
Tervező: Bill Payne Kiadók: Zoch / Piatnik Megjelenés: 2001 

2002
Villa Paletti

„Azon a vidéken, ahol a citromfák virágoznak, élt egyszer egy vidám fickó, akit a barátai Palettinek 
hívtak. Egy célja volt az életének: befejezni az égig érő csodálatos kastélyt, amit nagyapja kezdett 
építeni sok évvel ezelőtt, de abba kellett hagynia, mert elfogyott a pénze. Palettinek is kevés pénze 
volt, de helyette egy csodálatos tervet eszelt ki. Miért vásároljon 
új oszlopokat, amikor újra tudja hasznosítani azokat, amik az alsó 
szinteken állnak? Amelyekre nem volt szükség alul, azokat felhe-
lyezte magasabb szintre, amelyek ott is nélkülözhetőek voltak, 
azokat még további szintek építésére használta fel, egyre feljebb 
és feljebb, hogy elérjen az égig!” 

Ugye milyen hangulatosan indul a 
2002-es Spiel des Jahres-győztes Bill 
Payne játékának, a Villa Palettinek a 
játékszabálya? Kár, hogy maga a játék 
már nem adja vissza igazán ezt a mese-
beli hangulatot. A játékkal megismer-
kedve egy kérdés kezd motoszkálni a 
sokat látott és játszott ember fejében: 
vajon miért lett ez a játék befutó ennél 
a neves díjnál? De nézzük is meg, mi-
ért mondom ezt. 

A játéknak nagyon egyszerű szabályai vannak. Minden játékos vá-
laszt egy színt (abban az esetben, ha két játékos játszik, mindenki két 
színnel van). Ezután színenként kapunk három vékony, egy közepes 
és egy vastag faoszlopot. A játékosok azon versenyeznek, hogy osz-
lopaikat a Villa Paletti legmagasabb szintjére feltegyék. Kezdésként 
mindenki elhelyezi oszlopait legalulra, majd felhelyezik az első szin-
tet. Ezt követően egymás után megpróbálják kihúzni – kézzel vagy egy kampó segítségével – azokat az 
oszlopokat, amelyek nem tartóoszlopai az adott szintnek. Ha már nem lehet újabb oszlopot kihúzni a 
borulás veszélye nélkül, akkor felkerül egy újabb szint, amire megint lejjebbről kell az oszlopokat fel-
helyezni, és így tovább. A játékot az nyeri, akinek a legfelső szinten több pontot érő oszlopai lesznek, 
ugyanis a vastagabbak több pontot érnek, mint a vékonyabbak. 

Egyértelmű, hogy ez egy kézügyességet fejlesztő játék, amely-
nek sok közös vonása van a nála ismertebb Jengával, de attól ki-
csit összetettebbnek mondható a különböző formák és a játéko-
sokhoz tartozó elemek miatt. Hogy miért lett ez az Év játéka díj 
győztese? Jó kérdés. Van olyan ma-
gyarázat, miszerint 1995-től 2000-
ig inkább a komplex játékok közül 
került ki a díjazott: El Grande, Tikal, 
Torres; majd 2001-től az egysze-
rűbb játékok nyertek: Carcassonne, 
Villa Paletti, Alhambra, Ticket to 
Ride, Keltis, Dixit, Qwirkle. Viszont 
még így is kitűnik a Spiel des Jahres 
győztesei közül, mert sem koráb-
ban, sem később nem nyert ügyes-
ségi játék. 

Érdekes megemlíteni, hogy ugyan-
ebben az évben a díjra volt jelölve 
Andreas Seyfarth játéka, a Puerto 
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Spiel des Jahres

Rico is; az a játék, amely a gyakorlottabb játékosok körében 
még ma is ikonikus játéknak számít, amit mi sem mutat jobban, 
hogy 12 évvel a megjelenése után is negyedik helyen van a BGG 
(BoardGameGeek) listáján, korábban pedig hosszú évekig vezet-
te azt. Egyértelműnek tűnik, hogy a gamereknek szánt játék nem 
nyerhette el a legjobb családi játéknak szánt kitüntetést, és emi-
att már a jelölése is furcsának tűnhet.

A Villa Paletti bonyolultsága alapján talán közelebb áll a gyerek-, 
mint a családi játékokhoz, hiszen az oszlopok kihúzogatása már 
egy 8 éves gyermeknek sem okoz túl nagy kihívást. Előnye, hogy 
tényleg nagyon egyszerű, szabályai könnyen érthetőek, és már 
4-5 éves gyerekkel is lehet játszani, akiknek a kézügyességét is 
fejleszti. A Jengánál szórakoztatóbb, változatosabb játék; akinek 
a Jenga tetszett, annak a Villa Paletti is tetszeni fog. A Piatnik 
jóvoltából megjelent magyarul is (magyar dobozzal, magyar sza-
bállyal), így könnyen beszerezhető, ráadásul használtan is sokat 
árulnak 2-3 ezer forintért. 

Próbáljátok ki, ki tud magasabb kastélyt építeni! Határ a csilla-
gos ég.
        maat

Villa Paletti
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