira látszik, hogy 

azok nem valódiak. 
Tesó: Nekem fogalmam sincs. 
Csaj: Óh. Hát akkor tudd, 

hogy azok. 
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�     37.  TÖRVÉNY 37.  TÖRVÉNY 37.  TÖRVÉNY 37.  TÖRVÉNY �    

Egy tesó semEgy tesó semEgy tesó semEgy tesó semmimimimilyen helylyen helylyen helylyen helyzetzetzetzetben sem köteben sem köteben sem köteben sem köteles les les les 
kinyitni az ajtkinyitni az ajtkinyitni az ajtkinyitni az ajtót senót senót senót senkikikikinek. Ha a nők képenek. Ha a nők képenek. Ha a nők képenek. Ha a nők képesek sek sek sek 
volvolvolvoltak megtak megtak megtak megalaalaalaalapípípípítani a saját protani a saját protani a saját protani a saját professzifesszifesszifesszioooonánánánális lis lis lis 

kosárkosárkosárkosárlablablablabdadadadalilililigágágágájujujujukat, akkorkat, akkorkat, akkorkat, akkor    az sem jelentaz sem jelentaz sem jelentaz sem jelenthet het het het 
nekik gonnekik gonnekik gonnekik gondotdotdotdot, hogy kinyis, hogy kinyis, hogy kinyis, hogy kinyissák maguksák maguksák maguksák maguknak az nak az nak az nak az 

ajtót. Őszinajtót. Őszinajtót. Őszinajtót. Őszintén, nem olyan nehéz az.tén, nem olyan nehéz az.tén, nem olyan nehéz az.tén, nem olyan nehéz az.    
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�     38.  TÖRVÉNY 38.  TÖRVÉNY 38.  TÖRVÉNY 38.  TÖRVÉNY �    

Egy tesó még haláEgy tesó még haláEgy tesó még haláEgy tesó még halálilililig tartó küzg tartó küzg tartó küzg tartó küzdedededelemlemlemlemben sem ben sem ben sem ben sem 
csap ágyécsap ágyécsap ágyécsap ágyékon egy másik tesót.kon egy másik tesót.kon egy másik tesót.kon egy másik tesót.    
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�     39.  TÖRVÉNY 39.  TÖRVÉNY 39.  TÖRVÉNY 39.  TÖRVÉNY �    

Ha egy tesó megHa egy tesó megHa egy tesó megHa egy tesó megszerzi egy csaj szászerzi egy csaj szászerzi egy csaj szászerzi egy csaj számát, legmát, legmát, legmát, legkekekekeveveveve----
sebb 96 órát vár, mielőtt felhívná.sebb 96 órát vár, mielőtt felhívná.sebb 96 órát vár, mielőtt felhívná.sebb 96 órát vár, mielőtt felhívná.    

    

 

TESÓGÉDLET: 
KÉRDEZD BARNEY BÁCSIT 

K: Össze vagyok zavarodva, ha egy nő meg-
adja nekem a számát, az nem azt jelenti, hogy 
szeretné, ha felhívnám? Akkor miért kell ilyen 
sokat várnom? 

V: TesTesTesTesfláfláfláflációciócióció    — a női nem elvárásainak megmagya-
rázhatatlan növekedése azt illetően, hogy egy 
tesónak hogyan kellene viselkednie. Ha már 
másnap felhívod a nőt, ő elmondja a barátainak, 
hogy már másnap hívtad, és így hamarosan a 
nők világszerte elvárják majd, hogy a pasik már 
másnap hívják őket. Mielőtt észbekapnál, tesók 
szerte a világban kapcsolatokba rekedve találják 
magukat, csak mert te képtelen voltál várni 
kilencvenhat órácskát. 
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K: Oké, vártam kilencvenhat órát. A nap melyik 

részében legcélszerűbb felhívnom? 
V: A délután folyamán. Olyankor nagyobb eséllyel 

tudsz csak a hangpostájával beszélni, ami ugye-
bár kevesebb dumát jelent. Egy kis szerencsével 
akár anélkül is összehozhatsz a csajjal valamit, 
hogy valaha is beszélned kelljen vele. Megjegy-
zés: Soha ne telefonálj este 9 után — a késő este 
szexbarátnők hívásának ideje és csak és kizáró-
lag az övéké. Lásd a 92-es törvényt a 
részletekért. 

 
K: Én mindig azt hallottam, hogy három napig kell 

várni. A Tesó kódex miért négyet határoz meg? 
V: Ha mindig azt hallottad, hogy egy tesónak 

három napig kell várnia a hívás előtt, akkor 
fogadhatsz, hogy ezt a nők is hallották. Az egy 
plusz nappal azt éred el, hogy a csaj különleges-
nek érezze magát. 
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�     40.  TÖRVÉNY 40.  TÖRVÉNY 40.  TÖRVÉNY 40.  TÖRVÉNY �    

Ha egy tesó bejeHa egy tesó bejeHa egy tesó bejeHa egy tesó bejelenti az eljegylenti az eljegylenti az eljegylenti az eljegyzézézézését, tesósét, tesósét, tesósét, tesóiiiinak nak nak nak 
köteköteköteköteleslesleslesséséséségük egy közgük egy közgük egy közgük egy közbebebebelélélélépést renpést renpést renpést rendezni, hogy dezni, hogy dezni, hogy dezni, hogy 
megmegmegmegprópróprópróbálbálbálbálják megják megják megják meggyógyógyógyógyígyígyígyítani. Ezt szétani. Ezt szétani. Ezt szétani. Ezt szélelelelesebb sebb sebb sebb 

körkörkörkörben “legényben “legényben “legényben “legénybúbúbúbúcsú” néven ismerik.csú” néven ismerik.csú” néven ismerik.csú” néven ismerik.    
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�     41.  TÖRVÉNY 41.  TÖRVÉNY 41.  TÖRVÉNY 41.  TÖRVÉNY �    

Egy tesó sohaEgy tesó sohaEgy tesó sohaEgy tesó sohasemsemsemsem    sír.sír.sír.sír.    

KIVÉKIVÉKIVÉKIVÉTETETETELEK:LEK:LEK:LEK:    a Baseball álmok, vagy az ET nézése, valamint 
egy sportlegenda visszavonulásának bejelentése*. 

                                                
* Kizárólag az első visszavonulásra érvényes. 
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�     44442222.  TÖRVÉNY .  TÖRVÉNY .  TÖRVÉNY .  TÖRVÉNY �    

Egy tesó egy máEgy tesó egy máEgy tesó egy máEgy tesó egy másik tesó üdvözsik tesó üdvözsik tesó üdvözsik tesó üdvözlélélélésesesesekor adhat egy kor adhat egy kor adhat egy kor adhat egy 
pacsit, összepacsit, összepacsit, összepacsit, összeütütütütheti vele az öklét, vagy adhat heti vele az öklét, vagy adhat heti vele az öklét, vagy adhat heti vele az öklét, vagy adhat 

neki egy tesóneki egy tesóneki egy tesóneki egy tesólalalalapopopopogagagagatást, de soha nem öleli megtást, de soha nem öleli megtást, de soha nem öleli megtást, de soha nem öleli meg....    

A TESÓLAPOGATÁS KIVITELEZÉSE 

    

Első lépésElső lépésElső lépésElső lépés::::    
Szoros kézfogás 
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Második lépésMásodik lépésMásodik lépésMásodik lépés::::    
Közelhajolni a másikhoz, de 

közben fenntartani a 
biztonságos ágyéktávolságot 

Harmadik lépés:Harmadik lépés:Harmadik lépés:Harmadik lépés:    
Egyetlen lapogatás a másik 

hátán 
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�     43.  TÖRVÉNY 43.  TÖRVÉNY 43.  TÖRVÉNY 43.  TÖRVÉNY �    

Egy tesó minEgy tesó minEgy tesó minEgy tesó mindig szedig szedig szedig szereti a hazáreti a hazáreti a hazáreti a hazáját, kivéveját, kivéveját, kivéveját, kivéve,,,,    ha ha ha ha 
az nem Amerika.az nem Amerika.az nem Amerika.az nem Amerika.    
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�     44.  TÖRVÉNY 44.  TÖRVÉNY 44.  TÖRVÉNY 44.  TÖRVÉNY �    

Egy tesó soha nem ajánlja fel egy másik tesóEgy tesó soha nem ajánlja fel egy másik tesóEgy tesó soha nem ajánlja fel egy másik tesóEgy tesó soha nem ajánlja fel egy másik tesó----
nak, hogy bekeni napolajjal.nak, hogy bekeni napolajjal.nak, hogy bekeni napolajjal.nak, hogy bekeni napolajjal.    

KIVÉKIVÉKIVÉKIVÉTEL:TEL:TEL:TEL: Ha a nevezett tesók az Egyenlítő 7 fokos közelében 
vannak. 
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�     45.  TÖRVÉNY 45.  TÖRVÉNY 45.  TÖRVÉNY 45.  TÖRVÉNY �    

Egy tesó soha nem visel farEgy tesó soha nem visel farEgy tesó soha nem visel farEgy tesó soha nem visel farmert mert mert mert 
sztriptízbárban.sztriptízbárban.sztriptízbárban.sztriptízbárban.    

    

 

 MIÉRT NEM VISEL EGY TESÓ FARMERT 
SZTRIPTÍZBÁRBAN? 

1. A szövetnadrágok zsebei rugalmasabbak és ezáltal 
nagyobb köteg pénzt lehet bennük hordani. 

2. A farmeranyag elüt a klubok leopárd, zebra és egyéb 
afrikai állat mintázatától. 

3. Egy szó, két szótag, három óra a sürgősségin: zipzár. 
4. Ez egy olyan előadás, ami tiszteletet érdemel. Ezek az 

erotikus táncosok magukat nem kímélve gyakorolják 
ezt az igazán kimerítő előadóművészetet. Ugye a 
balettra sem kezeslábasban mész?* 

5. A szövet nem dörzsöli ki a fenekedet. 

    
                                                
* Beugratós kérdés: egy tesó nem néz balettot. 
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�     46.  TÖRVÉNY 46.  TÖRVÉNY 46.  TÖRVÉNY 46.  TÖRVÉNY �    

Ha egy tesó egy olyan férfi melHa egy tesó egy olyan férfi melHa egy tesó egy olyan férfi melHa egy tesó egy olyan férfi mellett ül a lett ül a lett ül a lett ül a 
repülőn, aki be van szorepülőn, aki be van szorepülőn, aki be van szorepülőn, aki be van szorulva a középső ülésre, rulva a középső ülésre, rulva a középső ülésre, rulva a középső ülésre, 

átadja neki a közös karátadja neki a közös karátadja neki a közös karátadja neki a közös karfáfáfáfájuk haszjuk haszjuk haszjuk hasznánánánálalalalatát, tát, tát, tát, 
kivéve, ha azkivéve, ha azkivéve, ha azkivéve, ha az    illető (a) leveillető (a) leveillető (a) leveillető (a) leveszi a cipőjét, (b) szi a cipőjét, (b) szi a cipőjét, (b) szi a cipőjét, (b) 
horhorhorhorkol, (c) egykol, (c) egykol, (c) egykol, (c) egynél többnél többnél többnél többször kéri meg a tesször kéri meg a tesször kéri meg a tesször kéri meg a tesót, ót, ót, ót, 
hogy engedje ki ahogy engedje ki ahogy engedje ki ahogy engedje ki a    WCWCWCWC----re, vagy (d) magáre, vagy (d) magáre, vagy (d) magáre, vagy (d) magához hoz hoz hoz 

veszi a fejveszi a fejveszi a fejveszi a fejhahahahallllllllgagagagatót, miután bejetót, miután bejetót, miután bejetót, miután bejelenlenlenlentettettettették, hogy ték, hogy ték, hogy ték, hogy 
a vetía vetía vetía vetített film a “tett film a “tett film a “tett film a “27 ide27 ide27 ide27 idegen igengen igengen igengen igen” lesz (lásd ” lesz (lásd ” lesz (lásd ” lesz (lásd 

35353535----ös törvény).ös törvény).ös törvény).ös törvény).    
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�     47.  TÖRVÉNY 47.  TÖRVÉNY 47.  TÖRVÉNY 47.  TÖRVÉNY �    

Egy tesó soha nem visel rózsaszínt.Egy tesó soha nem visel rózsaszínt.Egy tesó soha nem visel rózsaszínt.Egy tesó soha nem visel rózsaszínt.    
Még EuróMég EuróMég EuróMég Európápápápábanbanbanban    sem.sem.sem.sem.    
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�     48.  TÖRVÉNY 48.  TÖRVÉNY 48.  TÖRVÉNY 48.  TÖRVÉNY �    

Egy tesó soha nem hozza nyilEgy tesó soha nem hozza nyilEgy tesó soha nem hozza nyilEgy tesó soha nem hozza nyilvávávávánosnosnosnosságra, hogy ságra, hogy ságra, hogy ságra, hogy 
hány csajt dönhány csajt dönhány csajt dönhány csajt döntötttötttötttött    meg.meg.meg.meg.    

FOLYOFOLYOFOLYOFOLYOMÁMÁMÁMÁNYA:NYA:NYA:NYA: Egy tesó azt sem hozza soha nyilvánosságra, 
hogy egy másik tesó hány csajt döntött meg. 

Mikor egy csaj találkozik egy tesóval, három dolgot akar 
megtudni: 

1. Mennyit keres. 
2. Magasabb-e nála. 
3. Hány csajt döntött meg. 

Az első kettőre nyilván rá fog jönni, de egy tesó soha nem vála-
szol a harmadik kérdésre. Amennyiben a tesó kényszerítve érzi 
magát a válaszadásra (például nem lehet szó szexről, amíg szá-
mot nem ad) kiszámolhat egy elfogadhatónak tűnő számot a 
következő formula segítségével. 
 

HÁNY CSAJ MEGDÖNTÉSÉHÁNY CSAJ MEGDÖNTÉSÉHÁNY CSAJ MEGDÖNTÉSÉHÁNY CSAJ MEGDÖNTÉSÉRŐL RŐL RŐL RŐL 
SZÁMOLHAT BE NYUGODTSZÁMOLHAT BE NYUGODTSZÁMOLHAT BE NYUGODTSZÁMOLHAT BE NYUGODT    SZÍVVEL SZÍVVEL SZÍVVEL SZÍVVEL 

EGYEGYEGYEGY    TESÓ?TESÓ?TESÓ?TESÓ? 

n = (a/10+s)0+5 
n = a csajok száma 
a = a tesó kora 
s = az érdeklődő csaj ribiségi faktora (1=apáca, 10=ex apáca) 



 
 
 

 
68

�     49.  TÖRVÉNY 49.  TÖRVÉNY 49.  TÖRVÉNY 49.  TÖRVÉNY �    

Ha valaki megHa valaki megHa valaki megHa valaki megkérkérkérkérdezi: “Szükdezi: “Szükdezi: “Szükdezi: “Szükséséséséged van segítged van segítged van segítged van segít----
ségre?” egy tesó autoségre?” egy tesó autoségre?” egy tesó autoségre?” egy tesó automamamamatitititikukukukusan rávágja “Megsan rávágja “Megsan rávágja “Megsan rávágja “Meg----

ololololdom egyedom egyedom egyedom egyedül” akár képes, akár nem képes dül” akár képes, akár nem képes dül” akár képes, akár nem képes dül” akár képes, akár nem képes 
egyeegyeegyeegyedül megoldani.dül megoldani.dül megoldani.dül megoldani.    

KIVÉKIVÉKIVÉKIVÉTETETETELEK:LEK:LEK:LEK: Egy drága TV cipelése, párhuzamos parkolás 
egy drága autóval, vagy egy drága TV behelyezése egy drága 
autóba. 
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�     50.  TÖRVÉNY 50.  TÖRVÉNY 50.  TÖRVÉNY 50.  TÖRVÉNY �    

Ha egy tesó véletHa egy tesó véletHa egy tesó véletHa egy tesó véletlelelelenül megnül megnül megnül megérinti egy másik tesó érinti egy másik tesó érinti egy másik tesó érinti egy másik tesó 
ágyéágyéágyéágyékát a karkát a karkát a karkát a karjájájájával séta közval séta közval séta közval séta közben, akkor a tesók ben, akkor a tesók ben, akkor a tesók ben, akkor a tesók 

kimonkimonkimonkimondatdatdatdatlan egyezlan egyezlan egyezlan egyezsége szesége szesége szesége szerint mindrint mindrint mindrint mindketketketketten ten ten ten 
haladhaladhaladhaladnak tovább, mintha nak tovább, mintha nak tovább, mintha nak tovább, mintha mi se törmi se törmi se törmi se történtténtténttént    volna.volna.volna.volna.    
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�     51.  TÖRVÉNY 51.  TÖRVÉNY 51.  TÖRVÉNY 51.  TÖRVÉNY �    

Egy tesó előre leelEgy tesó előre leelEgy tesó előre leelEgy tesó előre leellenőrzi tesója vaklenőrzi tesója vaklenőrzi tesója vaklenőrzi tesója vakranranranrandidididiját és ját és ját és ját és 
visszavisszavisszavisszajejejejelez neki fellez neki fellez neki fellez neki felfelé, vagy lefelé mutafelé, vagy lefelé mutafelé, vagy lefelé mutafelé, vagy lefelé mutatott tott tott tott 

hüvelykujjal.hüvelykujjal.hüvelykujjal.hüvelykujjal.    

a nem tudod megkérni egy tesód, hogy előre kikémlelje 
neked a vakrandidat, van egy mód, hogy legalább azt meg-

tudd, mennyire lehet kikapós a csaj — hagyd, hogy ő válassza 
meg a randi helyszínét. 

H
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ÚTMUÚTMUÚTMUÚTMUTATÓ VAKTATÓ VAKTATÓ VAKTATÓ VAKRANDI HELYSZÍNEKHEZRANDI HELYSZÍNEKHEZRANDI HELYSZÍNEKHEZRANDI HELYSZÍNEKHEZ    

A csaj javaslata…A csaj javaslata…A csaj javaslata…A csaj javaslata… KikaKikaKikaKikapóspóspóspósságságságság A csaj várhatólag…A csaj várhatólag…A csaj várhatólag…A csaj várhatólag… 

Táncklub 10 Alulöltözött, fülledt és egy 
szavát sem érteni a hangos 
zenétől. Csillagos ötös. 

Ital egy bárban 7 Maga a szórakozás, vagy 
érzelmileg instabil… akár-
melyik is legyen, ígéretes. 

Drága étterem 3 Maga az unalom. Ha azt 
várja, hogy valaki “megfű-
szerezze a salátáját” és 
“újrahajtogassa a szalvétá-
ját”, akkor az arra utal, 
hogy az ágyban egy fadarab. 

Találkozó a 
szüleivel 

1 Érinthetetlen. De lehet, 
hogy az anyja nem az. 

Minigolf 5 Túlontúl versenyzőtípus, 
vagy leszbikus… és nem a 
dögös fajta leszbikus. 

Templom 0 vagy 10 Házasodni akar, vagy 
bűnbe esni gyónás előtt. 
Pénzfeldobás. 
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    �     52.  TÖRVÉNY 52.  TÖRVÉNY 52.  TÖRVÉNY 52.  TÖRVÉNY �    

Egy tesó nem köteEgy tesó nem köteEgy tesó nem köteEgy tesó nem köteles emléles emléles emléles emlékezni egy másik tesó kezni egy másik tesó kezni egy másik tesó kezni egy másik tesó 
szüszüszüszüleleleletéstéstéstésnapnapnapnapjára, noha egy telejára, noha egy telejára, noha egy telejára, noha egy telefonfonfonfonhíhíhíhívásba vásba vásba vásba 

olyanolyanolyanolyankor valókor valókor valókor valószínűszínűszínűszínűleg nem halnaleg nem halnaleg nem halnaleg nem halna    bele.bele.bele.bele.    
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�     53.  TÖRVÉNY 53.  TÖRVÉNY 53.  TÖRVÉNY 53.  TÖRVÉNY �    

Még aszály ideMég aszály ideMég aszály ideMég aszály idején is,jén is,jén is,jén is,    egy tesó kétegy tesó kétegy tesó kétegy tesó kétszer húzza le szer húzza le szer húzza le szer húzza le 
aaaa    WCWCWCWC----t.t.t.t.    
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�     54.  TÖRVÉNY 54.  TÖRVÉNY 54.  TÖRVÉNY 54.  TÖRVÉNY �    

Egy tesóEgy tesóEgy tesóEgy tesónak kötenak kötenak kötenak köteleslesleslessége buliznisége buliznisége buliznisége bulizni        menni a tesómenni a tesómenni a tesómenni a tesóiiii----
val, Szent Patty Napon és egyéb hivval, Szent Patty Napon és egyéb hivval, Szent Patty Napon és egyéb hivval, Szent Patty Napon és egyéb hivaaaatatatatalos tesó los tesó los tesó los tesó 
ünneünneünneünnepekpekpekpekkor, úgymint Halkor, úgymint Halkor, úgymint Halkor, úgymint Hallolololoween, Szilween, Szilween, Szilween, Szilveszveszveszveszterterterter    

és a Kétés a Kétés a Kétés a Kétségségségségbebebebeesés napja (febesés napja (febesés napja (febesés napja (februárruárruárruár    13.)13.)13.)13.)    

