
 

 

RÉVÉSZ ANDRÁS - CSÚCSFOGADÁS 

Ebben az e-könyvben megtalálod a módszert arra, hogy a 
lehető legtöbbet hozd ki a sportfogadásból. Egy olyan 
stratégiát mutatok be, amivel hosszútávon profitálhatsz 
vagy akár megélhetsz a sportfogadásból! 

 

FONTOS FELHÍVÁS: A KÖNYV ALJÁN ELHELYZETEM EGY KIEGÉSZÍTÉST (FRISSÍTÉST) 

2021.03.25.-ÉN. TOVÁBBÁ LEÍRTAM EGY OLYAN BANK MANAGEMENT MÓDSZERT AMIVEL 

KIVÉDHETŐEK A BUKÓSZÉRIÁK!  

 

1. Fejezet: Mennyi pénzzel fogadj? 
Amennyivel megengedheted! Annyi pénzzel fogadj amennyi nem hiányzik a hó végén 

amennyit nem félsz kockáztatni.  

Az már viszont egészen más kérdés, hogy AZT A PÉNZT, AMIT FOGADÁSRA SZÁNSZ 

HOGYAN OSZTOD BE! 

A bankod nagyságát te fogod meghatározni, lehet az 100.000 Ft vagy 1.000.000 Ft, viszont 

azt, hogy 1-1 fogadásra mennyit és hogyan tegyél fel már a stratégia! NEM A 

TIPPERŐSSÉG, NEM A MEGÉRZÉSEK! 

 

2. Fejezet: Miért kell stratégia? 

 
Már tudod mennyi pénzt szánsz a sportfogadásra, viszont fogalmas sincs hogyan oszd be 

azt a pénzösszeget és milyen fogadásokkal kamatoztasd. Mielőtt rátérnénk a konkrét 

stratégiára tudnod kell miért van egyáltalán szükség rá! 

 

Első sorban tudnod kell mekkora találati arány és oddsok szükségesek például ahhoz, hogy 

valaki stratégia nélkül single tippekkel profitálni tudjon. Vegyük példaképp a labdarúgást! 

3 kimenetele lehet egy mérkőzésnek! Hazai, döntetlen, vagy vendég. Az esélyes 

csapatokra átlagosan 1.2-1.6-ig terjednek az oddsok. Ezeket az oddsokot oddsmesterek 

állapítják meg akik általában a szakma legjobbjai belső infókkal ellátva, így amelyik tipp 

nagy eséllyel jönni fog arra rettentően alacsony az odds. Na de miért baj az alcsony odds? 

Hisz profin megtippelik a kimeneteleket biztos mindig az esélyes csapat nyer.  

 



 

 

Számoljunk! Ha egy meccsnek 3 kimenetele lehet akkor logikusan 1 a 3-hoz az esélyed 

eltalálni egy ilyen mérkőzést (mellőzzük melyik csapat esélyesebb). Ha egymás után 3-szor 

fogadsz az esélyes csapatra 1.4-es oddson 1.000 Ft-os téttel akkor te ezt az 1 a 3-hoz 

rizikófaktort 3-szor kockáztatod meg 1200 Ft nyereségért (ha minden tipp nyer). 

Hozzáteszem 3.000 Ft-ot feltéve összesen a bankodból. 10 mecsre lebontva neked 10-ből 

7.14 meccset kellene eltalálnod csak ahhoz, hogy a pénzednél legyél! És akkor még nem 

beszélhetünk profitról! EZ LEHETETLENSÉG ÉS AKI VAGY AMELYIK OLDAL MÁST ÁLLÍT, 

AZ HAZUDIK! 

Ebből ki is derült, hogy a stratégia nélküli fogadás halálra van ítélve. Hisz hiába 

próbálkoznánk szelvény tippekkel vagy nagyobb oddsokra való fogadással azok mellé is kell 

stratégia mert az oddsok növelésével önmagában csak az esélyeinket csökkentenénk. A 

fogadók 90%-a nem használ semmilyen stratégiát és ők az a réteg, akikből a fogadóirodák 

megélnek. Stratégia nélkül, sokszor érzelemből fogadnak, a pénzüket nem tudják 

beosztani és néhány vesztes tipp után pánikolva igyekeznek visszaszerezni az elbukott 

pénzüket ezzel még többet bukva. Amennyiben megismered a stratégiámat még most 

fontos tudnod, hogy mindig követned kell a szabályokat és meg kell tanulnod hosszútávon 

átlátni a dolgokat. Mert történjen bármi a vége mindig profit!  

