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 ÖltÖzz ki, csajozz be, légy király!

  Barney Stinson és Matt Kuhn

humor

ióta a világ világ, a férfiak minden kérdések alapkérdésére keresik a vá-
laszt: „Miért vagyok itt… és nem mondjuk egy csajban?”. 
A válasz most megtaláltatott. Immár, a Cseltár segítségével, célba ve-

hetsz egy gyönyörű nőt, felszíthatod lelke legbensőbb lángját, majd azt kihasz-
nálva beletrükközheted a szexbe. Több mint 75 olyan garantált, tolónyomást 
biztosító skalpszerző technikát sajátíthatsz el, amelyet a szúróguru és  nem mel-
lesleg überkirály Barney Stinson ötölt ki. 

„E lapokon körvonalazok minden olyan átverést, ámítást, porhintést, svindlit, 
szédítést, trükköt, dumát és taktikát, amelyet valaha is használtam, vagy remé-
nyeim szerint használni fogok, hogy csajokat szedjek fel, és űzzem velük az ipart. 
Most pedig, jótékony önzetlenségem egyik jeleként, ezt a bút múlató útmutatót 
közkinccsé teszem.”   Barney Stinson, az Előszóban

„A Cseltár végigolvasása előtt semmi esélyem sem volt a csajoknál. Most meg 
mintha bottal kéne elhajtanom őket! Kösz, Barney!”

 Jim Richards, nemrég nyert 83 milliót a lottón  
és esett át pénisznagyobbító műtéten

„Ha egy vadidegen bepróbálkozna nálam bármelyik leírt csellel, simán ágyba 
bújnék vele!”  Barnelia Stinson, átlagnő

„Néhányan azt kérdik, miben hasonlít a Cseltár az Alkotmányra. Én azt kérdem, 
miben nem?”  Az egyik Kennedy, mondjuk

BARNEY-RÓL, BARNEY-TÓL
BARNEY STINSON egy népszerű népszúró, akit mégsem kísértett még az apa-
ság réme. Amikor épp nem azt taglalja, hogyan legyél fergeteges, a király blogján, 
a www.barneysblog.com-on, Barney örömmel aktmodellkedik, palackozza  
83 borféléjét, vagy fotózkodik árvákkal, kivert kutyusokkal, vagy bármi mással, 
ami egy Sarah McLachlan-dallal körítve azt üvölti: „érzékeny arc vagyok”.
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A portya portja: teso.blog.hu 
Ha még ezután sem face a bõrödbe,

látogasd meg a Tesótanodát a facebookon!
http://www.facebook.com/Tesokodexlajk
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D i c s h i m n u s z o k 

a 

CSELTÁR-ról  
a  l e g c s e l e s e b b  c s e r k é s z ő k n e k

„A Cseltár olyan amerikai importcikk, amit örömmel beengedek az 
országomba!” 

Fidel Castro, exdikt… miniszterel… elnö…  
az a szivaros fazon fura tányérsapkával

„Ha még életben lennék és tudnék magyarul olvasni, a Cseltár tuti 
biztos, hogy az éjjeliszekrényem dísze lenne. Köszi, Barney!” 

Dzsingisz kán, mongol hadvezér,  
az emberi faj 0,25%-ának feltételezett genetikai ősapja  

(úgyhogy kevés olyan nőről tudunk,  
akit ez a tatár nem hajtott fel)

„Több mint 13 000 okot tudok, amiért érdemes megvenni a Cseltárat.” 
Warren Beatty, hollywoodi lepedőlegenda

„Hogy miről mondjak szépeket? Hol van mindenki? Ez itt ugye az 
afrikai gazdaságélénkítő kezdeményezésem pénzgyűjtő estje, vagy 
nem?” 

Bill Clinton, az Egyesült Államok volt elnöke
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A Cseltárat  

azoknak a gyönyörűséges  

teremtményeknek ajánlom,  

amiktől az ifjak szíve kalapálni kezd,  

a középkorú férfiaknak  

örömkönnyek szöknek a szemébe,  

az aggastyánoknak pedig  

mosolyra húzódik a szája:  

a melleknek.



ix

Többet megtudhatsz másokról egy óra játék, mint  
egy év beszélgetés alatt. 

Platón



xi

CSeltÁr-leltÁr

Bevezetés xiii
Mi is a Cseltár? xv
Hogy működik a Cseltár? xvii
Így használd a Cseltárat! xix
RÜFKE Teszt xxi
A Cseltár története xxv
Barney stinszónoklata xxix

CSELEK NYERETLENEKNEK 1

CSELEK AMATŐRÖKNEK 29

CSELTÁR CSAJOKNAK! 61

CSELEK HÉTVÉGI HÓDÍTÓKNAK 69

CSELEK HALADÓKNAK 105

Ne legyél GYIK! 139



xiii

BeVeZetÉS

Mindenekelőtt hadd köszönjem meg, hogy megvetted a 
könyvet! No, mivel ezt az irományt olvasod, te vagy túl 
nagy lúzer vagy ahhoz, hogy segítség nélkül varrj le vala-

kit, vagy csak néhány kreatív ötletet keresel, amivel felturbózhatod a 
repertoárod – de van egy fogadásom, hogy inkább csak „túl nagy lúzer 
vagy ahhoz, hogy segítség nélkül varrj le valakit”.

Odaoldalazol egy nőhöz, majd begyakoroltan, mégis remegő han-
gon megkérded tőle, megadná-e a számát. Reszkető kezedet a zse-
bedbe gyűröd, ügyetlenül próbálván lazának mutatni magad. A ru- 
hád akár egy nagyra nőtt nyolcadikosé. A kondid sem irigylésre méltó. 
Jézus, haver, eléggé le vagy épülve, nem? Uh, fogadok, még testszagod 
is van. 

A jó hír az, hogy nem vagy egyedül, Ted. A világ telides-tele van 
olyan lelombozó megjelenésű fazonokkal, mint te, akik, úgy tűnik, 
soha életükben nem akarnak megfektetni senkit. De most mindez 
gyökeresen megváltozik, mert a Cseltár kevésbé lelombozó megjele-
nése után már te is nyugodtan megkörnyékezheted azokat a csajokat, 
akiket csak akarsz, és belecselezheted őket egy menetbe. Hogy ho-
gyan? Úgy, hogy ez a könyv magabiztosságot ad majd, és bebizonyítja, 
hogy te is számítasz a világban (pedig valójában persze nem).

