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Bevezetés
Sokan álmodoztak már nagyobb nyereményekrõl, de kevesen mérik fel, hogy valójában mekkora esélyük is van erre. Még kevesebben készítenek pontos tervet arra vonatkozóan, milyen befektetéssel, mekkora idõtartamon belül, milyen
nagyságú összeget szeretnének nyerni. Pedig az
élet bármely területén is kezdünk bele valamibe,
nem árt tisztázni a célokat.
Pár éve hirtelen egy nem tervezett 5000 forintos kiadásom merült fel. Ez még akkoriban sem
volt nagy összeg, de hó vége lévén hirtelen nem
tudtam a családi költségvetésbõl lecsípni ezt az
összeget, melyet ráadásul egy napon belül ki kellett fizetnem. Persze a család azért rendelkezett
ekkora tartalékkal, de a bankszámláról csak komoly kamatveszteséggel tudtam volna fölvenni
a pénzt. Rövid számvetést készítettem: szinte
mindegy, hogy ötezer vagy ötezerötszáz forint a
veszteség, ezért ötszáz forinttal bementem egy
játékterembe, ahol tudtam, hogy egy nullás
francia rulett-automata mûködik. Ezeken a gépeken a nyerési esély tiszta és tisztességes. A tervem az volt, hogy legalább ötezer forintra feltornászom az ötszázas kezdõtõkét, vagy elvesztem
azt. Ezért kiválasztottam egy számot  a nullát ,
melyre ötször egymás után száz-száz forintot
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akartam elhelyezni. Igen nagy szerencsémre már
másodszorra e számon állt meg a rulettgolyó, így
a kezdõtõke maradványa és a nyeremény ekkor
már 3900 forintot tett ki. Ebbõl 10001000 forintot egy-egy tucatra rakva most már komoly
eséllyel nézhettem a folytatás elé. Megint szerencsém volt, és máris 4900 forinttal rendelkeztem.
Itt  a kezdeti terven kicsit módosítva  abbahagytam a játékot, hiszen igen bosszantó lett volna a hiányzó száz forint miatt esetleg elveszteni az egész pénzt. A váratlan kiadás nagy részére
így került fedezet  persze ugyanígy el is veszthettem volna az ötszázast.
A könyvet akkor tudja a leghasznosabban forgatni, ha most Ön is tervet készít. Döntse el,
mekkora az az összeg, melynek elvesztése még
nem okoz komolyabb problémát. Száz forint?
Ezer forint? Netán százezrek? Ezután azt tisztázza magában, mekkora összeget szeretne nyerni.
Persze ne feledje, hogy minél nagyobb (a várt
nyeremény)/(befektetés) hányados, annál kisebb
az esély. Az 1. táblázat abban ad útmutatást,
hogy melyik játékon tudja a legjobb eséllyel megvalósítani a céljait.
A szerencsejátékokat  a nyerési lehetõségek
módja szempontjából  két csoportba osztottam, minden játékfajta besorolható egyik vagy
másik kategóriába.
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játék
játéktermi
rulettautomata
skandiáv lottó,
kenó 7 számmal
6/45, 5/90 lottó,
kenó 7 számmal
kaszinó  rulett
skandináv lottó
6/45, 5/90 lottó
kaszinó  Black Jack
kaszinó  rulett
tõzsde
ne vegye meg
ezt a könyvet!

1. táblázat: Célok, lehetőségek és módszerek kapcsolata

A lottócsoportban a játékosok egy közös nyereményalapból próbálnak maguknak minél nagyobb szeletet kihasítani. A kaszinó jellegû játékok során a résztvevõk egy közös ellenfél ellen
küzdenek. Ennek megfelelõen az elsõ típusú játékok esetében a verseny egymás ellen folyik,
ami teljesen más stratégiát kíván, mint a második esetben, ahol az eredményt nem befolyásolják a többiek döntései, szerencséje vagy balszerencséje. Bár Ön valószínûleg nem fogja az
összes itt leírt játéktípust kipróbálni, mégis javaslom, hogy a könyvet egészében olvassa el. A
fejezetek egymásra épülnek, és bár törekedtem
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arra, hogy önállóan is érthetõek legyenek, a követendõ stratégia elsajátítása könnyebb, ha a
többi játékkal kapcsolatos teendõket is ismeri.
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