
Az „x”-szel jelölt gyűrűk 
és tornyok körbe vannak 
véve mind a 6 irányból, 
ezért nem szabad lépni 
velük.

7) Egy szimpla DVONN gyűrűvel nem léphetünk, de egy másik gyűrű vagy egy torony ráléphet. 
Ha egy DVONN gyűrű egy oszlop része, tökéletesen szabályos a DVONN gyűrűt tartalmazó 
toronnyal lépni – de a fentieknek megfelelően csak az léphet vele, akié a torony.

8) Nem passzolhatsz (vagyis lépni kötelező), amíg van lehetséges lépésed.

F. GYŰRŰK ELVESZTÉSE
1) A gyűrűknek és tornyoknak kapcsolódniuk kell legalább egy DVONN gyűrűhöz, hogy 
játékban maradhassanak. Az, hogy „kapcsolódniuk kell”, azt jelenti, hogy mindig kell lennie 
kapcsolatnak (közvetlenül vagy másik gyűrűk lánca révén) legalább egy DVONN gyűrűhöz. 
Minden egyes gyűrű és/vagy torony, amely nem kapcsolódik egyetlen DVONN gyűrűhöz sem, 
rögtön eltávolítandó a tábláról. Vigyázat! Előfordulhat, hogy egyetlen lépés következtében 
számos gyűrű kerül le hirtelen a tábláról (ld. a 3. képet).

Ha Fehér a jelzett gyűrű-
vel a jelzett irányba mo-
zog, a bal oldalon lévő
gyűrűk nem maradnak 
kapcsolatban DVONN 
gyűrűvel. Le kell venni 
ezeket a tábláról.

2) Minden levett gyűrű kikerül a játékból. Nem számít, ki teszi meg azt a lépést, amelynek 
következtében a gyűrűk és/vagy tornyok elszigetelődnek. Figyelj oda erre, különösen 
a végjátékban! Mivel nem passzolhatsz, előfordulhat, hogy olyan lépésre kényszerülsz, 
amely elszigeteli egy vagy több tornyodat (ld. a 4. képet).

A végjáték. Fehér lépése következik. 
Fehér már csak egy toronnyal léphet. 
Mivel kötelező lépnie, ezt végre kell 
hajtania, aminek következtében 
az „x”-szel jelölt tornyok kikerülnek 
a játékból…

Ne szakadj le!
A GIPF-projekt negyedik tagja. 2 játékos részére 

Építs tornyokat, próbáld uralmad alá hajtani az ellenfeled gyűrűit és maradj kapcsolatban 
a piros DVONN gyűrűkkel! 
Ha nem teszed? Nos, hirtelen azt fogod látni, hogy jó pár gyűrűd eltűnik a tábláról. Figyelj oda 
mindenre, amit az ellenfeled tesz, de ne hagyd �gyelmen kívül a saját lépéseidet sem!
Ha nem teszed? Nos, esetleg olyan lépésekre kényszerülsz, amiket igazán nem szeretnél 
megtenni, és akkor furcsa dolgok történhetnek…

A. A JÁTÉK TARTALMA
– 1 játéktábla
– 23 fehér gyűrű
– 23 fekete gyűrű

B. A JÁTÉK CÉLJA
Tarts uralmad alatt annyi gyűrűt, amennyit csak lehetséges azzal, hogy egymásra halmozod 
őket, és megpróbálod a saját tornyaidat a piros DVONN gyűrűkhöz kapcsolva tartani. Amikor 
elfogynak a lehetséges lépések, az a játékos nyer, aki több gyűrűt tart uralma alatt.

C. ELŐKÉSZÜLETEK
1) Sorsoljátok ki, hogy ki kezdi a játékot. A kezdőjátékos magához vesz 2 DVONN gyűrűt és a 
23 fehér gyűrűt; a másik játékos a megmaradó DVONN gyűrűt és a 23 fekete gyűrűt.
2) Helyezzétek el a táblát vízszintesen a két játékos közé úgy, hogy mindkét játékosnak 9 mező 
legyen a saját oldalán.

D. AZ ELSŐ FÁZIS: GYŰRŰK LERAKÁSA
1) A játék üres játéktáblával kezdődik. A játékosok felváltva, egyesével teszik fel egy-egy 
gyűrűjüket a táblára.