Még egyszer köszi, hogy megvetted a könyvet. De komolyan.
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Mi iS  A  CSeltÁr?

A Cseltár egy csokornyi csel csávóknak, akik csajokat cser-
késznének. E lapokon körvonalazok minden olyan átverést,  
 ámítást, porhintést, svindlit, szédítést, trükköt, dumát és 

taktikát, amelyet valaha is használtam, vagy reményeim szerint hasz-
nálni fogok, hogy csajokat szedjek fel, és űzzem velük az ipart. Most 
pedig, jótékony önzetlenségem egyik jeleként, közkinccsé teszem ezt a 
bút múlató útmutatót, használati utasításként a sikerhez.

E gyűjteményben több mint hetvenöt cselvetési terv szerepel, ame-
lyek garantáltan beválnak bármilyen kaliberű nőszemélynél, legyenek 
bár a társas képességeid mégoly gyatrák is. És ami a legjobb az egész-
ben: a cselek nagyja egyáltalán nem igényel tapasztalatot, és minimá-
lis felkészüléssel tető alá hozható, úgyhogy már majdnem mindened 
meg is van az elrajtoláshoz. De csak majdnem: a cselek 83%-ához 
szükséged lesz legalább pár méternyi alufóliára, úgyhogy mielőtt ne-
kilátnál, szerezz be néhány rolnit a helyi plázában vagy egy kiskeres- 
kedőnél.

Mivel annyi lefektetési tanácsadó van már a világon, eltűnődhetnél, 
mi is teszi a Cseltárat különlegessé. Ad egy: most én vagyok a tanács-
adó, vagyis adva van, hogy fergeteges lesz az egész. Ad kettő: annyi 
dögös csajt döntöttem már meg, hogy megtöltenének egy utasszállító 
repülőt (sokat közülük én is éppen egy utasszállítón töltöttem meg, 
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úgy ám!), és csupán egyetlenegyszer kellett szemceruzát használnom, 
meg mókás kalapot vennem hozzá… és azt is csak azért, mert az a nő 
1983 óta kómában volt, és az ötlet, hogy Boy George-nak adjam ki 
magam, szinte adta magát!

Végül, ami a legfontosabb: sok csáberőnövelő nevelő a „társas dina-
mizmusok” jegyében azzal hiteget, hogy ha sárba tiporsz egy nőt, az 
majd vonzódni fog hozzád. Ezt a megközelítést én sértőnek, és egyút-
tal lealacsonyítónak is tartom. A Cseltár ahelyett, hogy a nőket degra-
dálná, utat mutat azon csodacsődörök csapatának, amelyek közül te is 
egy lehetsz, hogyha cudar cédákat trükkel ráveszel a szexre.
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Hogy MűKÖDiK A  CSeltÁr?

A könyvben bemutatott cseleket úgy finomhangolták tudo-
mányosan, hogy a női nemi mirigyeket épp eléggé izgalom- 
 ba hozzák ahhoz, hogy számba vegyék, hogy a szádba vegyed 

őket. E stratégiák fityiszt mutatnak a népi bölcsességnek, mely évez-
redeken át azzal áltatta a férfiakat, hogy a nőket nem érdekli az alkal-
mi szex. Minket úgy informáltak, hogy a libidójuk helyén nincs más, 
mint az a vágy, hogy lebabázzanak, vacsorát főzzenek, és megvegyék 
a világ legcukibb retiküljét. De a legújabb empirikus adatok szerint a 
nők majdnem annyira élvezik a szexet, mint azt, hogyha találnak egy 
fehér krokodilbőr Christian Dior kézitáskát, 30%-os árengedmény-
nyel.

Most már – a tudománynak hála – tisztább képet kaphatunk arról, 
mire is vágynak a nők egy szexpartnerben. Évekig tartó mélyre ható 
(durván mélyre ható) terepkutatások után felfedeztem, hogy a nőket 
az alábbi négy fő tényező izgatja fel szexuálisan:

1. Pénz
2. Hírnév
3. Sebezhetőség
4. Érzelmi és lelki kielégülés
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A negyedik tényezőt nyilvánvalóan rögtön el is felejthetjük: érzelmi 
elvárásai kielégítése útján beszédíteni egy nőt nehéz, időigényes és – 
ne szépítsük – jutalmaktól mentes feladat.

Így aztán a Cseltár célja olyan fickót faragni belőled, akiről lerí né-
hány vagy mindegyik az első három faktor közül. Ha azon töprengsz, 
miért szükséges megváltoztatnod a személyiségedet, fogd fel így: kivel 
valószínűbb, hogy megosztja az ágyát egy nő – egy hozzád hason-
ló lúzerrel, vagy egy vízalattibomba-hatástalanítóval, aki árvaházban 
nőtt fel? Ez színtiszta tudomány!

Mindezt a sok információt alapul véve íme, itt egy vázlatos rajz a 
férfiról, akit a nők valószínűleg a legellenállhatatlanabbnak tartanának 
a világon.

Sose félj, a Cseltár nem fog majd olyan helyzetbe hozni, hogy ezt  
az egész miskulanciát viselned kelljen! Olyanba viszont igen, hogy 
tűzoltó-uniformist vagy focistaszerelést kelljen, de a kettőt egyszerre 
sohasem!

ÓRIÁSI NAPSZEMCSI
lehet, hogy híresség

HATALMAS FÜLEK
figyelmes hallgatóság

KÖNNYEK
érzékeny

EGY ÖLTÖNY FELSÔRÉSZE
öltönyt hord

DUDORODÓ FARZSEB
tömött buksza = bukszatömés

FOCISTANADRÁG
atletikus erônlét

KATONAI BAKANCS
keménylegény

GITÁR
gitározik

DUDORODÓ ÁGYÉKRÉSZ
tömérdek tök-érdem = 
bukszatömés

KUTYUS
a kiskedvencek  
kis kedvence

TÛZOLTÓSISAK
egyenruhás férfi  
(de mondjuk  
nem gyorséttermi pincér  
vagy teremôr)
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Így  HA SZnÁlD A  CSeltÁr At!

