
 DVONN

A DVONN egy halmozáson alapuló játék. A játék egy meghosszabbított, hatszögletű táblán 
folyik 23 fehér, 23 fekete és 3 piros DVONN figurával. A játék kezdetekor a tábla üres. A 
játékosok először a DVONN figurákat helyezik a táblára, majd a sajátjaikat. Ezek után kezdik 
el halmozni a figurákat egymás tetejére. Az önálló figurák egy helyet mozoghatnak bármelyik 
irányba, a két darabból álló halom kettő helyet mozoghat, és így tovább. A halom darabjai 
csakis együtt mozoghatnak, önállóan nem, továbbá adott lépésnek mindig egy önálló figurán, 
vagy egy halmon kell végződnie. Ha a figurák, vagy a halmok elvesztik a kapcsolatot a 
DVONN figurákkal, akkor le kell venni őket a tábláról. A játék akkor ér véget, ha már 
egyetlen lépés sem tehető. A játékosok egymás tetejére teszik saját halmaikat, és a magasabb 
halom tulajdonosa nyer. Mindössze ennyi…

A DVONN, úgy, mint a GIPF, követi a tábla és néhány figura használatának hagyományát. A 
játék elég trükkös: minél magasabb a halom, annál értékesebb, de annál kevésbé mozgatható. 
Tartsd észben: figyeld a piros DVONN figurákat – mozoghatnak. Akár a legutolsó lépés is 
tökéletesen megváltoztathatja a DVONN játék kimenetelét.

A DVONN kapható Belgiumban, Németországban, az Egyesült Államokban és Kanadában. 
Remélhetően hamarosan terjeszthetővé válik néhány más országban. Légy résen!

Szabályok
Ne hagyd, hogy megrövidítsenek!

A GIPF projekt negyedik játéka. Két személy részére

Építs  halmokat,  próbáld  meg  irányítás  alatt  tartani  ellenfeled  figuráit,  és  mindenek fölött, 
maradj kapcsolatban a piros DVONN figurával – ezt kell észben tartanod. És ha nem megy? 
Nos, akkor hirtelen azt veszed észre, hogy figuráid része eltűnt a tábláról. Figyelj mindenre, 
amit az ellenfeled tesz, és ne felejts el saját lépéseidre sem odafigyelni. És ha nem ezt teszed? 
Nos, akkor olyan lépések megtételére kényszerülsz, amit nem szívesen teszel, majd ezután 
különös dolgok történhetnek…



Tartalom

– 23 fehér figura
– 23 fekete figura
– 3 piros DVONN figura
– 1 játéktábla

Cél

Tarts irányítás alatt annyi figurát, amennyit bírsz azáltal, hogy halmokba rakod őket, és 
folyamatos kapcsolatban hagyod a halmokat a piros DVONN figurával. Amikor már egy 
lépés sem tehető, akkor az a személy, aki a legtöbb figurát irányítja, megnyeri a játékot.

Előkészítés

1. Húzzatok sorsot, ki kezd. A kezdő játékos kapja a 2 DVONN, és a 23 fehér figurát; a 
másik játékos kapja a maradék DVONN, és a 23 fekete figurát.

2. Helyezzétek a táblát  függőlegesen a két játékos közé (Ennek köszönhetően minden 
játékosnak 9 üres helye marad saját oldalán.)

Első fázis: figurák elhelyezése

A játék kezdetekor a tábla üres. A játékosok egymás utáni körökben helyezik a figurákat a 
táblára. A DVONN figurával kell kezdeni, majd utána a saját színnel kell folytatni:

Fehér: első DVONN figura
Fekete: második DVONN figura
Fehér: harmadik DVONN figura
Fekete: első fekete figura
Fehér: első fehér figura
Fekete: második fekete figura

 A figurákat akármelyik üres helyre le lehet rakni, bármilyen megszorítás nélkül.
 Amikor már minden figura a táblán van, nem marad egyetlen üres hely sem. Ez az első 

fázis vége.

