
Ismét egy furcsa nevű játék, viszont a név mögött ötletes tartalom lakozik, különleges kártyákkal. Bár a 
játék csupán egy pakli kártya, és a szabály is csak pár mondatból áll, mégsem lehet elhamarkodottan ki-
jelenteni, hogy egy könnyű játékról lenne szó. Különben is, mi számít könnyűnek?

A csodakártyák
A játék 60 darab nem éppen hétköznapi kártyából áll; ezek magukba 
foglalják a táblát, a pontokat és az „alkatrészeket” egyaránt. Azért 
nevezem csodakártyáknak, mert egytől-egyig átlátszóak, és ez a 
tulajdonságuk adja a játék lényegét és érdekességét. Azért fontos, 
hogy átlátszóak legyenek, mert így tudjuk őket egymásra rakni, hogy 
Swish-eket alkossunk. Mindegyik kártyán van 1, és csakis 1 darab 
kör és 1 pötty. Ezek lehetnek különböző színűek vagy azonosak is.

Na de mi is az a Swish, avagy miért pont 
pötty és kör?
A pöttyöknek és köröknek kulcsfontosságú szerepük van a játék fo-
lyamán, hiszen ezek segítségével tudunk Swish-eket kialakítani és 
pontokat szerezni. A Swish kirakásának a lényege, hogy minimum 
két lapot használjunk hozzá, és a két lapon lévő 1-1 pötty színe meg-
egyezzen a másik lapon lévő körök színével, de úgy, hogy a két lapot 
pontosan egymásra illesztve a pötty a körbe kerüljön, így kitöltve azt. 
A lapokat lehet forgatni, megfordítani, de csak akkor van Swish, ha 
minden a helyén van. Az nem számít Swish-nek, ha egymásba rak-
tunk valamennyi kört és pöttyöt, de van kimaradó, pár nélküli pötty 
és kör.

A kártyák mint játéktábla
Most, hogy tudjuk, mi mire való, és hogy hogyan tudunk Swish-eket 
alkotni, már csak ki kell rakni a játéktáblát. A szabály szerint egy 4x4-
es négyzetrácsot alkotva rakunk le egymás mellé 16 darab kártyát, így 
megalkotva magát a játékteret. Szerintem meg lehet próbálni 5x5-ös 
rácsban is, ez lehet, hogy könnyít, de az is lehet, hogy nehezít a já-
tékon, hiszen nem mindegy, hogy milyen lapok kerültek az asztalra.

Hogyan kell játszani?
Ha már készen van a játéktér, és mindenki tanulmányozta kicsit a kár-
tyákat, kezdődhet is a játék. A feladat az, hogy mindenki lázasan ke-
resgélje a Swish-eket úgy, hogy nem nyúl a kártyákhoz – minden kár-
tyát fejben kell fordítgatni és pakolgatni egymásra. Mikor valaki talált 
egymásba illő kártyákat, gyorsan bemondja, hogy Swish. Ilyenkor 
a játék egy picit megáll, a Swish-t kiáltó játékos megmutatja, amit 
talált, és a többiek ellenőrzik, hogy az megfelel-e minden szabály-
nak. Ha mindent rendben találtak, akkor megkapja az összes kártyát, 
amiből a Swish-e áll, és az üres kártyahelyeket kipótoljuk. Abban az 
esetben – ami elég gyakran előfordul – , ha a játékos tévesen kiáltott 
Swish-t, akkor visszateszi a kártyákat a helyükre, és büntetésből egy 
már megszerzett lapját ki kell dobnia. Ha nincs még lapja, akkor meg-
könnyebbülhet, mert nem érte veszteség.
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És ha nincsen Swish?
Olyan eset is előfordulhat, hogy mindenki már percek 
óta bűvöli a kint lévő lapokat, de senki nem talál Swish-
re utaló jeleket. Ebben az esetben – persze, csak ha 
mindenki egyetért azzal, hogy nincsen kirakható Swish 
a játéktéren – 4 véletlenszerű kártyát ki kell venni a 16 
közül, és a helyükre újat tenni. A kivett lapokat rögtön 
vissza kell keverni a húzópakliba, így azok még visszake-
rülhetnek a játékba.