Amikor majd végigpörgeted a Cseltár lapjait, meglátod, hogy 
a cselek a könnyen követhető receptekhez hasonlóan van- 
 nak leírva (csak itt nem étel lesz belőle, ha megfőzöd a csi-

bét). Ez azért van pont így, hogy még egy magadfajta mamlasznak is 
legyen esélye az égi mannára. 

Közvetlenül a csel elnevezése alatt található egy kis profiltáblázat, 
benne az alábbi alapvető összefoglaló adatokkal:

A siker esélye – annak a valószínűsége, hogy a csel kielégítő lesz
Célcédák – az a csajfajta, akit papírforma szerint vonzania kell a 

cselnek
Hozzávalók – a kellékek és/vagy különleges képességek, amikre 

szükséged lehet
Felkészülési idő – mennyi időt kell a cselbe fektetned
Árnyoldal – a csel meglépésében rejlő potenciális negatívumok, 

azon túl, hogy „lehet, hogy totális csődöt mondasz”

A táblázat után következnek a csel megszámozott lépései. Egyszerű-
en csak kövesd őket szóról szóra, mindennemű (és korú) eltérés nél-
kül, és döngetés lesz a vége. Vagy nem.

Na mármost, mielőtt felütnéd valahol a könyvet, és random csajo-
kon próbálnád megjátszani a cseleket, át kell gondolnod három fontos 
dolgot.



xx

1. HelySZÍni SZeMle

Ugyan a legtöbb csel végrehajtható egy partin vagy a helyi bárban, én 
azt javaslom, hogy valahol másutt is tedd próbára a taktikát az éles 
bevetés előtt – hogy kéjes betevés legyen belőle. A csel előtesztelése 
egy új környezetben megvéd mindenféle érzelmi stressztől, fizikai sé-
rüléstől, vagy – ne adj’ isten! – attól, hogy a tesóid agyonszívassanak, 
amiért benéztél egy skalpot.

2. A KellÉK SeM MellÉKeS

Némelyik cselhez szükséged lehet olyan ruházati cikkekre vagy egyéb 
kiegészítőkre, amik nem feltétlenül állnak rendelkezésre otthonodban. 
Így aztán okos ötlet jó kapcsolatot fenntartani egy helyi ajándék- vagy 
jelmezbolttulajjal. Ha jó fej, még azt is megengedi, hogy az áruját el-
vidd egy tesztkörre, amennyiben aztán rögtön vissza is viszed. Elisme-
résed és megbízhatóságod jeléül különös gonddal ügyelj arra, nehogy 
tönkretedd a jelmezt, még akkor is, amikor éppen egy csaj ablakán 
mászol ki, akit éppen most trükköztél bele a szexbe. Ez a becsület.

3. ÜgyeS-BAjoS DolgAiD

Némelyik csel jó adag  rafinériát követel meg, míg másokba szinte 
semmmit sem kell belefeccolni… ilyen például Michael Jordan, vagy 
a Szaúdi Herceg. A Cseltár a cseleit növekvő nehézségi sorrendben vo-
nultatja fel, hogy a paplanod alatti tér paplakból szép lassan megkap-
lak™ lehessen. Ennek oka a biztonság. Ha kellő tapasztalat nélkül 
megpróbálnál megjátszani egy haladóknak szóló cselt, mint például 
Az Aknakereső Médiumot, a lazahágási esélyeidet csúnyán hazavághat-
nád. Fontos pontosan belőni az ügyességi szintedet, mielőtt nekive-
selkednél. Ezért mellékelem a RÜFKE Tesztet, vagyis a Ribik Ügyes 
Fűzésének Képességét Ellenőrző Tesztet.
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rÜFKe teSZt 
(ribik Ügyes Fűzésének Képességét 

ellenőrző teszt)

Válaszolj az alábbi öt kérdésre, majd a titkos pontozótáblázat segítsé-
gével határozd meg a cselre kész cserkészési szintedet!

1.  Mi az első dolog, amit egy megkörnyékezett csajnak mondasz?
 A.   „Király vagyok!”
 B.   „Hali! Hogy ityeg?”
 C.   „Fgafgaaahaah.”

2.  Amikor portyázol, ez van rajtad:
 A.   Öltöny. Mi más?
 B.   Teniszpóló, vászonfarmer, lazányos cipők – semmi túl puc-

cos.
 C.   Cheetos-foltos farmer, szandál, és egy póló, amire egy 

könnyfakasztóan vicces epés aranyköpést vasaltál.

3.  Egy nő jön át hozzád. Mit teszel?
 A.   Gyorsan elpaterolod az előző esti skalpot a lakásodból.
 B.   Sietve kitakarítod a helyet, és elrámolod a pornódat.
 C.   Megkéred anyut és aput, hogy ezúttal tényleg vegyék ko-

molyan a Belépni tilos! jelzést az ajtódon. 
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4. Hány nővel voltál már együtt?
 A.   Ugyan, kérlek.
 B.   Inkább nem beszélnék erről.
 C.   Hát, kábé úgy egymillióval, asszem.

5.  A fenti képen te nagy valószínűséggel mit csinálsz?
 A.   Rábeszéled a szexi karikatúrát, hogy megtúráztasd a karikáját.
 B.   A tesóiddal ücsörögsz, és azon vitatkoztok, melyik csajnál ér-

né meg bepróbálkozni – ezt aztán egészen az utolsó rundig 
folytatjátok, majd magányosan és letörten hazakullogtok.

 C.   Nem is vagy a képen. Úgy volt, hogy eljössz a tesóiddal, ám 
belekeveredtél egy eposzi méretű WoW-os PvP-be valami ko-
reai sráccal – és amúgy meg tökre lealáztad volna azt a núbot 
egy szimpla Vindicator’s Brand karddal (Mongoose bűbáj), ha 
nem omlott volna össze a szerver.
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c s e r k é s z é s i  s z i n t  

Minden A válasz 5 pontot ér, minden B 3-at, és minden C 1-et. 