 

3. Fejezet: Hol fogadj? 
 

Unibet. Annak, aki komolyan szeretné venni a sportfogadást és maximalizálni a bevételét, 

javasolt az online fogadóirodára váltás. Az Unibet jelenleg a legjobb oddsokat biztosítja 

a piacon. 10-30%-al magasabb az átlag odds mindemellett további 10-20% os 

oddsnövelőt kínálnak fel, ha egy adott szelvényen több eseményre fogadsz. Ez annyit 

jelent, hogy az alapból 10-30%-al nagyobb oddsok egy szelvényen nem csak, hogy sokkal 

nagyobb összesített oddsot adnak de még azt azt összesített oddsot is rettentő mód 

megdobaj a profitnövelő további 10-20%-a. Az Unibet rendelkezik a legjobb szelvényépítő 

rendszerrel, ami elengedhetetlen része lesz a stratégiának, van magyar ügyfélszolgálata, 

hetente kínál fel ingyenes bónuszokat és biztonságosak a ki és befizetések. Új 

számlanyitóknak az első fogadásuk 20.000 Ft-ig kockázatmentes. Az Unibet az egyetlen 

olyan oldal jelenleg, amiről el tudom mondani, hogy az ügyfelek érdekeit nézi. És igen, 

mint sokan mások én is partnerségben állok velük. Ha ez neked nem szimpatikus, vagy 

ez által úgy érzed hitelességem vesztettem kérlek hagyd abba az olvasást! 

 

Honoráld munkámat és regisztrálj az én bónuszommal: SZÁMLANYITÁS BÓNUSSZAL 

 

4. Fejezet: Mire fogadj? 
 

Labdarúgásra fogunk fogadni! A stratégiámat használhatod más sportágakra is de ezt a 

könyvet kifejezetten labdarúgás tippekre építettem.  

Ahogy az életben úgy a sportfogadásban is megvan az arany középút. A stratégiához 

elengedhetetlen, hogy megtanuld hogyan hozhatsz ki 1 adott mérkőzésen belül 
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biztonságos 2.0 és 4.0 között oddsokat! 1.4-es oddsról 2.0-3.0 váltva nyilván azt hinnéd, 

hogy csökkented az esélyeid, de most kapaszkodj meg! Növelni fogod! És ez a 

csúcsfogadás alappillére. A későbbiekben megismert fogadási kritériumoknak és 

rostálásnak való elégtétel adja meg a már alapból jól ismert stratégia ÚJ százszor 

jobban teljesítő változatát! 
 

1.5 gól fölé 4.5 gól alá és arra fogunk fogadni, hogy nem lesz döntetlen a mérkőzés! 

Mindezt egy adott eseményen belül az Unibet speciális szelvényépítőjével! 

 

Nézzük meg ezt a gyakorlatban! Nyissuk meg az Unibetet és válasszunk ki egy tetszőleges 

fogadást! Amennyiben ez a fogadás megfelel az alábbi követelményeknek: 

 

• A két csapat aktuális átlag gól / mérkőzés összege összeadva haladja meg az 1.5 

gólt, de ne lépje túl a 4.5-öt 

 

•   
 

• A két csapat utolsó 6 (nem egymás elleni) mérkőzéseinek több mint 50%-a feleljen 

meg a fogadási kritériumnak. (1.5 gól felett és 4.5 gól alatt zárult mérkőzések, 

amik nem döntetlennel végződtek). X-el jelöltem azokat az eseteket, ahol ha így 

fogadtunk volna veszít a tipp. Jól látható, hogy az esetek többségében nyertünk 

volna. 

 



 

 

 
 

• A két csapat utolsó 6 egymás ellenimérkőzéseinek több mint 50%-a feleljen meg a 

fogadási kritériumnak. (1.5 gól felett és 4.5 gól alatt zárult mérkőzések, amik nem 

döntetlennel zárultak) 

 

 
 

 

• A kritériumok alapján összeállított fogadás érje el legalább a 2.0 oddsot.  