Második fázis: figurák halmozása

Fontos: az a játékos kezdi a második fázist, aki az első fázist kezdte! Tehát miután Fehér 
lerakta az utolsó figuráját a táblára, rögtön játszania kell újra. Ezután megint egymás 
utáni körök jönnek. (Miután a Fekete játékos teszi le először saját színű figuráját a 
táblára az első fázisban, ezek után Fehér játékos lesz az, aki ugyanezt teszi a második 
fázisban.)

A játékosoknak minden körben meg kell mozdítania egy önálló figurát, vagy egy halmot. 
Csak saját színű figura, vagy halom mozdítható. Mikor már több figurából áll a halom, 
a legfelső figura színe határozza meg, hogy adott halom kié, és ki mozoghat vele.

Az önálló  figura  csak egy helyet  mozoghat,  bármely  irányban,  de  csak foglalt  helyre 
léphet (egy másik figura, vagy halom tetejére, mindegy, milyen színű). 



A halom csakis együtt mozgatható, és annyit kell vele lépni, ahány önálló figurából áll. 
Tehát, egy 3 figurából álló halommal, színétől függetlenül, pontosan hármat kell lépni. 
Úgy, ahogy az önálló figurák, a halmok is bármilyen irányba mozoghatnak, de csakis 
egyenes vonalban.

Egy lépés sosem végződhet üres helyen, de mozgás közben átléphető egy, vagy több üres 
hely is. Lépés előtt meg kell számolni a helyeket, mindegy, hogy szabadok-e, vagy 
foglaltak. (Lásd az ábrát.)

A jelölt halom a nyilak mentén mozoghat előre három helyet.

Fontos: Azok a figurák, illetve halmok, amiket mind a hat oldalról körbevesznek, nem 
mozoghatnak. Tehát, a játék elején csak a tábla szélén lévő figurák mozgathatók. Azok 
a darabok, melyek nem a tábla szélén helyezkednek el, először akadályozva lesznek a 
szabad mozgásban, majd végül teljesen elzáródnak, és nem lehet velük lépni. (Lásd az 
ábrát.)

Az „x”-szel jelölt figurák és halmok mind a hat oldalról el vannak zárva, így nem lehet velük  
mozogni.

 
Az önálló DVONN figura nem mozoghat, mindössze egy önálló figura, vagy egy halom a 

tetején. Amikor a DVONN figura egy halom része, a halom minden további nélkül 
mozgatható – de amint azt már előzőleg említettük, csak az mozgathatja, aki a halmot 
irányítja. 

Nem hagyhatsz ki egy kört sem, hacsak nem tudsz semmilyen lépést sem tenni.



Figurák elvesztése

A  figuráknak  és  a  halmoknak  kapcsolatban  kell  maradniuk  minimum  egy  DVONN 
figurával ahhoz, hogy játékban maradjanak. A „kapcsolatban maradni” azt jeleni, hogy 
mindig legyen egy kapocs (közvetlenül, vagy egy másik figurák által alkotott láncon 
keresztül) a figura és legalább egy DVONN figura között. Minden olyan önálló figura, 
vagy  halom,  amit  nem  köt  össze  semmi  a  DVONN  figurával,  azonnal  lekerül  a 
tábláról.  Légy óvatos: előfordulhat, hogy számos figura kerül le a tábláról egyetlen 
lépés következményeként. (Lásd a lenti ábrát.)

Ha Fehér elmozgatja a megjelölt figurát, akkor a bal oldali figurák többé nem kapcsolódnak a 
DVONN-hoz. Őket azonnal le kell venni a tábláról.

Minden egyes tábláról eltávolított figura kiesik a játékból. Nem számít, hogy ki lépett át 
kin,  és  mi  alapján  határolódott  körbe  a  figura.  Erre  figyelj  oda,  különösen  a 
végjátékban.  Mivel  nem hagyhatsz  ki  kört,  előfordulhat,  hogy arra  kényszerítenek, 
tegyél olyan lépést, amivel saját figuráidat bénítod meg. (Lásd a lenti ábrát.)

