Cíl hry

Nezáleží na tom, jakou
minihru hrajete, vždy se
musíte snažit co nejrychleji najít shodný
symbol na dvou kartách
a říct ho nahlas.
Jste na pochybách?

Vyhrává hráč, který jako
první řekne nahlas název
symbolu. Pokud je to
nerozhodně, vyhrává hráč,
který jako první vzal
nebo položil kartu.
Remíza na konci hry?

Pokud se na konci hry
o první místo dělí dva hráči,
následuje rozstřel. Oba
hráči si vytáhnou jednu
kartu a najednou ji položí
obrázky nahoru. Vyhrává
hráč, který jako první na
kartách najde shodný
symbol a řekne ho nahlas.
Pokud se o první místo dělí
tři nebo více hráčů, zahrají
si jedno kolo hry zvané
„Horký brambor“ a hráč,
který toto kolo vyhraje,
se stává celkovým vítězem.
HRA Č. 1 VĚŽ

1) Příprava hry: Každému
hráči rozdejte jednu kartu
obrázky dolů. Ze zbývajících
karet udělejte hrací balíček,
který položte doprostřed
stolu obrázky nahoru.
2) Cíl hry: Nasbírat
co nejvíce karet.
Rozvržení: Příklad pro tři hráče •A

3) Hraní hry: Všichni hráči
najednou otočí své karty
obrázky nahoru a snaží
se najít jeden shodný
symbol na kartě uprostřed
stolu a na vlastní kartě.
Jakmile najdete shodný
symbol, řekněte ho
nahlas. Pak vezměte kartu
zprostřed stolu a položte ji
obrázkem nahoru na svoji
otočenou kartu a udělejte
si tak vlastní hrací balíček.
S novou kartou uprostřed
stolu pak porovnáváte
kartu, která se dostala
navrch vašeho hracího
balíčku. Hra pokračuje
až do okamžiku, kdy na hracím balíčku uprostřed stolu
nezůstane žádná karta.
4) Vítěz hry: Vyhrává hráč,
který má nejvíce karet.
HRA Č. 2 STUDNA

1) Příprava hry: Doprostřed
stolu položte jednu kartu
obrázky nahoru. Zbývající
karty rovnoměrně rozdejte
hráčům obrázky dolů.
Tak vytvoříte hrací balíčky
jednotlivých hráčů.
2) Cíl hry: Být hráčem,
který se jako první zbaví
všech svých karet.
Rozvržení: Příklad pro tři hráče •B

3) Hraní hry: Všichni hráči
najednou obrátí celý svůj
hrací balíček tak, aby byl
obrázky nahoru. Pokud
jako první najdete shodný
symbol na vrchní kartě
svého hracího balíčku a na
kartě uprostřed stolu, řekněte ho nahlas a položte
svoji kartu navrch hracího
balíčku uprostřed stolu.
Tato karta se tak stane
novou kartou uprostřed,
se kterou pak porovnáváte
kartu, jež se dostala navrch
vašeho hracího balíčku.
Hra pokračuje, dokud se
některý z hráčů nezbaví
všech svých karet.
4) Vítěz hry: Vyhrává
hráč, který se jako první
zbaví všech svých karet.
HRA Č. 3 HORKÝ BRAMBOR

(hraje se na několik kol)
1) Příprava hry: Každému
hráči rozdejte jednu kartu
obrázky dolů. Zbývající

Rozvržení: Příklad pro čtyři hráče •C

3) Hraní hry: Všichni hráči
najednou obrátí své karty
obrázky nahoru. Karty
musíte držet položené
v dlani. Jakmile uvidíte
shodný symbol na své
kartě a na kartě jiného
hráče, řekněte ho nahlas a
položte svoji kartu na kartu
tohoto hráče. Hráči, kteří
nemají žádné karty v ruce,
toto kolo již nehrají. Pokud
máte v ruce dvě nebo
více karet, porovnávejte
ostatní karty pouze se svojí
vrchní kartou. Když najdete
shodný symbol, dejte
všechny své karty hráči, u
kterého jste shodný symbol
našli. Hra pokračuje,
dokud některý z hráčů
nebude mít všechny karty.
Tento hráč prohrává dané
kolo a položí karty před
sebe. Začíná nové kolo.
4) Vítěz hry: Vyhrává
hráč, který má na konci
posledního kola před
sebou nejméně karet.