    

TESÓTESÓTESÓTESÓÉTAÉTAÉTAÉTA    SSSSAROKAROKAROKAROK    

Volt egy lányka, kinek hona Killarney, 
Ígérte egy úrnak, kinek neve Arnie, 

Örökké az övé lesz, 
De mily hazugság volt ez, 

Az éjjel csak azt tudta, hogy “O’Barney” 
 

Szerettem egy csajt, kit úgy hívtak Pam, 
A családja képeit mutatta nekem, 

Cicája helyeske, 
De anyja fertelem, 

Ezért hát dobtam ott helyben. 
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�     55.  TÖRVÉNY 55.  TÖRVÉNY 55.  TÖRVÉNY 55.  TÖRVÉNY �    

Még egy olyan vészMég egy olyan vészMég egy olyan vészMég egy olyan vészhelyhelyhelyhelyzetzetzetzetben isben isben isben is,,,,    amelyamelyamelyamelyben ben ben ben 
érszoérszoérszoérszorírírírítóra van szüktóra van szüktóra van szüktóra van szükség, egy tesó soha nem kér ség, egy tesó soha nem kér ség, egy tesó soha nem kér ség, egy tesó soha nem kér 
és nem is ad kölés nem is ad kölés nem is ad kölés nem is ad kölcsön ruhát egy másik tesónak.csön ruhát egy másik tesónak.csön ruhát egy másik tesónak.csön ruhát egy másik tesónak.    
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�     56.  TÖRVÉNY 56.  TÖRVÉNY 56.  TÖRVÉNY 56.  TÖRVÉNY �    

Egy tesónak köEgy tesónak köEgy tesónak köEgy tesónak kötelessége értesítenie egy másik telessége értesítenie egy másik telessége értesítenie egy másik telessége értesítenie egy másik 
tesót, ha egy bulin a Tesó/Csaj együttható 1:1 tesót, ha egy bulin a Tesó/Csaj együttható 1:1 tesót, ha egy bulin a Tesó/Csaj együttható 1:1 tesót, ha egy bulin a Tesó/Csaj együttható 1:1 

alá esik. Mindamellett a Tesfláció alá esik. Mindamellett a Tesfláció alá esik. Mindamellett a Tesfláció alá esik. Mindamellett a Tesfláció 
elkerülésének érdekében egy tesó kizárólag elkerülésének érdekében egy tesó kizárólag elkerülésének érdekében egy tesó kizárólag elkerülésének érdekében egy tesó kizárólag 

egyetlen tesót értesíthet. Továbbá egy tesó nem egyetlen tesót értesíthet. Továbbá egy tesó nem egyetlen tesót értesíthet. Továbbá egy tesó nem egyetlen tesót értesíthet. Továbbá egy tesó nem 
számolhat a buli, vagy rendezvény várható számolhat a buli, vagy rendezvény várható számolhat a buli, vagy rendezvény várható számolhat a buli, vagy rendezvény várható 

Tesó/CsajTesó/CsajTesó/CsajTesó/Csaj    együtthatójával anélkül, hogy előbb együtthatójával anélkül, hogy előbb együtthatójával anélkül, hogy előbb együtthatójával anélkül, hogy előbb 
felderítené az aktuális együtthatót.felderítené az aktuális együtthatót.felderítené az aktuális együtthatót.felderítené az aktuális együtthatót.    
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�     57.  TÖRVÉNY 57.  TÖRVÉNY 57.  TÖRVÉNY 57.  TÖRVÉNY �    

Egy tesó soha nem árulja el egy sportEgy tesó soha nem árulja el egy sportEgy tesó soha nem árulja el egy sportEgy tesó soha nem árulja el egy sporteseeseeseesemény mény mény mény 
erederederederedméméméménynynynyét egy másik tesóét egy másik tesóét egy másik tesóét egy másik tesónak, kivévenak, kivévenak, kivévenak, kivéve,,,,    ha az ha az ha az ha az 

háromháromháromháromszor is megszor is megszor is megszor is megerőerőerőerősísísísítette, hogy haltette, hogy haltette, hogy haltette, hogy hallani lani lani lani 
akarja.akarja.akarja.akarja.    
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�     58.  TÖRVÉNY 58.  TÖRVÉNY 58.  TÖRVÉNY 58.  TÖRVÉNY �    

Egy tesó nem növeszt bajuszt.Egy tesó nem növeszt bajuszt.Egy tesó nem növeszt bajuszt.Egy tesó nem növeszt bajuszt.    

KIVÉKIVÉKIVÉKIVÉTEL:TEL:TEL:TEL: Borotválkozás közben megengedett egy tesó szá-
mára, hogy meghagyja a bajuszt a borotválkozás végéig, 
amennyiben ideiglenesen különböző arcszőrzet típusokkal 
kísérletezik. 
 
KIVÉKIVÉKIVÉKIVÉTEL:TEL:TEL:TEL: Tom Selleck 
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�     59.  TÖRVÉNY 59.  TÖRVÉNY 59.  TÖRVÉNY 59.  TÖRVÉNY �    

Egy tesó minEgy tesó minEgy tesó minEgy tesó mindig letedig letedig letedig leteszi tesószi tesószi tesószi tesójájájájáért az óvadéért az óvadéért az óvadéért az óvadékot, kot, kot, kot, 
kivéve,kivéve,kivéve,kivéve,    ha az másik államha az másik államha az másik államha az másik államban van, vagy ban van, vagy ban van, vagy ban van, vagy 

mondmondmondmondjuk az összeg eszelőjuk az összeg eszelőjuk az összeg eszelőjuk az összeg eszelősensensensen    nagy.nagy.nagy.nagy.    

    

  
MIKOR TEKINTHETŐ AZ MIKOR TEKINTHETŐ AZ MIKOR TEKINTHETŐ AZ MIKOR TEKINTHETŐ AZ ÓVADÉK ÓVADÉK ÓVADÉK ÓVADÉK 

ESZELŐSEN NAGYNAK?ESZELŐSEN NAGYNAK?ESZELŐSEN NAGYNAK?ESZELŐSEN NAGYNAK?    
 

Eszelősen nagy óvadék > (Évek száma, mióta tesók vagytok)x100$ 
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�     60.  TÖRVÉNY 60.  TÖRVÉNY 60.  TÖRVÉNY 60.  TÖRVÉNY �    

Egy tesó tiszEgy tesó tiszEgy tesó tiszEgy tesó tiszteli apját és anyteli apját és anyteli apját és anyteli apját és anyját, amiját, amiját, amiját, amiért ők is ért ők is ért ők is ért ők is 
volvolvolvoltak tesó és csaj egytak tesó és csaj egytak tesó és csaj egytak tesó és csaj egykor. Mindkor. Mindkor. Mindkor. Mindazonazonazonazonáláláláltal egy tal egy tal egy tal egy 
tesó soha nem gontesó soha nem gontesó soha nem gontesó soha nem gondol dol dol dol rájuk ilyen formában.rájuk ilyen formában.rájuk ilyen formában.rájuk ilyen formában.    
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�     61.  TÖRVÉNY 61.  TÖRVÉNY 61.  TÖRVÉNY 61.  TÖRVÉNY �    

Ha egy tesóHa egy tesóHa egy tesóHa egy tesónak bárnak bárnak bárnak bármimimimilyen okból tudolyen okból tudolyen okból tudolyen okból tudomámámámására sára sára sára 
jut egy másik tesó évforjut egy másik tesó évforjut egy másik tesó évforjut egy másik tesó évfordudududulója egy csajlója egy csajlója egy csajlója egy csajjal, kötejal, kötejal, kötejal, köte----
leslesleslessége minsége minsége minsége mindent megdent megdent megdent megtenni, hogy ezt az infortenni, hogy ezt az infortenni, hogy ezt az infortenni, hogy ezt az infor----
mámámámációt tesója tudociót tesója tudociót tesója tudociót tesója tudomámámámására hozza, fügsára hozza, fügsára hozza, fügsára hozza, függetgetgetgetlelelelenül nül nül nül 

attól, hogy szeattól, hogy szeattól, hogy szeattól, hogy szerintrintrintrinte az adott tesó tisze az adott tesó tisze az adott tesó tisze az adott tesó tisztátátátában ban ban ban 
vanvanvanvan----e a dologgal.e a dologgal.e a dologgal.e a dologgal.    

 csajoknak láthatóan nem a Mardi Gras, az NFL draft és az 
új fürdőruhakollekció megjelenése jelentik a rendes évi 

megünnepelendő eseményeket. Ennek okát én sem értem, de 
azt tudom, hogy amennyiben tartósabb kapcsolatba kerülsz egy 
nővel, mint egy néhanapján lezavart gyors menet (ami egyéb-
ként határozottan ellenjavallt), akkor képesnek kell lenned 
emlékezni az év néhány napjára hozzávetőleges pontossággal. 

A
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NAPOKNAPOKNAPOKNAPOK,,,,    AMIKET A CSAJOK FONTAMIKET A CSAJOK FONTAMIKET A CSAJOK FONTAMIKET A CSAJOK FONTOSNAK OSNAK OSNAK OSNAK 
TALÁLNAKTALÁLNAKTALÁLNAKTALÁLNAK    

    
ALKALOMALKALOMALKALOMALKALOM DÁTUMDÁTUMDÁTUMDÁTUM A CSAJ A CSAJ A CSAJ A CSAJ 

EMLÉKEZEMLÉKEZEMLÉKEZEMLÉKEZTTTTET RÁ…ET RÁ…ET RÁ…ET RÁ… 

A születésnapja ____/__/__ 
azzal, hogy három héttel 
korábban rámutat egy 
ékszerre 

Az első randi 
évfordulója 

____/__/__ 
azzal, hogy boldog a 
napján 

Házassági 
évforduló 

____/__/__ 
azzal, hogy dühös a 
másnapján 

A gyerek 
születésnapja 

____/__/__ a válóperes tárgyaláson 

Grace klinika 
szezonpremier 

____/__/__ egy rájátszás meccs felénél 
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�     62.  TÖRVÉNY 62.  TÖRVÉNY 62.  TÖRVÉNY 62.  TÖRVÉNY �    

Abban az Abban az Abban az Abban az esetben,esetben,esetben,esetben,    ha két tesó ugyanha két tesó ugyanha két tesó ugyanha két tesó ugyanazt a csajt azt a csajt azt a csajt azt a csajt 
veszi célba, az a tesó viheti haza, aki előveszi célba, az a tesó viheti haza, aki előveszi célba, az a tesó viheti haza, aki előveszi célba, az a tesó viheti haza, aki először ször ször ször 

stopstopstopstoppolta le. Ha mindpolta le. Ha mindpolta le. Ha mindpolta le. Ha mindketketketketten egyten egyten egyten egyszerre stopszerre stopszerre stopszerre stoppolpolpolpol----
ják le, az a tesó a befutó, aki előják le, az a tesó a befutó, aki előják le, az a tesó a befutó, aki előják le, az a tesó a befutó, aki először száször száször száször számol el mol el mol el mol el 

hanhanhanhangogogogosan tízig. Ha mindsan tízig. Ha mindsan tízig. Ha mindsan tízig. Ha mindketketketketten egyten egyten egyten egyszerre szerre szerre szerre 
mondmondmondmondják ki a tízet, az a tesó nyer, aki a legják ki a tízet, az a tesó nyer, aki a legják ki a tízet, az a tesó nyer, aki a legják ki a tízet, az a tesó nyer, aki a leg----
utolsó kört fizette. Ha még nem törutolsó kört fizette. Ha még nem törutolsó kört fizette. Ha még nem törutolsó kört fizette. Ha még nem történt italtént italtént italtént ital----

renrenrenrendedededelés, a magalés, a magalés, a magalés, a magasabb tesóé a csaj.sabb tesóé a csaj.sabb tesóé a csaj.sabb tesóé a csaj.    Ha mindHa mindHa mindHa mindkét két két két 
tesó ugyantesó ugyantesó ugyantesó ugyanolyan magas, az viheti haza a csajt, olyan magas, az viheti haza a csajt, olyan magas, az viheti haza a csajt, olyan magas, az viheti haza a csajt, 
akiakiakiakinél régebnél régebnél régebnél régebben tart ben tart ben tart ben tart az az az az aszályaszályaszályaszály. Amennyi. Amennyi. Amennyi. Amennyiben ben ben ben 

az aszály azoaz aszály azoaz aszály azoaz aszály azonos hosszúnos hosszúnos hosszúnos hosszúságú, egy diszkságú, egy diszkságú, egy diszkságú, egy diszkrét rét rét rét 
parti parti parti parti TeskőTeskőTeskőTeskő----papírpapírpapírpapír----ollóollóollóolló****    hatáhatáhatáhatározza meg, hogy rozza meg, hogy rozza meg, hogy rozza meg, hogy 
ki a befutó, felki a befutó, felki a befutó, felki a befutó, feltéve, hogy a csaj még a helytéve, hogy a csaj még a helytéve, hogy a csaj még a helytéve, hogy a csaj még a helyszíszíszíszí----

nen tartónen tartónen tartónen tartózkodik.zkodik.zkodik.zkodik.

                                                
****    Kő-papír-olló tesók számára 
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�     63.  TÖRVÉNY 63.  TÖRVÉNY 63.  TÖRVÉNY 63.  TÖRVÉNY �    

Egy Egy Egy Egy tesó,tesó,tesó,tesó,    amiamiamiamikor csak lehetkor csak lehetkor csak lehetkor csak lehetséséséséges védelges védelges védelges védelmet bizmet bizmet bizmet biz----
totototosít tesójának.sít tesójának.sít tesójának.sít tesójának.    

 TesóvTesóvTesóvTesóvszerszerszerszer a tartópillére  — vagyis pontosabban a tartópil-
lér latexből készült védőburka — a tesó életformának. Bár 

egy tesó nem tartozik sem törvényes, sem anyagi felelősséggel, 
ha nem sikerülne biztosítania a védelmet, nem kizárt, hogy mar-
dosó bűntudatot érezne, miután az ő tesóját megfertőzte valami 
betegség, melyek közül sok akár az élete végéig kísérheti az 
embert, mint például mikor egy tesónak gyereke lesz. 

Abban az esetben, ha egy tesó észreveszi, hogy híján van a nemi betegség ellen védőöltözéknek, 
ami nélkül képtelenség egy közösülést biztonságos és kielégítő módon kivitelezni, akkor joga van 
elvárni tesójától, hogy az megtegyen minden tőle telhetőt, vagy talán még annál is többet, hogy 
biztosítsa a fent említett védőöltözéket megfelelő időben és diszkrécióval. Mikor egy tesó jelzi 
szükségét az előre megbeszélt kódszavakkal és/vagy gesztussal, tesója értelemszerűen felhagy az 
összes pillanatnyi tevékenységével (kivételt képez ez alól, ha ő maga is közösül éppen — ebben 
az esetben a tesó megfogadja, hogy végez, amilyen gyorsan csak lehet), hogy biztosíthassa a szük-
séges felszerelést tesójának a szükséges helyszínen. Egy tesónak kötelessége az elérhető leggyor-
sabb utazási módot kell választania, miközben tesója megsegítésére siet, ez azonban semmilyen 
körülmények között nem tartalmazhat kerékpárt* mivel az nemcsak hogy megalázó, de igen 
nagy kockázatot jelent a perineumra — az egy szövet veszélyes közelségben a szexuális szervek-
hez. Abban az esetben, ha állami, szövetségi, nemzetközi, vagy galaktikus törvény megszegésre 
kerül, legyen az veszélyeztetés, durva gyorshajtás és/vagy légijármű eltulajdonítása, az első tesó 
értelemszerűen magára vállal minden bírságot és büntetést. Mindamellett bárminemű okozott 
kár a második tesót terheli, a Tesó tesót mosTesó tesót mosTesó tesót mosTesó tesót mos jegyében. Miután megérkezett az első tesó tartóz-
kodási helyére, a második tesó teljes diszkrécióval köteles eljárni, tehát nem zavarhatja meg az 
első tesó “rizsázását”, vagy TesármTesármTesármTesármjátjátjátját. Amint az első tesó el lett látva a szükséges védekező 
eszköz(ökk)el, TesólTesólTesólTesól jájájájárásrásrásrás befejezettnek tekinthető, lezárva a szokásos, de ez esetben hangtalan 
pacsival. Ezzel a néma rituáléval a felek megegyeznek, hogy ezt az esetet soha többé nem említik 
meg, kivéve, ha egy király sztori részét képezi. 

*Kivételt képeznek ez alól az olyan helyek, ahol a kerékpár az egyetlen elérhető közlekedési esz-
köz, mint például Dél-kelet Ázsia, vagy Arkansas, meg az ilyenek.

A
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�     64.  TÖRVÉNY 64.  TÖRVÉNY 64.  TÖRVÉNY 64.  TÖRVÉNY �    

Egy tesóEgy tesóEgy tesóEgy tesónak kötenak kötenak kötenak köteleslesleslessége bizsége bizsége bizsége biztotototosísísísítani tesója szátani tesója szátani tesója szátani tesója szá----
mára is jegyet egy esemára is jegyet egy esemára is jegyet egy esemára is jegyet egy eseményre, amennyiményre, amennyiményre, amennyiményre, amennyiben az ben az ben az ben az 

emlíemlíemlíemlített esetett esetett esetett esemény egy playoff mény egy playoff mény egy playoff mény egy playoff meccs,meccs,meccs,meccs,    ameameameamelyen alyen alyen alyen az z z z 
utóbbi tesó kedutóbbi tesó kedutóbbi tesó kedutóbbi tesó kedvenc csavenc csavenc csavenc csapapapapatatatata    is játszik.is játszik.is játszik.is játszik.    
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�     65.  TÖRVÉNY 65.  TÖRVÉNY 65.  TÖRVÉNY 65.  TÖRVÉNY �    

Egy tesóEgy tesóEgy tesóEgy tesónak minnak minnak minnak mindig kötedig kötedig kötedig köteleslesleslessége viszosége viszosége viszosége viszonoznoznoznoznia a nia a nia a nia a 
kört, mikor tesókört, mikor tesókört, mikor tesókört, mikor tesóiiiival italozval italozval italozval italozik.ik.ik.ik.    

KIVÉKIVÉKIVÉKIVÉTEL:TEL:TEL:TEL: Egy tesó mentesül a szabály alól, ha tesója olyan 
italt rendel, amiben ernyő van. 
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�     66.  TÖRVÉNY 66.  TÖRVÉNY 66.  TÖRVÉNY 66.  TÖRVÉNY �    

Ha egy tesó szenHa egy tesó szenHa egy tesó szenHa egy tesó szenved kapved kapved kapved kapcsocsocsocsolalalalatátátátának végnak végnak végnak végérérérérvényű vényű vényű vényű 
megmegmegmegszaszaszaszakakakakadádádádásásásásától egy hölgytól egy hölgytól egy hölgytól egy hölgyisisisismerőmerőmerőmerősésésésével, a tesói vel, a tesói vel, a tesói vel, a tesói 

nem nynem nynem nynem nyújtújtújtújthathathathatnak neki töbnak neki töbnak neki töbnak neki többet, mint egy bet, mint egy bet, mint egy bet, mint egy 
elereszelereszelereszeleresztett “Ez szített “Ez szített “Ez szített “Ez szívás, ember” és jó néhány vás, ember” és jó néhány vás, ember” és jó néhány vás, ember” és jó néhány 

adag sör. Elkeadag sör. Elkeadag sör. Elkeadag sör. Elkerürürürülendő még az esélendő még az esélendő még az esélendő még az esélyét is lyét is lyét is lyét is bárbárbárbármimimimi----
nemű kínos pilnemű kínos pilnemű kínos pilnemű kínos pillalalalanatnatnatnatnak a jövőnak a jövőnak a jövőnak a jövőben, a tesóben, a tesóben, a tesóben, a tesóiiiinak nak nak nak 

tartartartartóztóztóztózkodkodkodkodniuk kell minniuk kell minniuk kell minniuk kell minden nemű pejoden nemű pejoden nemű pejoden nemű pejorarararatív tív tív tív 
megmegmegmegjegyjegyjegyjegyzéstől az emlízéstől az emlízéstől az emlízéstől az említettettettett hölggyel kapt hölggyel kapt hölggyel kapt hölggyel kapcsocsocsocsolatlatlatlat----

banbanbanban    ———— legye legye legye legyennnnek azok akár megek azok akár megek azok akár megek azok akár megérérérérdedededemelmelmelmeltek tek tek tek 
akár nemakár nemakár nemakár nem    ———— leg leg leg legalább három halább három halább három halább három hónaónaónaónapig, amipig, amipig, amipig, amikor kor kor kor 

is a visszais a visszais a visszais a visszatétététérési kapu már végrési kapu már végrési kapu már végrési kapu már végképp bezárul.képp bezárul.képp bezárul.képp bezárul.    
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�     67.  TÖRVÉNY 67.  TÖRVÉNY 67.  TÖRVÉNY 67.  TÖRVÉNY �    

AmennyiAmennyiAmennyiAmennyiben egy tesó egy parben egy tesó egy parben egy tesó egy parben egy tesó egy partin feltin feltin feltin felkap egy kap egy kap egy kap egy 
gitárt és játgitárt és játgitárt és játgitárt és játszani szani szani szani kezdkezdkezdkezd    rajta, terajta, terajta, terajta, tesósósósójájájájának jeleznak jeleznak jeleznak jeleznie nie nie nie 

kell, hogy kell, hogy kell, hogy kell, hogy ez bizony nagy lámaság.ez bizony nagy lámaság.ez bizony nagy lámaság.ez bizony nagy lámaság.    
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�     68.  TÖRVÉNY 68.  TÖRVÉNY 68.  TÖRVÉNY 68.  TÖRVÉNY �    

Ha egy tesóHa egy tesóHa egy tesóHa egy tesónak jó szénak jó szénak jó szénak jó széririririája van, egy másik tesóája van, egy másik tesóája van, egy másik tesóája van, egy másik tesó----
nak kötenak kötenak kötenak köteleslesleslessége minsége minsége minsége mindent megdent megdent megdent megtenni, hogy előtenni, hogy előtenni, hogy előtenni, hogy elősesesese----
gítse annak fenngítse annak fenngítse annak fenngítse annak fenntartartartartátátátását, még abban az esetsát, még abban az esetsát, még abban az esetsát, még abban az eset----
ben is, ha ezzel saját rekordben is, ha ezzel saját rekordben is, ha ezzel saját rekordben is, ha ezzel saját rekordját veját veját veját veszészészészélyezlyezlyezlyezteti, teti, teti, teti, 
hiányhiányhiányhiányzik a munzik a munzik a munzik a munkákákákából, vagy úgy adóból, vagy úgy adóból, vagy úgy adóból, vagy úgy adódik, hogy dik, hogy dik, hogy dik, hogy 
félelfélelfélelfélelmet keltve el kell hitetmet keltve el kell hitetmet keltve el kell hitetmet keltve el kell hitetnie valanie valanie valanie valakikikikivel, hogy vel, hogy vel, hogy vel, hogy 

a világa világa világa világvége valóságos.vége valóságos.vége valóságos.vége valóságos.    

KIVÉKIVÉKIVÉKIVÉTEL:TEL:TEL:TEL: az aszályaszályaszályaszály üti a jó szériát. 
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�     69.  TÖRVÉNY 69.  TÖRVÉNY 69.  TÖRVÉNY 69.  TÖRVÉNY �    

SzeSzeSzeSzerinrinrinrinted?ted?ted?ted?    
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�     70.  TÖRVÉNY 70.  TÖRVÉNY 70.  TÖRVÉNY 70.  TÖRVÉNY �    

Egy tesó minEgy tesó minEgy tesó minEgy tesó mindig kividig kividig kividig kiviszi tesószi tesószi tesószi tesóját a repülőját a repülőját a repülőját a repülőtérre, térre, térre, térre, 
vagy kimegy elé, hogy felvagy kimegy elé, hogy felvagy kimegy elé, hogy felvagy kimegy elé, hogy felvevevevegye, de sohagye, de sohagye, de sohagye, de sohasem sem sem sem 

teszi meg mindteszi meg mindteszi meg mindteszi meg mindkettőt egy utakettőt egy utakettőt egy utakettőt egy utazászászászásnál. Emelnál. Emelnál. Emelnál. Emellett lett lett lett 
nem várnem várnem várnem várható el tőle, hogy időható el tőle, hogy időható el tőle, hogy időható el tőle, hogy időben érkezben érkezben érkezben érkezzen, zen, zen, zen, 

segítsegítsegítsegítsen cipelni a poggyásen cipelni a poggyásen cipelni a poggyásen cipelni a poggyászoszoszoszokat, vagy érdeklődkat, vagy érdeklődkat, vagy érdeklődkat, vagy érdeklőd----
jön tesója útjájön tesója útjájön tesója útjájön tesója útjával, vagy az áltaval, vagy az áltaval, vagy az áltaval, vagy az általálálálános köznos köznos köznos közérérérérzezezeze----

tétététével kapcsolatban.vel kapcsolatban.vel kapcsolatban.vel kapcsolatban.    
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�     77771111.  TÖRVÉNY .  TÖRVÉNY .  TÖRVÉNY .  TÖRVÉNY �    

Hogy tekinHogy tekinHogy tekinHogy tekintettettettettel legyen a világ tesótel legyen a világ tesótel legyen a világ tesótel legyen a világ tesóira, egy tesó ira, egy tesó ira, egy tesó ira, egy tesó 
soha nem visz magásoha nem visz magásoha nem visz magásoha nem visz magával kettőval kettőval kettőval kettőnél több tesót egy nél több tesót egy nél több tesót egy nél több tesót egy 

buliba.buliba.buliba.buliba.    