                

Végjáték: Fehér jön. Fehérnek mindössze egyetlen halma van, amivel játszhat. Lépnie kell, és 
nincs más választása, mint meglépni azt, aminek eredményeképpen az „X”-szel megjelölt 
halmok kiesnek a játékból. 

Mind a három DVONN figura játékban marad a mindvégig,  még akkor is, ha egyikük 
körülhatárolódik, mivel saját magával mindig is kapcsolatban marad.

A játék vége



A játékosoknak addig kell játszani, amíg csak lehet. Ha egyik játékos egyáltalán nem tud 
lépni, másik játékosnak folytatnia kell a játékot addig, míg meg nem lépi a legutolsó 
lehetséges lépést. Abban a kivételes esetben, amikor az a játékos, aki nem tud lépni, 
ellenfele lépése után újra képes, lépnie kell. Ez abban az esetben fordulhat elő, ha egy 
vagy több figurája akadályoztatva van (vagy teljesen el van zárva).

A játék véget ér, amikor az utolsó lépést is megtették. Ezután a játékosok egymás tetejére 
rakják halmaikat.  Az a játékos nyer,  amelyiknek magasabb a halma,  függetlenül  a 
figurák színétől.

Ha egyenlő számú figurából áll a két halom, a játék döntetlen.
Megjegyzés: Ha a két halom egyforma magas, vagy mindössze egyetlen különbség van 
közöttük,  akkor  a  biztonság  kedvéért  számoljátok  meg  a  darabokat.  A  gyártásból 
eredendően előfordulhat, hogy a figurák vastagsága nem tökéletesen egyforma.

Jó játékot!

Stratégia

Ha  stratégiai  tanácsokat  keresel,  de  az  alábbi  tanácsok  túl  egyértelműek  számodra,  itt 
megtalálhatod, amit keresel: 

Alapvető tanácsok

1. Első fázis: mielőtt leraksz egy figurát a táblára, győződj meg arról, hogy elég figurád 
van a tábla szélein, és közel vannak a DVONN figurához. Nagyon fontos, hogy a játék 
elején elég szabad figurád legyen a tábla szélein, ugyanis a hat oldalról körülkerített 
figurákkal nem lehet lépni. A figuráidnak pedig azért kell közel lenniük a DVONN 
figurához, hogy a játék során könnyebben tudd irányítani őket.  

2. Ne tedd túl  közel egymáshoz a figuráidat.  Igaz,  egy csapat figura a tábla  közepén 
lehetőséget  biztosít  arra,  hogy a  tábla  két  oldalán  lévő  figurákat  csoportosítsd.  Ez 
alkalmanként nagyon hatásos lehet – de csak néha!

3. Második fázis:  minden alkalommal,  mikor  lépsz,  semlegesítesz  egyet  az  ellenfeled 
figuráiból,  amint  a  tetejére  léptél.  A semlegesített  figura  olyan,  mint  a  begyűjtött 
figura  (játékban  marad,  de  valójában  a  lényege  az,  csak  eggyel  kevesebb figurája 
maradt az ellenfelednek). 

4. Próbálj meg annyi figurát mozgásban tartani, amennyit  csak bírsz. Minél magasabb 
egy halom, annál nehezebb mozogni vele.

5. Légy óvatos, amikor az ellenfeled irányítja a DVONN figurát. Ellenőrizd, hogy merre 
tud vele mozogni,  és hány figurádat  tudja levenni,  ha mozgatja  is.  Ha veszélyessé 
válik, próbáld akadályozni őt azáltal, hogy megnöveled a halmot.

Az utolsó lépés nagyon fontos. Gyakran az nyeri meg a játékot, akinek a végső stádiumban 
több mozgatható figurája van. Vagyis, próbáld elérni, hogy ellenfeled hagyjon
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