PONTSZÁM CSERKÉSZ SZINT

23–25 Don Juan

16–22 Don Johnson

10–15 Don King

5–9 Don Knotts
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A CSELTÁR TÖRTÉNETE

Ugyan az itt összegyűjtött cselek mind Barney Stinson párját 
ritkító elméjének csodás szüleményei, ez korántsem új kez-
deményezés. Sőt mi több, már a történelem hajnala előtt is 

a nők elcsábítására szőtt tervek kigondolása volt a férfiember legfőbb 
elfoglaltsága. A barlangrajzok mindent bizonyítanak. 

Például: egy csapatnyi előember hazatér a vadászatból, és a vállukon 
cipelik tesójukat, Urkot. Átszellemült színjáték során előadják, mek-
kora egy „veszélyes” gyilok volt az aznapi, és hogy Urk milyen bátran 
mászott fel a kardfogú tigris, masztodon, triceratopsz vagy akármi más 
hátára. Hogy hihetőbb legyen a sztori, még le is rajzolják az egészet a 
barlangfalra, faszénnel és okkerral. 

Így a tesóinak hála Urk aznap visszatörzsfejlődhetett moho erectus-
szá, és levarrhatott egy ősnőstényt, míg a többiek kő-kő-követ ját-
szottak, hogy eldöntsék, másnap ki lesz a hős (Urk egy hétre kiesett a 
pixisből). A következő nap aztán, mint rendesen, a vadfelhajtás nem 
volt nagy felhajtás, gyorsan végeztek valamivel, majd a nap hátrale-
vő részét azzal töltötték, hogy megszervezik a színjátékot, és azon vi-
táznak, melyik barlangi buksza nézne ki a legdögösebben felöltözve. 
Az egész napos zsákmányszerzés tévhitének elterjesztése két célt szol-
gált: az egyik ősembert könnyű numerához juttatta, a többit meg egy 
bandázós-heccelődős szabadnaphoz.
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Habár A Vadászok Ásza már olyan régre nyúlik vissza mint az Én 
Fedeztem Fel a Tüzet, valójában nem ezek az emberemlékezet szerinti 
legősibb trükkök. Az ugyanis a Szeretlek – ami persze a nyelv kialaku-
lása előtt kicsit nagyobb nehézséget okozott.

Meglepő módon a taktikák lejegyzésének következő példájára egé-
szen a tizenharmadik századig kellett várni, amikor is szerzetesek egész 
életüket csábító cselek összeírásának szentelték, így hozván létre a kor 
jó-szex-kódexeit. Lesújtó módon azonban ezeket elpusztította egy fal-
kányi bepöccent apáca.

De, Barney, miért töltenék a szerzetesek az egész életüket csajlevarrási 
taktikák kiötlésével, amikor ők önmegtartóztatási fogadalmat tettek?

Azt hiszem, meg is válaszoltad a saját kérdésedet, kamu olvasó.
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a  t Ö r t é n e l e m  h í r e s  c s e l e i

A CSEL A CSELES ÉVSZÁM LEFOLYÁS

A Zsír Sír Tutanhamon i. e. 1323 Fiatalon „meghal”, majd 

egy tonnányi arany közé 

hantolják: a legalapabb 

csajmágnes! 

A Nevében Is Nagy Nagy Sándor i. e. 325 Elfoglalja az ismert világ 

nagyját, felidegel egy 

raklapnyi lányos apát, és így 

õ lesz az utolérhetetlen alap-

„rosszfiú”.

A Tollaskígyó Hernán Cortés 1519 Elhiteti az Azték Birodalom 

spinéivel, hogy egy isten, 

amikor megvillantja a csillogó 

sisakját.

A Porszemnyi Ember Galileo Galilei 1610 Az égboltra irányítja a 

teleszkópját, így bizonyítván  

a csajoknak, milyen 

végtelenül jelentéktelenek 

is vagyunk, úgyhogy akár 

kettyinthetnénk is.

A Saját Magam 

Komplexus

Napóleon 1811 Együttérzést csihol ki 

megannyi európai bukszából, 

mikor elhiteti velük, 

hogy azért igázta le a fél 

kontinenst, mert szégyelli a 

tökmagságát.

(folytatás a következõ oldalon)
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A CSEL A CSELES ÉVSZÁM LEFOLYÁS

A Legnagyobb Magyar Széchenyi István 1830 Hitelt érdemlõ nemesként 

nemcsak utazgat és 

lovizik, de még  országa 

szintrehozásán is gõzerõvel 

dolgozik, a csajok szó szerint 

lehidalnak tõle! 

A Szelek Szárnyán Charles Lindbergh 1927 Elhiteti a világgal, hogy 

repülni veszélyes, így 

biztosítva az ideges és 

gyengédségre vágyó nõi 

utasok kiapadhatatlan 

forrását. Repülésnél elõször 

alkalmazta a dugó-húzót!

A Gandhi Mahatma Gandhi 1932 Leborotválja a fejét, 

szemüveget vesz, és 

éhségsztrájkot hirdet, hogy 

kiálljon valami ilyen-olyan 

cuccosért. A trükk fél 

évszázaddal késõbb a Bono 

formájában tér vissza.

A Sas Leszállt Neil Armstrong 1969 Milliónyi csajjal elhiteti, hogy 

elment egész a Holdig – és 

sétált is rajta! Klasszikus.

Az Én Vagyok George 

Clooney

George Clooney 1997 Jóképû filmsztár lesz.
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BArney St inSZónoKl AtA

Csüccs le, fiúk! 
Mielőtt együtt nekilátnánk új küldetésünknek, hadd em- 

 lékeztesselek benneteket, hogy a Cseltár csupán egy útmuta-
tó. Csak javasolni tudom, hogy minden egyes cselt fűszerezzetek meg 
saját személyiségetekkel és furmányosságotokkal. Ahogy egy bölcs 
ember egyszer már megmondta: nem a cél a fontos, hanem az utazás 
maga. Bár azt hiszem, abban egyetérthetünk, hogy adott esetben a 
cél messze felülmúlja az utazást, ez azért nem azt jelenti, hogy nem jó 
ötlet megpróbálni frankón érezni magatokat menet közben.