A DVONN gyűrűkkel kell kezdeniük, majd a saját színükkel folytatni:
Fehér: első DVONN gyűrű
Fekete: második DVONN gyűrű
Fehér: harmadik DVONN gyűrű
Fekete: első fekete gyűrű
Fehér: első fehér gyűrű
Fekete: második fekete gyűrű
…És így tovább…

Tipp: hogy könnyebb legyen felvenni a gyűrűket, 
tegyétek azokat a táblára az „üreges” oldalukkal 
felfelé.

2) Egy gyűrű bármelyik üres helyre lerakható, megkötés nélkül.

3) Amikor az összes elemet leraktuk a táblára, minden mező foglalt lesz. Ezzel véget ér az első 
fázis.

E. MÁSODIK FÁZIS: GYŰRŰK EGYMÁSRA TORNYOZÁSA
1) FONTOS! Az a játékos kezdi a második fázist, aki az első fázist kezdte! Tehát miután Fehér 
lerakta az utolsó gyűrűjét a táblára, ismét ő jön. Ezt követően a játékosok felváltva követik 
egymást. (Mivel Fekete tette le az első saját gyűrűt a táblára, most Fehér lesz az, aki elsőként 
léphet egy saját gyűrűjével.)

2) Minden alkalommal, amikor egy játékoson van a sor, kötelező lépnie egy gyűrűvel vagy egy 
toronnyal. Csak saját színű gyűrűvel vagy toronnyal léphet. Amikor kettő vagy több gyűrű 
egymásra van rakva, a legfelső gyűrű színe határozza meg, hogy kié a torony, így azt is, hogy 
melyik játékos léphet vele.

3) Egy szimpla gyűrű (tehát amelyiken még nincs másik gyűrű) egymezőnyit léphet bármelyik 
irányban, de csak foglalt mezőre (tehát egy másik, bármilyen színű toronyra vagy gyűrűre).

4) Egy tornyot mindig egészében kell mozgatni, és annyi mezőt, ahány gyűrű van a toronyban. 
Tehát egy 3 (mindegy, milyen színű) gyűrűből álló toronnyal pontosan 3 mezőnyi lépést kell 
megtenni. A szimpla gyűrűhöz hasonlóan a torony is bármelyik irányban mozoghat, de csak 
egyenes vonalban.

5) Egy lépés sohasem érhet véget üres mezőn, de át lehet lépni egy vagy több üres mezőn. 
A lépésbe minden mezőt bele kell számolni, függetlenül attól, hogy üres vagy foglalt (ld. az 1. 
képet).

Ha a jelzett toronnyal 
mozgunk, 3 lépést kell 
tenni, a nyilakkal jelölt
irányok valamelyikébe.

6) FONTOS: Olyan gyűrűvel vagy oszloppal, amelyiket mind a 6 oldalán körülvesznek gyűrűk 
és/vagy oszlopok, nem szabad lépni. Vagyis a játék elején csak azokkal a gyűrűkkel szabad 
játszani, amelyek a tábla szélén helyezkednek el. Azok a gyűrűk, amelyek nem a tábla szélén 
vannak, elmozdíthatatlanok addig, amíg teljesen körül vannak véve (ld. a 2. képet).

3) Mind a 3 DVONN gyűrű játékban marad a játék végéig, még akkor is, ha elszigetelődik, 
hiszen mindig kapcsolatban marad önmagával.

G. A JÁTÉK VÉGE
1) A játékosoknak kötelező játszaniuk mindaddig, amíg csak lehetőségük van rá. Ha egy 
játékosnak már nincs több lehetséges lépése, a másiknak addig kell folytatnia a játékot, amíg 
neki is el nem fogynak a lépéslehetőségei. Abban a ritka esetben, ha a korábban már passzoló 
játékosnak újra alkalma nyílik arra, hogy lépni tudjon, meg kell tennie. Ez akkor történhet meg, 
ha a játékos egy vagy több gyűrűje akadályozva volt (vagyis mind a 6 irányban körül volt véve).

2) A játék az utolsó lépés megtételével ér véget. Ekkor mindkét játékos leveszi a tábláról azokat 
a tornyokat, amelyeknek a tetején a saját gyűrűjük van, és ezeket a tornyokat egymásra teszi. 
Az a játékos nyer, aki így magasabb tornyot hozott létre, függetlenül attól, hogy a toronyban 
milyen színű korongok vannak.