 



 

 

 
 

Egy olyan fogadást választottam ami a közeljövőben kerül megrendezésre de 

Függetlenül attól, hogy az e-könyvben leírt fogadás nyerni fog vagy sem, Az esetek 

többségében ez a módszer bevélik. Ez annyit jelent, hogy 5.000 leadott fogadás után 

nekem 42%-os a találati arányom átlag 2.30-as oddsal. A leghosszabb bukó szériám az 

elmúlt 365 napban 4 vesztes tipp volt, a leghosszabb nyerő pedig 9. Ezzel a fogadási 

módszerrel gyakorlatilag a legvalószínübb kimenetelre tippelünk ha megfelelő csapatokat 

választunk, mégis jó oddsokat kapunk. Ebben lesz útmutató minden fen említett 

kritérium. A kritériumok által leadott fogadásokon érvényesülni fog ez a kiemelkedő 

találati arány amit kombinálhatunk a stratégiával! Ezzel a fogadási módszerrel már 

önmagába véve is kiemelkedő sportfogadó lehetsz, de a sportfogadásból való megélhetés 

eléréséhez még így is stratégiára és további rostálásra lesz szükséged! 

 

Nem győzőm hangsúlyozni azt, hogy mekkora lehetőség rejlik ebben a szelvényépítő 

rendszerben. Gyakorlatilag körbelövünk egy meccset a lehető legesélyesebb 

kimeneteleket lefedve és 2.0 feletti oddsot kapunk anélkül hogy bármi konkrétum mellett 

le kellene tennünk a voksunkat. 

 

JÖHET A ROSTÁLÁS, AVAGY MIRE NE FOGADJ! 

 

A soccervista.com oldal segítségével friss statisztikákkal tudjuk kiszürni azokat a ligákat 

ahol jelenleg magas arányban nem teljesülnek a fogadási kritériumok. Azaz kevés gólos 

mérkőzések születnek sok döntetlennel.  

 

A statisztikákra kattintva szürhetünk a találatok közt döntletlenek %-os aránya 

alapján:  

 



 

 

 
 

Természetesen figyelembe kell venni azt is hány lejátszott mérkőzés után lettek 

átlagolva ezek a statisztikák. Itt azokat a Ligákat kell kerülni amik a Group 1,2,3-ba 

vannak sorolva! 

 



 

 

Továbbá szürhetünk átlag gólszám alapján is: 

 

 
 



 

 

Tehát amit látunk a képen az az, hogy hány százalékban teljesült az 1.5 gól felett zárult 

mérkőzés kritériuma az egyes ligákban. Itt azokat a ligákat kell kerülni amik a Group 4-

be és 5-be vannak sorolva.  

 

Hogyan lehetünk még ennél is pontosabbak? Van még lehetőségünk arra, hogy 

rostáljuk az eseményeket? 

 

Igen van! MERT NEM MINDEN A STATISZTIKA! 

 

A sportfogadás nem csak számokból áll hisz emberek játszák a mérkőzést! A végeredményt 

befolyásolhatják sérülések, megbetegedések, csapaton belüli aktuális hangulat, az edzővel 

való összhang, de még a játékosok magánéletében zajló események is!  

 

Szóval jelenleg ott tartunk, hogy találtunk egy eseményt ami megfelel a fogadási 

kritériumoknak és átment az első rostán is!  

 

JÖN A MÁSODIK ROSTÁLÁS! 

Keress egy oldalt megbízható elemzésekkel!  

 

• Ez az oldal semmiféleképp se hazai magyar nyelvü oldal legyen!  

• Világ szinten legyen része a piacvezető 5 oldalnak! 

• Ingyenes elmezéseket és tippekek adjon! 

• Az elemzésekben térjen ki részletesen minden fontos információra! 

• PONTOS VÉGEREDMÉNYEKRE ADJON TIPPET! 

 

Ilyen oldal például a https://www.sportsmole.co.uk/ 

 

Nézzük is meg mit jósolt az oldal az általam választott tippre! 

 

https://www.sportsmole.co.uk/


 

 

 
 

A SportsMole és a partneroldaluk elemzését elnézve rögtön szemet szúr a döntetlen és úgy 

gondolnád akkor kuka az egész eddigi rostálás DE NEM ! 