Tiráž

Autoři hry: Denis Blanchot,
Jacques Cottereau a Play
Factory, s pomocí týmu Play
Factory: Jean-François Andreani,
Toussaint Benedetti, Guillaume
Gille-Naves a Igor Polouchine.
Vydal: Asmodee Group
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Pravidlá hry
Čo je to Dobble?
Hra Dobble sa skladá
z 30 kariet a na každej karte
je 6 symbolov. Na ľubovoľných dvoch kartách
je vždy iba jeden rovnaký
symbol. Buďte pripravení,
aby ste ho neprehliadli!
Cieľ hry
Nezáleží na tom, akú
minihru hráte, vždy sa
snažíte čo najrýchlejšie
nájsť zhodný symbol
na dvoch kartách a
povedať ho nahlas.
Nerozhodná situácia?
Vyhráva hráč, ktorý ako prvý
povie nahlas názov symbolu. Ak je to nerozhodne,
vyhráva hráč, ktorý ako prvý
vzal alebo položil kartu.
Remíza na konci hry?
Ak sa na konci hry o prvé
miesto delia dvaja hráči,
nasleduje rozstrel. Obaja
hráči si vytiahnu jednu kartu
a naraz ju položia lícom
nahor. Vyhráva hráč, ktorý
ako prvý na kartách nájde
zhodný symbol a povie
ho nahlas. Ak sa o prvé
miesto delia traja hráči
alebo viac hráčov, zahrajú
si jedno kolo hry nazvané
„Horúci zemiak“ a hráč,
ktorý toto kolo vyhrá, sa
stáva celkovým víťazom.
HRA Č. 1 VEŽA

1) Príprava hry: Každému
hráčovi rozdajte jednu
kartu lícom nadol.
Zo zostávajúcich kariet
vytvorte ťahaciu kôpku,
ktorú položíte doprostred
stola lícom nahor.

4) Víťaz hry: Vyhráva hráč,
ktorý má najviac kariet.
HRA Č. 2 STUDŇA

1) Príprava hry: Doprostred
stola položte jednu kartu
lícom nahor. Zvyšné karty
rovnomerne rozdajte
hráčom lícom nadol. Takto
vytvoríte hracie balíčky
jednotlivých hráčov.
2) Cieľ hry: Byť hráčom,
ktorý sa ako prvý zbaví
všetkých svojich kariet.
Rozvrhnutie: Príklad pre troch
hráčov

3) Hranie hry: Všetci
hráči naraz otočia celý
hrací balíček tak, aby bol
lícom nahor. Ak ako prvý
nájdete zhodný symbol
na vrchnej karte svojho
hracieho balíčka a na
karte uprostred stola,
povedzte ho nahlas a
položte svoju kartu navrch
kôpky uprostred stola. Táto
karta sa tak stane novou
kartou uprostred, s ktorou
potom porovnávate kartu,
ktorá sa dostala navrch
vášho hracieho balíčka.
Hra pokračuje, dokiaľ
jeden z hráčov neodhodí
všetky svoje karty.
4) Víťaz hry: Vyhráva hráč,
ktorý sa ako prvý zbaví
všetkých svojich kariet.
HRA Č. 1 HORÚCI ZEMIAK

1) Príprava hry: Každému
hráčovi rozdajte jednu kartu
lícom nadol. Zvyšné karty
dajte bokom na neskôr.
Určite, koľko kôl chcete
hrať (najmenej päť).
2) Cieľ hry: Mať po všetkých kolách čo najmenej
kariet. Dosiahnete to
tak, že sa v každom
kole zbavíte kariet.
Rozvrhnutie: Príklad pre štyroch
hráčov

3) Hranie hry: Všetci hráči
naraz otočia svoje karty
lícom nahor. Karty musíte
držať položené v dlani. Len
čo uvidíte zhodný symbol
na svojej karte a na karte
iného hráča, povedzte ho
nahlas a položte svoju
kartu na kartu tohto hráča.
Hráči, ktorí nemajú žiadne
karty v ruke, toto kolo už
nehrajú. Ak máte v ruke
dve alebo viac kariet,
porovnávajte ostatné karty
iba so svojou vrchnou
kartou. Keď nájdete
zhodný symbol, dajte
všetky svoje karty hráčovi,
u ktorého ste zhodný
symbol našli. Hra pokračuje, dokiaľ jeden hráč
nebude mať všetky karty.
Tento hráč prehráva dané
kolo a položí karty pred
seba. Začína nové kolo.
4) Víťaz hry: Vyhráva
hráč, ktorý má na konci
posledného kola pred
sebou najmenej kariet.