    

HÁROM TESÓ KIRÁLYHÁROM TESÓ KIRÁLYHÁROM TESÓ KIRÁLYHÁROM TESÓ KIRÁLY    
A három amígo 
A három testőr 
 
A The Police 
Az Apollo 13 asztronautái 
A Genesis 
(Kivétel: a Hanson testvérek) 

NNNNÉGY TESÓÉGY TESÓÉGY TESÓÉGY TESÓ    GÁZGÁZGÁZGÁZ    
A Rushmore-hegy 
A Fantasztikus négyes 

(a film verzió) 
A The Monkees 
Olimpiai bobcsapat 
Michael Jordan csapattársai 
(Kivétel: a Beatles) 
 

    
TESÓTESÓTESÓTESÓÉTAÉTAÉTAÉTA    SAROKSAROKSAROKSAROK    

 
Egy tesó egymagában mit sem ér, 

Egy másik tesó kell, mint támaszték, 
Egy harmadik, s a csapat végre kész, 
De egy negyedik több mint a szükség. 
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�     77772222.  TÖRVÉNY .  TÖRVÉNY .  TÖRVÉNY .  TÖRVÉNY �    

Egy tesó soha nem végez helyesírásEgy tesó soha nem végez helyesírásEgy tesó soha nem végez helyesírásEgy tesó soha nem végez helyesírás----ellenőrzést.ellenőrzést.ellenőrzést.ellenőrzést.    
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�     77773333.  TÖRVÉNY .  TÖRVÉNY .  TÖRVÉNY .  TÖRVÉNY �    

Mikor egy csoMikor egy csoMikor egy csoMikor egy csoportportportportnyi tesó egy éttenyi tesó egy éttenyi tesó egy éttenyi tesó egy étteremremremremben van, ben van, ben van, ben van, 
a hagyoa hagyoa hagyoa hagyomámámámányok szenyok szenyok szenyok szerint mindrint mindrint mindrint mindannyian felannyian felannyian felannyian fel----

ajánlajánlajánlajánlják, hogy fizeják, hogy fizeják, hogy fizeják, hogy fizetik a számtik a számtik a számtik a számlát, füglát, füglát, füglát, függetgetgetgetlelelelenül nül nül nül 
attól, hogy az anyagi helyattól, hogy az anyagi helyattól, hogy az anyagi helyattól, hogy az anyagi helyzezezezetük megengeditük megengeditük megengeditük megengedi----e.e.e.e.    
Mikor végül a csoMikor végül a csoMikor végül a csoMikor végül a csoport úgy dönt. hogy elosztja port úgy dönt. hogy elosztja port úgy dönt. hogy elosztja port úgy dönt. hogy elosztja 
a száma száma száma számlát, minlát, minlát, minlát, minden tesó szoden tesó szoden tesó szoden tesó szomomomomorúrúrúrúnak mutatja nak mutatja nak mutatja nak mutatja 

magát ahemagát ahemagát ahemagát ahelyett, hogy látlyett, hogy látlyett, hogy látlyett, hogy látváváváványonyonyonyosan san san san 
megkönnyebbülne.megkönnyebbülne.megkönnyebbülne.megkönnyebbülne.    
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�     77774444.  TÖRVÉNY .  TÖRVÉNY .  TÖRVÉNY .  TÖRVÉNY �    

Piros lámPiros lámPiros lámPiros lámpápápápánál egy tesó amennyire csak nál egy tesó amennyire csak nál egy tesó amennyire csak nál egy tesó amennyire csak lehet,lehet,lehet,lehet,    
kicenkicenkicenkicentizi az előtte álló autó löktizi az előtte álló autó löktizi az előtte álló autó löktizi az előtte álló autó lökháháháhárírírírítótótótóját és ját és ját és ját és 

aztán azonaztán azonaztán azonaztán azonnal dudál, amint a lámpa zöldre nal dudál, amint a lámpa zöldre nal dudál, amint a lámpa zöldre nal dudál, amint a lámpa zöldre 
vált. Ily módon egy több autóvált. Ily módon egy több autóvált. Ily módon egy több autóvált. Ily módon egy több autóval hátval hátval hátval hátrébb álló rébb álló rébb álló rébb álló 
tesótesótesótesónak nagyobb esénak nagyobb esénak nagyobb esénak nagyobb esélye nyílye nyílye nyílye nyílik, hogy átérlik, hogy átérlik, hogy átérlik, hogy átérjen a jen a jen a jen a 

kereszkereszkereszkeresztezőtezőtezőteződédédédésen, mielőtt a lámpa ismét pirosra sen, mielőtt a lámpa ismét pirosra sen, mielőtt a lámpa ismét pirosra sen, mielőtt a lámpa ismét pirosra 
vált.vált.vált.vált.    
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�     77775555.  TÖRVÉNY .  TÖRVÉNY .  TÖRVÉNY .  TÖRVÉNY �    

Egy tesó autoEgy tesó autoEgy tesó autoEgy tesó automamamamatitititikukukukusan felsan felsan felsan feljajajajavítja tesója munvítja tesója munvítja tesója munvítja tesója mun----
kákákákájájájájának leírának leírának leírának leírását, mikor bemusát, mikor bemusát, mikor bemusát, mikor bemutatja őt egy tatja őt egy tatja őt egy tatja őt egy 

csajnak.csajnak.csajnak.csajnak.    

 csajok szeretik rugalmasan kezelni a valóságot a korukkal, 
szexuális étvágyukkal és néha — vastag smink és ügyes 

fehérneműk segítségével — még a külsejükkel kapcsolatban is. 
Ilyen formán nem tisztességtelen egy tesótól, ha eltúlozza a való-
ságot, mikor a hivahivahivahivatesótesótesótesójáról kérdezik. Mondhatjuk úgy is: egy 
tesó karrierje olyan egy csajnak, mint egy csaj melle egy tesónak. 
 

HOGYHOGYHOGYHOGYANANANAN    TALÁLJ KITALÁLJ KITALÁLJ KITALÁLJ KI    MUNKÁTMUNKÁTMUNKÁTMUNKÁT,,,,    AMITŐL A AMITŐL A AMITŐL A AMITŐL A 
CSAJOK BEINDULNAKCSAJOK BEINDULNAKCSAJOK BEINDULNAKCSAJOK BEINDULNAK 

 

UNIVERZÁLIS CSAJ UNIVERZÁLIS CSAJ UNIVERZÁLIS CSAJ UNIVERZÁLIS CSAJ 
ÉRDEKLŐDÉSI KÖRÖKÉRDEKLŐDÉSI KÖRÖKÉRDEKLŐDÉSI KÖRÖKÉRDEKLŐDÉSI KÖRÖK    

A TE MUNKÁDA TE MUNKÁDA TE MUNKÁDA TE MUNKÁD    

 

“Én találtam fel a 
gardróbszobát.” 

A
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UNIVERZÁLIS CSAJ UNIVERZÁLIS CSAJ UNIVERZÁLIS CSAJ UNIVERZÁLIS CSAJ 
ÉRDEKLŐDÉSI KÖRÖKÉRDEKLŐDÉSI KÖRÖKÉRDEKLŐDÉSI KÖRÖKÉRDEKLŐDÉSI KÖRÖK    

A TE MUNKÁDA TE MUNKÁDA TE MUNKÁDA TE MUNKÁD    

 

“Én egy erős testfel-
építésű jégkrémmág-

nás vagyok.” 

 

“Cipőket tervezek 
cukorbeteg 
cicáknak.” 
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�     77776666.  TÖRVÉNY .  TÖRVÉNY .  TÖRVÉNY .  TÖRVÉNY �    

Ha egy tesó más tesók előtt beszél teleHa egy tesó más tesók előtt beszél teleHa egy tesó más tesók előtt beszél teleHa egy tesó más tesók előtt beszél telefofofofonon egy non egy non egy non egy 
csajcsajcsajcsajjal és bárjal és bárjal és bárjal és bármimimimilyen okból azt kívánja neki lyen okból azt kívánja neki lyen okból azt kívánja neki lyen okból azt kívánja neki 
monmonmonmondani, hogy “Szedani, hogy “Szedani, hogy “Szedani, hogy “Szeretretretretlek”lek”lek”lek”,,,,    előelőelőelőször ki kell ször ki kell ször ki kell ször ki kell 

kéredzkéredzkéredzkéredzkedkedkedkednie a helyinie a helyinie a helyinie a helyiségségségségből, vagy köteből, vagy köteből, vagy köteből, vagy köteles Barry les Barry les Barry les Barry 
WhiteWhiteWhiteWhite----osan mély hanosan mély hanosan mély hanosan mély hangot hagot hagot hagot használni.sználni.sználni.sználni.
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�     77777777.  TÖRVÉNY .  TÖRVÉNY .  TÖRVÉNY .  TÖRVÉNY �    

Tesók nem ölelkeznek.Tesók nem ölelkeznek.Tesók nem ölelkeznek.Tesók nem ölelkeznek.    

KIVÉKIVÉKIVÉKIVÉTEL:TEL:TEL:TEL: A test melegének megőrzése céljából 
vészhelyzetben. 
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�     77778888.  TÖRVÉNY .  TÖRVÉNY .  TÖRVÉNY .  TÖRVÉNY �    

Egy tesó soha nem Egy tesó soha nem Egy tesó soha nem Egy tesó soha nem vág keresztbevág keresztbevág keresztbevág keresztbe****    a a a a 
szárnysegédjének.szárnysegédjének.szárnysegédjének.szárnysegédjének.    

egünnepelendő és megerősítendő a szétszakíthatatlan 
köteléket tesó és szárnysegédje között, ajánlatos szóra-

kozni indulás előtt egymás felé fordulniuk és a bal kezüket a 
Tesó kódexre helyezve, felemelt jobb kézzel egymás után letenni 
a Szárnysegéd esküt. 
 

 
                                                
*  Ellopni egy csajt, akit a szárnysegéd nézett ki. Határozottan tilos. 

M 
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A SZÁRNYSEGÉD ESKÜA SZÁRNYSEGÉD ESKÜA SZÁRNYSEGÉD ESKÜA SZÁRNYSEGÉD ESKÜ    

Betartom a Tesó kódex törvényeit, amennyire csak a lehetősé-
geim megengedik. 

Soha nem hagyom, hogy a szárnysegédem egy hatosnál rosszab-
bat vigyen haza. 

Beleegyezem, hogy felváltva fizessük a köröket egymásnak a 
szárnysegédemmel, még akkor is, ha nehezemre esik kicsengetni 

a pénzt. 

Soha nem vágok keresztbe a szárnysegédemnek, nem számít, 
milyen dögös a csaj. 

Fogadom, hogy soha nem hagyom hátra a szárnysegédem, ha 
meghívnak egy buliba. 

Ha a szárnysegédem randizik egy dögös csajjal, akinek rusnya 
barátnője van, ugrom a gránátraugrom a gránátraugrom a gránátraugrom a gránátra. 

Ha a szárnysegédemet visszautasítja egy csaj, határozottan kije-
lentem, hogy amúgy sem volt jó bőr, még abban az esetben is, ha 

valójában nagyon dögösnek és izgatónak tűnt. 

Amennyiben a szárnysegédem egy olyan csajjal elegyedik 
beszélgetésbe, akinek kérdéses a nagykorúsága, mindenképp 
utánajárok a kérdésnek és kiderítem a csaj születési dátumát. 

Amennyiben tudomásomra jut, hogy a szárnysegédem csaja 
kapcsolatban él, mindenképp tudatom vele ezt az információt, 

kivéve, ha nyilvánvaló, hogy a pasi/férj nincs a helyszínen. 

Becsülöm és tiszteletben tartom a csajlestoppolás rendszerét.
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�     77779999.  .  .  .  TÖRVÉNYTÖRVÉNYTÖRVÉNYTÖRVÉNY    �    

Esküvőn egy tesó kelEsküvőn egy tesó kelEsküvőn egy tesó kelEsküvőn egy tesó kelletletletletlelelelenül lasnül lasnül lasnül lassan készül neki san készül neki san készül neki san készül neki 
a harisnyakötőa harisnyakötőa harisnyakötőa harisnyakötő----dobásnak és érdeklődobásnak és érdeklődobásnak és érdeklődobásnak és érdeklődést színdést színdést színdést színlel lel lel lel 

a mega mega mega megjejejejelent csalent csalent csalent csajok miatt. Bárjok miatt. Bárjok miatt. Bárjok miatt. Bármemememelyik tesó lyik tesó lyik tesó lyik tesó 
kezébe is esik a hariskezébe is esik a hariskezébe is esik a hariskezébe is esik a harisnyanyanyanyakötő, kötekötő, kötekötő, kötekötő, köteles lazán les lazán les lazán les lazán 

viselviselviselviselkedni, mintha nem hozná rá a frászt még kedni, mintha nem hozná rá a frászt még kedni, mintha nem hozná rá a frászt még kedni, mintha nem hozná rá a frászt még 
a gona gona gona gondodododolat islat islat islat is, hogy ő lesz a követ, hogy ő lesz a követ, hogy ő lesz a követ, hogy ő lesz a következő, aki kező, aki kező, aki kező, aki 

majd harismajd harismajd harismajd harisnyanyanyanyakötőt dob, és csak azt követően kötőt dob, és csak azt követően kötőt dob, és csak azt követően kötőt dob, és csak azt követően 
távoztávoztávoztávozhat vilhat vilhat vilhat villámlámlámlámgyorgyorgyorgyorsan a bár felé valami san a bár felé valami san a bár felé valami san a bár felé valami 
tömény ital, vagy itatömény ital, vagy itatömény ital, vagy itatömény ital, vagy italok elfolok elfolok elfolok elfogyaszgyaszgyaszgyasztátátátásásásásának nak nak nak 

céljából.céljából.céljából.céljából.****    

FOLYOFOLYOFOLYOFOLYOMÁMÁMÁMÁNYA:NYA:NYA:NYA: Ha egy tesó barátnője kapja el a csokrot, 
köteles izgatottan viselkedni (már ha szeretne még lefeküdni 
vele ebben az életben) és csak azt követően távozhat villámgyor-
san a bár felé, hogy csatlakozzon a harisnyakötős tesóhoz valami 
tömény ital, vagy italok elfogyasztásának céljából. 

                                                
* * * * Kizárólag, ingyenes italfogyasztás esetén. 
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�     80808080.  TÖR.  TÖR.  TÖR.  TÖR VÉNY VÉNY VÉNY VÉNY �    

Egy tesó minEgy tesó minEgy tesó minEgy tesó minden erőden erőden erőden erővel segíti tesóvel segíti tesóvel segíti tesóvel segíti tesóját, hogy felját, hogy felját, hogy felját, hogy fel----
ülülülüljön a jön a jön a jön a tritritritricikcikcikciklirelirelirelire****. Ezzel vala. Ezzel vala. Ezzel vala. Ezzel valamimimimilyen forlyen forlyen forlyen formámámámában ban ban ban 

ő maga is telő maga is telő maga is telő maga is teljejejejesíti a triciklit.síti a triciklit.síti a triciklit.síti a triciklit.    

    

A TRICIKLIZÉS SZABÁLA TRICIKLIZÉS SZABÁLA TRICIKLIZÉS SZABÁLA TRICIKLIZÉS SZABÁLYAIYAIYAIYAI

1. A három résztvevő össz-élet-
kora nem haladhatja meg a 
nyolcvanhárom évet.  

2. A három résztvevő összsúlya 
nem haladhatja meg a 400 
fontot/181,44 kilogrammot.  

3. Sem anyagi, sem bármilyen 
egyéb ellenszolgáltatás nem 
játszhat szerepet az esetben.  

4. Terhes nők kötelesek kon-
zultálni az orvosukkal, 
mielőtt felszállnának a 
triciklire. 

5.  A tricikli egyik kereke sem 
lehet háromágnyi távolságon 
belül egymáshoz a családfán.  

6. Fekete talpú cipő tilos.  

7. A női résztvevők nem rom-
bolhatják le az illúziót, hogy 
számukra ez teljesen új.  

8. Konyhai berendezések és 
bármilyen más elektromos 
eszköz használata szigo-
rúan tilos.  

9. A résztvevők kötelesek lezu-
hanyozni a triciklire szállás 
előtt, és persze utána is.

 
**** Kipróbálni hármasban
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�     81.  81.  81.  81.  TÖRVÉNYTÖRVÉNYTÖRVÉNYTÖRVÉNY    �    

Egy tesó felEgy tesó felEgy tesó felEgy tesó felhajtva hagyja a WChajtva hagyja a WChajtva hagyja a WChajtva hagyja a WC----deszkát deszkát deszkát deszkát 
tesóinak.tesóinak.tesóinak.tesóinak.    
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�     82.  TÖR82.  TÖR82.  TÖR82.  TÖR VÉNY VÉNY VÉNY VÉNY �    

Ha két tesó parázs vitába keveHa két tesó parázs vitába keveHa két tesó parázs vitába keveHa két tesó parázs vitába kevererereredik valadik valadik valadik valamin min min min 
és valaés valaés valaés valamemememelyik olyaslyik olyaslyik olyaslyik olyasmit mit mit mit mond,mond,mond,mond,    amiamiamiamivel túlvel túlvel túlvel túllépi a lépi a lépi a lépi a 

határt, a másik tesó nem várja el tőle, hogy határt, a másik tesó nem várja el tőle, hogy határt, a másik tesó nem várja el tőle, hogy határt, a másik tesó nem várja el tőle, hogy 
“vissza“vissza“vissza“visszaszívja” vagy “bocsászívja” vagy “bocsászívja” vagy “bocsászívja” vagy “bocsánanananatot kértot kértot kértot kérjen” kienjen” kienjen” kienjen” kien----

geszgeszgeszgesztetetetelélélélésül. Az nemsül. Az nemsül. Az nemsül. Az nem    méltó.méltó.méltó.méltó.    
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�     83.  TÖRVÉNY 83.  TÖRVÉNY 83.  TÖRVÉNY 83.  TÖRVÉNY �    

Egy tesó Egy tesó Egy tesó Egy tesó mmmminininindendendendenáron tiszáron tiszáron tiszáron tiszteteteteletletletletben tartja a ben tartja a ben tartja a ben tartja a 
PlatinaPlatinaPlatinaPlatina----szabályt: Soha, sohaszabályt: Soha, sohaszabályt: Soha, sohaszabályt: Soha, soha----sohasohasohasoha----soha nem soha nem soha nem soha nem 

lő házilő házilő házilő házinyúlra. Gyanyúlra. Gyanyúlra. Gyanyúlra. Gyakorkorkorkorlati okoklati okoklati okoklati okokból egy tesó ból egy tesó ból egy tesó ból egy tesó 
soha nem kevesoha nem kevesoha nem kevesoha nem kevererereredik romandik romandik romandik romantitititikus viszonyba kus viszonyba kus viszonyba kus viszonyba 

munkatársával.munkatársával.munkatársával.munkatársával.    

    

KIVÉTELEKKIVÉTELEKKIVÉTELEKKIVÉTELEK 

� A munkatárs nyolcas, vagy jobb 

� A munkatársad felettese vagy 

� A munkatárs kicsit ribancosan öltözik 

� A munkából való kirúgás nem is lenne olyan rossz 

� A céget nem régen perelték be szexuális zaklatásért — 
valószínűtlen, hogy ez újra előfordul 

� Valaki fogad veled, hogy nem sikerül 
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� Nemsokára másik emeletre költözöl 

� Te és a munkatársad bentragadtok egy liftben 

� Megnyomtad a vészleállítás gombot és “bentragadtok” a 
liftben a munkatársaddal 

� A munkatársad kirúgás előtt áll, vagy fog, miután szabo-
táltad a munkáját 

� Már azelőtt összejöttél a munkatárssal, mielőtt munka-
társak lettetek 

� A munkatárs hajt rád 

� Romantikus értelemben véve gödörben vagy 

� A munkatárs épp válik 

� A munkatárs egész csinosan fest mostanában 

� A munkatárs nem sértődik meg, mikor “véletlenül” pro-
vokatív képeket e-mailezel neki magadról 
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�     84.  TÖRVÉNY 84.  TÖRVÉNY 84.  TÖRVÉNY 84.  TÖRVÉNY �    

Egy tesó felEgy tesó felEgy tesó felEgy tesó felhagy minhagy minhagy minhagy minden tevéden tevéden tevéden tevékenykenykenykenyséséséségégégégével és vel és vel és vel és 
leül a TV elé, ha épp a leül a TV elé, ha épp a leül a TV elé, ha épp a leül a TV elé, ha épp a Die HardDie HardDie HardDie Hard––––ot adják.ot adják.ot adják.ot adják.    

FOLYOFOLYOFOLYOFOLYOMÁMÁMÁMÁNYA:NYA:NYA:NYA: Ugyanez áll a Remény rabjaira. 
 
FOLYOFOLYOFOLYOFOLYOMÁMÁMÁMÁNYA:NYA:NYA:NYA: Meg a Top Gunra, A Nagy Lebowskira, és a 
Full Metal Jacket első felére. 
 
FOLYOFOLYOFOLYOFOLYOMÁMÁMÁMÁNYA:NYA:NYA:NYA: És pornóra. Naná. 
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�     85.  TÖRVÉNY 85.  TÖRVÉNY 85.  TÖRVÉNY 85.  TÖRVÉNY �    

Ha egy tesó új autót vásáHa egy tesó új autót vásáHa egy tesó új autót vásáHa egy tesó új autót vásárol, köterol, köterol, köterol, köteles felles felles felles felpatpatpatpattintintintin----
tani a motortani a motortani a motortani a motorházházházháztetőt, mikor megtetőt, mikor megtetőt, mikor megtetőt, mikor megmumumumutatja tatja tatja tatja 

tesóinak.tesóinak.tesóinak.tesóinak.    