3) Ha a két játékosnak egyforma magasságú a tornya, a játék döntetlennel ér véget. 

Megjegyzés: ha a tornyok egyforma magasak, vagy csak egy gyűrű a különbség, érdemes 
a biztonság kedvéért megszámolni a tornyokat alkotó gyűrűket. A gyűrűk gyártási eljárásából 
fakadóan előfordulhat, hogy kismértékben eltérő magasságúak lettek.

H. STRATÉGIAI TIPPEK
1) Első fázis: Amikor a gyűrűket a táblára teszitek, győződjetek meg arról, hogy elég gyűrűt 
tesztek a szélek mellé és a DVONN gyűrűk közelébe. Ne tegyetek túlságosan sok saját gyűrűt 
egymás közelébe.

2) Második fázis: minden olyan lépéssel, amikor egy ellenfeled gyűrűjére lépsz, semlegesíted 
egy gyűrűjét. Egy semlegesített gyűrű olyan, mintha körbe lenne kerítve (bár játékban marad, 
valójában eggyel kevesebb gyűrűvel játszhat az ellenfeled).

3) Törekedj arra, hogy minél több gyűrűd mozgásképes maradjon. Ne feledd, hogy minél 
magasabb egy torony, annál nehezebb mozgatni!

4) Vigyázz, ha az ellenfeled a tornyába beleépített egy DVONN gyűrűt! Nézd meg, hogy hova 
tudja elvinni a DVONN gyűrűt, és hány gyűrűdet kell levenni, ha ellép.

5) Az utolsó lépések nagyon fontosak. Gyakran nyer végül az a játékos, akinek a játék utolsó 
felvonásában a legtöbb mozgatható gyűrűje marad. Más szóval: próbáld elérni, hogy az 
ellenfelednek kelljen passzolnia, mielőtt neked kellene.

Jó szórakozást!

Importálja: Gémker-Gémklub Kft. 
1092 Budapest, Ráday u 30.
 www.gemker.hu

Figyelem! 
Nem alkalmas 3 éven aluli gyermekek részére. 

Fulladásveszély!

– 3 piros DVONN elem
– 1 zsák
– ez a játékszabály



Az „x”-szel jelölt gyűrűk 
és tornyok körbe vannak 
véve mind a 6 irányból, 
ezért nem szabad lépni 
velük.

7) Egy szimpla DVONN gyűrűvel nem léphetünk, de egy másik gyűrű vagy egy torony ráléphet. 
Ha egy DVONN gyűrű egy oszlop része, tökéletesen szabályos a DVONN gyűrűt tartalmazó 
toronnyal lépni – de a fentieknek megfelelően csak az léphet vele, akié a torony.

8) Nem passzolhatsz (vagyis lépni kötelező), amíg van lehetséges lépésed.

F. GYŰRŰK ELVESZTÉSE
1) A gyűrűknek és tornyoknak kapcsolódniuk kell legalább egy DVONN gyűrűhöz, hogy 
játékban maradhassanak. Az, hogy „kapcsolódniuk kell”, azt jelenti, hogy mindig kell lennie 
kapcsolatnak (közvetlenül vagy másik gyűrűk lánca révén) legalább egy DVONN gyűrűhöz. 
Minden egyes gyűrű és/vagy torony, amely nem kapcsolódik egyetlen DVONN gyűrűhöz sem, 
rögtön eltávolítandó a tábláról. Vigyázat! Előfordulhat, hogy egyetlen lépés következtében 
számos gyűrű kerül le hirtelen a tábláról (ld. a 3. képet).

Ha Fehér a jelzett gyűrű-
vel a jelzett irányba mo-
zog, a bal oldalon lévő
gyűrűk nem maradnak 
kapcsolatban DVONN 
gyűrűvel. Le kell venni 
ezeket a tábláról.

2) Minden levett gyűrű kikerül a játékból. Nem számít, ki teszi meg azt a lépést, amelynek 
következtében a gyűrűk és/vagy tornyok elszigetelődnek. Figyelj oda erre, különösen 
a végjátékban! Mivel nem passzolhatsz, előfordulhat, hogy olyan lépésre kényszerülsz, 
amely elszigeteli egy vagy több tornyodat (ld. a 4. képet).