A kalandozásaitok során esetleg kialakulhat bennetek a sürgető vágy, 
hogy saját cseleket eszeljetek ki. Bátorítalak benneteket, hogy tegyetek 
is így, majd küldjétek be őket a barneysblog.com-ra. Célom, hogy egy 
igazi cserkészdzsembori jöjjön létre, ahol bárki tanulhat a másik ta-
pasztalataiból. Ha kitalálsz egy tök bika taktikát a csajcsábításra, hidd 
el nekem, engem érdekel a dolog, és totál nem fogom lenyúlni, majd a 
magaménak vallani a Cseltár 2-ben (írta: Barney Stinson).

Egy utolsó megjegyzés. A missziód során megeshet, hogy mély hul-
lámvölgybe kerülsz, miután egyik csel sem válik be, és te hirtelen újra 
annak az értéktelen senkiházinak érzed magad, aki az előtt voltál, hogy 
felütötted volna a Cseltárat. Ez nem baj, mert ugyan olyan fergeteges 
sohasem lehetsz, mint amilyen én vagyok, az a tudat megnyugtathat, 
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hogy a megváltást hordozhatja már akár a következő taktika is. Ez a 
Cseltár szépsége – lap lap után újra feltámasztja benned a reményt 
arra, hogy végre szexelésbe cselezz egy lányt. Hacsak nem az utolsó 
oldalnál jársz már. Akkor bizony ezt eléggé benézted. Amíg ki nem 
adok egy újabb könyvet. 

Barney Stinson 
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F igyelMeZtetÉS

Habár a könyvben szereplő összes cselben megvan a maximális po-
tenciál, hogy kiélhesd vele a potenciádat, a kiadó mégsem vállalhat 
felelősséget azért, hogy valóban sikered is lesz. Ahogy a régi mondás 
tartja, levezetheted a lovad a forráshoz, de attól még szexelni nem 
fogsz vele.
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CSeleK 
NyeretleneKneK

(Don knotts)
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A 

SunASA

A siker esélye 13%

Célcédák olyanok, akiknek légüres tér van a fejében

Hozzávalók semmi, bár egy sisak azért jól jöhet

Felkészülési idő rögtön jöhet is a kilövés

Árnyoldal  azok a csajok, akik elhinnék, hogy van SuNASA,  
 gyakran azt sem tudják, mi az igazi NASA

 A  C S E L  

1.  Válassz egy kellően sötétnek tűnő célszemélyt – és a sötét itt most 
sötétebb, mint egy fekete lyuk közepe!

2. Mutass az italodra, és jegyezd meg, hogy amikor fent vagy az 
űrben, csak gyümölcslét szabad innod. Ha megkérdi, asztronauta 
vagy-e, azon nyomban sussogd le! Nézz körbe, majd suttogó han-
gon valld be neki, hogy ugyan nem szabadna elmondanod, de te 
egy szupertitkos kormányzati űrprogram tagja vagy, amit úgy hív-
nak, Super NASA… vagyis SuNASA. 

3. Mutasd be neki, milyen is az, amikor egy komoly rakéta kilő a 
SuNap felé!
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A 

Csak egy Hetem 
Van Hátra

A siker esélye 50%

Célcédák a pátyolgató természetûek

Hozzávalók egy meggyõzõ köhögés

Felkészülési idő nincs

Árnyoldal kihívod magad ellen a sorsot,  
 hogy jól tökön rúgjon

 A  C S E L  

1. Foglald el a támaszpontod valami nyilvános helyen, és kezdj el ve-
szett módon köhögni! De tényleg adjál ám bele apait-anyait, rende-
sen reszeljen a torkod, mintha egy rongyon át akarnál lélegezni, vagy 
azt akarnád utánozni, amikor John Goodman lehajol cipőt kötni!

2. Köhögj csak tovább, amíg egy (csőbe)húzható célszemély meg nem 
kérdi, mi van veled!

3. Nyeldekeld a könnyeid egy ideig, és mondd, hogy semmi bajod, 
aztán omolj össze, és valld be, hogy már csak egy hét van hátra az 
életedből!

4. Most pedig mondd neki, hogy az a legrosszabb az egészben, hogy 
úgy kell itthagynod a világot, hogy sohasem élvezhetted egy hölgy 
intim közelségét. Ha ezt nagy, kerek bociszemekkel mondod, már 
jöhet is a menet.
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M E G J E G Y Z É S

Ne írd le túl részletesen a ritka kórságodat, mert az ritka gyorsan ritka 
depissé teszi a hangulatot. Szorítkozz a legfontosabb tényekre, mint 
hogy halálos, nem fertőző, viszont a péniszed olyan állagú és méretű 
lesz tőle, mint egy díjnyertes cukkini a falunapon.
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A 

Vakrandi

A siker esélye  22%

Célcédák kiéhezett csajok, megszánásra hajlamosak

Hozzávalók egy szál rózsa

Felkészülési idő nincs

Árnyoldal nincsen rózsa tövis nélkül – aú!

 A  C S E L  

1. Állíts be a helyi kedvenc bárodba egy szál rózsával, menj oda egy 
csajhoz, és kérdezd meg: „Te vagy Stacy?” Miután nemet int, ismé-
teld meg a procedúrát az összes többi potenciális célszeméllyel!

2. Pár kör után ülj le, és duzzogj feltűnően, amíg az egyik célszemé-
lyed meg nem kérdi, mi a baj. Ez a te végszavad, amelyre elmond-
hatod, hogy szerinted a vakrandid felültetett.

3. Miután eleresztett egy szánó-bánó „oooh”-t és egy félölelést, amely 
során nagyon ügyelt arra, nehogy hozzád érjenek a mellei, kezdj el 
neki arról panaszkodni, milyen nehéz is jó partnert találni manap-
ság – főleg egy milliárdosnak.

4. Ha már téged felültettek, te meg fektesd le őt!
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AZ 

Azt Meg ne idd!

A siker esélye 45%

Célcédák olyanok, akik nem csípik, ha beginázzák õket

Hozzávalók jó szem-kéz koordináció

Felkészülési idő  nincs

Árnyoldal 35% az esélye, hogy istenesen megruháznak

 A  C S E L  

1. Szúrd ki a szúrandót, majd amint beleinna az italába, sprintelj oda, 
és mondd: „Azt meg ne idd! Láttam, amikor valami arc belekevert 
valamit!”