Vége a játéknak? És ki nyert?
Mint már említettem, a játék 60 darab kártyából áll. 
Ezekből kell a 4x4-es táblát kirakni, illetve ezek felett 
van egy húzópakli, ami a játék folyamán lassan elfogy. 
Azonban a játéknak nem akkor van vége, ha elfogyott 
a húzópakli. A játék végét tulajdonképpen a játéko-
soknak együtt kell kijelenteniük akkor, amikor már 
mindannyian úgy gondolják, hogy nem lehet több 
Swish-t kirakni. (Ilyenkor javaslom, hogy még min-
denki vessen egy gyors pillantást a kártyákra, hátha 
meglapult valahol egy olyan lap, amin eddig min-
denki tekintete csak átsiklott.) Ha tehát mindenki 
úgy gondolja, hogy nincs lehetőség több Swish lét-
rehozására, akkor csak össze kell szedni a maradék 
kártyákat, és következhet a számolás. Igen, számol-
ni is kell, de mielőtt bárki is megijedne, hogy bo-
nyolult matematikai számításokat kell alkalmazni, 
csupán annyi a feladat, hogy mindenki összeadja a 
megszerzett lapjait. Az nyer, akinek a legtöbb lapja, 
vagyis pontja van. 

Még egy kis érdekesség
A kártyák, azon felül, hogy átlátszóak, könnyen ki is ismerhetőek, ha az ember tudja, hogy mire figyeljen. 
Mindegyik kártya felosztható 4 sorra és 3 oszlopra. Ez azért fontos, mert az adott színű körök és pöttyök a 
kártya ugyanazon helyein fordulnak elő. A narancssárgák a 2. és 3. sorban és az 1. és 3. oszlopban; a kékek 
a kártya sarkaiban; a zöldek a 2. oszlop tetején és alján; míg a lilák a 3. oszlop középső kettő helyén vannak. 
Bevallom, erre nem magamtól jöttem rá, sőt bele van írva a szabályba, de én még senkivel nem találkoztam, 
aki erre figyelt volna, vagy egyáltalán tudott volna ezekről az elhelyezkedési szabályokról.

Akkor, ha valaki már profi…
Akkor, ha már valaki profi, lehet kicsit nehezíteni a játékon úgy, hogy a szabályok szerint megpróbálunk 3 
vagy több lapból álló Swish-t is kialakítani. Ugyanis nem csak 2 lapból álló Swish van, lehet 3, 4 vagy akár 5 
lapból állót is kirakni. A tapasztalat az, hogy pár sikeres Swish után általában sokan azt hiszik, hogy könnyű 
a játék, ezért rögtön belecsapnak a közepébe, és már 4-es Swish-eket 
próbálnak kirakni. Azzal azonban számolni kell, hogy 
nem könnyű a feladat, mert egyszerre több 
kártyát kell megjegyezni a már elforgatott 
pozícióban, egymásra rakva, és könnyen 
bele lehet zavarodni. Én mindenkinek azt 
szoktam mondani, hogy legalább egy játé-
kot játsszon le úgy, hogy csak 2 lapból álló 
Swish-t rak ki, és a következőekben is csak 
lassan adagolva próbálkozzon több kártyá-
val. Persze olyan is előfordul, hogy minden 
pont jól van lerakva a táblára, és valaki rög-
tön rávágja, hogy Swish, és már egymásra is 
pakol 4 lapot. Ez annak az eredménye, hogy 
egy olyan kártyajátékról van szó, ahol a kár-
tyák elhelyezkedése és felcsapási sorrendje a 
szerencsén múlik. 
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A játék ötletes, de nem sok olyan emberrel találkoztam, aki végigjátszotta volna 
a játékot, mivel pár kör után már belezavarodott a sok körbe és pöttybe. Az is 
könnyen elveheti a kezdők kedvét, ha olyan valakivel ülnek 
le játszani, aki már gyakorlottabb, és egy kicsit már ráállt az 
agya arra, hogy hogyan lehet Swish-eket kirakni. Ilyenkor 
mire a kezdő játékos észrevesz egy Swish-t, már nincs is 
ott, mert a másik játékos már rég elvette. A megoldás: 
sok-sok gyakorlás.

A játék pozitívuma az egyszerű szabály, 
és hogy kis helyen is elfér (lévén csak 
egy pakli kártya). A játékot mindenki-
nek ajánlom, mert pár játék után rá lehet 
érezni a titkára, és utána egyre több lap-
ból álló Swish-eket lehet kreálni, a nagyobb 
kihívások érdekében. Előnye még, hogy a 
lapok műanyagból vannak, így a víz sem árt 
nekik, ezért nyáron, a strandon, de akár a me-
dencében ülve is játszható.

Anett
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