
Ha elhangzik egy társasjátékos társaságban Uwe Rosenberg neve, akkor mindenki lelki szemei előtt fel-
villannak a kis, fából készült sárga búzajelölők vagy az aranyos kis, fehér fabárányok. A legtöbb játékos 
számára kellemes emlékek fűződnek a szerző játékaihoz; az Agricolát sokan ismerik, talán egy játék sem 
mutatta be ennyire jól a gazdálkodás menetét a mezőgazdaságban, mint ez a klasszikus. De több, a zöld-
ségtermesztést és állattenyésztést központba helyező játéka is megjelent már, így amikor azt halljuk, hogy 
új társas érkezik Rosenbergtől, akkor kicsit már fogjuk a fejünket, hogy a tematika ismét a megszokott lesz.

Uwe azonban ezúttal meglepett mindenkit! Sehol 
egy fából készült tehénjelölő, hiányzik a narancs-
sárga tök is… Meglepő a témaválasztás? Talán any-
nyira nem, ha ismerjük, milyen háttérrel rendel-
kezik Rosenberg. A szerző családja Kelet-Fríziában 
gyökeredzik: nagyapja vezette korábban az aurichi 
Kanngießer textilházat – amelynek irányítását 1989-
ben édesanyja vette át –, és itt találkozhatott az ifjú 
Rosenberg a textilipar egyik melléktermékével, a 
társasjáték nevét adó fércművel.

A Patchwork egy kétszemélyes játék – ez sajnos 
kicsit szűkíti a célközönséget, de erre is van igény, 
mostanában elég sok ilyen társasjáték jelent meg. A 
játék maga nagyon rövid idő alatt lepereg, a szabá-
lyok egyszerűek, így akár 8 éves kortól is lehet vele 
játszani.

Textildarabok és gombok
Azt hiszem, erre a külcsínre mondhatják, hogy a szerénységében gyökerezik valami megfoghatatlan szépség. 
A dizájn telitalálat, nem találunk harsány színeket, mint egy Days of Wonder játékban, de itt nincs is szükség 
erre; ez a pasztell színvilág sokkal inkább megteremti a hangulatot. Kapunk textilfecniket szimbolizáló darabo-
kat, kék gombokat, egy-egy saját táblát, illetve egy közös táblát, ami első ránézésre pontjelölőnek is tűnhet, 
azonban mégis egészen másra szolgál.

Újraértelmezett Tetris
Már a doboz kibontásakor feltűnhet, hogy a textilda-
rabok a Tetris elemeire emlékeztetnek. Ez nem vé-
letlenül van így, hiszen a játék egyik célja, hogy a sa-
ját játékterünkön elhelyezve és egymáshoz illesztve 
ezeket a darabokat minél több négyzetet fedjünk le a 
játék végére. Ilyen értelemben a Patchwork egy újra-
értelmezett Tetrisként is felfogható. Természetesen 
azért nem ilyen egyszerű az egész.

Játékmenet
A textildarabkákat lehelyezzük kör alakban az asztalra, és egy meghatározott elem mögé odakerül a nagy 
fabábu. A saját színű bábuink felkerülnek a közös játéktáblára, és mindenki kap 5 gombot. A kezdőjátékos 
az óramutató járásával megegyező irányban léphet maximum 3-at a nagy fabábuval, ezáltal kiválasztva egy 
textildarabot. A textileken található egy kis árcédula, amelyen szerepel, hogy mennyibe kerül az adott darab, 
és hogy mennyi időt vesz igénybe hozzávarrni a korábban összefércelt textildarabjainkhoz. 
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A játékban a pénz és ugyanakkor a győzelmi pont 
szerepét is a kék gombok töltik be – az efféle meg-
oldások mindig nagyon jól kiegyensúlyozzák a tár-
sasjátékokat, nincs ez másképpen ebben a társas-
ban sem. Tehát befizetjük az adott darab értékét 
gombokban, és letesszük a táblánkra. Ezen kívül a 
közös játéktáblán annyit lépünk a saját bábunkkal, 
amennyit az árcédulán található homokóra mutat. 
Tehát a közös játéktábla nem pontszámláló, hanem 
az eltelt időt jelképezi, és itt jön ismét egy nagyon 
szimpatikus megoldás: nem felváltva következnek a 
játékosok, hanem azon van a sor, aki a közös játék-

táblán hátrébb van! (Na persze ezt a megoldást már jól ismerjük a Thébából.) Egyes textilfecniken gombok is 
találhatóak, ezek segítségével tudunk majd gombot szerezni, ugyanis amikor a közös játéktáblán áthaladunk 
egy gombon, akkor kiértékelődik az eddigi fércművünk, és annyi gombot kapunk, ahány az összevarrt darabo-
kon összesen szerepel. Ha nem tudunk megvásárolni egy darabot sem, akkor sem kell kétségbeesnünk, mert 
bábunkkal a másik bábuja előtti mezőre lépve annyi gombot kapunk, amennyit így léptünk. Aki pedig először 
halad át a játéktáblán található kis bőrdarab felett, az megkapja azt, és bevarrhat vele lyukakat, így készítve 
még tökéletesebb fércművet.

Célok és értékelés
A játék végső célja, hogy minél több gombot, azaz győ-
zelmi pontot gyűjtsünk, mindazonáltal pár dolgot még 
figyelembe kell vennünk. Egyrészt aki először lefed egy 
7x7-es mezőt a saját tábláján, az 7 extra győzelmi pon-
tot kap, ami viszont pénzként nem használható fel a 
játék végéig. Másfelől minden egyes lefedetlen mező 
mínusz 2 gombot eredményez a játék végén. Tehát le-
het, hogy sok gombot gyűjtöttünk, mert olyan textile-
ket vásároltunk, azonban ha sok mező üresen maradt, 
akkor az előnyünk végül könnyen semmivé válhat. 
Néha a nagyobb textildarabokon nem található egy 
gomb sem, emiatt mégis megéri őket a fércművűnkbe 
belevarrni.

Fércmű? Mestermű!
Amit el lehetett mondani a külcsínről, azt bizony el le-
het mondani a belbecsről is. Egyszerűség = tökéletes-
ség. A játékmenet egyszerű, mégis újszerű, innovatív, 
hihetetlenül könnyed és elegáns. A társas szabályozza 
önmagát, akár a győzelmi pontokra, akár a felhasznált 
időre gondolunk, mégis rajtunk múlik, hogy milyen 
eredményt érünk el. A végén gyönyörködhetünk a 
szép színes művünkben, akár nyertünk, akár vesztet-
tünk, és azon vesszük észre magunkat, hogy máris új-
ból játszani akarunk. Véleményem szerint ez az utóbbi 
idők legjobb kétszemélyes játéka lett, tökéletes aján-
dék pároknak.

Főnix
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