A végjáték. Fehér lépése következik. 
Fehér már csak egy toronnyal léphet. 
Mivel kötelező lépnie, ezt végre kell 
hajtania, aminek következtében 
az „x”-szel jelölt tornyok kikerülnek 
a játékból…

Ne szakadj le!
A GIPF-projekt negyedik tagja. 2 játékos részére 

Építs tornyokat, próbáld uralmad alá hajtani az ellenfeled gyűrűit és maradj kapcsolatban 
a piros DVONN gyűrűkkel! 
Ha nem teszed? Nos, hirtelen azt fogod látni, hogy jó pár gyűrűd eltűnik a tábláról. Figyelj oda 
mindenre, amit az ellenfeled tesz, de ne hagyd �gyelmen kívül a saját lépéseidet sem!
Ha nem teszed? Nos, esetleg olyan lépésekre kényszerülsz, amiket igazán nem szeretnél 
megtenni, és akkor furcsa dolgok történhetnek…

A. A JÁTÉK TARTALMA
– 1 játéktábla
– 23 fehér gyűrű
– 23 fekete gyűrű

B. A JÁTÉK CÉLJA
Tarts uralmad alatt annyi gyűrűt, amennyit csak lehetséges azzal, hogy egymásra halmozod 
őket, és megpróbálod a saját tornyaidat a piros DVONN gyűrűkhöz kapcsolva tartani. Amikor 
elfogynak a lehetséges lépések, az a játékos nyer, aki több gyűrűt tart uralma alatt.

C. ELŐKÉSZÜLETEK
1) Sorsoljátok ki, hogy ki kezdi a játékot. A kezdőjátékos magához vesz 2 DVONN gyűrűt és a 
23 fehér gyűrűt; a másik játékos a megmaradó DVONN gyűrűt és a 23 fekete gyűrűt.
2) Helyezzétek el a táblát vízszintesen a két játékos közé úgy, hogy mindkét játékosnak 9 mező 
legyen a saját oldalán.

D. AZ ELSŐ FÁZIS: GYŰRŰK LERAKÁSA
1) A játék üres játéktáblával kezdődik. A játékosok felváltva, egyesével teszik fel egy-egy 
gyűrűjüket a táblára.

A DVONN gyűrűkkel kell kezdeniük, majd a saját színükkel folytatni:
Fehér: első DVONN gyűrű
Fekete: második DVONN gyűrű
Fehér: harmadik DVONN gyűrű
Fekete: első fekete gyűrű
Fehér: első fehér gyűrű
Fekete: második fekete gyűrű
…És így tovább…

Tipp: hogy könnyebb legyen felvenni a gyűrűket, 
tegyétek azokat a táblára az „üreges” oldalukkal 
felfelé.

2) Egy gyűrű bármelyik üres helyre lerakható, megkötés nélkül.

3) Amikor az összes elemet leraktuk a táblára, minden mező foglalt lesz. Ezzel véget ér az első 
fázis.

E. MÁSODIK FÁZIS: GYŰRŰK EGYMÁSRA TORNYOZÁSA
1) FONTOS! Az a játékos kezdi a második fázist, aki az első fázist kezdte! Tehát miután Fehér 
lerakta az utolsó gyűrűjét a táblára, ismét ő jön. Ezt követően a játékosok felváltva követik 
egymást. (Mivel Fekete tette le az első saját gyűrűt a táblára, most Fehér lesz az, aki elsőként 
léphet egy saját gyűrűjével.)

2) Minden alkalommal, amikor egy játékoson van a sor, kötelező lépnie egy gyűrűvel vagy egy 
toronnyal. Csak saját színű gyűrűvel vagy toronnyal léphet. Amikor kettő vagy több gyűrű 
egymásra van rakva, a legfelső gyűrű színe határozza meg, hogy kié a torony, így azt is, hogy 
melyik játékos léphet vele.

3) Egy szimpla gyűrű (tehát amelyiken még nincs másik gyűrű) egymezőnyit léphet bármelyik 
irányban, de csak foglalt mezőre (tehát egy másik, bármilyen színű toronyra vagy gyűrűre).