 

“A pontos végeredményt csak az Isten tudja.“ Magyarul mi itt csak a gólszámra 

vagyunk kiváncsiak, hogy mit gondolnak a csapatok aktuális formáját és az egymás elleni 

felállást illetőn. Ha a gólszám eleget tesz az azt illető kritériumnak (1.5 gól fölött 4.5 

gól alatt) akkor az Utolsó rostán is átesett a tipp. A SportsMole segítségével azokat a 

mérkőzéseket tudod majd elkerülni amire 0-0-t vagy 1-0, illetve 0-1-et jósólnak. Ritka 

esetekben nyilván azokat is amikre 4.5 gól fölé tippelnek.  

 

Ha minden követelménynek eleget tettünk ilyen single fogadásokkal STABIL 30-45%-os 

nyerési arányt tudunk hozni! 

 

5. Fejezet: A Stratégia! 

 
A fent leírt fogadási módszerrel 10-ből 4 tippünk nyer, viszont ez nekünk nem elég! 100 

fogadásra kivetítve stratégia nélkül 1.000 Ft-os téttel 100.000 Ft-ot teszünk fel, és ha az 

átlag odds stabil 2.3 valamint a találati arány is 42% akkor 96.600 Ft-ot nyerünk. Ez annyit 

jelent hogy elbuktunk 4.400 Ft-ot!  

 



 

 

Mindenek előtt osszuk fel a bankunkat! Fogadásonként általában a teljes bank 1%-át 

érdemes feltenni. Itt viszont más a helyzet, hisz egy vesztes fogadás után variálnunk kell a 

tétet, hogy a következő nyertes tippel (akár 4-5 vesztes tipp után is) profitba legyünk. 

 

Erre kizárólag a Martingale módszer lesz képes hosszútávon, ÉS TUDOM MOST SOKAN 

MEGKÖVEZNÉTEK! Ez nem is új stratégia ezt már mindenki ismeri... NEM! Csúcsfogadás 

stratégia lényege a sok fogadási kritérium de nemsokára megtudod miért! 

 

Mi is az a Martingale módszer? A Martingale módszer lényeg, hogy amennyiben a 

játékos az első fogadásával veszít, addig duplázza a tétet, amíg nem nyer. 

 

 

Amiért jogotok lenne megkövezni: 

 

Ez a módszer egy hosszabb bukó szériával bármekkora bankot képes elégetni. De tényleg a 

saját bőrömön tapasztalva tudom állítani nektek, hogy ha eleged tesztek a fenti 

kritériumoknak NEM LESZ HOSSZABB BUKÓSZÉRIÁTOK! MERT A LEHETŐ LEGTÖBB 

LEHETSÉGES KIMENETELT LEFEDITEK ÉS MÉGIS MEGVAN A MINIMUM 2.0 ODDS! 

 

Tehát a bankod felosztása így fog kinézni:  

Legyen annyi pénzed, hogy túlélj legalább 8 vesztes fogadást zsinórban:  

 

 
 

Bankodat a képen illusztrált duplázós módszerhez mérd és azzal arányosan növeld 

vagy csökkentsd míg meg nem kapod a legalább 8 fogadási lehetőséget saját bankod 

nagyságához viszonyítva! 

 

 

Az én fogadási módszeremmel erre nem kerülhet sor, általában minden 2. 3. tipp nyer 

(a legrosszabb eset a 4. tipp volt), de fő a biztonság! Nézzük meg mekkora a profitunk 

ha 3-mas oddsot találunk be. 

 

Levezetés 4 meccsre kivetítve 1.000 Ft-os alaptétről indulva.  

(3 vesztes tipp után nyer a 4. tipp): 

  

1.000+2.000+4.000+8.000= 15.000  Ennyi volt eddig a befektetés 

  

8000*3= 24000 Ez a nyereményem a 4. tippemmel 

  

      nyeremény - befektetés= 24.000 – 15.000 = 9.000  Profit 

 

 



 

 

Bár nekem 5.000 leadott fogadás után a leghosszabb bukószériám 4 volt. Ami 100.000 Ft-

os bankra nézve annyit jelent, hogy az első fogadásom 1.000 Ft-al tettem, a másodikat 

2.000 Ft-al, a harmadikat 4.000 Ft-al, a negyediket pedig 8.000 Ft-al. Azaz elméletben 

összesen 15.000 Ft-ra volt szükségem zsebben ahhoz, hogy ne menjek csődbe (abban az 

esetben ha csak minden 4. tippem jött). Mert így az utolsó tippem mindig visszahozta az 

eddig feltett összes tét árát plusz azon felül profitot is hozott. (4200 Ft a profit). Persze 

ez csak elmélet hisz gyakorlatban egy nap jöhet az összes tipp és el is mehet. Egy biztos, 

hogy már 1.000 Ft-os alaptétről indulva is havi 120-200 ezer Ft-ot ki lehet termelni! 