Zásluhy
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Játékszabály

2) Cieľ hry: Nazbierať
čo najviac kariet.

Mi a Dobble?
Rozvrhnutie: Príklad pre troch
hráčov

3) Hranie hry: Všetci hráči
naraz otočia svoje karty
lícom nahor a snažia sa
nájsť jeden zhodný symbol
na karte uprostred stola a
na vlastnej karte. Len čo
nájdete zhodný symbol,
povedzte ho nahlas. Potom
vezmite kartu sprostred
stola a položte ju lícom
nahor na svoju otočenú
kartu a vytvorte si tak
vlastný balíček. S novou
kartou uprostred stola
potom porovnávate kartu,
ktorá sa dostala navrch
vášho balíčka.

A Dobble egy 30 lapos
kártyapakli, amelynek
minden lapján 6 szimbólum látható. Bármelyik
két lapon pontosan egy
szimbólum azonos. Készen
álltok egy Dobble-partira?
A játék célja
Minden mini játékban
az a lényeg, hogy minél
gyorsabban találjunk kártyapárokat azonos szimbólumokkal. Akinek ez sikerül,
hangosan ki kell mondania
a mindkét kártyán megtalálható szimbólum nevét.

•B

Döntetlen esetén
Ha két játékos egyenlő
pontszámmal áll az első
helyen a játék végén,
párbajt kell vívniuk a végső
győzelemért. Mindkét
játékos húz egy lapot, és
egyszerre képpel felfelé
fordítja azt. Aki kettőjük
közül először megtalálja
és kimondja a mindkét
lapon szereplő szimbólum
nevét, lesz a párbaj – és
így a játék – győztese. Ha
több mint két játékos végez
az első helyen, egy „Forró
krumpli” kör lejátszásával
kell eldönteniük a végső
győztes személyét.
1. MINI JÁTÉK A TORONY

1) Előkészületek: Keverés
után osszunk minden
játékosnak képpel lefordítva egy lapot. A maradék
lapokat képpel felfelé
tegyük az asztal közepére
– ez lesz a húzópakli.
2) A játék célja: A játékosok megpróbálják a
lehető legtöbb lapot
összegyűjteni.
Kezdőállás 3 játékos esetén

3) A játék menete: Mindenki egyszerre felfordítja
a lapját, és megpróbálja
megkeresni azt a szimbólumot, ami egyszerre
szerepel a húzópakli felső
lapján és a játékos saját
kártyáján. Az első játékos,
aki kimondja a közös
szimbólum nevét, elveszi
a húzópakli felső lapját,
és azt képpel felfelé a saját
lapjának tetejére teszi. Máris
kezdődhet a következő kör
– a játékosoknak mindig a
saját paklijuk legfelső lapját
kell összehasonlítaniuk a
húzópakli felső lapjával.
A fenti procedúrát ismételjük egészen addig, amíg
a húzópakli el nem fogy.
4) A játék győztese: A játékot az nyeri, aki a legtöbb
lapot gyűjtötte a paklijába.
2. MINI JÁTÉK A KÚT

1) Előkészületek: Tegyünk
egy lapot képpel felfelé az
asztal közepére. Keverjük
meg a maradék paklit,
és osszuk szét annak
összes lapját egyenlően a
játékosok között. A kiosztott
lapjaikat a játékosok
képpel lefordítva tartják
maguk előtt – ez lesz a
játékosok saját paklija.
2) A játék célja: A játékosok
megpróbálnak a lehető
leggyorsabban megszabadulni a lapjaiktól.
Kezdőállás 3 játékos esetén

3) A játék menete: A
játékosok egyszerre képpel
felfelé fordítják a saját
paklijukat, és elkezdik
keresni azt a szimbólumot,
ami egyszerre szerepel a
középen lévő lapon és a
saját kártyájukon. Az első
játékos, aki kimondja a
közös szimbólum nevét,
a saját paklija legfelső
lapját a középen lévő lap
tetejére teszi. Ettől kezdve
ez lesz az a lap, amellyel
a játékosoknak össze kell
hasonlítaniuk saját felső
lapjukat. A játék ugyanígy
folytatódik egészen addig,
amíg valaki meg nem
szabadul összes lapjától.