FOLYOFOLYOFOLYOFOLYOMÁMÁMÁMÁNYA:NYA:NYA:NYA: A tesóinak kötelező elismerően füttyen-
teni, még akkor is, ha fogalmuk sincs, hogy mire füttyentenek. 
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�     86.  TÖRVÉNY 86.  TÖRVÉNY 86.  TÖRVÉNY 86.  TÖRVÉNY �    

Mikor egy tesó találMikor egy tesó találMikor egy tesó találMikor egy tesó találkokokokozik egy csajzik egy csajzik egy csajzik egy csajjal, feljal, feljal, feljal, feltéttéttéttétlelelele----
nül ki kell derínül ki kell derínül ki kell derínül ki kell derítetetetenie, hogy hol áll az nie, hogy hol áll az nie, hogy hol áll az nie, hogy hol áll az 

Őrült/szexy skáŐrült/szexy skáŐrült/szexy skáŐrült/szexy skálán, mielőtt kikezlán, mielőtt kikezlán, mielőtt kikezlán, mielőtt kikezdenedenedenedene    vele.vele.vele.vele.    

z evolúció elmélete szerint a férfi a majomtól származik… 
na de mi van a nőkkel? Úgy tűnik, ahogy a férfiak testét 

egyre kevésbé borította szőr, egyre egyenesebb lett a derekuk és 
kevésbé éreztek késztetést a saját ürülékük dobálására, a nők 
egyre csinosabbakká, de egyúttal valahogy őrültebbeké is váltak. 

A mai csajok úgy tűnik az őrültet és szexit elválasztó vona-
lon táncolnak: minél szexibbek, annál őrültebbek; minél őrül-
tebbek, annál szexibbnek tűnnek. Ez mind összezavarhat egy 
tesót és nagyon gyakran veszélyessé is válhat. Honnan is tud-
hatná a tesó, hogy egy csaj őrült és szexy “bújjunk be a fürdőbe 
együtt” módon vagy inkább őrült és szexy mint “szívjunk festék-
hígítót és kövessük az exbarátnőidet”? 

Szerencsére én készítettem egy tesztet, amivel a tesók gyor-
san képesek meghatározni egy csaj helyzetét az Őrült/Szexy ská-
lán. Válaszoljatok igennel vagy nemmel az összes feltett kérdé-
sre, azután számoljátok össze mindkét oszlopban az “igen” vála-
szokat és jelöljétek meg a kapott koordinátákat az Őrült/Szexy 
Skálán. Ideális esetben a csaj a vonal fölött van, de ha bárhol 
alatta szerepel, menekülj. 

A



 
 
 

 
113

SZEXY kontra ŐRÜLTSZEXY kontra ŐRÜLTSZEXY kontra ŐRÜLTSZEXY kontra ŐRÜLT
 

SZEXYSZEXYSZEXYSZEXY    
    
IIII    

    
NNNN    

Szeret hangosan Poi-
son dalokat énekelni 

  

Tud mondani játékost 
minden NFL csapatból 

  

Problémái vannak az 
apucival 

  

Szeret játszadozni a 
hajával 

  

Tele van vad, állatias 
szenvedéllyel 

  

A lábadat simogatja 
beszélgetés közben 

  

Játékos ruhát visel   
Gyengéden megcsókol 

lefekvés előtt 
  

Csábosan pislog rád   
SZEXY koordináta   

 
SZEXYSZEXYSZEXYSZEXY    IIII    NNNN    

Szeret hangosan 
énekelni a méregről 

  

Minden NFL csapat-
ból volt már valakivel 

  

Problémái vannak az 
apucival 

  

Leborotválja a haját   
Tele van a lakása 

vadállatokkal 
  

Az arcodat simogatja 
beszélgetés közben 

  

Játékot visel ruhaként   
Gyengéden nyakon 

szúr egy késsel 
  

Egyszer sem pislant, 
mikor téged néz 

  

ŐRÜLT koordináta   
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�     87.  TÖRVÉNY 87.  TÖRVÉNY 87.  TÖRVÉNY 87.  TÖRVÉNY �     

Egy tesó soha nem kérdőEgy tesó soha nem kérdőEgy tesó soha nem kérdőEgy tesó soha nem kérdőjejejejelezi meg egy másik lezi meg egy másik lezi meg egy másik lezi meg egy másik 
tesó golf ponttesó golf ponttesó golf ponttesó golf pontszászászászámát, fekmát, fekmát, fekmát, fekvevevevenyomó erednyomó erednyomó erednyomó eredméméméményét, nyét, nyét, nyét, 
vagy mavagy mavagy mavagy magasgasgasgassásásáságát. De mindgát. De mindgát. De mindgát. De mindazonazonazonazonáláláláltal megtal megtal megtal megkérkérkérkér----
heti tesóheti tesóheti tesóheti tesóját, hogy bizoját, hogy bizoját, hogy bizoját, hogy bizonyítsa azt, tranyítsa azt, tranyítsa azt, tranyítsa azt, tradidididicicicicioooonánánánálililili----

san fogasan fogasan fogasan fogadás formájában.dás formájában.dás formájában.dás formájában.    
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�     88.  TÖRVÉNY 88.  TÖRVÉNY 88.  TÖRVÉNY 88.  TÖRVÉNY �    

Ha egy tesóHa egy tesóHa egy tesóHa egy tesónak bárnak bárnak bárnak bármimimimilyen okból vezetlyen okból vezetlyen okból vezetlyen okból vezetnie kell nie kell nie kell nie kell 
tesója autótesója autótesója autótesója autóját, nem állítját, nem állítját, nem állítját, nem állíthatja el a beproghatja el a beproghatja el a beproghatja el a beprogrararara----

momomomozott rádiózott rádiózott rádiózott rádiócsacsacsacsatortortortornánánánákat, visszakat, visszakat, visszakat, visszapilpilpilpillantó tüklantó tüklantó tüklantó tük----
röröröröket, vagy ülésket, vagy ülésket, vagy ülésket, vagy üléspopopopozízízízíciót, még abban az esetciót, még abban az esetciót, még abban az esetciót, még abban az esetben ben ben ben 
sem, ha az utolsó felsem, ha az utolsó felsem, ha az utolsó felsem, ha az utolsó feltététététel teltel teltel teltel teljejejejesüsüsüsülése azt eredlése azt eredlése azt eredlése azt ered----
méméméményezi, hogy a tesónyezi, hogy a tesónyezi, hogy a tesónyezi, hogy a tesónak úgy kell vezetnak úgy kell vezetnak úgy kell vezetnak úgy kell vezetnie a nie a nie a nie a 
járműjárműjárműjárművet, mintha egy giganvet, mintha egy giganvet, mintha egy giganvet, mintha egy gigantitititikus imádkus imádkus imádkus imádkozó kozó kozó kozó 

sáska lenne.sáska lenne.sáska lenne.sáska lenne.    
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�     89.  TÖRVÉNY 89.  TÖRVÉNY 89.  TÖRVÉNY 89.  TÖRVÉNY �    

Egy tesó minEgy tesó minEgy tesó minEgy tesó mindig igent mond, ha támodig igent mond, ha támodig igent mond, ha támodig igent mond, ha támogatgatgatgatnia nia nia nia 
kell tesóját.kell tesóját.kell tesóját.kell tesóját.    

ikor elmentek bulizni, fel kell készülnöd, hogy mindent 
igazolsz, amit a tesód mond egy csajnak. “Igen, szingli.” 

“Igen, a Navy SEALs-nél szolgálunk.” “Igen, ő alapította a 
Facebook-ot.” Amíg ez általában magával vonja az igazság meg-
szépítését olyan dolgokról, mint a vagyon, fizikai teljesítmény, 
vagy a képesség a különböző légijárművek vezetésére, ha úgy 
hozza a sors, arra is fel kell lenned készülve, hogy nem odavalós-
inak tetteted magad. Ha nincs ellenedre, hogy úgy öltözz, mint 
valakinek az apja, turistának kiadva magad a saját városodban, 
az kiváló lehetőségeket kínál a csajok megfektetésére… már ha 
képes vagy hihető háttértörténettel előállni. 

M 
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BESZÉLJÜNK ÚGY MINT BESZÉLJÜNK ÚGY MINT BESZÉLJÜNK ÚGY MINT BESZÉLJÜNK ÚGY MINT EGY TUEGY TUEGY TUEGY TURISTARISTARISTARISTA 

Üdv, az én nevem (igazi keresztnév) (ragadozómadár fajta)
. Én 

(égtáj) 

(bibliai helyszín)
–ból jöttem, (középnyugati, vagy bármilyen földműveléssel foglal-

kozó állam)
–ból. Hajrá 

(erdei teremtmények)
! Igen, bizony nagyszerű volt 

ott felnőni. Sétálni a főutcán és benézni a 
(három betűs férfinév)

’s-ba egy 

kis házikészítésű (diabetikus desszert)
–re, hát bizony szemembe szökik a 

könny, és a pocakom korogni kezd, ha csak rá gondolok, óh igen. 

Időről időre szerettem benézni az öreg Mrs. 
(fa fajta)

–hoz, az ég áldja 

szívét és az ő díjnyertes (szín) (zöldség többesszámban)
t. A középiskolai sze-

relmem (virágfajta)
 és én rendszeresen mentünk fel a 

(veszélyes állat) 

(víztömeg típus)
 Kilátóba. Azt hittük egyszer összeházasodunk majd, de 

az Úrnak más tervei voltak a kedvesem számára egy 
(amerikai szedán típus)

 

képében, ami felett elvesztette a sofőr az uralmat az (amerikai elnök neve) 
kanyarban. Miután eltávozott, fogtam magam és nekiláttam egy  

(bútor fajta) készítésének, hogy enyhítsem a fájdalmam, de a kutyafáját, 

biztos vagyok benne, hogy ilyen munka közben nem lehet hölgyekkel 

találkozni, különösen nem olyan csinosakkal, mint kegyed. A minde-

nit, magácska csinosabb, mint egy (haszonállat) egy (évszak)
i napon, 

szinte mennyei fény ragyogja körbe. 
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�     90.  TÖRVÉNY 90.  TÖRVÉNY 90.  TÖRVÉNY 90.  TÖRVÉNY �    

Egy tesó legEgy tesó legEgy tesó legEgy tesó legalább egy adag alkoalább egy adag alkoalább egy adag alkoalább egy adag alkohohohoholos itallos itallos itallos itallal lal lal lal 
töbtöbtöbtöbbet visz magábet visz magábet visz magábet visz magával tesója bulival tesója bulival tesója bulival tesója bulijába, mint jába, mint jába, mint jába, mint 

amennyit mamennyit mamennyit mamennyit meg tereg tereg tereg tervez inni. Tehát ha a tesó egy vez inni. Tehát ha a tesó egy vez inni. Tehát ha a tesó egy vez inni. Tehát ha a tesó egy 
hatos csohatos csohatos csohatos csomag sör benyamag sör benyamag sör benyamag sör benyakakakakalálálálását tersát tersát tersát tervezi, akkor vezi, akkor vezi, akkor vezi, akkor 
egy hatos csoegy hatos csoegy hatos csoegy hatos csomamamamagot, plusz leggot, plusz leggot, plusz leggot, plusz legalább egy dobozt alább egy dobozt alább egy dobozt alább egy dobozt 
visz magávisz magávisz magávisz magával. Ha a buli szar, és/vagy túl sok val. Ha a buli szar, és/vagy túl sok val. Ha a buli szar, és/vagy túl sok val. Ha a buli szar, és/vagy túl sok 
pasi van jelen, a tesópasi van jelen, a tesópasi van jelen, a tesópasi van jelen, a tesónak joga van távozni az nak joga van távozni az nak joga van távozni az nak joga van távozni az 
általa hozott itaáltala hozott itaáltala hozott itaáltala hozott italoklokloklokkal,kal,kal,kal,    de az etide az etide az etide az etikett azt dikkett azt dikkett azt dikkett azt dik----
tálja, hogy vártálja, hogy vártálja, hogy vártálja, hogy várnia kell, amíg senki nem figyel nia kell, amíg senki nem figyel nia kell, amíg senki nem figyel nia kell, amíg senki nem figyel 

oda.oda.oda.oda.    
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�     91.  TÖRVÉNY 91.  TÖRVÉNY 91.  TÖRVÉNY 91.  TÖRVÉNY �    

Ha egy csoHa egy csoHa egy csoHa egy csoportportportportnyi tesó azt gyanyi tesó azt gyanyi tesó azt gyanyi tesó azt gyanítja, hogy a nítja, hogy a nítja, hogy a nítja, hogy a 
tesótesótesótesójuk becejuk becejuk becejuk becenenenenevet akar magávet akar magávet akar magávet akar magának adni, össze nak adni, össze nak adni, össze nak adni, össze 

kell gyűlkell gyűlkell gyűlkell gyűlniük, hogy kitaniük, hogy kitaniük, hogy kitaniük, hogy kitalállállálláljajajajanak szának szának szának számára egy mára egy mára egy mára egy 
megmegmegmegfefefefelelő, lényelelő, lényelelő, lényelelő, lényegegegegesen kifesen kifesen kifesen kifejezőbb becenevet.jezőbb becenevet.jezőbb becenevet.jezőbb becenevet.    
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�     92.  TÖRVÉNY 92.  TÖRVÉNY 92.  TÖRVÉNY 92.  TÖRVÉNY �    

Egy tesó megEgy tesó megEgy tesó megEgy tesó megtartja a megtartja a megtartja a megtartja a megfefefefelelő távollelő távollelő távollelő távolsásásáságot a got a got a got a 
szexbarátnőitől.szexbarátnőitől.szexbarátnőitől.szexbarátnőitől.    

ogy fenntartsa a tisztaságát ennek a gyönyörű, személyte-
len és tartalmatlan kapcsolatnak, egy tesó soha nem kötő-

dik érzelmileg a szexbarátnőjéhez. 
H
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MI A TEENDŐ, HOGY A MI A TEENDŐ, HOGY A MI A TEENDŐ, HOGY A MI A TEENDŐ, HOGY A SZEXBARÁTNŐ SZEXBARÁTNŐ SZEXBARÁTNŐ SZEXBARÁTNŐ 
KIZÁRÓLAG SZEXBARÁTNKIZÁRÓLAG SZEXBARÁTNKIZÁRÓLAG SZEXBARÁTNKIZÁRÓLAG SZEXBARÁTNŐ MARADJONŐ MARADJONŐ MARADJONŐ MARADJON 

NE…NE…NE…NE…    MIÉRT?MIÉRT?MIÉRT?MIÉRT?    
vegyél neki semmit… 
még italt sem 

Az ajándékok tervezést és előre megfontolt-
ságot sugároznak — a szexbarátnődnek soha 
nem szabad azt éreznie, hogy ez több, mint 
egy önkéntelen reflex, hasonlóan mondjuk a 
tüsszentéshez, vagy nevetéshez. 

hivatkozz rá úgy a füle hal-
latára, mint a szexbarátnőd 

Néhány emberi lény — elsősorban nők —
 szeretik azt hinni, hogy a szex több, mint  
egyszerű szex. 

lógj vele szex után Ami a szexbarátnőd és közted van, az olyan, 
mint az üzlet. Amint a tranzakció lezárult, 
minden egyéb fölösleges, lényegtelen és 
kínos. 

hívd újra azon az estén, ha 
nem vette fel a telefont 

Két hívás azt sugározza, hogy valami rossz 
történt: például most diagnosztizáltak vala-
milyen STD-vel, vagy randira szeretnéd 
hívni. 

hívd kettőnél többször 
havonta 

Néhány országban ezt már házasságnak 
hívják. 

gondolj rá éjfél előtt A céltalan gondolatok házassághoz vezetnek. 

egyezz bele, hogy másik 
éjjelre beszéljetek meg 
találkát, mint mikor hívtad 

Ezt úgy nevezzük: randi. 
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�     93.  TÖRVÉNY 93.  TÖRVÉNY 93.  TÖRVÉNY 93.  TÖRVÉNY �    

Tesók nem beszélTesók nem beszélTesók nem beszélTesók nem beszélnek frannek frannek frannek franciciciciául egymással.ául egymással.ául egymással.ául egymással.    
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�     94.  TÖRVÉNY 94.  TÖRVÉNY 94.  TÖRVÉNY 94.  TÖRVÉNY �    

Ha egy tesó a mosHa egy tesó a mosHa egy tesó a mosHa egy tesó a mosdódódódóban tarban tarban tarban tartóztóztóztózkokokokodik és kifogy dik és kifogy dik és kifogy dik és kifogy 
a Wa Wa Wa WC papírC papírC papírC papírból, tesója adhat neki egy újat, de ból, tesója adhat neki egy újat, de ból, tesója adhat neki egy újat, de ból, tesója adhat neki egy újat, de 
a kezük nem érinta kezük nem érinta kezük nem érinta kezük nem érintkezkezkezkezhet, illetve az ajtó nem het, illetve az ajtó nem het, illetve az ajtó nem het, illetve az ajtó nem 

nyílnyílnyílnyílhat ki 30 fokoshat ki 30 fokoshat ki 30 fokoshat ki 30 fokosnál nagyobbra.nál nagyobbra.nál nagyobbra.nál nagyobbra.    
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�     95.  TÖRVÉNY 95.  TÖRVÉNY 95.  TÖRVÉNY 95.  TÖRVÉNY �    

Egy tesó felEgy tesó felEgy tesó felEgy tesó felhívja a figyelhívja a figyelhívja a figyelhívja a figyelmét egy másik tesómét egy másik tesómét egy másik tesómét egy másik tesó----
nak, ha megnak, ha megnak, ha megnak, ha megjejejejelelelelenik a színik a színik a színik a színen egy bögyös nő, nen egy bögyös nő, nen egy bögyös nő, nen egy bögyös nő, 

fügfügfügfüggetgetgetgetlelelelenül attnül attnül attnül attól, hogy ismeriól, hogy ismeriól, hogy ismeriól, hogy ismeri----e az adott tesót, e az adott tesót, e az adott tesót, e az adott tesót, 
vagy sem. Egy ilyen figyevagy sem. Egy ilyen figyevagy sem. Egy ilyen figyevagy sem. Egy ilyen figyelemlemlemlemfelfelfelfelhíhíhíhívás nem törvás nem törvás nem törvás nem tör----

ténténténténhet verbálisan.het verbálisan.het verbálisan.het verbálisan.    

    
HOGYAN JELEZZÜK NAGYHOGYAN JELEZZÜK NAGYHOGYAN JELEZZÜK NAGYHOGYAN JELEZZÜK NAGY    MELLEK FELTŰNÉSÉTMELLEK FELTŰNÉSÉTMELLEK FELTŰNÉSÉTMELLEK FELTŰNÉSÉT    
 

 
LÁBRA TAPOSÁS — Nyilvános éttermekben kerülendő 



 
 
 

 
125

SZEMMEL MUTATÁS 
 

 
FÜRGE SÍPCSONTON RÚGÁS — Kizárólag D-s vagy annál 

nagyobb melltartó esetén, légyszi. 
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�     96.  TÖRVÉNY 96.  TÖRVÉNY 96.  TÖRVÉNY 96.  TÖRVÉNY �    

A tesókA tesókA tesókA tesóknak el kell mennak el kell mennak el kell mennak el kell menniük kemniük kemniük kemniük kempinpinpinpingezni egygezni egygezni egygezni egy----
szer egy évben, vagy legszer egy évben, vagy legszer egy évben, vagy legszer egy évben, vagy legalább meg kell próalább meg kell próalább meg kell próalább meg kell próbálbálbálbál----

niuk gyújniuk gyújniuk gyújniuk gyújtani egy tüzet.tani egy tüzet.tani egy tüzet.tani egy tüzet.    

MEGMEGMEGMEGJEGYJEGYJEGYJEGYZÉS:ZÉS:ZÉS:ZÉS: Tüzet gyújtani odakint. 
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�     97.  TÖRVÉNY 97.  TÖRVÉNY 97.  TÖRVÉNY 97.  TÖRVÉNY �    

Ha egy tesó fősuHa egy tesó fősuHa egy tesó fősuHa egy tesó fősulira megy, kutya kötelira megy, kutya kötelira megy, kutya kötelira megy, kutya köteleslesleslessége sége sége sége 
minminminmindent megdent megdent megdent megtenni, hogy széttenni, hogy széttenni, hogy széttenni, hogy szétrúgja a tesója rúgja a tesója rúgja a tesója rúgja a tesója 

fősufősufősufősulija csalija csalija csalija csapapapapatátátátának segnak segnak segnak seggét hétgét hétgét hétgét hétvévévévégén a gén a gén a gén a 
sportpályán.sportpályán.sportpályán.sportpályán.    
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�     98.  TÖRVÉNY 98.  TÖRVÉNY 98.  TÖRVÉNY 98.  TÖRVÉNY �    

Egy tesó soha nem hazuEgy tesó soha nem hazuEgy tesó soha nem hazuEgy tesó soha nem hazudik tesódik tesódik tesódik tesóiiiinak egy adott nak egy adott nak egy adott nak egy adott 
szoszoszoszociciciciáááális összelis összelis összelis összejöjöjöjövevevevetetetetelen, vagy renlen, vagy renlen, vagy renlen, vagy rendezdezdezdezvévévévényen nyen nyen nyen 

jelen levő csajelen levő csajelen levő csajelen levő csajok dögösségéről.jok dögösségéről.jok dögösségéről.jok dögösségéről.    

     

TESÓ JEGYZET: A TESÓTESÓ JEGYZET: A TESÓTESÓ JEGYZET: A TESÓTESÓ JEGYZET: A TESÓ,,,,    AKI AKI AKI AKI 
“DÖGÖS CSAJOKAT” KIÁ“DÖGÖS CSAJOKAT” KIÁ“DÖGÖS CSAJOKAT” KIÁ“DÖGÖS CSAJOKAT” KIÁLTOTTLTOTTLTOTTLTOTT    

 

Volt egyszer egy tesó, aki azt SMS-ezte tesói-
nak: “Dögös csajok a bárban este!” Amikor tesói megér-
keztek, hogy szárnysegédkedjenek neki, az arcukba neve-
tett, mert nem volt ott dögös csaj, csak úgy egy csomó 
pasi, vagy ilyesmi.  A tesó megtette ezt néhányszor, mivel 
azt gondolta, ez hatalmas poén — és bizonyos szempontból az 
is — amíg aztán egy este be nem sétált egy bárba, ahol épp akkor 
készítettek képeket egy Hawaiian Tropic naptárhoz. A tesó 
rémülten SMS-ezte tesóinak: “Srácok, komolyan szükségem 
lenne egy szárnysegédre most rögtön… dögöscsajos naptárfotó-
zás!” De ezúttal a tesói oda sem bagóztak a szavára, egyikük sem 
szakította félbe a videójáték maratont, hogy a segítségére sies-
sen. A tesó megpróbált beújítani egy bikinimodellt egyedül, de 
szárnysegéd nélkül a csajfalka cafatokra tépte. 
 

Nincs ki higgyen egy tesónak, ki dögös csajokról 
 hazudik, még akkor sem, mikor igazat beszél. 
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�     99.  TÖRVÉNY 99.  TÖRVÉNY 99.  TÖRVÉNY 99.  TÖRVÉNY �    

Egy tesó soha nem kér útbaEgy tesó soha nem kér útbaEgy tesó soha nem kér útbaEgy tesó soha nem kér útbaigaigaigaigazízízízítást, mikor tást, mikor tást, mikor tást, mikor 
eltéved.eltéved.eltéved.eltéved.    

KIVÉKIVÉKIVÉKIVÉTEL:TEL:TEL:TEL: Egy tesó kérhet útbaigazítást egy dögös csajtól, aki 
látszólag ismeri a környéket. 
 