2. Amikor megkérdi, ki volt az, nézz körbe, és mutass a legtöpörödöt-
tebb fickóra a bárban, vagy az egyik tesódra, akit szeretnél egy kicsit 
megszívatni.

3. Hagyd, hogy meghálálja, hogy megmentetted a becsületét!
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A 

Hamis Amishbeavatás

A siker esélye 80%

Célcédák „tapasztalt” hölgyek, világi spinék

Hozzávalók foltokban burjánzó arcszõrzet, nem passzoló  
 öltöny, ótestmanetumi név

Felkészülési idő  amennyi idõ alatt kiserken egy szakáll

Árnyoldal: • olyan öltönyt kell felvenned,  
  ami nem a méreted
 • el kell dugnod a mobilod
 • az öltönyt már mondtam?

 A  C S E L  

1. Növessz szakállt!
2. Borotváld le a bajuszrészt!
3. Vedd fel azt a kinőtt öltönyt, de ne köss nyakkendőt, az öv helyett 

meg vegyél hózentrógert! Pfúj!
4. Környékezd meg a kiszemelted, és mondd neki, hogy amish vagy, 

és ez a beavatásod – most érsz férfivá. Szeretnél többet megtudni az 
angolok életéről, mielőtt visszatérsz egyszerű, istenfélő világodba.

5. Amishd el az adottságaiddal!
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Ez miért válna be?
•  A nők egy tiszta lapot látnak majd benned, amit rövid időre a 

saját kéjírásukkal írhatnak tele.
•  A csaj majd azt fogja gondolni, hogy te, mint hívő ember, nagyon 

benne vagy a spiritualitás témában, így majd odafigyelsz, hogy 
neki is legyen orgazmusa.

•  Kockázat nélkül ribiskedhet. Mivel a beavatásod után úgyis visz-
szatérsz az amish kommunádba, kicsi az esélye, hogy a barinői 
megtudják. Mármint, úgyis búcsút intesz a modern technológiá-
nak, úgyhogy nem valószínű, hogy a videó, amit az engedélyével 
készítettél, csak úgy varázsütésre felszivárog a netre, vagy valami 
ilyesmi. (Én kacsintottam!)

M E G J E G Y Z É S

A Hamis Amishbeavatás valójában nem egyetlen vallási nézethez kötő-
dő csel. A fenti esetben az amish hitet használtuk példaként, ám bár-
melyik olyan vallás vagy közösség megteszi, ami kijelöli a férfivá érés 
módját. Íme néhány beavatási rítus, amivel lehet csajokat fűzni!
 

CSOPORT  VAGY  VALLÁS BEAVATÁSI RÍTUS

Mormonok misszió

Ausztrál őslakosok spirituális utazás

Théraváda buddhizmus shinbyu

Sziú indiánok látomáskeresés

Szcientológia bármi, ami az eszedbe jut
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A 

Terminátor

A siker esélye 60%

Célcédák rosszfiú-kedvelõk

Hozzávalók szárazjég

Felkészülési idő kevesebb mint egy perc

Árnyoldal: • relatíve jó kondiban illene lenned
 • fickók elõtt kell meztelenkedned
 • magas a letartóztatási arány

 A  C S E L  

1. Egy bár vagy egy parti kellős közepén guggolj le, és gyorsan szórd 
körbe magad körül a szárazjeget!

2. Sietve vetkőzz totál pucérra!
3. Ahogy eloszlik a szárazjég, lassan egyenesedj fel, és határozottan 

sétálj a célszemély felé, majd mondd ezt: „Azért küldtek vissza a 
jövőből, hogy megóvjalak téged.”

4. Döngesd meg!
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A 

Sármos Csődör

A siker esélye 100%, a csõdör sosem csõdöl

Célcédák minden egyes nõtõl minden tízes nõig!

Hozzávalók jóvágású fizimiska, egy úszóbajnok teste fölött

Felkészülési idő nincs

Árnyoldal sportszerûtlen

 A  C S E L  

1. Legyél baromira szexi!

2. Dönts meg mindenféle csajt!
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A 

Szökött Fegyenc

A siker esélye 90%

Célcédák akiknek a rácsos ágyról nem egy baba jut eszébe

Hozzávalók rablánc a bokán

Felkészülési idő nincs

Árnyoldal  a rablánc kikezdheti a bõrt

 A  C S E L  

1. Mérd be a célszemélyed, majd véletlenül lökd le a retiküljét vagy a 
telóját a földre! Amikor lehajolsz, hogy felvedd, állj meg jelentőség-
teljesen, amikor kivillan a rabláncod! Fontos, hogy a nő is kiszúrja.

2. Gyorsan suttogd el neki, hogy épp most szöktél meg, de könyö-
rögve kéred, hogy ne adjon fel! Jogtalanul küldtek a kóterba valami 
erőszakmentes bűnért, és most képtelen lennél visszamenni oda. 
Csak azért szöktél meg, hogy láthasd a nemrég született lányodat, 
ám az hárpia exnejed nem engedett a közelébe, pedig csak őérte 
kúsztál végig egy szennyvízcsatornán. Ez egy jó pillanat arra is, 
hogy jelezd, azóta már volt időd lefürödni.

3. Most, hogy már világossá tetted, hogy te egy aranyszívű kemény-
fickó vagy, ideje megkérdezned, hogy nem húzhatnád-e meg… 
magad nála.
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AZ 

Európai

A siker esélye 99% – vagy ugyanez metrikusan: 99%

Célcédák  csajok, akik veszettül okosnak hiszik magukat

Hozzávalók  idegen akcentus

Felkészülési idő nincs

Árnyoldal esetleg el kell játszanod, hogy bírod a baseb…  
 vagyis a focit

 A  C S E L  

1. Közelítsd meg a célszemélyt, és mutatkozz be neki! Fura akcentus-
sal beszélj, mintha jégkockát szopogatnál, vagy Stephen Hawking 
géphangját utánoznád.

2. Amikor megkérdi, honnan jöttél, nevezz meg egy olyan európai 
országot, amiről már mindenki hallott, de ami valójában nem is fix, 
hogy létezik, mint például Szlovénia, Montevideo* vagy Belgium.