játékosnak képpel lefordítva egy-egy lapot. A többi
lapot egyelőre tegyétek
félre. Döntsétek el, hány
kört fogtok játszani (legalább 5 kört játsszatok).
2) A játék célja: A játékosok
célja, hogy minél kevesebb kártyát gyűjtsenek
össze a megállapodott
számú kör lejátszása
után. Ehhez minden
körben meg kell próbálniuk megszabadulni a
kezükben tartott lapjuktól.
Kezdőállás 4 játékos esetén

3) A játék menete: A játékosok egyszerre képpel felfelé
fordítják a lapjukat, és jól
láthatóan a tenyerükben
tartják őket. Aki megtalálja
az azonos szimbólumot a
saját és egy játékostársa
lapján, hangosan kimondja
azt, és a lapját képpel
felfelé ennek a játékostársának tenyerébe teszi.
Minden játékos a kezében
tartott lapok közül a legfelsővel játszik, de ha párt
talál, akkor az összes lapját
átadja játékostársának, és
ebben a körben már nem
vesz részt tovább. A játék
addig folytatódik, amíg az
összes lap egyetlen játékos
kezébe kerül. Ez a játékos
a kör vesztese, és félreteszi
az összes lapot – ezeket
a lapokat a játék végén
kell összeszámolni. Ezután
osszunk mindenkinek egy
újabb lapot, és kezdődhet a következő kör.
4) A játék győztese: A
játék győztese az lesz,
aki az utolsó kör végére
a legkevesebb lapot
gyűjtötte össze.

Köszönetnyilvánítás
Denis Blanchot, Jacques
Cottereau és a Play Factory
játéka, melynek elkészültében
nagy segítséget nyújtott a
Play Factory csapata, köztük
Jean-François Andreani,
Toussaint Benedetti, Guillaume
Gille-Naves és Igor Polouchine.
Kiadó: Asmodee Group
www.asmodee.com

Pravila za igranje
Kaj je Dobble?
Igra Dobble ima 30 kart.
Na vsaki karti je 6 simbolov. V igri je 30 različnih
simbolov. Vsak par kart
ima natanko en sam
skupni simbol, ki ga
morate najti čim hitreje.
Cilj igre
Pri vseh igricah zmaga
tisti igralec, ki najhitreje
opazi in glasno poimenuje
enaka simbola na paru
kart. Karto nato vzame ali
se je znebi, odvisno od
pravil posamezne igrice.
Če se pojavijo dvomi...
Vedno zmaga igralec,
ki je pravilno glasno
poimenoval skupna
simbola na paru kart.
Če dva igralca spregovorita
hkrati, zmaga tisti, ki prvi
vzame oz. odloži karto.
Kadar imata dva igralca
enako število točk?
Igralca, ki imata na koncu
igre enako število točk oz.
kart, se spopadeta v dvoboju. Igralca potegneta
vsak po eno karto in jo
hkrati razkrijeta soigralcu.
Zmaga tisti, ki prvi glasno
pove simbol, ki je narisan
na obeh kartah. Če je
igralcev z istim rezultatom
več, odigrajo en krog
»Vročih krompirčkov«
(glej pravila za igrice).
IGRICA ŠTEVILKA 1:
PEKLENSKI STOLP

3. MINI JÁTÉK FORRÓ KRUMPLI

1) Priprava na igro:
Zmešajte vse karte in
pred vsakega igralca
zaprto položite po
eno karto. Ostale
karte položite odprte
v kupček na sredi mize.

(előre meghatározott
számú kört kell játszani)

2) Cilj igre: Dobiti
največ kart.

1) Előkészületek: Keverés
után osszatok minden

Začetna postavitev: primer za
4 igralce.

4) A játék győztese:
A játékot az nyeri, akinek
először fogy el a saját
paklija összes lapja.