KIVÉKIVÉKIVÉKIVÉTEL:TEL:TEL:TEL: Egy tesó kérhet útbaigazítást egy dögös csajtól, még 
akkor is, ha láthatólag ő is eltévedt. 
 
KIVÉKIVÉKIVÉKIVÉTEL:TEL:TEL:TEL: Egy tesó kérhet útbaigazítást egy dögös csajtól, még 
abban az esetben is, ha egyáltalán nem is tévedt el. 
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�     100.  TÖ100.  TÖ100.  TÖ100.  TÖ RVÉNY RVÉNY RVÉNY RVÉNY �     

AmiAmiAmiAmikor megkor megkor megkor megáll a piros lámáll a piros lámáll a piros lámáll a piros lámpápápápánál, egy tesó nál, egy tesó nál, egy tesó nál, egy tesó 
leereszti az ablaleereszti az ablaleereszti az ablaleereszti az ablakot, hogy minkot, hogy minkot, hogy minkot, hogy mindenki élvezdenki élvezdenki élvezdenki élvezhesse hesse hesse hesse 

a zenei repertoárját.a zenei repertoárját.a zenei repertoárját.a zenei repertoárját.    

FOLYOFOLYOFOLYOFOLYOMÁMÁMÁMÁNYA:NYA:NYA:NYA: Ha úgy alakul, hogy egy dögös csaj vezeti a 
tesó mellett álló autót, a tesó lejjebb tolja a napszemüvegét, hogy 
jobban szemügyre vehesse. Ha épp nem visel napszemüveget, 
előbb vegyen fel egyet, aztán tolja lejjebb, hogy jobban szem-
ügyre vehesse a csajt. 
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�     101.  TÖRVÉNY 101.  TÖRVÉNY 101.  TÖRVÉNY 101.  TÖRVÉNY �     

Ha egy tesó megHa egy tesó megHa egy tesó megHa egy tesó megkéri tesókéri tesókéri tesókéri tesóját, hogy őrizját, hogy őrizját, hogy őrizját, hogy őrizzen meg zen meg zen meg zen meg 
egy titegy titegy titegy titkot, akkor annak magákot, akkor annak magákot, akkor annak magákot, akkor annak magával kellval kellval kellval kell    vinvinvinvinnie nie nie nie 

azt a sírigazt a sírigazt a sírigazt a sírig****. Ettől lesz. Ettől lesz. Ettől lesz. Ettől lesznek ők tesók, és nem nek ők tesók, és nem nek ők tesók, és nem nek ők tesók, és nem 
csajok.csajok.csajok.csajok.    

MEGMEGMEGMEGJEGYJEGYJEGYJEGYZÉS:ZÉS:ZÉS:ZÉS: A nők hajlandósága a pletykára egyedül a gye-
rekek és ruházati kiegészítők iránti szenvedélyükkel mérhető 
össze. Éppen ezért egy tesónak vigyáznia kell, ha házas tesóval 
oszt meg titkokat. 

    

                                                
****    És az után is, ha a tesó felfedezi, hogy van élet a halál után 
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�     102.  TÖRVÉNY 102.  TÖRVÉNY 102.  TÖRVÉNY 102.  TÖRVÉNY �     

Egy tesóEgy tesóEgy tesóEgy tesónak nagy figyelnak nagy figyelnak nagy figyelnak nagy figyelmet kell formet kell formet kell formet kell fordídídídítatatatania a nia a nia a nia a 
szárnyszárnyszárnyszárnysesesesegédje kivágédje kivágédje kivágédje kiválaszlaszlaszlasztátátátására és kiképzésére.sára és kiképzésére.sára és kiképzésére.sára és kiképzésére.    

SZÁRNYSEGÉD ŰRLAPSZÁRNYSEGÉD ŰRLAPSZÁRNYSEGÉD ŰRLAPSZÁRNYSEGÉD ŰRLAP 

Név:Név:Név:Név: ____________________________________________ 

Alias:Alias:Alias:Alias: ___________________________________________ 
(pl.: Jacques Quro, a Barákulum) 

KülönKülönKülönKülönleleleleges képességek:ges képességek:ges képességek:ges képességek: 

(pl.: PowerPoint, német nyelvtudás, masszőrvizsga) 

KérKérKérKérlek értélek értélek értélek értékeld az alábbi skákeld az alábbi skákeld az alábbi skákeld az alábbi skálán a megjelenésedet.lán a megjelenésedet.lán a megjelenésedet.lán a megjelenésedet. 

1 —  2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — Barney Stinson 

TesztTesztTesztTesztkérkérkérkérdédédédéseksekseksek

1. Te vagy a Van Halen dobosa. 
Ki nem a frontembered? 

a. David Lee Roth 
b. Gary Cherone 
c. Sammy Hagar 
d. Barney Stinson 

2. Közismerten egy csaj nem 
szereti a vicceket… 

a. az arcáról 
b. a cipőiről 
c. az intelligenciájáról 
d. egyikről sem a fentiek 

közül
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RövidRövidRövidRövid    válaszválaszválaszválasz 
Te vagy az A karakter. A B karakter a szárnysegéded. Magyarázd 
el, hogy milyen figurát játszanátok el, és azt is, hogy miért. 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
 

EsszéEsszéEsszéEsszékérkérkérkérdésdésdésdés 
Az űrlap hátulján írj egy emberről, aki jelentős hatással volt az 
életedre. 
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�     103.  TÖRVÉNY 103.  TÖRVÉNY 103.  TÖRVÉNY 103.  TÖRVÉNY �     

Egy tesó soha nem visel szanEgy tesó soha nem visel szanEgy tesó soha nem visel szanEgy tesó soha nem visel szandált zokdált zokdált zokdált zokninininival. val. val. val. 
MegMegMegMegtertertertervez egy kohevez egy kohevez egy kohevez egy koherens lábrens lábrens lábrens lábviviviviseseseselet összelet összelet összelet összetétététételt és telt és telt és telt és 

ahhoz ahhoz ahhoz ahhoz ragaszkodik.ragaszkodik.ragaszkodik.ragaszkodik.    
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�     104.  TÖRVÉNY 104.  TÖRVÉNY 104.  TÖRVÉNY 104.  TÖRVÉNY �     

A tesó anyja minA tesó anyja minA tesó anyja minA tesó anyja mindig tabu. Ám a tesó dig tabu. Ám a tesó dig tabu. Ám a tesó dig tabu. Ám a tesó 
nevelőanyja szanevelőanyja szanevelőanyja szanevelőanyja szabad prédabad prédabad prédabad préda,,,,    amennyiamennyiamennyiamennyiben ő kezben ő kezben ő kezben ő kez----
dedededeméméméményez és/vagy van rajta legnyez és/vagy van rajta legnyez és/vagy van rajta legnyez és/vagy van rajta legalább egy leoalább egy leoalább egy leoalább egy leo----
párdpárdpárdpárdminminminmintás ruhatás ruhatás ruhatás ruhanemű… aminemű… aminemű… aminemű… amiben jól néz ki… ben jól néz ki… ben jól néz ki… ben jól néz ki… 

de kizáde kizáde kizáde kizárórórórólag csak akkor, ha nem szív menlag csak akkor, ha nem szív menlag csak akkor, ha nem szív menlag csak akkor, ha nem szív mentotototolos los los los 
ccccigarettát.igarettát.igarettát.igarettát.    

 

 

 

 

 

 

 

Legyék itt meghatározva, hogy nincs pont, amely engedélyezné egy tesónak, hogy testi 
kapcsolatot létesítsen tesója anyjával. Mindazonáltal engedélyezett és javallott egy tesónak hogy 
maga elé vizionáljon atletikus hőstetteket, állatokat és/vagy gépiesített berendezéseket, mikor 
fikcionális ágycsatát vív tesója anyjával. (Nota bene: ez bevett módszer, hogy egy tesó megóvja 
magát a mulatesóságmulatesóságmulatesóságmulatesóságtóltóltóltól,,,, ha tesója édesanyja kilences, vagy annál jobb, ami már komoly 
oidipuszi félelemre ad okot.) Amennyiben egy tesó megtudja, hogy tesóját adoptálták, szabadon 
ráhajthat a tesója örökbefogadó anyjára, de csak azt követően, hogy előbb megerősítést nyert a 
biológiai kapcsolat hiánya, születési okiratokkal, kórházi feljegyzésekkel, vagy DNS vizsgálattal, 
amelyik megfelelőbb.



 
 
 

 
136

�     105.  TÖRVÉNY 105.  TÖRVÉNY 105.  TÖRVÉNY 105.  TÖRVÉNY �     

Ha egy tesót nem hívHa egy tesót nem hívHa egy tesót nem hívHa egy tesót nem hívnak meg egy másik tesó nak meg egy másik tesó nak meg egy másik tesó nak meg egy másik tesó 
esküvőesküvőesküvőesküvőjére, akkor nem csijére, akkor nem csijére, akkor nem csijére, akkor nem csinál nagy ügyet nál nagy ügyet nál nagy ügyet nál nagy ügyet 

belőle, még ha lásbelőle, még ha lásbelőle, még ha lásbelőle, még ha lássuk be, valasuk be, valasuk be, valasuk be, valamimimimilyen szinlyen szinlyen szinlyen szinten ő ten ő ten ő ten ő 
maga is részt vett a pár összemaga is részt vett a pár összemaga is részt vett a pár összemaga is részt vett a pár összehohohohozázázázásásásásában és már ban és már ban és már ban és már 

megmegmegmegvávávávásásásásárolta a tökérolta a tökérolta a tökérolta a tökéleleleletes ntes ntes ntes nászászászászajánajánajánajándédédédékot és kot és kot és kot és 
hasonhasonhasonhasonlólólólókat. Rendkat. Rendkat. Rendkat. Rendben van. Semmiben van. Semmiben van. Semmiben van. Semmi    gáz.gáz.gáz.gáz.    
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�     106.  TÖRVÉNY 106.  TÖRVÉNY 106.  TÖRVÉNY 106.  TÖRVÉNY �     

Ha van rá lehetőHa van rá lehetőHa van rá lehetőHa van rá lehetőség, mikor sört renség, mikor sört renség, mikor sört renség, mikor sört rendel a tesódel a tesódel a tesódel a tesóiiii----
val, egy tesó minval, egy tesó minval, egy tesó minval, egy tesó mindig a lehető legdig a lehető legdig a lehető legdig a lehető legnanananagyobb adagyobb adagyobb adagyobb ada----

got választja, vagy hallgot választja, vagy hallgot választja, vagy hallgot választja, vagy hallgatgatgatgathatja a cikihatja a cikihatja a cikihatja a cikizést zést zést zést 
egész éjjel.egész éjjel.egész éjjel.egész éjjel.    
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�     107.  TÖRVÉNY 107.  TÖRVÉNY 107.  TÖRVÉNY 107.  TÖRVÉNY �     

EgEgEgEgy tesó sohay tesó sohay tesó sohay tesó sohasem hagy lógva egy másik tesót.sem hagy lógva egy másik tesót.sem hagy lógva egy másik tesót.sem hagy lógva egy másik tesót.    

 nyilvánvaló egészségkárosító hatások mellett, amik a kar 
hosszúra nyúló magasban tartásával járnak, az érzelmi 

következményei annak, ha kiakasztunk egy tesót száradni, vég-
zetesek lehetnek. Ha látsz valaha egy tesót — még ha nem is 
ismered — aki feltartott tenyérrel idegesen tekintget körbe, 
akkor teljesítsd bajbajbajbajtetetetesóisóisóisói köteköteköteköteleslesleslesséséséségegegegedetdetdetdet és csapj bele neki. 
 
 

GYAKORIGYAKORIGYAKORIGYAKORI TESÓTESÓTESÓTESÓ ÖTÖSÖKÖTÖSÖKÖTÖSÖKÖTÖSÖK    

 
KLASSZIKUS ÖTÖS 

 
 
 
 
 

 
ÖKÖLKOCI 

A
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ROBBANÓ ÖKÖLKOCI 

 

 
A VILÁG KÖRÜL 
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AZ ÖN-ÖTÖS 

 

 
A VISSZ-ÖTÖS 
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ÖTÖS TESÓ KÓD! 
(emeld ezt a magasba, húzd ki magad, és akkor soha nem hagy-

nak majd lógva…) 
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�     108.  TÖRVÉNY 108.  TÖRVÉNY 108.  TÖRVÉNY 108.  TÖRVÉNY �     

Ha egy tesó elfeHa egy tesó elfeHa egy tesó elfeHa egy tesó elfelejti egy pasas nevét, hívlejti egy pasas nevét, hívlejti egy pasas nevét, hívlejti egy pasas nevét, hívhatja hatja hatja hatja 
őt, “pajőt, “pajőt, “pajőt, “pajtástástástásnak”, “havernak”, “havernak”, “havernak”, “havernak”, vagy “embernak”, vagy “embernak”, vagy “embernak”, vagy “embernek”, nek”, nek”, nek”, 

de “tesóde “tesóde “tesóde “tesónak” soha.nak” soha.nak” soha.nak” soha.    
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�     109.  TÖRVÉNY 109.  TÖRVÉNY 109.  TÖRVÉNY 109.  TÖRVÉNY �     

AmiAmiAmiAmikor tesók egy sportkor tesók egy sportkor tesók egy sportkor tesók egy sportrenrenrenrendezdezdezdezvévévévényen vannyen vannyen vannyen vannak nak nak nak 
és megés megés megés meglátlátlátlátják maguják maguják maguják magukat a kivekat a kivekat a kivekat a kivetítőn, üvöltítőn, üvöltítőn, üvöltítőn, üvöltözni tözni tözni tözni 

kezkezkezkezdedededenek és vilnek és vilnek és vilnek és villoglogloglogtattattattatják a bicepják a bicepják a bicepják a bicepszüszüszüszüket, miközket, miközket, miközket, miköz----
ben inforben inforben inforben informálmálmálmálják a közönják a közönják a közönják a közönséséséséget arról, hogy az ő get arról, hogy az ő get arról, hogy az ő get arról, hogy az ő 

csacsacsacsapapapapatuk a legtuk a legtuk a legtuk a legnanananagyobb, abban az esetgyobb, abban az esetgyobb, abban az esetgyobb, abban az esetben is, ha ben is, ha ben is, ha ben is, ha 
minminminminden objekden objekden objekden objektív rangtív rangtív rangtív rangsor ennesor ennesor ennesor ennek ellenk ellenk ellenk ellenkezőkezőkezőkezőjét jét jét jét 

mutatja.mutatja.mutatja.mutatja.    
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�     110.  TÖRVÉNY 110.  TÖRVÉNY 110.  TÖRVÉNY 110.  TÖRVÉNY �     

Ha egy tesó rákatHa egy tesó rákatHa egy tesó rákatHa egy tesó rákattan egy csajra, a tesótan egy csajra, a tesótan egy csajra, a tesótan egy csajra, a tesójájájájának nak nak nak 
köteköteköteköteleslesleslessége megsége megsége megsége megtenni mintenni mintenni mintenni minden tőle telden tőle telden tőle telden tőle telhetőt, hetőt, hetőt, hetőt, 

hogy bizhogy bizhogy bizhogy biztotototosítsa a kívánt végkifejletet.sítsa a kívánt végkifejletet.sítsa a kívánt végkifejletet.sítsa a kívánt végkifejletet.    

e és a tesóid kétségtelenül megannyi leküzdhetetlennek 
tűnő akadályba ütközhettek az egyéjszakás kaland utáni 

hajszátokban. Itt találhattok néhány technikát, hogy azok 
leküzdhetőek legyenek. 

HIB A KE RE SÉ SI J EG Y Z É KHIB A KE RE SÉ SI J EG Y Z É KHIB A KE RE SÉ SI J EG Y Z É KHIB A KE RE SÉ SI J EG Y Z É K     
EG Y ÉJ SZ A KÁ SO KEG Y ÉJ SZ A KÁ SO KEG Y ÉJ SZ A KÁ SO KEG Y ÉJ SZ A KÁ SO K HO ZHO ZHO ZHO Z     

PROBLÉMAPROBLÉMAPROBLÉMAPROBLÉMA    MEGOLDÁSMEGOLDÁSMEGOLDÁSMEGOLDÁS    
Elfelejtettem a nevét Kérj meg egy tesót, hogy mutatkozzon 

be neki és figyelj oda. Megjegyzés: A 
legcsúnyább tesód kérd meg. 

Visszautasította az 
ital ajánlatomat. 

Ajánlj neki egy ágyba vitt reggelit alter-
natívaként. Ha nem tetszik neki, 
mondd, hogy csak vicceltél. 

Csajos estét tartanak 
a barátnőivel 

Azonosítsd és vedd célba a csajos este 
okát — a nemrég dobott csajt. 

Amikor felkapcsol-
ják a villanyt, kide-
rül, hogy ronda 
a csaj 

Kicsit nehéz. Ha megkérdezi, mi a 
bajod, mondd, hogy otthon felejtetted a 
szemüvegedet, esetleg egyszerűen zavar 
a környezet, vagy valami ilyesmi. 

T
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�     111.  TÖRVÉNY 111.  TÖRVÉNY 111.  TÖRVÉNY 111.  TÖRVÉNY �     

HHHHa egy tesó észrea egy tesó észrea egy tesó észrea egy tesó észreveveveveszi, hogy egy másik tesó szi, hogy egy másik tesó szi, hogy egy másik tesó szi, hogy egy másik tesó 
elfeelfeelfeelfelejlejlejlejtett kilépni az etett kilépni az etett kilépni az etett kilépni az e----mailjéből, akkor megmailjéből, akkor megmailjéből, akkor megmailjéből, akkor megtetetete----

szi helyette, de csak azután, hogy külszi helyette, de csak azután, hogy külszi helyette, de csak azután, hogy külszi helyette, de csak azután, hogy küldött dött dött dött 
néhány dühös levenéhány dühös levenéhány dühös levenéhány dühös levelet véletlet véletlet véletlet véletlenlenlenlenszerűen kivászerűen kivászerűen kivászerűen kiválaszlaszlaszlasz----

tott kaptott kaptott kaptott kapcsocsocsocsolalalalatoktoktoktoknak és törölte azoknak és törölte azoknak és törölte azoknak és törölte azoknak nyonak nyonak nyonak nyo----
mait az elkülmait az elkülmait az elkülmait az elküldött levedött levedött levedött levelek közül.lek közül.lek közül.lek közül.    
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�     112.  TÖRVÉNY 112.  TÖRVÉNY 112.  TÖRVÉNY 112.  TÖRVÉNY �     

Egy tesó nem vesz részt csoEgy tesó nem vesz részt csoEgy tesó nem vesz részt csoEgy tesó nem vesz részt csoporporporportos énektos énektos énektos énekléslésléslésben ben ben ben 
egy bárban.egy bárban.egy bárban.egy bárban.    

KIVÉTEL:KIVÉTEL:KIVÉTEL:KIVÉTEL: Egy tesó karaoke-zhat. 
 
A KIVÉTEL KIVÉTELE: A KIVÉTEL KIVÉTELE: A KIVÉTEL KIVÉTELE: A KIVÉTEL KIVÉTELE: Csaj-számok éneklése tilos. 
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�     113113113113.  TÖRVÉNY .  TÖRVÉNY .  TÖRVÉNY .  TÖRVÉNY �     

Egy tesó tartja magát az elfoEgy tesó tartja magát az elfoEgy tesó tartja magát az elfoEgy tesó tartja magát az elfogagagagadott kordott kordott kordott korkükükükü----
lönblönblönblönbség forség forség forség formumumumulálálálához, mikor egy fiahoz, mikor egy fiahoz, mikor egy fiahoz, mikor egy fiatatatatalabb csajt labb csajt labb csajt labb csajt 

vesz célba.vesz célba.vesz célba.vesz célba.    

ELFOGADHATÓ KORKÜLÖNELFOGADHATÓ KORKÜLÖNELFOGADHATÓ KORKÜLÖNELFOGADHATÓ KORKÜLÖNBSÉG FORMULABSÉG FORMULABSÉG FORMULABSÉG FORMULA 

x≤y/2+7 
x = a csaj életkora; y = a tesó életkora 

z a formula limitálja, hogy a ravasz régi motorosok lenyúl-
ják a szexi fiatal pipiket, mindemellett megóvja a tesókat 

attól, hogy egy vénembert kelljen egy dögös csajjal látniuk, ami 
magával vonná a kényszert, hogy elképzeljék őket, amint “azt” 
csinálják az ágyban. 
 
KORKÜLÖNBSÉG REFERKORKÜLÖNBSÉG REFERKORKÜLÖNBSÉG REFERKORKÜLÖNBSÉG REFERENCIAKÁRTYAENCIAKÁRTYAENCIAKÁRTYAENCIAKÁRTYA (pénztárcá-
ban hordható verzió) 

 

E
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�     114.  TÖRVÉNY 114.  TÖRVÉNY 114.  TÖRVÉNY 114.  TÖRVÉNY �     

Ha egy tesó kényHa egy tesó kényHa egy tesó kényHa egy tesó kénytetetetelen tesója kanalen tesója kanalen tesója kanalen tesója kanapépépépéján csöján csöján csöján csö----
vezni hosszabb idővezni hosszabb idővezni hosszabb idővezni hosszabb időtartartartartamra, feltamra, feltamra, feltamra, felajánlja, hogy ajánlja, hogy ajánlja, hogy ajánlja, hogy 
felezfelezfelezfelezzék a WC papír költzék a WC papír költzék a WC papír költzék a WC papír költséséséségeit és a kábel TV geit és a kábel TV geit és a kábel TV geit és a kábel TV 

számszámszámszámláláláláját, amennyiját, amennyiját, amennyiját, amennyiben legben legben legben legalább két hétig talább két hétig talább két hétig talább két hétig tart art art art 
az ott taraz ott taraz ott taraz ott tartóztóztóztózkokokokodása. Ha egy hónapdása. Ha egy hónapdása. Ha egy hónapdása. Ha egy hónapnál tovább nál tovább nál tovább nál tovább 

marad, felmarad, felmarad, felmarad, felajánlja, hogy fizet némi lakajánlja, hogy fizet némi lakajánlja, hogy fizet némi lakajánlja, hogy fizet némi lakbért. Ha bért. Ha bért. Ha bért. Ha 
két hónapkét hónapkét hónapkét hónapnál is hosszabb ideig tart ez az állanál is hosszabb ideig tart ez az állanál is hosszabb ideig tart ez az állanál is hosszabb ideig tart ez az álla----
pot, gőzpot, gőzpot, gőzpot, gőztisztisztisztisztítítítítótótótóval kitaval kitaval kitaval kitakakakakarítja a kanarítja a kanarítja a kanarítja a kanapét, vagy pét, vagy pét, vagy pét, vagy 
elégeti, ameelégeti, ameelégeti, ameelégeti, amelyik könnyeblyik könnyeblyik könnyeblyik könnyebben megvalósítható.ben megvalósítható.ben megvalósítható.ben megvalósítható.    
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�     115115115115.  TÖRVÉNY .  TÖRVÉNY .  TÖRVÉNY .  TÖRVÉNY �     

A “fürdőA “fürdőA “fürdőA “fürdőruha nem köteruha nem köteruha nem köteruha nem kötelező” strand, tesóklező” strand, tesóklező” strand, tesóklező” strand, tesóknak nak nak nak 
nem jelenti ténynem jelenti ténynem jelenti ténynem jelenti ténylelelelegegegegesen azt, hogy “fürdősen azt, hogy “fürdősen azt, hogy “fürdősen azt, hogy “fürdőruha ruha ruha ruha 

nem kötelező”.nem kötelező”.nem kötelező”.nem kötelező”.    
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�     116.  TÖRVÉNY 116.  TÖRVÉNY 116.  TÖRVÉNY 116.  TÖRVÉNY �     

Egy tesó nem öl meg egy másik tesót, vagy a Egy tesó nem öl meg egy másik tesót, vagy a Egy tesó nem öl meg egy másik tesót, vagy a Egy tesó nem öl meg egy másik tesót, vagy a 
tesó esétesó esétesó esétesó esélyeit, hogy meglyeit, hogy meglyeit, hogy meglyeit, hogy megdöntdöntdöntdöntsön egysön egysön egysön egy    csajt.csajt.csajt.csajt.    