4) Egy tornyot mindig egészében kell mozgatni, és annyi mezőt, ahány gyűrű van a toronyban. 
Tehát egy 3 (mindegy, milyen színű) gyűrűből álló toronnyal pontosan 3 mezőnyi lépést kell 
megtenni. A szimpla gyűrűhöz hasonlóan a torony is bármelyik irányban mozoghat, de csak 
egyenes vonalban.

5) Egy lépés sohasem érhet véget üres mezőn, de át lehet lépni egy vagy több üres mezőn. 
A lépésbe minden mezőt bele kell számolni, függetlenül attól, hogy üres vagy foglalt (ld. az 1. 
képet).

Ha a jelzett toronnyal 
mozgunk, 3 lépést kell 
tenni, a nyilakkal jelölt
irányok valamelyikébe.

6) FONTOS: Olyan gyűrűvel vagy oszloppal, amelyiket mind a 6 oldalán körülvesznek gyűrűk 
és/vagy oszlopok, nem szabad lépni. Vagyis a játék elején csak azokkal a gyűrűkkel szabad 
játszani, amelyek a tábla szélén helyezkednek el. Azok a gyűrűk, amelyek nem a tábla szélén 
vannak, elmozdíthatatlanok addig, amíg teljesen körül vannak véve (ld. a 2. képet).

3) Mind a 3 DVONN gyűrű játékban marad a játék végéig, még akkor is, ha elszigetelődik, 
hiszen mindig kapcsolatban marad önmagával.

G. A JÁTÉK VÉGE
1) A játékosoknak kötelező játszaniuk mindaddig, amíg csak lehetőségük van rá. Ha egy 
játékosnak már nincs több lehetséges lépése, a másiknak addig kell folytatnia a játékot, amíg 
neki is el nem fogynak a lépéslehetőségei. Abban a ritka esetben, ha a korábban már passzoló 
játékosnak újra alkalma nyílik arra, hogy lépni tudjon, meg kell tennie. Ez akkor történhet meg, 
ha a játékos egy vagy több gyűrűje akadályozva volt (vagyis mind a 6 irányban körül volt véve).

2) A játék az utolsó lépés megtételével ér véget. Ekkor mindkét játékos leveszi a tábláról azokat 
a tornyokat, amelyeknek a tetején a saját gyűrűjük van, és ezeket a tornyokat egymásra teszi. 
Az a játékos nyer, aki így magasabb tornyot hozott létre, függetlenül attól, hogy a toronyban 
milyen színű korongok vannak.

3) Ha a két játékosnak egyforma magasságú a tornya, a játék döntetlennel ér véget. 

Megjegyzés: ha a tornyok egyforma magasak, vagy csak egy gyűrű a különbség, érdemes 
a biztonság kedvéért megszámolni a tornyokat alkotó gyűrűket. A gyűrűk gyártási eljárásából 
fakadóan előfordulhat, hogy kismértékben eltérő magasságúak lettek.

H. STRATÉGIAI TIPPEK
1) Első fázis: Amikor a gyűrűket a táblára teszitek, győződjetek meg arról, hogy elég gyűrűt 
tesztek a szélek mellé és a DVONN gyűrűk közelébe. Ne tegyetek túlságosan sok saját gyűrűt 
egymás közelébe.

2) Második fázis: minden olyan lépéssel, amikor egy ellenfeled gyűrűjére lépsz, semlegesíted 
egy gyűrűjét. Egy semlegesített gyűrű olyan, mintha körbe lenne kerítve (bár játékban marad, 
valójában eggyel kevesebb gyűrűvel játszhat az ellenfeled).

3) Törekedj arra, hogy minél több gyűrűd mozgásképes maradjon. Ne feledd, hogy minél 
magasabb egy torony, annál nehezebb mozgatni!

4) Vigyázz, ha az ellenfeled a tornyába beleépített egy DVONN gyűrűt! Nézd meg, hogy hova 
tudja elvinni a DVONN gyűrűt, és hány gyűrűdet kell levenni, ha ellép.

5) Az utolsó lépések nagyon fontosak. Gyakran nyer végül az a játékos, akinek a játék utolsó 
felvonásában a legtöbb mozgatható gyűrűje marad. Más szóval: próbáld elérni, hogy az 
ellenfelednek kelljen passzolnia, mielőtt neked kellene.

Jó szórakozást!