3) Potek igre: Na začetku
igre vsi igralci hkrati razkrijejo karto pred sabo.
Igralci tekmujejo, kdo bo
prvi opazil simbol, ki je
skupen njegovi karti ter
karti na kupčku sredi mize.
Igralec, ki prvi glasno
poimenuje skupni simbol,
vzame karto iz kupčka sredi
mize in jo položi na svojo
odprto karto ter s tem
tvori svoj osebni kupček.
Sedaj igralec išče simbol
med na novo pridobljeno
karto pred seboj in na
novo odkrito karto na
kupčku sredi mize. Igre
je konec, ko zmanjka kart
na kupčku sredi mize.
4) Zmagovalec: Ko
zmanjka kart na sredi mize,
preštejte koliko kart ima
vsak igralec na svojem
kupčku. Zmaga igralec,
ki je zbral največ kart.
IGRICA ŠTEVILKA 2: VODNJAK
ŽELJA

1) Priprava na igro: Položite
1 karto odprto na sredino
mize. Ostale karte razdelite
med igralce čim bolj enakomerno. Igralci premešajo
vsak svoj kupček ter ga
zaprtega položijo predse.
2) Cilj igre: Znebiti
se vseh kart.
Začetna postavitev: primer za
3 igralce.

3) Potek igre: Na začetku
igre vsi igralci hkrati obrnejo
svoj kupček, tako da so
vidni simboli na kartah.
Igralec, ki prvi najde isti
simbol med zgornjo karto
na svojem kupčku in karto
na sredini mize, glasno
poimenuje simbol in položi
svojo karto na vrh karte na
sredini mize. Sedaj išče skupen simbol med novo karto
na sredini mize in na novo
razkrito karto na svojem
kupčku. Igra se nadaljuje,
dokler enemu izmed
igralcev ne zmanjka kart.
4) Zmagovalec: Zmagovalec je prvi igralec,
ki ostane brez kart.
IGRICA ŠTEVILKA 3: VROČI
KROMPIRČKI

1) Priprava na igro: Igrica se
začne tako, da vsak igralec
dobi v roko zaprto karto,
ki je ne sme pogledati.
Preostanek kart odložite na
stran, saj jih boste potrebovali za naslednje kroge.
Določite koliko krogov
bose igrali (minimalno 5).
2) Cilj igre: Imeti najmanj
kart po koncu vseh krogov
igrice. Igralec se vsak krog
trudi znebiti svoje karte
hitreje od nasprotnikov.
Začetna postavitev: primer za
4 igralce.

3) Potek igre: Vsi igralci
hkrati razkrijejo vsak svojo
karto. Vse karte morajo
biti dobro vidne, igralci jih
držijo v odprti dlani, kot je
narisano na sliki. Takoj, ko
igralec opazi simbol na
karti soigralca, ki se ujema
s simbolom na njegovi
karti, ga glasno pove. Svojo
karto da soigralcu na vrh
karte, ki jo ima v roki od
prej. Kdor ima v roki več kot
eno karto, išče ujemajoči
simbol med svojo zgornjo
karto in soigralčevimi
kartami. Ko najde ujemajoči simbol, preda soigralcu
vse svoje karte. Igra se igra,
dokler nima en igralec
v roki vseh kart. Ta igralec
je izgubil krog in položi
pridobljeni kupček pred
sebe.Začne se nov krog.
4) Zmagovalec: Na koncu
vseh krogov igrice je zmagovalec tisti igralec, ki ima
pred seboj najmanj kart.

O igri

Avtorji igre so Denis Blanchot,
Jacques Cottereau in Play Factory,
ob pomoči ekipe Play Factory,
vključno z: Jean-François Andreani,
Toussaint Benedetti, Guillaume
Gille-Naves in Igor Polouchine.
www.crnaluknja.com
Založnik: Asmodee Group
www.asmodee.com
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2) Cíl hry: Mít po všech
kolech co nejméně karet.
Toho dosáhnete tak, že se
v každém kole zbavíte karet.

Ki nyeri a kört?
Minden kör nyertese az,
aki először kimondja a
két lapon megtalálható
közös szimbólum nevét. Ha
többen egyszerre mondják
ki a szimbólum nevét,
közülük az nyer, aki először
veszi el, teszi ki vagy dobja
el a két lapot (függően
az épp játszott játéktól).

© Dobble

Hra Dobble se skládá ze
třiceti karet a na každé kartě
je šest symbolů. Na dvou
libovolných kartách je
vždy pouze jeden stejný
symbol. Buďte připravení,
abyste ho našli jako první!

Hra pokračuje až do
okamihu, keď na ťahacej
kôpke už nezostane
žiadna karta.