    

    

    

    

    

 
Minden tesónak joga van az életre és a csajok üldözé-
sére. Ezen istenadta jogok közül bármelyiknek meg-
sértése förtelmes bűncselekmény, amelynek 
következménye akár a legszigorúbb büntetés is 
lehet, amit csak a Tesó kódex ismer: az elkövető 
elveszti az örökös első ülésen ülés jogát. 
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�     117.  TÖRVÉNY 117.  TÖRVÉNY 117.  TÖRVÉNY 117.  TÖRVÉNY �     

Egy tesó soha nem mond le önszánEgy tesó soha nem mond le önszánEgy tesó soha nem mond le önszánEgy tesó soha nem mond le önszántátátátából a távból a távból a távból a táv----
iráiráiráirányínyínyínyítótótótóról. Ha egy másik tesó át szeról. Ha egy másik tesó át szeról. Ha egy másik tesó át szeról. Ha egy másik tesó át szeretne kapretne kapretne kapretne kap----

csolni, szócsolni, szócsolni, szócsolni, szóban kérban kérban kérban kérheti, vagy megheti, vagy megheti, vagy megheti, vagy megteteteteheti a hiáheti a hiáheti a hiáheti a hiá----
babababavaló utat, felvaló utat, felvaló utat, felvaló utat, feláll és saját maga kapáll és saját maga kapáll és saját maga kapáll és saját maga kapcsolja át csolja át csolja át csolja át 

manumanumanumanuáááálilililisan asan asan asan a    TVTVTVTV----t.t.t.t.    

FOLYOMÁNYA:FOLYOMÁNYA:FOLYOMÁNYA:FOLYOMÁNYA:    Maximálisan elvárt egy tesótól, hogy min-
dent megtegyen a távirányító birtoklásáért, beleértve a kísérle-
tet, hogy bélgázok légtérbe juttatásával megpróbálja kifüstölni a 
tesóit a szobából. 
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�     118.  TÖRVÉNY 118.  TÖRVÉNY 118.  TÖRVÉNY 118.  TÖRVÉNY �     

Tesói tárTesói tárTesói tárTesói társasasasasásásáságágágágában egy tesó nem vegetáriánus.ban egy tesó nem vegetáriánus.ban egy tesó nem vegetáriánus.ban egy tesó nem vegetáriánus.    
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�     119.  TÖRVÉNY 119.  TÖRVÉNY 119.  TÖRVÉNY 119.  TÖRVÉNY �     

Ha három tesó oszHa három tesó oszHa három tesó oszHa három tesó osztotototozik egy autó hátsó ülésén, zik egy autó hátsó ülésén, zik egy autó hátsó ülésén, zik egy autó hátsó ülésén, 
elfoelfoelfoelfogadgadgadgadhahahahatattattattatlan, hogy bárlan, hogy bárlan, hogy bárlan, hogy bármemememelyik tesó valalyik tesó valalyik tesó valalyik tesó valamemememe----
lyik tesója köré fonja a karlyik tesója köré fonja a karlyik tesója köré fonja a karlyik tesója köré fonja a karját helyját helyját helyját helyspóspóspóspórorororolás céllás céllás céllás cél----
jájájájából. Ehhez hasonból. Ehhez hasonból. Ehhez hasonból. Ehhez hasonlóan szinlóan szinlóan szinlóan szintén etén etén etén elfolfolfolfogadgadgadgadhahahahatattattattat----

lan, hogy két tesó utazlan, hogy két tesó utazlan, hogy két tesó utazlan, hogy két tesó utazzon egy motozon egy motozon egy motozon egy motoron, ron, ron, ron, 
kivéve, ha a nevekivéve, ha a nevekivéve, ha a nevekivéve, ha a nevezett motor oldalzett motor oldalzett motor oldalzett motor oldalkokokokocsicsicsicsival van val van val van val van 

ellátva… ez az ún. ellátva… ez az ún. ellátva… ez az ún. ellátva… ez az ún. testestestesoooolllldaldaldaldalkokokokocsis motorcsis motorcsis motorcsis motor....    
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�     120.  120.  120.  120.  TÖRVÉNYTÖRVÉNYTÖRVÉNYTÖRVÉNY    �     

Egy tesó minEgy tesó minEgy tesó minEgy tesó mindig vezedig vezedig vezedig vezetéktéktéktéknenenenevén szóvén szóvén szóvén szólít egy másik lít egy másik lít egy másik lít egy másik 
tesót.tesót.tesót.tesót.    

KIVÉTEL:KIVÉTEL:KIVÉTEL:KIVÉTEL: Ha a tesó vezetékneve rasszista jelző is egyben. 
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�     121.  TÖRVÉNY 121.  TÖRVÉNY 121.  TÖRVÉNY 121.  TÖRVÉNY �     

Még ha soha nem is sízett korábMég ha soha nem is sízett korábMég ha soha nem is sízett korábMég ha soha nem is sízett korábban, egy tesó ban, egy tesó ban, egy tesó ban, egy tesó 
nem égeti magát a kezdő pályával.nem égeti magát a kezdő pályával.nem égeti magát a kezdő pályával.nem égeti magát a kezdő pályával.    

FOLYOMÁNYA:FOLYOMÁNYA:FOLYOMÁNYA:FOLYOMÁNYA: Ha a tesó próbálkozása katasztrófába tor-
kollik, mindig hibáztathatja a kötéseket, vagy a körülményeket. 
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�     122.  TÖRVÉNY 122.  TÖRVÉNY 122.  TÖRVÉNY 122.  TÖRVÉNY �     

Egy tesó minEgy tesó minEgy tesó minEgy tesó mindig pörög. Mindig.dig pörög. Mindig.dig pörög. Mindig.dig pörög. Mindig.    

a problémáid vannak a felpörgéssel, vagy fel szeretnél pör-
getni egy tesót, akkor bármikor összeállíthatsz magadnak 

egy felpörgető mixet. 

KLASSZIKUSKLASSZIKUSKLASSZIKUSKLASSZIKUS FELPÖRGETŐFELPÖRGETŐFELPÖRGETŐFELPÖRGETŐ SZÁMOKSZÁMOKSZÁMOKSZÁMOK

“You Give Love a Bad Name” 
— Bon Jovi 

“I Wanna Rock” — Twisted Sister 

“The Humpty Dance” 
— Digital Underground 

“Don’t Stop Believin’” — Journey 

“You’re the Best Around” 
— Joe Esposito 

“Lick It Up” — KISS 

“Paradise City” — Guns ‘n’ Roses 

“Tom Sawyer” — Rush 

“The Transformers Theme” 
— Vince DiCola with 
Optimus Prime 

“Dancing with Myself” 
— Billy Idol 

“Rock You Like a Hurricane” 
— Scorpions 

“Come Sail Away” — Styx 

“Free Bird” (csak a második fele) 
— Lynyrd Skynyrd 

“Panama” — Van Halen 

“Jessie’s Girl” — Rick Springfield 

“Talk Dirty to Me” — Poison 

“Thunderstruck” — AC/DC 

“High Enough” — Damn Yankees 

“Hip Hop Hooray” 
— Naughty By Nature 

“Dr. Feelgood” — Mötley Crüe 

“Round and Round” — Ratt 

H
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�     123.  TÖRVÉNY 123.  TÖRVÉNY 123.  TÖRVÉNY 123.  TÖRVÉNY �     

Két tesó minKét tesó minKét tesó minKét tesó mindig megdig megdig megdig megtartja egytartja egytartja egytartja egymásmásmásmástól az egytól az egytól az egytól az egy----
méméméméteteteteres távolres távolres távolres távolsásásáságot, miközgot, miközgot, miközgot, miközben azoben azoben azoben azonos parnos parnos parnos parketketketket----
ten tánten tánten tánten táncolcolcolcolnak, még akkor isnak, még akkor isnak, még akkor isnak, még akkor is,,,,    ha ha ha ha a késa késa késa késharharharharcot cot cot cot 

adják elő a “Beat It”adják elő a “Beat It”adják elő a “Beat It”adják elő a “Beat It”----ből, amit gonből, amit gonből, amit gonből, amit gondodododolom két lom két lom két lom két 
tesó amúgy sem tenne, vagy letesó amúgy sem tenne, vagy letesó amúgy sem tenne, vagy letesó amúgy sem tenne, vagy leggggalábbis nem túl alábbis nem túl alábbis nem túl alábbis nem túl 

sűrűn.sűrűn.sűrűn.sűrűn.    
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�     124.  TÖRVÉNY 124.  TÖRVÉNY 124.  TÖRVÉNY 124.  TÖRVÉNY �     

Ha egy tesó homályt dob, három ütőhiHa egy tesó homályt dob, három ütőhiHa egy tesó homályt dob, három ütőhiHa egy tesó homályt dob, három ütőhibát vét bát vét bát vét bát vét 
softballsoftballsoftballsoftball----ban, vagy nulban, vagy nulban, vagy nulban, vagy nullát gurít lát gurít lát gurít lát gurít TeTeTeTesssskézéskézéskézéskézés    közközközköz----

ben, köteben, köteben, köteben, köteles kreles kreles kreles kreálni valaálni valaálni valaálni valamimimimilyen kifogást.lyen kifogást.lyen kifogást.lyen kifogást.    
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�     125.  TÖRVÉNY 125.  TÖRVÉNY 125.  TÖRVÉNY 125.  TÖRVÉNY �     

Ha egy tesó egy másik tesó előtt autóHa egy tesó egy másik tesó előtt autóHa egy tesó egy másik tesó előtt autóHa egy tesó egy másik tesó előtt autózik a zik a zik a zik a 
testestestesoooonnnnvojvojvojvojbanbanbanban,,,,    köteköteköteköteles megles megles megles megprópróprópróbálni lerázni őt a bálni lerázni őt a bálni lerázni őt a bálni lerázni őt a 

forforforforgagagagalomlomlomlomban, mert az vicces.ban, mert az vicces.ban, mert az vicces.ban, mert az vicces.    
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�     126.  TÖRVÉNY 126.  TÖRVÉNY 126.  TÖRVÉNY 126.  TÖRVÉNY �     

Abban az esetAbban az esetAbban az esetAbban az esetben, ha kettő vagy annál több ben, ha kettő vagy annál több ben, ha kettő vagy annál több ben, ha kettő vagy annál több 
tesó együtt néz felnőttesó együtt néz felnőttesó együtt néz felnőttesó együtt néz felnőttektektekteknek szóló varinek szóló varinek szóló varinek szóló varieeeetét, tét, tét, tét, 

mindmindmindmindegyiegyiegyiegyikük szákük szákük szákük számára szimára szimára szimára szigogogogorúan tilos a másik rúan tilos a másik rúan tilos a másik rúan tilos a másik 
tesó szántesó szántesó szántesó szándédédédékos, vagy nem kos, vagy nem kos, vagy nem kos, vagy nem szánszánszánszándédédédékos megkos megkos megkos megérinérinérinérin----
tése BÁRMILYEN fortése BÁRMILYEN fortése BÁRMILYEN fortése BÁRMILYEN formámámámában. Ez magában. Ez magában. Ez magában. Ez magában ban ban ban 

fogfogfogfoglalja, de nem korlalja, de nem korlalja, de nem korlalja, de nem korlálálálátotototozózózózódik a: pacsira, ököldik a: pacsira, ököldik a: pacsira, ököldik a: pacsira, ököl----
kokokokocira, vagy bátocira, vagy bátocira, vagy bátocira, vagy bátorító fenékrító fenékrító fenékrító fenékpaspaspaspaskokokokolásra. A lásra. A lásra. A lásra. A 

kacsinkacsinkacsinkacsintás szintás szintás szintás szintén hatátén hatátén hatátén határorororozotzotzotzottantantantan    tilos.tilos.tilos.tilos.    
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TEENDŐK TEENDŐK TEENDŐK TEENDŐK SZTRIPKLUBBA INDULÁSSZTRIPKLUBBA INDULÁSSZTRIPKLUBBA INDULÁSSZTRIPKLUBBA INDULÁS    

ELŐTTELŐTTELŐTTELŐTT    
 
� Elegendő tőke átváltása aprópénzre helyi 

fizetőeszközben.  

� Bank- és hitelkártyák elrejtése mélyen a tárcá-
ban, de azért elérhető távolságban a ritkán meg-
valósuló “ikrek” forgatókönyv esetére.  

� Berúgni.  

� Kamu “filmproducer” névjegy olyan helyre, 
ahonnan “véletlenül” behullhat a táncoscsaj(ok) 
dekoltázsába.  

� Elkerülni minden olyan táncost. akinek olyasmi 
a neve, mint: Füstös, Hepatícia vagy 
Mennydörgés.  

� Kikapcsolni a fűtést és légkondit a lakásban, 
ezzel is védve a pénztárcát és a környezetet.  

� Nem farmert venni fel.  

� Komolyan tanulmányozni a film sztoriját, amit 
a barátnőd tudomása szerint mész megnézni. 
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�     127.  TÖRVÉNY 127.  TÖRVÉNY 127.  TÖRVÉNY 127.  TÖRVÉNY �     

Egy tesó minEgy tesó minEgy tesó minEgy tesó mindig segít tesódig segít tesódig segít tesódig segít tesójájájájának helynak helynak helynak helyrererereálálálállílílílítani tani tani tani 
az előző éjszaka eseaz előző éjszaka eseaz előző éjszaka eseaz előző éjszaka eseméméméményeit, nyeit, nyeit, nyeit, kivéve,kivéve,kivéve,kivéve,    ha azok ha azok ha azok ha azok 

tartartartartaltaltaltalmazmazmazmazzák egy nagyon ronda csaj felzák egy nagyon ronda csaj felzák egy nagyon ronda csaj felzák egy nagyon ronda csaj felszeszeszeszedédédédé----
sét, vagy hogy a nevesét, vagy hogy a nevesét, vagy hogy a nevesét, vagy hogy a nevezett tesó folyazett tesó folyazett tesó folyazett tesó folyamamamamatotototosan azt san azt san azt san azt 

isméisméisméismételtelteltelgette az összes tesógette az összes tesógette az összes tesógette az összes tesójájájájának: “Szenak: “Szenak: “Szenak: “Szeretretretret----
lek,lek,lek,lek,    ember”ember”ember”ember”    

TK — Memória Támogatás és/vagy Korrekció — gyak-
ran merül fel ünnepekkor, mert ha az emberek összegyűl-

nek szeretteikkel, az alkoholszükségleteik jelentősen megnőnek. 
A Halloween az az időszak, mikor a tesók különösen hajla-

mosak memóriavesztésre a kiadós édességek, likőrök és termé-
szetesen cukorkák halálos kombinációjának köszönhetően. Pél-
dául velem megtörtént egyszer, hogy négy új telefonszám birto-
kában ébredtem reggel, de fogalmam sem volt arról, hogy kiktől 
kaptam őket. Szerencsére az időkből, hogy mikor mentettem a 
számokat a telefonomba és a homályos emlékek alapján a négy 
különböző jelmezről, amit viseltem az esti bulin, képes voltam 
készíteni egy logikai mátrixot. 

Öltöztem vikingnek, ninjának, Teddy Roosevelt-nek és ter-
mészetesen az örök slágeremnek, Gandhi-nak és minden jelmez-
ben különböző csajt szedtem fel: egy ribancos apácát, egy riban-
cos Hamupipőkét, egy ribancos ribancot és egy ribancos 
valamiféle-teremtményt hegyes fülekkel és farokkal. 

M 
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A rejtvény megoldásához tegyél "X”-et a négyzetbe, miután 
kizártad. Például az 1-es nyom szerint nem a ninja jelmezben 
ébredtem, tehát a Ninja/02:21 négyzetet ki is húztam. 
Segítség: Néhány nyomnál több négyzetet is be lehet “X”-elni. 

AMIRE EMLÉKSZEMAMIRE EMLÉKSZEMAMIRE EMLÉKSZEMAMIRE EMLÉKSZEM 

1. Nem a ninja jelmezben ébredtem, de az éjszaka végéről vala-
milyen farok rémlik. 

2. A ribancos ribanc november 1-én már nem volt jelen, ezért 
lekéste a frenetikus Ghandi-mat… ő is nagyon megéhezett. 

3. Mind Hamupipőkét, mind az apácát felizgatta a kardom. 
Még most is látom magam előtt a dobócsillagokat, ahogy 
átöltözöm a viking jelmezbe. 

4. Amikor megérkeztem a buliba, sima hangon beszéltem a 
dögös csajszikhoz és megmutattam nekik a “nagy pálcámat.” 
Politikai értelemben persze — Teddy Roosevelt-nek vol-
tam öltözve. 

5. A korai órákban szereztem meg Hamupipőke számát. Fél-
tem attól, hogy a görögdinnyéi tökké változnak éjfélkor. 

 Ribancos 
Hamupipőke 

Ribancos 
Ribanc 

Ribancos 
Füles/Farkas 

Ribancos 
Apáca 

21:42 22:56 00:03 02:21 
 

Viking         21:42 

Roosevelt         22:56 

Ninja        X 00:03 

Ghandi         02:21 

21:42     

A válaszok a 195. oldalon 

 

22:56      

00:03      

02:21      
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�     128.  TÖRVÉNY 128.  TÖRVÉNY 128.  TÖRVÉNY 128.  TÖRVÉNY �     

Egy tesó soha nem visel két különEgy tesó soha nem visel két különEgy tesó soha nem visel két különEgy tesó soha nem visel két különböző ruhaböző ruhaböző ruhaböző ruhadadadada----
rarararabot egybot egybot egybot egyszerre, amin ugyanszerre, amin ugyanszerre, amin ugyanszerre, amin ugyanazon iskola, azon iskola, azon iskola, azon iskola, 

üdülőüdülőüdülőüdülőhely,hely,hely,hely,    vagy sportvagy sportvagy sportvagy sportcsacsacsacsapat jelpat jelpat jelpat jelzése találzése találzése találzése található. ható. ható. ható. 
Még mosoMég mosoMég mosoMég mosodai vészdai vészdai vészdai vészhelyhelyhelyhelyzetzetzetzetben is, egy tesó előnyben is, egy tesó előnyben is, egy tesó előnyben is, egy tesó előny----
ben részeben részeben részeben részesíti a félsíti a félsíti a félsíti a félmezmezmezmeztetetetelen közlen közlen közlen közlelelelekekekekedést, mintdést, mintdést, mintdést, mint----
hogy meghogy meghogy meghogy megszegje ezt a törszegje ezt a törszegje ezt a törszegje ezt a törvényt… félvényt… félvényt… félvényt… félmezmezmezmeztetetetelelelelenül nül nül nül 

derékderékderékderéktól föltól föltól föltól fölfelé, természetesen.felé, természetesen.felé, természetesen.felé, természetesen.    
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�     129.  TÖRVÉNY 129.  TÖRVÉNY 129.  TÖRVÉNY 129.  TÖRVÉNY �     

Ha egy Ha egy Ha egy Ha egy tesó költesó költesó költesó kölcsönad tesócsönad tesócsönad tesócsönad tesójájájájának egy DVDnak egy DVDnak egy DVDnak egy DVD----t, t, t, t, 
videóvideóvideóvideójájájájátétététékot, vagy alkatkot, vagy alkatkot, vagy alkatkot, vagy alkatrészt a fűnyírészt a fűnyírészt a fűnyírészt a fűnyíróróróróhoz, hoz, hoz, hoz, 

nem várja el, hogy azt valaha is visszanem várja el, hogy azt valaha is visszanem várja el, hogy azt valaha is visszanem várja el, hogy azt valaha is visszakapja, kapja, kapja, kapja, 
kivévekivévekivévekivéve,,,,    ha a tesója megha a tesója megha a tesója megha a tesója meghal és visszahal és visszahal és visszahal és visszahahahahagyogyogyogyomámámámá----

nyozza rányozza rányozza rányozza rá    azt.azt.azt.azt.    
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�     130.  TÖRVÉNY 130.  TÖRVÉNY 130.  TÖRVÉNY 130.  TÖRVÉNY �     

Ha egy tesóHa egy tesóHa egy tesóHa egy tesónak tudonak tudonak tudonak tudomámámámására jut, hogy sára jut, hogy sára jut, hogy sára jut, hogy egy egy egy egy 
másik tesó autómásik tesó autómásik tesó autómásik tesó autóbalbalbalbaleseeseeseesetet szentet szentet szentet szenvevevevedett, elődett, elődett, elődett, először ször ször ször 

azt kérazt kérazt kérazt kérdezi meg, hogy milyen autódezi meg, hogy milyen autódezi meg, hogy milyen autódezi meg, hogy milyen autóval karamval karamval karamval karam----
bobobobololololozott és hogy az mennyire tört összezott és hogy az mennyire tört összezott és hogy az mennyire tört összezott és hogy az mennyire tört össze, csak , csak , csak , csak 
azt követően érdeklőazt követően érdeklőazt követően érdeklőazt követően érdeklődikdikdikdik    a tesó állaa tesó állaa tesó állaa tesó állapota felől.pota felől.pota felől.pota felől.    
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�     131.  TÖRVÉNY 131.  TÖRVÉNY 131.  TÖRVÉNY 131.  TÖRVÉNY �     