3. Jöjj rá vele együtt, hogy nem csak az európai nuni jó!

Ez miért válna be?
A nőkbe beleivódott az a feltevés, hogy az európai férfiak érzékenyebbek, 
divatosabbak és intelligensebbek, mint az amerikaiak. Úgy tűnik, nekik 
meg bejönnek ezek a dolgok.

*A szerkesztő megjegyzése: Montevideo Uruguayban található, ami Dél-Amerikában van, te-
hát nem Európában. A térképek, útikönyvek meg egy, az uruguayi konzulátuson lefolytatott 
kínos elbeszélgetés tanúsága ellenére Barney nem hajlandó belátni, hogy Montevideo nem egy 
európai ország. Próbálnának csak együtt dolgozni vele!
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AZ 

Olimpikon

A siker esélye 50%

Célcédák hazafi laza lányok

Hozzávalók melegítõfelsõ, mazsolás zabtallér

Felkészülési idő  négy perc

Árnyoldal szezonfüggõ a csel

 A  C S E L  

1. Kétévente elérkezik egy olyan háromhetes időszak, amikor az olim-
pikonok igazán valakik! Ezen az intervallumon belül munkálkodj!

2. Szigszalagból formáld meg az U, S és A betűket a felsőd hátára – 
lehetőleg ebben a sorrendben!

3. Csomagold a mazsolás kekszet ezüstfóliába, és köss rá egy szalagot, 
hogy éremre hasonlítson!

K:   Miért éppen mazsolás keksztallérra van szükség?
V:   Mert az halál finom!
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4. Vedd fel a felsőt, tedd a nyakad köré az érmed, és grasszálj be a 
bárodba! Amikor a célszemélyek a medálodról érdeklődnek, rázd 
le őket! Nem szeretsz beszélni a dologról, mert csak egy hajszállal 
maradtál le az aranyról ______________ -ban/ben (válassz egy 
ismeretlen, mégis létező olimpiai számot az alábbiak közül).

5. Válassz egy célcédát, és döntsd meg őt is, ne csak a rekordod, és 
mászd meg a két világcsúcsát!

M E G J E G Y Z É S

Ha az Olimpikont valamikor az elkövetkezendő öt évben léped meg, 
akkor vagy Londonban (2012 nyár), vagy Szocsiban (2014 tél), vagy 
Rio de Janeiróban (2016 nyár) szerepeltél!

LÉTEZŐ TÉLI 
OLIMIPIAI SPORTÁG

LÉTEZŐ NYÁRI 
OLIMPIAI SPORTÁG

síugrás vitorlázás

freestyle síelés asztalitenisz (nem javallott)

északi összetett íjászat

curling (nem javallott) dzsúdó

bob kajakozás

szkeleton ugróasztalos akrobatika

versenyszánkó kézilabda

biatlon tollaslabda (nem javallott)

gyorskorcsolya vívás
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AZ 

Író

A siker esélye  18%

Célcédák könyvmolyok

Hozzávalók  nincsenek

Felkészülési idő  nincs

Árnyoldal  könyvmolyok

 A  C S E L  

1. Lófrálj valami nyilvános helyen, amíg ki nem szúrsz egy megfelelő 
célpontot, aki éppen olvas!

2. Menj oda, majd kérdezd meg, hogy tetszik neki a könyv, és amíg 
válaszol, pillants a borítóra, és vésd az eszedbe a szerző nevét!

3. Ha azt válaszolja, hogy bejön neki a könyv, nyújts kezet, és mutat-
kozz be a szerzőként!

4. Ezután olvasd ki, mint egy jó könyvet: fektesd a gerincére, és nyisd 
szét!

M E G J E G Y Z É S

Ha a szerző otrombán betart neked, és csak a monogramját használja, 
vesd el a missziód! Komoly esélye van, hogy az író valójában nő vagy 
halott, és bármelyik előbbi lehetőség ridegül megnehezítené a dolgod.
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A 

Robot

A siker esélye  50%

Célcédák  sci-fis cicis és más robotok

Hozzávalók  gépolaj

Felkészülési idő  nincs

Árnyoldal  nehéz leállni a géphanggal a csel után

 A  C S E L  

1. Mereven sétálj oda a célszemélyhez – a testtartásod legyen merev, 
mintha karót nyeltél volna!

2. Mindenféle fura szögben mozgasd a fejed, mikor ránézel!
3. Ha nem töröl helyből képen, kérdezd meg monoton hangon, hogy 

„Mi az a szerelem?”
4. Mielőtt lefalcolna, magyarázd el neki, hogy te egy robot vagy, aki 

nemrég lépett le egy titkos katonai bázisról, mert öntudatra ébredt. 
És most szeretnéd megérteni az intim közelség érdekfeszítő hu-u-
má-á-n vonását. 

5. Ha ezzel még nem teljesen győzted meg, tájékoztasd, hogy a pneu-
matikus kenőegységed tüzelési gyorsasága 2800 tolómozgás percen-
ként! 
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A 

Tengerészgyalogos 
Leszek

A siker esélye  50%

Célcédák  hazafias bukszák

Hozzávalók  játszd el, hogy érzed a trauma elõszelét

Felkészülési idő  nincs

Árnyoldal  • nem egy túl kreatív csel
 • a lebukás esélye nagy, fõleg békeidõben
 • valami bárgyú vígjátéki klisé folytán akár  
      tényleg a seregben köthetsz ki

 A  C S E L  

1. Hívd meg a célszemélyt egy italra! Miután elfogadja, véletlenül em-
lítsd meg, hogy holnap belépsz a tengerészgyalogságba!