© Dobble

Co je to Dobble?

karty dejte stranou na
později. Určete, kolik kol
chcete hrát (nejméně pět).
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Pravidla hry
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Trochu z historie vzniku hry Dobble: Dobble, to je 50 různých symbolů, 30 karet,
6 symbolů na jedné kartě a každé dvě karty spolu mají společný pouze jeden! Ale jak to vlastně
funguje? Dobble je založen na principu interakce, podle které dva řádky mají vždy společný pouze
jeden bod. V roce 1976 pana Jacqua Cottereaua napadlo vytvořit zobecnění slavného
„zábavného matematického“ puzzle, pojmenovaného Kirkmanův problém 15 školaček nebo též
„dámský“ problém, což znamená následující: „15 slečen z internátní školy chodí každý den na
procházku v řadách po třech. Jak musíme postupovat, abychom sestavili 15 školaček do pěti
řad po třech tak, aby se nesetkaly žádné dvě dívky v určité trojici více než jednou?“ S pomocí
technik vyvinutých z teorií samo-opravných kódů sestavil několik struktur, jež daný problém
zobecnily. Tyto struktury jsou dobře známé matematiky pod názvem „vyvážené neúplné bloky“.
Na základě zvláštních vlastností těchto struktur (princip průsečíků a optimalizace) pan
Jacques Cottereau postupně vytvořil dvě hry, jež „vyšperkoval“ nekonvenčním způsobem. První
z her, „Podivný retrívr“ byla publikována v časopisech „Le Petit Archimede“ (Mladý Archimedes)
a „Pour la Science“ (Pro vědu). Pan Jacques Cottereau následně vytvořil druhou hru, založenou na
projektovém plánu se základnou z 5, ve kterém jsou čáry nahrazeny kartami, body nahrazeny
obrázky hmyzu, a nazval ji „Hmyzí hra“. Jejím cílem bylo nalézt jeden stejný obrázek hmyzu na
dvou různých kartách. Tak se zrodil předchůdce Dobblu. Na jaře roku 2008 Denis Blanchot
znovu objevil několik karet z „Hmyzí hry“, jež byla vytvořena o několik desítek let dříve. Je nadšen
geniální myšlenkou dané herní mechaniky, takže se spojí s Jacquem Cottereauem, aby ji společně
uvedli do života a vytvořili „skutečnou“ hru. Denisovi Blanchotovi je jasné, že systém „dobrých
bodů“ musí být přehodnocen, protože je příliš složitý a brání tomu, aby to byla dobrá párty hra
zaměřená na procvičování reflexů. Použité ikony či obrázky musí umožnit jejich rychlou
identifikaci, musí být hravé a snadno pochopitelné. Navíc je nezbytná dostatečná plynulost hry.
Zároveň s tím konstatuje, že hra obsahuje málo karet (31) i málo symbolů (6). Dojde tedy
k navýšení na 57 karet, jež obsahují 8 symbolů. Tím se zlepší celkový pocit ze hry a předpokládaný
počet kombinací se vyhoupne na sedmimístné číslo. Ještě je však potřeba napsat pravidla hry.
Tedy stručně řečeno, je tu ještě celá řada úkolů, které je potřeba udělat a dokončit.
Denis Blanchot vytvoří mnoho prototypů, zrealizuje spoustu herních testů, zejména s dětmi,
a dělá další důležitý krok, když kontaktuje případné vydavatele. Nakonec je to tým Play Factory,
který se rozhodne spolupracovat s Denisem Blanchotem a vydat konečnou podobu hry.
Na začátku podzimu roku 2009 je uveden na trh Dobble, ve formě, jakou známe dnes.
Niečo z histórie vzniku hry Dobble: Dobble, to je 50 rôznych symbolov, 55 kariet,
8 symbolov na jednej karte a každé dve karty majú vždy len jeden jediný spoločný symbol! Ale ako
to vlastne funguje? Dobble je hra založená na princípe interakcie, podľa ktorej majú dva riadky
vždy spoločný iba jeden bod. V roku 1976 napadlo pána Jacqua Cottereaua vytvoriť
zovšeobecnenie slávneho „zábavného matematického“ puzzle, pomenovaného Kirkmanov
problém školáčok alebo aj „dámsky“ problém, čo znamená nasledovné: „15 slečien z internátnej
školy chodí každý deň na prechádzku v radoch po troch. Ako musíme postupovať, aby sme