Bár egy tesóBár egy tesóBár egy tesóBár egy tesótól nem vártól nem vártól nem vártól nem várható el, hogy poható el, hogy poható el, hogy poható el, hogy ponnnntotototosan san san san 
tudja, hogy kell kicsetudja, hogy kell kicsetudja, hogy kell kicsetudja, hogy kell kicserélni egy kererélni egy kererélni egy kererélni egy kereket, köteket, köteket, köteket, kötelesleslesles----
sége legsége legsége legsége legalább az emelőt előalább az emelőt előalább az emelőt előalább az emelőt elővenni az autóvenni az autóvenni az autóvenni az autóból és ból és ból és ból és 
bámulni a lapos kerebámulni a lapos kerebámulni a lapos kerebámulni a lapos kereket egy ideig. Ha szükket egy ideig. Ha szükket egy ideig. Ha szükket egy ideig. Ha szüksége sége sége sége 

van segítvan segítvan segítvan segítségre a gépségre a gépségre a gépségre a gépjárműjárműjárműjárműkekekekezezezezelési kézilési kézilési kézilési kézikönyvkönyvkönyvkönyv----
től, azt az autó beltől, azt az autó beltől, azt az autó beltől, azt az autó belsesesesejéjéjéjében veszi igénybe, ben veszi igénybe, ben veszi igénybe, ben veszi igénybe, ahol ahol ahol ahol 

nem látnem látnem látnem láthatja azt minhatja azt minhatja azt minhatja azt minden arra elhaden arra elhaden arra elhaden arra elhaladó és ladó és ladó és ladó és 
ahonahonahonahonnan diszknan diszknan diszknan diszkréréréréten hívten hívten hívten hívhat egy autóhat egy autóhat egy autóhat egy autómentőt, mentőt, mentőt, mentőt, 

miután ahogy ajánmiután ahogy ajánmiután ahogy ajánmiután ahogy ajánlalalalatos elrejtos elrejtos elrejtos elrejtette az emelőt az tette az emelőt az tette az emelőt az tette az emelőt az 
út menút menút menút mentén, hogy legyen elfotén, hogy legyen elfotén, hogy legyen elfotén, hogy legyen elfogadgadgadgadható kifoható kifoható kifoható kifogása, gása, gása, gása, 

mikor az autómikor az autómikor az autómikor az autómentő megérkezik.mentő megérkezik.mentő megérkezik.mentő megérkezik.    
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KOSZORÚSLÁNYOK KOSZORÚSLÁNYOK KOSZORÚSLÁNYOK KOSZORÚSLÁNYOK 
EGY ESKÜVŐNEGY ESKÜVŐNEGY ESKÜVŐNEGY ESKÜVŐN    

 
 

�Enyhén részeg �Nagyon részeg 

�     132.  TÖRVÉNY 132.  TÖRVÉNY 132.  TÖRVÉNY 132.  TÖRVÉNY �     

Ha egy tesóHa egy tesóHa egy tesóHa egy tesó    úgy dönt, hogy cserbenhagyva úgy dönt, hogy cserbenhagyva úgy dönt, hogy cserbenhagyva úgy dönt, hogy cserbenhagyva 
tesóit megnősül, köteles meghívni őket az tesóit megnősül, köteles meghívni őket az tesóit megnősül, köteles meghívni őket az tesóit megnősül, köteles meghívni őket az 

esküvőjéreesküvőjéreesküvőjéreesküvőjére, még abban az esetben is, ha ezzel , még abban az esetben is, ha ezzel , még abban az esetben is, ha ezzel , még abban az esetben is, ha ezzel 
nyíltan szembeszáll menyasszonya nyíltan szembeszáll menyasszonya nyíltan szembeszáll menyasszonya nyíltan szembeszáll menyasszonya 

kívánságával és „nincs szex” szankcióban kívánságával és „nincs szex” szankcióban kívánságával és „nincs szex” szankcióban kívánságával és „nincs szex” szankcióban 
részesül miatta, vagy bármi részesül miatta, vagy bármi részesül miatta, vagy bármi részesül miatta, vagy bármi egyéb bénaegyéb bénaegyéb bénaegyéb béna    

büntetést kap, ami párkapbüntetést kap, ami párkapbüntetést kap, ami párkapbüntetést kap, ami párkapcsolatokban szokás.csolatokban szokás.csolatokban szokás.csolatokban szokás.    

gy menyasszony úgy gondol az 
esküvője napjára, mint élete 

legboldogabb napja. Egy vőlegény 
ezzel szemben úgy, mint a 
legszomorúbbra: a házassága 
véglegesen deklarálja a 
TesTesTesTesoooortyázásokrtyázásokrtyázásokrtyázások halálát a tesóival. Van 
azonban egy egyszerű mód, hogy a 
vőlegény hatásosan búcsúzzon a tesóitól… a koszorúslányok. 

Beszorítva a csúnya egyendresszbe a koszorúslányoknak 
csak egyetlen céljuk van: kibújni belőle. Tanulmányok 
kimutatták, hogy a féltékenység, az elegáns ruhás tesók és persze 
a koktélok keveréke a Földön létező legkönnyebben kapható 
csajok közé emeli a koszorúslányokat. 

E
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�     133.  TÖRVÉNY 133.  TÖRVÉNY 133.  TÖRVÉNY 133.  TÖRVÉNY �     

EgEgEgEgy tesó csak azután ismer be egy szellentést, y tesó csak azután ismer be egy szellentést, y tesó csak azután ismer be egy szellentést, y tesó csak azután ismer be egy szellentést, 
hogy megpróbálta azt rákenni legalább egy hogy megpróbálta azt rákenni legalább egy hogy megpróbálta azt rákenni legalább egy hogy megpróbálta azt rákenni legalább egy 

másik tesóra.másik tesóra.másik tesóra.másik tesóra.    

KIVÉTEL:KIVÉTEL:KIVÉTEL:KIVÉTEL: „Húzd meg az ujjam.” 
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�     134.  TÖRVÉNY 134.  TÖRVÉNY 134.  TÖRVÉNY 134.  TÖRVÉNY �     

EgEgEgEgy tesy tesy tesy tesónak joga van szárnysegédjének ónak joga van szárnysegédjének ónak joga van szárnysegédjének ónak joga van szárnysegédjének 
használni egy nőt.használni egy nőt.használni egy nőt.használni egy nőt.    

z emberiség hajnala óta a tesók visszafojtott szavakkal 
beszélnek egy szárnysegédről, aki olyan király erőkkel 

rendelkezik, hogy egyetlen kacsintásával is cicababák tucatjait 
szerzi meg neked. Én most természetesen a SzárnysegédnőrőlSzárnysegédnőrőlSzárnysegédnőrőlSzárnysegédnőről 
beszélek. Gondolj bele – ha a szárnysegéded eleve tudja, hogy 
mit akar egy nő hallani, az nem nagyobb előny, mintha tele 
lennél pénzzel, meg lenne minden szál hajad, vagy parkolna 
otthon egy yachtod? De bizony és a legjobb az egészben, hogy a 
szárnysegédnő tényleg létezik. Hogy szerezz egyet csak le kell 
győznöd a szexista sztereotípiákat, amik oly gyakran elijesztik a 
csajokat, hogy segítsenek a tesóknak más csajokat megdönteni. 
 

A SZÁRNYSEGÉDNŐ: IGAA SZÁRNYSEGÉDNŐ: IGAA SZÁRNYSEGÉDNŐ: IGAA SZÁRNYSEGÉDNŐ: IGAZ VAGY HAMIS?Z VAGY HAMIS?Z VAGY HAMIS?Z VAGY HAMIS?    
Egy szárnysegédnőnek túl 
sokat kell pisilnie. 

HamisHamisHamisHamis Egy csaj húgyhólyagja kisebb, de 
könnyen képes uralni. Máskülönben hogyan 
lennének képesek végignézni a Ház a tónált? 

Egy szárnysegédnő soha 
nem fizet italt. 

IgazIgazIgazIgaz De a kiadásaid nem nőnek, mivel más 
pasik fizetik az italát. 

Egy szárnysegédnő 
figyelmét elvonja a 
pletykálkodás 

HamisHamisHamisHamis Ami a tesók számára csak visítozó 
csacsogás, azt egy nő úgy képes olvasni, mint 
komplex társalgás titkosan kódolva a 
testbeszédbe. 

Egy szárnysegédnő úgy fog 
kinézni, mintha a csajom 
lenne 

IgazIgazIgazIgaz De semmi nem vonzza jobban a 
csajokat, mint egy srác, akinek van barátnője. 

A
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�     135.  TÖRVÉNY 135.  TÖRVÉNY 135.  TÖRVÉNY 135.  TÖRVÉNY �     

Abban az esetben, ha egy tesó két tesójának is Abban az esetben, ha egy tesó két tesójának is Abban az esetben, ha egy tesó két tesójának is Abban az esetben, ha egy tesó két tesójának is 
odaígérte az örökös első ülésen ülés jogát, a odaígérte az örökös első ülésen ülés jogát, a odaígérte az örökös első ülésen ülés jogát, a odaígérte az örökös első ülésen ülés jogát, a 

következőknek kell meghatározniuk, hogy ki következőknek kell meghatározniuk, hogy ki következőknek kell meghatározniuk, hogy ki következőknek kell meghatározniuk, hogy ki 
lesz a navigátorlesz a navigátorlesz a navigátorlesz a navigátor: (: (: (: (1111) futóverseny az autóig,) futóverseny az autóig,) futóverseny az autóig,) futóverseny az autóig,    
(2) néma aukció, vagy abban az esetben, ha (2) néma aukció, vagy abban az esetben, ha (2) néma aukció, vagy abban az esetben, ha (2) néma aukció, vagy abban az esetben, ha 

az út hosszabb, mint 600 kilométer,az út hosszabb, mint 600 kilométer,az út hosszabb, mint 600 kilométer,az út hosszabb, mint 600 kilométer,    
(3) halálig tartó(3) halálig tartó(3) halálig tartó(3) halálig tartó,,,,    szabályok nélküli szabályok nélküli szabályok nélküli szabályok nélküli 

ketrecharc.ketrecharc.ketrecharc.ketrecharc.    
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�     136.  TÖRVÉNY 136.  TÖRVÉNY 136.  TÖRVÉNY 136.  TÖRVÉNY �     

Ha egy barátnő kérdezősködik a Ha egy barátnő kérdezősködik a Ha egy barátnő kérdezősködik a Ha egy barátnő kérdezősködik a 
legénybúcsúról, egy tesó nem válaszol legénybúcsúról, egy tesó nem válaszol legénybúcsúról, egy tesó nem válaszol legénybúcsúról, egy tesó nem válaszol 

bővebben egy flbővebben egy flbővebben egy flbővebben egy flegma „Rendben volt”egma „Rendben volt”egma „Rendben volt”egma „Rendben volt”----nál.nál.nál.nál.    

FOLYOMÁNYA:FOLYOMÁNYA:FOLYOMÁNYA:FOLYOMÁNYA: Egy tesó soha nem visz magával 
fényképezőgépet a legénybúcsúra. Az egyedüli mementó, ami 
egy tesó számára engedélyezett hazavinni egy legénybúcsúról, 
olyasmi lehet csak, amit egy ampulla penicillinnel el lehet 
mulasztani. 
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�     137.  TÖRVÉNY 137.  TÖRVÉNY 137.  TÖRVÉNY 137.  TÖRVÉNY �     

Házigazdaként egy tesó elegendő pizzát rendel Házigazdaként egy tesó elegendő pizzát rendel Házigazdaként egy tesó elegendő pizzát rendel Házigazdaként egy tesó elegendő pizzát rendel 
minden tesójának.minden tesójának.minden tesójának.minden tesójának.    

    

A PIZZA EGYENLETA PIZZA EGYENLETA PIZZA EGYENLETA PIZZA EGYENLET    

p = 
8

3b
 

 
p = a pizzák száma (felkerekítve a legközelebbi egész számra) 
b = a tesók száma (magadat is beleszámítva) 
 
Egyenlet, amely feltételezi a tesó éhség együtthatót (h): 
 

h(b) = 
t

m

∆
 

 
m = a tesó tömege 
∆t = eltelt idő a tesó legutolsó étkezése óta 
 
Az egyenlet feltételezi, hogy nincs éhség változás sebesség, ez 
teljes egészében megjelenik a Stinson Féle Pizza Integrálban: 
 

p (b) = ∫
∞ ×++
b

bb

8

4.3)]}1/([1{
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�     138.  TÖRVÉNY 138.  TÖRVÉNY 138.  TÖRVÉNY 138.  TÖRVÉNY �     

EgEgEgEgy igazi tesó nem nevet, ha egy pasit ágyékon y igazi tesó nem nevet, ha egy pasit ágyékon y igazi tesó nem nevet, ha egy pasit ágyékon y igazi tesó nem nevet, ha egy pasit ágyékon 
találnak.találnak.találnak.találnak.    

KIVÉTEL:KIVÉTEL:KIVÉTEL:KIVÉTEL: Ha nem ismeri a fickót. 
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�     139.  TÖRVÉNY 139.  TÖRVÉNY 139.  TÖRVÉNY 139.  TÖRVÉNY �     

IgazIgazIgazIgaz----e vagy sem, egy tesó soha nem nyilvánítja e vagy sem, egy tesó soha nem nyilvánítja e vagy sem, egy tesó soha nem nyilvánítja e vagy sem, egy tesó soha nem nyilvánítja 
ki tetszését egy Broadway shoki tetszését egy Broadway shoki tetszését egy Broadway shoki tetszését egy Broadway show, vagy musical w, vagy musical w, vagy musical w, vagy musical 
irányába, azon egyértelmű tény ellenére sem, irányába, azon egyértelmű tény ellenére sem, irányába, azon egyértelmű tény ellenére sem, irányába, azon egyértelmű tény ellenére sem, 
hogy igen, a Broadway első szótagja angolul hogy igen, a Broadway első szótagja angolul hogy igen, a Broadway első szótagja angolul hogy igen, a Broadway első szótagja angolul 

tesót jelent.tesót jelent.tesót jelent.tesót jelent.    
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�     140.  TÖRVÉNY 140.  TÖRVÉNY 140.  TÖRVÉNY 140.  TÖRVÉNY �     

EgEgEgEgy tesó fenntartja magának a jogot, hogy y tesó fenntartja magának a jogot, hogy y tesó fenntartja magának a jogot, hogy y tesó fenntartja magának a jogot, hogy 
egyszerűen kisétáljon egy randiról az első öt egyszerűen kisétáljon egy randiról az első öt egyszerűen kisétáljon egy randiról az első öt egyszerűen kisétáljon egy randiról az első öt 

percben.percben.percben.percben.    

A CITROM TÖRVÉNYA CITROM TÖRVÉNYA CITROM TÖRVÉNYA CITROM TÖRVÉNY    
A citrom törvény egy kevésbé ismert randizási kiskapu, amely 
megengedi egy tesónak, hogy magyarázat nélkül lelépjen 
bármilyen randiról az első öt perc folyamán. Hányszor volt már, 
hogy egy tesó olyan vakrandira kényszerült, ahol a hölgy 
nagyjából a maszk nélküli Predator-ra hasonlított? Most, a 
Citrom Törvénynek köszönhetően nem kell többet végigülnöd 
ezt a kínszenvedést, vagy vesztegetned a Predator idejét. 
Egyszerűen átnyújtod a hölgynek a Citrom Törvény kártyát és 
már távoztál is az ajtón.



 
 
 

 
177

SAJNÁLOM, DE A 
RANDINAK VÉGE 

 

 
 

HIVATKOZÁS 

A CITROM TÖRVÉNYREA CITROM TÖRVÉNYREA CITROM TÖRVÉNYREA CITROM TÖRVÉNYRE    
www.barneysblog.com 

A Citrom Törvény abban az esetben lép életbe, ha az első öt 
perc (300 másodperc) során bármely fél úgy ítéli meg, hogy a 
folytatás értelmetlen és ezért az említett randi félbeszakítása 
mellett dönt időt kímélendő és/vagy ön-tiszteletből. Ezen 
kártya átadása megkíméli az átadótátadótátadótátadót az „örök haragtól” vagy 
„kérdésektől” a citromozottcitromozottcitromozottcitromozott részéről, ami a randi 
befejezéséhez kapcsolódna, ami okai között szerepelhet, de 
nem kizárólagos jelleggel: ízléstelen ruha, szájszag, szakadt 
külső, rossz helyen megjelenő/túlzott testszőrzet, long 
island-i akcentus, állami iskolai végzettség, gyenge 
hitelképesség, hitelképtelenség, gyanús szagok. 
 

PÓTLÁSPÓTLÁSPÓTLÁSPÓTLÁS     
(I) az átadóátadóátadóátadó visszavonhatja a Citrom Törvényt, amennyiben 
a citrocitrocitrocitromozottmozottmozottmozott azonnal elfogad egy nincsenek további 
elvárások megegyezést és beleegyezik, hogy a kapcsolat nem 
tart tovább egy (1) éjszakánál. (II) az egyezség feltételei nem 
kizárólagos jelleggel átruházhatóak, tiszteletben tartva a 
Citrom Törvény alapkoncepcióját, mint olyat. (III) azon 
valószínűtlen esetben, ha a felek mégis a folytatás mellett 
döntenének, egyetlen (1) ötössel semmissé teszik, hogy 
valaha is életbe lépett volna a Citrom Törvény 
 

SAJNÁLOM, DE A 
RANDINAK VÉGE 

 

 
 

HIVATKOZÁS 

A CITROM TÖRVÉNYREA CITROM TÖRVÉNYREA CITROM TÖRVÉNYREA CITROM TÖRVÉNYRE    
www.barneysblog.com 

A Citrom Törvény abban az esetben lép életbe, ha az első öt 
perc (300 másodperc) során bármely fél úgy ítéli meg, hogy a 
folytatás értelmetlen és ezért az említett randi félbeszakítása 
mellett dönt időt kímélendő és/vagy ön-tiszteletből. Ezen 
kártya átadása megkíméli az átadótátadótátadótátadót az „örök haragtól” vagy 
„kérdésektől” a citromozottcitromozottcitromozottcitromozott részéről, ami a randi 
befejezéséhez kapcsolódna, ami okai között szerepelhet, de 
nem kizárólagos jelleggel: ízléstelen ruha, szájszag, szakadt 
külső, rossz helyen megjelenő/túlzott testszőrzet, long 
island-i akcentus, állami iskolai végzettség, gyenge 
hitelképesség, hitelképtelenség, gyanús szagok. 
 

PÓTLÁSPÓTLÁSPÓTLÁSPÓTLÁS     
(I) az átadóátadóátadóátadó visszavonhatja a Citrom Törvényt, amennyiben 
a citromozottcitromozottcitromozottcitromozott azonnal elfogad egy nincsenek további 
elvárások megegyezést és beleegyezik, hogy a kapcsolat nem 
tart tovább egy (1) éjszakánál. (II) az egyezség feltételei nem 
kizárólagos jelleggel átruházhatóak, tiszteletben tartva a 
Citrom Törvény alapkoncepcióját, mint olyat. (III) azon 
valószínűtlen esetben, ha a felek mégis a folytatás mellett 
döntenének, egyetlen (1) ötössel semmissé teszik, hogy 
valaha is életbe lépett volna a Citrom Törvény 
 

SAJNÁLOM, DE A 
RANDINAK VÉGE 

 

 
 

HIVATKOZÁS 

A CITROM TÖRVÉNYREA CITROM TÖRVÉNYREA CITROM TÖRVÉNYREA CITROM TÖRVÉNYRE    
www.barneysblog.com 

A Citrom Törvény abban az esetben lép életbe, ha az első öt 
perc (300 másodperc) során bármely fél úgy ítéli meg, hogy a 
folytatás értelmetlen és ezért az említett randi félbeszakítása 
mellett dönt időt kímélendő és/vagy ön-tiszteletből. Ezen 
kártya átadása megkíméli az átadótátadótátadótátadót az „örök haragtól” vagy 
„kérdésektől” a citromozottcitromozottcitromozottcitromozott részéről, ami a randi 
befejezéséhez kapcsolódna, ami okai között szerepelhet, de 
nem kizárólagos jelleggel: ízléstelen ruha, szájszag, szakadt 
külső, rossz helyen megjelenő/túlzott testszőrzet, long 
island-i akcentus, állami iskolai végzettség, gyenge 
hitelképesség, hitelképtelenség, gyanús szagok. 
 

PÓTLÁSPÓTLÁSPÓTLÁSPÓTLÁS     
(I) az átadóátadóátadóátadó visszavonhatja a Citrom Törvényt, amennyiben 
a citromozottcitromozottcitromozottcitromozott azonnal elfogad egy nincsenek további 
elvárások megegyezést és beleegyezik, hogy a kapcsolat nem 
tart tovább egy (1) éjszakánál. (II) az egyezség feltételei nem 
kizárólagos jelleggel átruházhatóak, tiszteletben tartva a 
Citrom Törvény alapkoncepcióját, mint olyat. (III) azon 
valószínűtlen esetben, ha a felek mégis a folytatás mellett 
döntenének, egyetlen (1) ötössel semmissé teszik, hogy 
valaha is életbe lépett volna a Citrom Törvény 
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�     141.  TÖRVÉNY 141.  TÖRVÉNY 141.  TÖRVÉNY 141.  TÖRVÉNY �     

Egy Egy Egy Egy tesó kizárólag akkor manikűröztet, hatesó kizárólag akkor manikűröztet, hatesó kizárólag akkor manikűröztet, hatesó kizárólag akkor manikűröztet, ha    
(a) megpróbál lefeküdni egy dögös ázsiai (a) megpróbál lefeküdni egy dögös ázsiai (a) megpróbál lefeküdni egy dögös ázsiai (a) megpróbál lefeküdni egy dögös ázsiai 

manikűrös csajjal, vagy (b) több mint egy manikűrös csajjal, vagy (b) több mint egy manikűrös csajjal, vagy (b) több mint egy manikűrös csajjal, vagy (b) több mint egy 
hónap telt el azhónap telt el azhónap telt el azhónap telt el az    utolsó manikűröztetése ótautolsó manikűröztetése ótautolsó manikűröztetése ótautolsó manikűröztetése óta....    

Ez a Tesó kódex, nem a Tahó kódexEz a Tesó kódex, nem a Tahó kódexEz a Tesó kódex, nem a Tahó kódexEz a Tesó kódex, nem a Tahó kódex....    
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�     142.  TÖRVÉNY 142.  TÖRVÉNY 142.  TÖRVÉNY 142.  TÖRVÉNY �     

Egy tesó nem keres alkalmat Egy tesó nem keres alkalmat Egy tesó nem keres alkalmat Egy tesó nem keres alkalmat a a a a bosszúra, ha bosszúra, ha bosszúra, ha bosszúra, ha 
tesói társaságában tesói társaságában tesói társaságában tesói társaságában kiüti magát és kiüti magát és kiüti magát és kiüti magát és 
telemarkerezett arccal ébred fel.telemarkerezett arccal ébred fel.telemarkerezett arccal ébred fel.telemarkerezett arccal ébred fel.    
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�     143.  TÖRVÉNY 143.  TÖRVÉNY 143.  TÖRVÉNY 143.  TÖRVÉNY �     

Pacsi kivitelezése közben egy tesó számára Pacsi kivitelezése közben egy tesó számára Pacsi kivitelezése közben egy tesó számára Pacsi kivitelezése közben egy tesó számára 
titititilos összekulcsolni az ujjait tesójával, vagy los összekulcsolni az ujjait tesójával, vagy los összekulcsolni az ujjait tesójával, vagy los összekulcsolni az ujjait tesójával, vagy 

megragadni annak markátmegragadni annak markátmegragadni annak markátmegragadni annak markát....    

