Dubblett

Ett kortspel för 2-4 spelare
Vad går spelet ut på?
Under ett antal omgångar vinns kort
genom att ta stick som kallas ”fördel”.
För varje vunnet kort får spelaren en
poäng. Den spelare som har flest
poäng när spelet tar slut vinner.
Hur länge pågår spelet?
Spelet pågår lika många omgångar
som det är spelare.
Förberedelser
Blanda de 42 korten och lägg med
baksidan upp. Dessa bildar Högen.
Lotta fram vem som ska vara Maran
under första omgången och lägg
något framför denne spelare. Tag
också fram något för att hålla reda på
poängräkningen, det kan vara papper
och penna, tändstickor eller liknande.
Första rundan delar Maran ut fyra kort
från Högen till varje spelare.
Rundor och Omgångar
I början av varje ny runda delar Maran
ut två nya kort från Högen till var och
en så att alla har fyra kort på hand.
Sedan väljer varje spelare två kort var
att spela ut. Maran börjar lägga sina
två valda kort först och sedan följer
övriga spelare i turordning. I slutet av
varje runda vinns kort genom fördel
och läggs i den egna poänghögen
(fördel beskrivs senare).

Antal spelare
• 2 spelare: 40 kort används under
en omgång. De två sista korten
läggs undan sista rundan varje
omgång och blandas in igen inför
nästa omgång.
• 3 spelare: Alla 42 korten används
under en omgång.
• 4 spelare: 40 kort används under
en omgång. De två sista korten
läggs undan sista rundan varje
omgång och blandas in igen inför
nästa omgång.
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En omgång pågår tills alla korten i
Högen är utdelade och spelade. I
slutet av en omgång räknas alla vunna
kort för att få fram omgångens
resultat. Därefter påbörjas en ny
omgång med en ny Mara, en ny
blandning av korten och nya rundor.

Spelet
Maran
Under en hel omgång är en spelare
”Maran”. Maran visar alltid sina valda
kort först varje runda under hela
omgången. Spelarna är Maran en
omgång var i turordning. När samtliga
spelare varit Maran avslutas spelet.
Damkorten
I Dubblett finns det sex olika damer
som ger ett poäng var. Damerna är
alven, demonen, eldhäxan, fallna
ängeln, havssirenen och sjöjungfrun.
Det finns sex stycken damer av varje
sort i leken.
Dubblettkorten
Det finns sex stycken dubblettkort
som kopierar en dam under en runda.
En spelare kan kopiera en av de egna
damerna i spel. Att kopiera en dam
innebär att dubblettkortet temporärt
räknas som en likadan dam som den
kopierade. Specificera vilken dam som
dubblas. Ett dubblettkort läggs bort
när rundan är slut och följer inte med
vunna kort till poänghögen. Dubblettkorten ger inga poäng.
Fördel
Man vinner kort genom att ha fördel.
Om EN spelare har fler damer av
samma sort i spel än var och en av de
övriga spelarna så har den spelaren
”fördel” och lägger alla damer av den
sorten i sin poänghög i slutet av
rundan. Man har inte fördel om ingen
annan har samma dam ute i spel - då
måste korten ligga kvar på bordet tills
någon får fördel och vinner damerna.
Exempel: Av fyra spelare har tre
spelare sjöjungfrukort i spel. Spelare 1
har EN sjöjungfru, men får TVÅ genom
att lägga ett dubblettkort. Spelare 2
har TVÅ sjöjungfru och spelare 3 har
bara EN sjöjungfru. Ingen spelare har
fördel eftersom spelare 1 och 2 har lika
många sjöjungfrur denna runda.

Så här går det till
1. Alla spelare har fyra kort på hand
och väljer två av dem för att spela
ut dem under rundan. De valda
korten hålls mot bordet med baksidan uppåt. Maran börjar visa sina
två valda kort, därefter visar övriga
spelare sina två kort i turordning.
• Om en spelare lägger ut ett
dubblettkort väljer spelaren vilken
av sina egna damer som ska
dubblas när det är hens tur att visa
sina kort.
• Om en spelare är ensam om att ha
kort med en sorts dam i spel så
ligger det/dessa kort kvar till nästa
runda framför spelaren.
• Om minst två spelare har spelat ut
kort med samma dam så sker
följande: a) Har EN ensam spelare
fördel så vinner den spelaren alla
kort som ligger i spel med den
damen på, inklusive sina egna, och
samlar dem i sin egen poänghög.
b) Om ingen ensam spelare har
fördel så stannar alla kort med den
damen kvar på bordet till nästa
runda.
2. När rundan är slut startar nästa
runda. När korten är slut börjar
nästa omgång.
Sista rundan varje omgång
Allra sista rundan varje omgång
ändras reglerna på följande sätt:
• Om man är två eller fyra spelare så
läggs de två sista korten i Högen
bort med baksidan upp. Dessa två
kort används ej och vinns inte av
någon spelare.
• Om någon ensam spelare har kort
med en dam på bordet som ingen
annan har så vinns detta/dessa
kort och läggs i spelarens poänghög.
• Om flera spelare har samma dam
men ingen har fördel så läggs de
korten åt sidan och ger inga poäng.
• Om en spelare har fördel med en
dam så vinner hen alla damer av
samma sort precis som vanligt.