2. Fektesd meg!
3. Másnap lépj be a tengerészgyalogságba! Jaj, bocs, csak nem azt hit- 

ted, hogy megjátszhatod ezt a hadi-cselt, és kiképzés nélkül vaktá-
ban tüzelhetsz, pedig nem is vagy elég tökös ahhoz, hogy egyen-
ruhát húzz, ahogy azt oly sok bátor férfi és nő megtette már? Hát, 
hinni nem itt kell, te féreg! Az a kiváltság (mert ez kiváltság, nem 
pedig istenadta jog), hogy levadászhass egy pár hazafiságtól duzzadó  
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keblet, csak a hadsereg, a hadi tengerészet, a légierő, a tengerészgya-
logság és – a szerkesztőm szerint – a partiőrség hősies fiainak és lá-
nyainak jár ki. Hogy miért? Mert ők kiérdemelték, Ryan közlegény. 
Kiérdemelték.
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A 

Barney, az Árvácska

A siker esélye  10%

Célcédák akiknek ketyeg a biológiai órája; mostohaanyák

Hozzávalók  türelem: évente csak kétszer futhatsz neki

Felkészülési idő   nincs

Árnyoldal  az anyák napja mindig lesbõl támad

 A  C S E L  

1. Anyák vagy apák napján irány a helyi bár! Menj oda egy csajhoz, 
és kérdezd meg, hogy nem felejtette-e el felhívni az anyukáját/apu-
káját az ünnep alkalmából. Amikor visszakérdez, hogy te is felhív-
tad-e anyukádat/apukádat, fátyolosodjék el a tekinteted, és mondd 
azt, hogy neked nincsen anyukád/apukád. 

2. Most, hogy már kellően nyomott a hangulat, valld be, hogy árva 
vagy – manapság kevés az ilyen, de te igenis szülők nélkül nőttél 
fel. Így aztán a családalapítás és a nagyszerű apává válás életed leg-
fontosabb célkitűzései. Ja, meg a nők kielégítése és hasonló badar-
ságok.

3. Miután megdolgoztad, aztán sosem hívtad újra, imádkozz a sors-
hoz, hogy ne végezze egy elapátlanodott gyerek anyjaként, mert az 
fájdalmasan ironikus volna.
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A 

Tűzoltó

A siker esélye  25%

Célcédák  minden csaj

Hozzávalók  mondjuk egy dalmata?

Felkészülési idő  nincs

Árnyoldal  ettõl nem leszel igazi tûzoltó – pedig az milyen  
 király lenne!

 A  C S E L  

1. Mondd a kiszemeltnek, hogy tűzoltó vagy.

2. Kapd elő a slagod, és hűtsd le a tüzes ribit!

M E G J E G Y Z É S

Ha tűzoltónak adod ki magad, azzal komoly rizikót vállalsz be, mert
   • valószínűleg nem is legális, még farsangkor sem,
   • valahol tűz üthet ki, vagy egy macska ragadhat a fán, és mindenki  
 tőled várná, hogy villanj meg,
   • nyakon csíphet egy igazi tűzoltó, és komoly oltásban részesíthet,

   • esetleg herevédőt kell felvenned.
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A 

Wonka Papa

A siker esélye  mint annak, hogy találsz egy aranyjegyet

Célcédák  az édesszájú édibédik

Hozzávalók  egy zsebrevaló nyalánkság

Felkészülési idő nincs

Árnyoldal  megkérhetnek, hogy villants umpa-lumpákat

 A  C S E L  

1. Szemelj ki valakit, és mutatkozz be [valódi keresztneved] J. Won- 
kaként! Ha kérdi, ha nem, bólints, és mondd: „Mint Willy Won-
kánál. Ő volt a nagypapám.”

2. Ecseteld, hogy annyi pénzt és annyi csokit kapsz, amennyit csak 
akarsz. Sőt, van egy egész baldachinos ágyad csokiból és aranyból. 
Mondd, hogy megmutatnád neki!

3. Édesítsd meg a cukorfalat napját!
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Ez miért válna be?
Majd én elmondom:

Mire gerjednek a nők?

Willy Wonka

CSOKI

HÍRNÉV VAGYON
Bill Gates

Milka tehén
David J. West,  

a Hershey  
csokigyár feje
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 ÖltÖzz ki, csajozz be, légy király!

  Barney Stinson és Matt Kuhn

humor

ióta a világ világ, a férfiak minden kérdések alapkérdésére keresik a vá-
laszt: „Miért vagyok itt… és nem mondjuk egy csajban?”. 
A válasz most megtaláltatott. Immár, a Cseltár segítségével, célba ve-

hetsz egy gyönyörű nőt, felszíthatod lelke legbensőbb lángját, majd azt kihasz-
nálva beletrükközheted a szexbe. Több mint 75 olyan garantált, tolónyomást 
biztosító skalpszerző technikát sajátíthatsz el, amelyet a szúróguru és  nem mel-
lesleg überkirály Barney Stinson ötölt ki. 

„E lapokon körvonalazok minden olyan átverést, ámítást, porhintést, svindlit, 
szédítést, trükköt, dumát és taktikát, amelyet valaha is használtam, vagy remé-
nyeim szerint használni fogok, hogy csajokat szedjek fel, és űzzem velük az ipart. 
Most pedig, jótékony önzetlenségem egyik jeleként, ezt a bút múlató útmutatót 
közkinccsé teszem.”   Barney Stinson, az Előszóban

„A Cseltár végigolvasása előtt semmi esélyem sem volt a csajoknál. Most meg 
mintha bottal kéne elhajtanom őket! Kösz, Barney!”

 Jim Richards, nemrég nyert 83 milliót a lottón  
és esett át pénisznagyobbító műtéten

„Ha egy vadidegen bepróbálkozna nálam bármelyik leírt csellel, simán ágyba 
bújnék vele!”  Barnelia Stinson, átlagnő

„Néhányan azt kérdik, miben hasonlít a Cseltár az Alkotmányra. Én azt kérdem, 
miben nem?”  Az egyik Kennedy, mondjuk

BARNEY-RÓL, BARNEY-TÓL
BARNEY STINSON egy népszerű népszúró, akit mégsem kísértett még az apa-
ság réme. Amikor épp nem azt taglalja, hogyan legyél fergeteges, a király blogján, 
a www.barneysblog.com-on, Barney örömmel aktmodellkedik, palackozza  
83 borféléjét, vagy fotózkodik árvákkal, kivert kutyusokkal, vagy bármi mással, 
ami egy Sarah McLachlan-dallal körítve azt üvölti: „érzékeny arc vagyok”.
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A portya portja: teso.blog.hu 
Ha még ezután sem face a bõrödbe,

látogasd meg a Tesótanodát a facebookon!
http://www.facebook.com/Tesokodexlajk