    

    

    

T E S ÓT E S ÓT E S ÓT E S Ó É T AÉ T AÉ T AÉ T A     S A R O KS A R O KS A R O KS A R O K     

„Hai-Pacsi-ku”  

Egy-két-há-négy-öt 
Emeld mindet magasba 
 Majd csapj, s engedj, te 



 
 
 

 
181

�     144.  TÖRVÉNY 144.  TÖRVÉNY 144.  TÖRVÉNY 144.  TÖRVÉNY �     

EEEElfogadhatatlan, hogy két tesó megosztozzon lfogadhatatlan, hogy két tesó megosztozzon lfogadhatatlan, hogy két tesó megosztozzon lfogadhatatlan, hogy két tesó megosztozzon 
egy szállodai ágyon anélegy szállodai ágyon anélegy szállodai ágyon anélegy szállodai ágyon anélkül, hogy előttekül, hogy előttekül, hogy előttekül, hogy előtte    

kimerítették volna az összes kanapé, függőágy, kimerítették volna az összes kanapé, függőágy, kimerítették volna az összes kanapé, függőágy, kimerítették volna az összes kanapé, függőágy, 
párnákpárnákpárnákpárnák----aaaa----földön kombinációtföldön kombinációtföldön kombinációtföldön kombinációt....    Ha továbbra is Ha továbbra is Ha továbbra is Ha továbbra is 

elkerülhetetlen az együttalvás, hogy elkerülhetetlen az együttalvás, hogy elkerülhetetlen az együttalvás, hogy elkerülhetetlen az együttalvás, hogy 
megelőzzenek minden véletlen kanál balesetet, megelőzzenek minden véletlen kanál balesetet, megelőzzenek minden véletlen kanál balesetet, megelőzzenek minden véletlen kanál balesetet, 
szkanderrelszkanderrelszkanderrelszkanderrel****    meghatározzák, hogy ki alszik a meghatározzák, hogy ki alszik a meghatározzák, hogy ki alszik a meghatározzák, hogy ki alszik a 

takaró alatt. Miutántakaró alatt. Miutántakaró alatt. Miutántakaró alatt. Miután    eldőlt, mindkét tesó eldőlt, mindkét tesó eldőlt, mindkét tesó eldőlt, mindkét tesó 
igyekszik annyi réteget maga alá, illetve fölé igyekszik annyi réteget maga alá, illetve fölé igyekszik annyi réteget maga alá, illetve fölé igyekszik annyi réteget maga alá, illetve fölé 

venni, venni, venni, venni, amennyit tud, amennyit tud, amennyit tud, amennyit tud, mielőtt egy néma mielőtt egy néma mielőtt egy néma mielőtt egy néma 
ökölkocival jó éjszakát kívánna a másiknak.ökölkocival jó éjszakát kívánna a másiknak.ökölkocival jó éjszakát kívánna a másiknak.ökölkocival jó éjszakát kívánna a másiknak.    

                                                
* Nem az ágyon 
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�     145.  TÖRVÉNY 145.  TÖRVÉNY 145.  TÖRVÉNY 145.  TÖRVÉNY �     

EgyEgyEgyEgy    tesó soha nem érzi magát megsértve, ha tesó soha nem érzi magát megsértve, ha tesó soha nem érzi magát megsértve, ha tesó soha nem érzi magát megsértve, ha 
egy másik tesónak nem sikerülegy másik tesónak nem sikerülegy másik tesónak nem sikerülegy másik tesónak nem sikerül    időben időben időben időben 
viszonoviszonoviszonoviszonoznia a hívását, SMSznia a hívását, SMSznia a hívását, SMSznia a hívását, SMS----ét, vagyét, vagyét, vagyét, vagy    

eeee----mailmailmailmail----jétjétjétjét....    
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�     146.  TÖRVÉNY 146.  TÖRVÉNY 146.  TÖRVÉNY 146.  TÖRVÉNY �     

EgyEgyEgyEgy    tesó tartózkodik a túlzott részletességtől, tesó tartózkodik a túlzott részletességtől, tesó tartózkodik a túlzott részletességtől, tesó tartózkodik a túlzott részletességtől, 
mikor szexuális hőstetteiről mesél tesóinakmikor szexuális hőstetteiről mesél tesóinakmikor szexuális hőstetteiről mesél tesóinakmikor szexuális hőstetteiről mesél tesóinak....    

rzékletes képet szolgáltatva, miközben leírsz egy szexuális 
aktust, akaratlanul is arra kényszeríted a tesóidat, hogy 

elképzeljenek téged meztelenül… és onnan már nincs visszaút. 
 
 

MILYENMILYENMILYENMILYEN    RÉSZLETESSÉGIGRÉSZLETESSÉGIGRÉSZLETESSÉGIGRÉSZLETESSÉGIG    MEHETSZMEHETSZMEHETSZMEHETSZ    EL?EL?EL?EL?    
 

SZINTSZINTSZINTSZINT    PÉLDAMONDATPÉLDAMONDATPÉLDAMONDATPÉLDAMONDAT    ELFOGADHATÓ?ELFOGADHATÓ?ELFOGADHATÓ?ELFOGADHATÓ?    

Homályos „Szexeltem az éjjel” � 

Visszafogott 
„Hatalmasat szexeltem az 

éjjel” � 
 

Specifikus „Rárakta a [cenzúrázva] a 
[cenzúrázva]mra, amitől 

az én [cenzúrázva] 
[cenzúrázva] 
[cenzúrázva]” 

 

�� 

 

É
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�     147.  TÖRVÉNY 147.  TÖRVÉNY 147.  TÖRVÉNY 147.  TÖRVÉNY �     

Ha egy tesó látja, hogy tesója verekedésbe Ha egy tesó látja, hogy tesója verekedésbe Ha egy tesó látja, hogy tesója verekedésbe Ha egy tesó látja, hogy tesója verekedésbe 
keveredik, azonnal fedezi a tesó hátátkeveredik, azonnal fedezi a tesó hátátkeveredik, azonnal fedezi a tesó hátátkeveredik, azonnal fedezi a tesó hátát....    

KIVÉTEL:KIVÉTEL:KIVÉTEL:KIVÉTEL: Ha a tesó egy ijesztő alakkal verekedett össze. 
 
KIVÉTEL:KIVÉTEL:KIVÉTEL:KIVÉTEL: Ha ez a harmadik (vagy több) verekedés, amibe a 
tesó keveredett azon a héten. 
 
KIVÉTEL:KIVÉTEL:KIVÉTEL:KIVÉTEL: Ha a tesónak igazolása van róla, hogy a 
fizikoterapeutája eltiltotta őt bárki hátának fedezésétől. 
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�     148.  TÖRVÉNY 148.  TÖRVÉNY 148.  TÖRVÉNY 148.  TÖRVÉNY �     

EgyEgyEgyEgy    tesó nem hallgat csajzenét… tesói előtt. tesó nem hallgat csajzenét… tesói előtt. tesó nem hallgat csajzenét… tesói előtt. tesó nem hallgat csajzenét… tesói előtt. 
Mikor egyMikor egyMikor egyMikor egyedül van, egy tesó meghallgathat, edül van, egy tesó meghallgathat, edül van, egy tesó meghallgathat, edül van, egy tesó meghallgathat, 
teszem azt egy, vagy két Sarah McLachlan teszem azt egy, vagy két Sarah McLachlan teszem azt egy, vagy két Sarah McLachlan teszem azt egy, vagy két Sarah McLachlan 
albumot, de kizárólag azért, hogy értékes albumot, de kizárólag azért, hogy értékes albumot, de kizárólag azért, hogy értékes albumot, de kizárólag azért, hogy értékes 

betekintést nyerjen a női pszichébe, véletlenül betekintést nyerjen a női pszichébe, véletlenül betekintést nyerjen a női pszichébe, véletlenül betekintést nyerjen a női pszichébe, véletlenül 
sem azért, mert ezeket a melódiákat sem azért, mert ezeket a melódiákat sem azért, mert ezeket a melódiákat sem azért, mert ezeket a melódiákat 

tragikusan szívfájdítónak, de érdekes módon tragikusan szívfájdítónak, de érdekes módon tragikusan szívfájdítónak, de érdekes módon tragikusan szívfájdítónak, de érdekes módon 
felemelőnekfelemelőnekfelemelőnekfelemelőnek    is tartja egyszerre. is tartja egyszerre. is tartja egyszerre. is tartja egyszerre.     
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�     149.  TÖRVÉNY 149.  TÖRVÉNY 149.  TÖRVÉNY 149.  TÖRVÉNY �     

Egy tesó úgy viselkedik, mintha értene a Egy tesó úgy viselkedik, mintha értene a Egy tesó úgy viselkedik, mintha értene a Egy tesó úgy viselkedik, mintha értene a 
szivarokhoz és szeretné is azokatszivarokhoz és szeretné is azokatszivarokhoz és szeretné is azokatszivarokhoz és szeretné is azokat....    

SZIVAR SZÓKERESŐSZIVAR SZÓKERESŐSZIVAR SZÓKERESŐSZIVAR SZÓKERESŐ    
    

S C H U R C H I L L Z O 

Z F G E D O H A N Y O L 

I E W P S C J G O R Z X 

V Z T R C T T L T W A Y 

A R L E W I N S K Y M R 

R M H S B R A F T U A O 

V T U I B C B R O Q T G 

A E M D L G I S V T E N 

G R I E E Y A U T T E O 

O U D N M A B R K V H J 

P I O T L J U K O Z R A 

F R R E N H K E Y L R R 

 
� Dohány 

� Churchill 

� Zamat 

� Lewinsky 

 
� Humidor 

� Fidel Castro 

� Kubai 

� Szivarvágó 

 
� Presidente 

� Rajongó 
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�     150.  TÖRVÉNY 150.  TÖRVÉNY 150.  TÖRVÉNY 150.  TÖRVÉNY �     

Nincs szex a tesód exével.Nincs szex a tesód exével.Nincs szex a tesód exével.Nincs szex a tesód exével.    

oha, soha nem megengedhető egy tesónak, hogy lefeküdjön 
tesója exével. Ezen törvény megsértése rosszabb, mint 

megölni a tesót. 
S
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K I E G É S Z Í T É S E K  

KIEGÉSZKIEGÉSZKIEGÉSZKIEGÉSZÍTÉS IÍTÉS IÍTÉS IÍTÉS I    

gy tesónak joga van szexelni a tesója exével, ha a csaj 
kezdeményez, nagyon dögös, illetve ha a tesó nincs a 

városban, vagy a szobában. 
 

KIEGÉSZKIEGÉSZKIEGÉSZKIEGÉSZÍTÉS ÍTÉS ÍTÉS ÍTÉS IIIIIIII    

a egy tesó ír és rendez egy király űrben játszódó trilógiát, 
ami meghatározza egy generáció gyerekkorát, tilos 

számára később elhomályosítani ezt az örökséget azzal, hogy 
elkészít egy előzmény trilógiát, ami arra kényszeríti a tesókat, 
hogy „Epizód 4-től 6-ig” vagy „az eredeti trilógia” néven kelljen 
nevezniük azt, ami egykor egy tökéletes filmsorozat volt, 
függetlenül attól, hogy ki hogyan érez az Ewok-okkal 
kapcsolatban.  
 

KIEGÉSZKIEGÉSZKIEGÉSZKIEGÉSZÍTÉS ÍTÉS ÍTÉS ÍTÉS IIIIIIIIIIII    

mennyiben egy tesónak tudomására jut, hogy tesójának 
van egy igazán dögös (kilences, vagy annál jobb) nővére, 

akkor az nem áll tovább a 19. törvény oltalma alatt: Egy tesó 
nem feküdhet le tesójának lánytestvérével. Ezt egy tesónak újra 
kell értékelnie, ha az említett húg hasonlít a tesójára parókában. 

E

H

A
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KIEGÉSZÍTÉS IKIEGÉSZÍTÉS IKIEGÉSZÍTÉS IKIEGÉSZÍTÉS IVVVV    

gy tesó soha nem fordít hátat, ha tesója hívatlanul 
megjelenik az ajtaja előtt egy doboznyi pornóval. 

 
KIEGÉSZÍTÉS KIEGÉSZÍTÉS KIEGÉSZÍTÉS KIEGÉSZÍTÉS VVVV    

a a tesód összeköltözik egy csajjal, többé nem fogadható el 
tőled, hogy megjelensz az ajtaja előtt hívatlanul egy 

doboznyi pornóval. 
 

KIEGÉSZÍTÉS KIEGÉSZÍTÉS KIEGÉSZÍTÉS KIEGÉSZÍTÉS VVVVIIII    

ké, ha egy tesónak nagy szüksége van rá, hogy parkoltassa 
a pornógyűjteményét egy időre, megjelenhet a tesója ajtaja 

előtt hívatlanul egy doboznyi pornóval, még akkor is, ha tesója 
egy csajjal él. Mivel a tesó kapcsolata a pornójához kétségkívül 
messzebb visszanyúló és jelentőségteljesebb kapcsolatot képez, a 
doboznyi pornónak joga van ott élni, ahol a bentlakásos 
barátnő, annak ellenére is, hogy a doboz pornó nem rendelkezik 
a szuper dühössé válás képességével és a szexet sem tudja 
megvonni éjszakára. 

E

H

O
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KIEGÉSZÍTÉS KIEGÉSZÍTÉS KIEGÉSZÍTÉS KIEGÉSZÍTÉS VIIVIIVIIVII    

(Írd ide a sajátodat, hogy később – ha úgy hozza a sors – 
hivatkozhass a Tesó kódexre) 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

    

KIEGÉSZÍTÉS KIEGÉSZÍTÉS KIEGÉSZÍTÉS KIEGÉSZÍTÉS VIIIVIIIVIIIVIII    

gy tesó kihajíthatja a Tesó kódexet az ablakon, ha 
skandináv ikrek érintettek a kérdésben, bármilyen 

minőségben. 
 

KIEGÉSZÍTÉS KIEGÉSZÍTÉS KIEGÉSZÍTÉS KIEGÉSZÍTÉS IXIXIXIX    

gy tesó léggitározhat, amennyiben az említett léggitár 
műanyagból van és egy videójáték konzolhoz van 

csatlakoztatva. 
 

KIEGÉSZÍTÉS KIEGÉSZÍTÉS KIEGÉSZÍTÉS KIEGÉSZÍTÉS XXXX    

gy tesó kiadathatja a Tesó kódexet, ha sikerül rajta profitot 
termelnie.

E

E

E
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K I H Á G Á S O K  

 Tesó kódex megszegése 250.000$-ig terjedő pénzbírsággal, 
illetve néhány esetben végleges tesótlanítássaltesótlanítássaltesótlanítássaltesótlanítással büntethető. 

A Tesó kódexben nem érintett kérdések beküldhetők a Tesók 
Nemzetközi Bíróságához a barneystinson@barneysblog.com 
címre, a beadványhoz mellékelni kell a szóban forgó csajok 
fotóit. De csak akkor, ha forrók - mármint a csajok, nem a vita. 

Nincs nagyobb sértés a Tesó kódex szellemiségére nézve, 
mint a fogadalom megszegése. Amíg alkalomadtán egy tesó 
eltévelyedhet alkohol, pillanatnyi rossz ítélőképesség, vagy egy 
annyira dögös csaj miatt, akire a tesói azt mondhatják: 
„Valóban nem tehetett mást”, a Tesó kódex törvényeinek 
bármilyen szándékolt megsértése teljességgel elfogadhatatlan. 
Mikor egy tesó áthágja a Tesó kódex szabályait, azzal nem csak 
tesóinak árt, hanem saját magának is, mivel onnantól kezdve 
már nem érdemli meg, hogy tesó legyen. 

Fontos megjegyezni, hogy nincs olyan cikkelye a Tesó 
kódexnek, amelyet ne lehetne egy tesóval közös megegyezéssel 
áthágni és én személy szerint bátorítok minden tesót, hogy 
kérjen engedélyt egy másik tesótól, amennyiben olyasmire 
készül, amely véleménye szerint a szent kódex megsértésével 
járna. Megjegyzés: tökéletes idő az engedély kérésére, mikor a 
tesód, durván részeg... mondjuk mikor már majdnem kidőlt. 

Ha és amennyiben megtörténik valamely törvény 
megszegése, a sértett tesónak joga van olyan büntetést ajánlani, 
amely illeszkedik a szabálysértéshez. Szabadon választhat az 
Engedélyezett büntetések listáról. 

A
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E N G E D É L Y E Z E T T  B Ü N T E T É S E K  

� Tesó státusz visszavonása 

� SMS-ek letiltása 

� Örökös borravalófelelőssé tétel 

� Napozóágyra száműzés a nappaliban 

� Levétel az e-mail címlistáról 

� Wakeboard-ozás 

� Ideiglenes kitiltás a kerti grill/foci vasárnapokról 

� Az örökös első ülésen ülés jog visszavonása 
� Eltávolítás a „ki nem használt szezon bérletet 

megkapók” listájának éléről 

� Eltávolítás az ünnepi képeslapküldési listáról 
� A reptérre/reptérről szóló fuvar privilégiumok 

visszavonása 
� Az elkövetőnek segítenie kell tesójának nehéz 

bútorokat mozgatni 

� Ideiglenes kitiltás a szokásos golfpartikról 
� Az elkövetőnek vissza kell adnia mindent a sértett 

tesónak, amit kölcsönkért tőle… még azokat is, amiket 
az már el is felejtett 

� Az elkövető többet nem kaphatja kölcsön a sértett 
autóját 

� A sértett tesó többé nem lesz köteles sörrel érkezni az 
elkövetőhöz 
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S Z Ó M A G Y A R Á Z A T  

AszályAszályAszályAszály – Az a periódus, amelyben egy tesónak nem sikerül 
összehoznia egy numerát. 

Bajtesói kötelesség Bajtesói kötelesség Bajtesói kötelesség Bajtesói kötelesség – Egy tesó önzetlen cselekedete egy másik 
tesó irányába. 

Gránátra ugrás Gránátra ugrás Gránátra ugrás Gránátra ugrás – A folyamat, amelyben egy tesó „beszed egyet 
a csapatért” azzal, hogy elviszi egy dögös csaj csúnya 
barátnőjét. 

Hivatesó Hivatesó Hivatesó Hivatesó – Egy tesó munkája. 

Izgatesóttság Izgatesóttság Izgatesóttság Izgatesóttság – Izgatottság, amit a tesókkal való együtt lógás 
vált ki. Pl.: Ricky tiszta izgatesótt lett, mikor a barátja 
kibérelte a helyi lézerharc arénát a születésnapjára. 

Keresztbevágás Keresztbevágás Keresztbevágás Keresztbevágás – Lenyúlni egy másik tesó kiszemeltjét, 
gyakran aljas, előre megfontolt szándékkal. 

MTK MTK MTK MTK – Memória Támogatás és/vagy Korrekció 

Ördögi hármas Ördögi hármas Ördögi hármas Ördögi hármas – Két pasi, egy csaj. 

Partesó Partesó Partesó Partesó – Egy tesó részére rendezett buli. 

Szárnysegédnő Szárnysegédnő Szárnysegédnő Szárnysegédnő – Női szárnysegéd, aki emellett csaj is. 

Tesárm Tesárm Tesárm Tesárm – Egy tesó szexuális hódítási képessége. 

Tesfláció Tesfláció Tesfláció Tesfláció – (1) A női nem elvárásainak hirtelen emelkedése a 
pasik viselkedését illetően. (2) A pasik számának 
hirtelen emelkedése egy bulin, vagy egyéb eseményen, 
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Teske Teske Teske Teske – mikor kettő vagy annál több tesó bowlingozik. 

TeskőTeskőTeskőTeskő----papírpapírpapírpapír----ollóollóollóolló – A tesók kő-papír-ollója. 

Tesó tesót mos Tesó tesót mos Tesó tesót mos Tesó tesót mos – Viszonozni egy szívességet egy tesónak azzal, 
hogy valami kemény dolgot teszünk meg neki… nem 
olyan keményről beszélek. 

Tesó/csaj együttható Tesó/csaj együttható Tesó/csaj együttható Tesó/csaj együttható – Nemi megoszlás egy adott eseményen. 

Tesóbiztos Tesóbiztos Tesóbiztos Tesóbiztos – Megfelelő méretűre kitágított tér tesók számára. 

Tesoda Tesoda Tesoda Tesoda – (1) Tesó, akihez bölcsességért lehet fordulni. (2) Egy 
nagyon alacsony tesó. 

Tesógyilkosság Tesógyilkosság Tesógyilkosság Tesógyilkosság – (1) Egy tesó megölése. (2) Keresztbevágás egy 
tesónak. 

Tesoldalkocsis motor Tesoldalkocsis motor Tesoldalkocsis motor Tesoldalkocsis motor – Egy motor olyan oldalsó izével. 

Tesóljárás Tesóljárás Tesóljárás Tesóljárás – Események sorozata, amit egy tesó teljesít, de 
különbözik a Tesolimpiától. 

Tesólkalom Tesólkalom Tesólkalom Tesólkalom – Esemény, ami érint egy tesót. 

Tesolléga Tesolléga Tesolléga Tesolléga – Egy tesó a munkahelyről. 

TeTeTeTesomerta somerta somerta somerta – Hallgatási fogadalom a maffia mintájára. Játszani 
a hülyét, mikor egy csaj egy másik tesó előélete, vagy 
holléte felől érdeklődik. 

Tesonvoj Tesonvoj Tesonvoj Tesonvoj – Tesók konvoja, mikor együtt haladnak valamerre. 
Általában egy buliba. 

Tesótlanítás Tesótlanítás Tesótlanítás Tesótlanítás – A „tesó” státusztól való megfosztás. 

Tesóvszer Tesóvszer Tesóvszer Tesóvszer – Mikor egy tesó ellát egy másik tesót 
születésszabályozó eszközzel. 
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Teszójárás Teszójárás Teszójárás Teszójárás – A tesók nyelvezete. 

Teszómenés Teszómenés Teszómenés Teszómenés – A „tesó” szó túlhasználata. 

Tricikli Tricikli Tricikli Tricikli – Két csaj, egy pasi. 

Visszatérési kapu Visszatérési kapu Visszatérési kapu Visszatérési kapu – Veszélyes időszak egy szakítást követően, 
amelyben mindkét fél meggondolhatja magát. 

 

 

 

 

 

 

 

A HOMÁLYWEENA HOMÁLYWEENA HOMÁLYWEENA HOMÁLYWEEN----I FELADVÁNY MEGFEJTÉSEI FELADVÁNY MEGFEJTÉSEI FELADVÁNY MEGFEJTÉSEI FELADVÁNY MEGFEJTÉSE    

 

 Ribancos 
Hamupipőke 

Ribancos 
Ribanc 

Ribancos 
Füles/Farkas 

Ribancos 
Apáca 

21:42 22:56 00:03 02:21 
 

Viking X X X  X X  X 21:42 

Roosevelt X  X X  X X X 22:56 

Ninja  X X X X  X X 00:03 

Ghandi X X  X X X X  02:21 

21:42 X  X X 

 

 

22:56  X X X  

00:03 X X X   

02:21 X X  X  
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