usporiadali 15 školáčok do piatich radov po troch tak, aby sa nestretli žiadne dve dievčatá
v určitej trojici viac ako raz?“ Pomocou techník vyvinutých z teórií samo-opravných kódov zostavil
niekoľko štruktúr, ktoré daný problém zovšeobecnili. Tieto štruktúry sú dobre známe
z matematiky pod názvom „vyvážené neúplné bloky“. Na základe zvláštnych vlastností týchto
štruktúr (princíp priesečníkov a optimalizácie) pán Jacques Cottereau postupne vytvoril dve hry,
ktoré „vyšperkoval“ nekonvenčným spôsobom. Prvá z hier, „Podivný retríver“, bola publikovaná
v časopisoch „Le Petit Archimède“ (Mladý Archimedes) a „Pour la Science“ (Pre vedu).
Pan Jacques Cottereau potom vytvoril druhú hru, založenú na projektovom pláne so základňou 5,
v ktorom sú čiary nahradené kartami, body nahradené obrázkami hmyzu, a nazval ju „Hra hmyzu“.
Jej cieľom bolo nájsť rovnaký obrázok hmyzu na dvoch rôznych kartách. Takto sa zrodil predchodca
hry Dobble. Na jar roka 2008 Denis Blanchot znova objavil niekoľko kariet z „Hmyzej hry“, ktorá
bola vytvorená o niekoľko desiatok rokov skôr. Je nadšený geniálnou myšlienkou danej hernej
mechaniky, takže sa spojí s Jacquesom Cottereauom, aby ju spolu uviedli do života a vytvorili
„skutočnú“ hru. Denisovi Blanchotovi je jasné, že systém „dobrých bodov“ sa musí prehodnotiť,
pretože je príliš zložitý a bráni tomu, aby to bola dobrá párty hra zameraná na precvičovanie
reflexov. Použité ikony či obrázky musia umožniť ich rýchlu identifikáciu, musia byť hravé a ľahko
pochopiteľné. Okrem toho je nevyhnutná dostatočná plynulosť hry. Zároveň s tým konštatuje,
že hra obsahuje málo kariet (31) aj málo symbolov (6). Dôjde teda k navýšeniu na 57 kariet, ktoré
obsahujú 8 symbolov. Tým sa zlepší celkový pocit z hry a predpokladaný počet kombinácií
sa vyhupne na sedemmiestne číslo. Ešte je však potrebné napísať pravidlá hry. Teda stručne
povedané, je tu ešte celý rad úloh, ktoré je potrebné urobiť a dokončiť. Denis Blanchot vytvorí veľa
prototypov, zrealizuje množstvo herných testov, najmä s deťmi, a robí ďalší dôležitý krok, keď
kontaktuje prípadných vydavateľov. Nakoniec je to tím Play Factory, ktorý sa rozhodne
spolupracovať s Denisom Blanchotom a vydať konečnú podobu hry. Na začiatku jesene roka
2009 je uvedený na trh Dobble v tej podobe, ktorú poznáme dnes.
Egy kis Dobble-történelem: a DOBBLE több, mint 50 ábra, 55 kártya, kártyánként 8 ábra,
és mindig egy és csak egy közös ábra bármely két kártya között. De hogyan is működik? A DOBBLE
azon a matematikai elven alapul, miszerint két egyenes ha nem párhuzamos, akkor pontosan egy
pontban metszi egymást. 1976-ban Jacques Cottereau általánosította a hires
“vidám matematikai fejtörőt”, Kirkman iskoláslány problémáját. A probléma lényege, hogy “ha
15 iskoláslány egy héten keresztül minden nap hármas sorokban sétálni indul, hogyan tudjuk
megoldani, hogy két kislány ne kerüljön egynél többször ugyanabba a sorba?” A hibajavító
kódelméletből kölcsönzött teóriák segítségével felépített néhány rendszert, melyek segítettek
általánosítani a problémát. Ezeket a rendszereket a matematikusok négyzetes
blokkrendszereknek nevezik. Ezen rendszerek különleges tulajdonságai alapján (az egyenesek
metszéséről szóló axióma felhasználásával) Jacques Cottereau két játékot is alkotott. Ezek közül
az első, a “strange retriever” a “Le Petit Archimede” (A kis Arkhimédesz) és a “Pour la Science”
(A tudományért) magazinokban jelent meg. Később Cottereau kifejlesztett egy újabb játékot,