 

1 nap átlagosan 4-5 meccsre tudtam fogadni hisz minden mérkőzésnek meg kellett 

várjam a végeredményét mielőtt tudtam volna fogadni a következőre. Ilyen szempontból 

időigényes ez a módszer viszont más módszerekkel ellentétben alkalmas a megélhetés 

megteremtésére. A sportfogadás számomra főállás! 

 

 

NA DE HOL A HATALMAS PROBLÉMA? MI VAN AKKOR, HA AZ 

ODDS NEM 3.00 HANEM CSAK 2.00? AKKOR FELESLEGES 10 

EZREKET KOCKÁZTATUNK EZER FT-ÉRT? 

 

AZ ILYEN FOGADÁSOK ÁTLAG 2.00 ÉS 3.00 ODDS KÖZÖTT 

MOZOGNAK! A TE EGYÉNI DÖNTÉSED MILYEN 

MÉRKŐZÉSEKET ROSTÁLSZ MAGADNAK! 

 

HA 1000 FT AZ ALAPTÉTED AKKOR A STRATÉGIÁT KÖVETVE 

30 NAP ALATT: 

 

2.00 ODDSON A PROFITOD: 30.000 FT 

2.30 ODDSON A PROFITOD: 102.000 FT 

2.50 ODDSON: 150.000 FT  

3.00 ODDSON 270.000 FT 

 
 

 

Mennyi idődet fogja felemészteni ez a 

stratégia? 
 



 

 

Nekem általában napi 3 órába telik kiválasztani 4-5 olyan egymást követő mérkőzést ami 

minden kritériumnak megfelel és a rostákon is átmegy. Ha ezek a mérkőzések be vannak 

készítve már kora reggel, akkor onnantól mindössze 4-5 perc / mérkőzés megfogadni őket. 

Általában 2 óránként találok megfelelő mérkőzést azaz az első tippet átlagosan 10-11 

órakor fogadom meg az utolsót pedig 20-21 órakor, aminek a végeredménye 22-23:30-kor 

derül ki. Az utolsó végeredményt nem kötelező kivárni. Egy biztos, mint azt már 

mondtam, ez egy teljes állású munka, de a bankod függvényében akár milliókat is 

kereshetsz vele! 

 

Amennyiben szeretnél időt spórolni, minden nap nyomon követheted azt a 4-5 tippet 

amit én időrendileg megjátszok. A tippek már 24 órával a kezdés előtt kikerülnek 

telegram csoportomba 

 

100%-OS TELJESÍTÉSI GARANCIÁT VÁLLALOK       

 

CSATLAKOZÁSHOZ ÍRJ ÜZENETET A CSUCSFOGADAS@GMAIL.COM CÍMRE! 

 

VAGY LÁTOGASS EL IDE: CSUCSFOGADAS.COM/TIPPEK 

 

 

UNIBET SZÁMLANYITÁS BÓNUSSZAL 

 

 

 

 

KIEGÉSZÍTÉS ÉS MEGLÁTÁSOK A VÍRUSHELYZET ÓTA: 

 

Már tudod mire, mikor, miért, mennyivel fogadunk, de hadd erősítsem meg benned a 

képet egy profi ligás labdarúgás statisztikával, továbbá hadd meséljek neked arról, miért 

fontos a bank management, és hogyan lehet még egy, vagy több elégett széria után is 

profittal kiszállni: 

 

Íme a leggyakoribb kimenetelek a profi labdarúgást illetően: 

 

1-1: 10-13% 

1-0: 9-11% 

0-0: 8-10% 

2-1: 9% 

2-0: 9% 

0-1: 6-7% 

1-2: 6-6.5% 
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2-2: 4-5% 

0-2: 4.5% 

3-1: 4-4.5% 

 

Mint azt tudjuk, minden épeszű stratégiához legalább 2-es szorzók kellenek. Ezek 

döntetlen esetén értelemszerűen megvannak, sőt az átlag szorzó 3.70. Akkor miért 

nem döntetlenre fogadunk? Mert mit sem érnek azok a magas szorzók, ha nem 

társul melléjük magas lefedettség. Lefedettségnek nevezem azt, ahány %-ban állja 

meg egy fogadás a helyét a mérkőzésekre kivetítve. Gyakori a döntetlen, nem is 

kicsit, de mindössze 25%-os lefedettséggel rendelkezik. Az esetek 75%-t fedi a 4.5 

gól alá való fogadás és 65%-át a 3.5 gól alá, de az ilyen fogadásokkal meg az a baj, 

hogy nem éreik el a 2.00 szorzót sem. Ellentétben nézzük meg az én fogadási 

módszerem. A fent felsorolt kimenetelek összege 75%, tehát csak a profi ligás 

végkimenetelek 75%-át írtam le, mégis már ebből a 75%-ból lefed 33%-ot a 

stratégia és a teljes listából további 5-7%-ot tudhat még magáénak ezzel, akár 

40%-os lefedettséget is elérve, többnyire stabil 2.30 szorzón. (mindenki maga 

válogatja meg milyen mérkőzésekből, milyen oddsokon fogad ezzel a 

módszerrel) A döntetlenre való fogadás már csak további 1%-ot tudhat 

magának, a listán nem szereplő kirívó esetekből ezzel messze alul maradva.  

STATISZTIKÁK: https://www.windrawwin.com/statistics/full-time-scores/ 

STATISZTIKÁK: https://www.bettingwell.com/sports-betting-guide/football-

bettors-guide/most-common-results-football 

 

Mi történik akkor, ha mégis belefutsz egymás után olyan sok vesztes tippbe, 
hogy elég a bankod? Hisz a nagy számok törvénye mindig ellenünk fog dolgozni és 
jómagam is belefutottam a vírus óta ilyen helyzetekbe. Bár volt több olyan 
felhasználója a könyvemnek, akik ezt az időszakok is stabilan le tudták nyomni a 
stratégiával hiba nélkül (le a kalappal, a tanítvány túlnőtte a mesterét), engem 
azért megzavart.  
DE! Akárhogy is számolgattam, ha az ember tudja hol van az a határ amikor azt 

mondja a tétemelésre, hogy ennyi és ne tovább. Majd újrakezdi a piramist. 

Akkor az alábbi törvény fog érvényesülni: Tegyük fel, te 6 vesztes tipp után azt 

mondod hogy jó, én itt megállok és tartok egy törést. Nem emelek tovább 

benyelem a veszteséget, de nem adom fel a módszert, kezdem a következő 

mérkőzésnél előről a piramist. Mondjuk azt, hogy 1.000 Ft-os tétről kezdted a 

6. fogadásod, ha zsinórban elmegy, buktál 63.000 Ft-ot. Na de mennyit termel 

ki neked a stratégia havi szinten? 2.30-as szorzóval és 1.000 Ft-os alaptéttel 

nézve több, mint 100.000 Ft-ot. Mi a következtetés? X idő alatt többször 

termelődik ki 100.000 Ft profit, mint ahányszor elmegy 63.000 Ft-od. Tehát 

egy végtelen skálán a +100.000 többször fordul elő, mint a –63.000 ezáltal 

https://www.windrawwin.com/statistics/full-time-scores/
https://www.bettingwell.com/sports-betting-guide/football-bettors-guide/most-common-results-football
https://www.bettingwell.com/sports-betting-guide/football-bettors-guide/most-common-results-football


 

 

folyton profitban leszel. A megoldás egyetlen mondatban: Találd meg azt a törési 

pontot, ami neked a legjobban működik és inkább nyelj be kisebb mínuszokat és 

kezd előröl a piramist, mintsem hogy túllépd a saját anyagi határaid. Mert az ilyen 

típusú telhetetlen, vagy épp pánikolós gondolkodásmód tömi tele a fogadóirodák 

zsebét. A legnagyobb számadatokat nem az elemzések és a csapatok fogják 

hozni, hanem a saját mentális erőnléted. Legyen erőd kitartani egy stratégia 

mellett és legyen erőd elengedni azt, amit el kell.  

 

Ui.: Én sem vagyok Isten; én is hibázhatok, de azt jó látni, hogy a könyv által még 

nálam is jobb sportfogadók születnek.  
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