melyben a vonalakat kártyákra, a pontokat pedig különböző rovarokra cserélte, és ezt elnevezte
“rovaros játéknak”, amelyben az volt a cél, hogy a játékosok megtalálják két kártya közt az egy
azonos rovart. Ezzel megszületett a DOBBLE őse! 2008 tavaszán Denis Blanchot ráakadt az
évtizedekkel korábban született „bogaras játék” néhány kártyájára. Lenyűgözte a játék zseniális
mechanizmusa, így elkezdett Jacques Cotterau-val azon dolgozni, hogy „valódi” játékot
alkossanak belőle. Denis Blanchot úgy gondolta, hogy a mintafelismerős mechanizmust újra kell
gondolni, mivel az túl bonyolult egy reflex-alapú partijátékhoz. Az ikonoknak könnyen és gyorsan
felismerhetőnek kell lenniük, és játékosabb külsővel kell rendelkezniük, hogy a játék
folyamatosabb lehessen. Mindemellett túl kevés kártya és azokon túl kevés ábra volt a játékban;
a lapok számát 57-re növelte, és minden kártyára 8 ábra került, így már közelebb került a játék
a végleges állapotához, a kombinációk száma pedig hétszámjegyűre emelkedett. A játék
szabályait azonban még mindig meg kellett írnia... vagyis röviden egy teljes réteg hiányzott még
ahhoz, hogy a játék kész legyen. Rengeteg prototípus és még több, főleg gyerekekkel tartott
tesztjáték után Denis Blanchot kiadókkal is felvette a kapcsolatot. Végül a Play Factory
csapata dolgozott Denis Blanchot-val azon, hogy a játék végső változatát kiadják. 2009 kora
őszén ma is ismert formájában megjelent a DOBBLE!
Kratka zgodovina nastanka igre Dobble: DOBBLE predstavlja 50 simbolov, 55 kart,
8 simbolov na karto in dejstvo, da je na poljubnih dveh kartah natisnjen natanko en enak simbol.
Kako zadeva deluje? DOBBLE temelji na principu, da imata dve premici skupno natanko eno točko.
Leta 1976 je imel g. Jacques Cottereau idejo kako posplošiti matematično «zagonetko» znano
kot Kirkmanov problem o učenki: 15 učenk dekliške šole gre vsak dan na sprehod v vrstah po tri
dekleta. Kako poskrbimo, da bo vsaka od njih samo enkrat v enaki družbi drugih dveh deklet
v vrsti? S pomočjo orodij kombinatorike je sestavil strukture, ki posplošijo problem. Strukture
so med matematiki poznane kot BIBD. G. Jacques Cottereau je na podlagi posebnih lastnosti
teh struktur, naredil dve igri. Prva «nenavadni prinašalec» je bila objavljena v revijah “Le Petit
Archimede” in “Pour la Science”. G. Jacques Cottereau je nato naredil še drugo igro, bazirano na
številki 5, kjer so črte zamenjale karte, pike pa slike insektov. Igro je imenoval « igra insektov».
Cilj igre je bilo najti sliko insekta, ki se nahaja na dveh kartah. To je bil predhodnik igre DOBBLE!
Pomladi leta 2008 je Denis Blanchot našel nekaj kart «igre insektov» starih več deset let. Bil je
navdušen nad mehaniko in je v sodelovanju z Jacques Cottereaujem oblikoval «pravo» igro. Denis
Blanchot je videl potencijal za hitro potezno zabavno igro. Takšna igra mora imeti sličice,
ki omogočajo hitro prepoznavo, hkrati pa morajo biti zabavne in enostavne za razumevanje. S tem
namenom je predlagal zamenjavo slik. Hkrati je ugotovil, da je kart premalo (31), na njih pa je
premalo podob (6). Nova podoba igre je imela 57 kart z 8 podobami. Število kombinacij se je tako
dvignilo v sedem številčno številko. Potrebno je napisati tudi nova pravila, se pravi treba je bilo
dodati cel nov sloj kreativnosti. Po mnogih prototipih in testiranjih (še posebno z otroki) je Denis
Blanchot na lastno pest stopil v kontakt z založniki. Na koncu je Denis Blanchot izdal igro skupaj
z Play Factory. Na začetku jeseni 2009 se je rodil DOBBLE kot ga poznamo danes!

