
Nem is olyan régen, Wales bal felső szegletében volt egy vasútvonal. Nem volt hosszú és nem is volt jelentős vasútvonal, a  
vasúttársaságot The Merioneth és Llantisilly Rail Traction Company Limitednek hívták, ennyi volt az egész. És egy 
kocsiszínben a vasútvonal egyik végén lakott a Mozdony, aki a Merioneth és Llantisilly Rail Traction Company-nál dolgozik.  
Ez elég hosszú név volt egy kis mozdonynak, így a barátai egyszerűen csak Ivornak hívták...

A játék célja
Segíŧs Ivornak összegyűjteni az elveszett bárányokat és teljesíteni a különböző feladatokat. Plusz jutalmat szerezhetsz ha 
összegyűjtöd az utolsó bárányokat a területekről és további jutalom üti a markod Ivor történeteiért is. Az, akinél a legtöbb 
bárány van a játék végén, az nyert.

Tartozékok

                         Játéktábla

                                 66 kártya

  50 feladat               11 esemény          5 bárány kártya
     kártya             kártya 11            (minden já- 

          tékos színben  1 ) 

         12 arany kocka           12 szén kocka

                                             15 nyáj (minden nyáj 
                 5 bárányt ér)

                                        
                           70 bárány    

                     30 zseton

                           5 vagon (minden játékos színben 1)

                        20 Elveszett bárány zseton

                                          2 Alvó Idris  zseton

    2 Megszökött bárány zseton

                                        1 Ivor, a mozdony zseton



A játéktáblát az asztal közepére kell tenni.

Mindenki választ egy színt, 
elveszi a színhez tartozó 
vagont és karám lapot. 
Mindenki kap ezen felül 
1 arany és 1 szén kockát.

A 11 esemény kártyát vedd 
külön a többi laptól és 
egyelőre tedd félre.

Az 50 feladat kártyát keverd meg és mindenkinek ossz 
belőle 3-at képpel lefelé. A saját lapjaidat megnézheted 
a többiekét azonban nem.

Ezután 4 feladat kártyát tegyél képpel felfelé egy sorba 
a tábla mellé.

Keverd meg a 11 esemény lapot és 3-at, anélkül hogy 
megnéznéd, tegyél vissza a dobozba. Ezután a maradék 
8 lapot tedd be a megmaradt feladat lapok közé és 
keverd össze őket. Ez lesz a húzópkali, tedd ezt a tábla 
mellé úgy, hogy mellette maradjon hely az eldobott 
kártyák paklijának.

A 20 Elveszett bárány zsetont keverd össze 
képpel lefelé (úgy, hogy a számok ne látszód-
janak). Tegyél ki minden helyszínre egyet, 
majd amikor mindenhol van zseton fordítsd fel 
az összeset és így a számok láthatóvá válnak.

Annyi bárányt tegyél a területekre, amennyi 
az ott látható, felfordított, Elveszett bárány 
zsetonon látható. Miután végeztél ezzel, az 
összes 0-as illetve 1-es értékű Elveszett 
bárány zsetont tedd vissza a dobozba. Végül a 
2, 3 illetve 4-es értékű zsetonokat fordítsd 
lefelé és hagyd a helyükön.

A megmaradt arany és szén kockákat tedd a 
táblán a nekik megfelelő, bekeretezett helyre, 
a megmaradt bárányokat és a nyáj lapkákat 
tedd a tábla mellé. Minden nyáj lapka 5 
bárányt ér.

Az Ivor, a mozdony zseton a legfiatalabb 
játékoshoz kerül. ő fogja kezdeni 
majd a játékot. Ha nálad van ez 
a zseton, akkor tedd megad elé 
és legyen ott az egész játék alatt.

Az Alvó Idris és Megszökött
bárány zsetonok szintén a 
tábla mellé kerülnek.

Ezután a kezdő játékossal kezdve (akinél Ivor 
van) mindenki kiteszi a vagonját az egyik 
helyszinre a táblán, ügyelve arra, hogy egy 
helyszínen csak egy vagon lehet.

Indulhat a játék.



A játék menete
Az kezd, akinél Ivor van. Ezután a játékosok óramutató járásával megegyező irányban következnek egymás után. Amikor te 
kerülsz sorra a következő dolgokat kell tenned a lent felsorolt sorrendben. Ezek az akciók később részletesen le lesznek írva.

1. Vegyél el egy bárányt : vegyél el egy bárányt el a területről, ahol áll a vagonod és tedd a karámodba.
2. Lépj és játssz ki kártyákat: lépj 1-et a vagonoddal a vonatpálya mentén egy olyan szomszédos területre, amely még 
nem foglalt. A lépésed előtt vagy után a kezedből kijátszhatsz feladat kártyákat, hogy teljesíts a feladatokat, vagy hogy 
egy  speciális akciót hajts végre.
3. Vegyél fel egy lapot: A tábla mellé egy sorba felfordított lapok közül vegyél fel egyet. Ha a lépésed végén 4-nél több 
lap van a kezedben, akkor valamelyik lapo(ka)t el kell dobnod és laponként elvesztesz 1 bárányt a karámodból.
4. Tegyél új lapot a felfordított kártyák közé: Húzz 1 lapot a húzópakliból és képpel felfelé tedd arra a helyre, 
ahonnan felvetted az előbb a lapot. Ha az új lap egy Esemény kártya ,akkor kövesd a kártyára írt utasításokat. 

A gy zteső
A játék addig tart, amíg valaki össze nem gyűjti, a játékosok számtól függő, megfelelő számú bárányt:

3 vagy 4 játékos esetén 25-öt,
5 játékos esetén 20-at.

Ha valaki legalább ennyi bárányt összegyűjtött, akkor a játék még addig folytatódik, amíg minden játékos 
ugyannyi fordulót nem játszik le, és a játék csak ezután ér véget. Mielőtt megállapítanátok ki a győztes, 
mindenki jutalom juhokat kap a nála lévő aranyakért illetve esemény kártyákért. 
Az nyert, akinek a legtöbb báránya van!

Karámok
A karámodat tedd magad elé! Az egyik oldalán egy összegezés látható arról mi történik egy fordulóban.
Ha már elég tapasztalatot gyűjtöttél, akkor használhatod a kártya másik oldalát, amelyen egy nagy karám
látható. A lap alján fel van tüntetve egy emlékeztető, amely jelzi, hogy a játék végén 1 arany 1 birkát ér.

Helyszínek: falvak és városok
A táblán 20 helyszín látható, amelyek egymással a vasútvonallal vannak összekötve.A rózsaszínnel 
jelölt települések a városok, a bézs színűek pedig a falvak.

Szén és arany
A játékot mindenki 1 arannyal és 1 szénnel kezdi. A szén segítségével a lépésed során a vagonodat 1 mezőnél
távolabbra is tudod léptetni. Az arany segítségével pedig esemény kártyákat szerezhetsz vagy több szenet 
vehetsz, esetleg megtarthatod a játék végéig, hogy jutalom bárányokat kapj értük.

Feladatok és esemény kártyák
Minden Feladat kártya egy küldetés, amit a játékosok a parti során teljesíthetnek és ezért bárányokat, szenet vagy aranyat 
szerezhetnek, illetve a feladat kártyát fel lehet használni speciális akcióként is, a feladat teljesítése nélkül.
Minden Esemény kártya egy történés, amely vagy meg fogja változtatni a játéktáblát, vagy hatással lesz egy vagy több 
játékosra, amikor előkerül a húzópakliból, de emellett ezekkel a kártyákkal is lehet bárányokat szerezni a játék végén.

A feladat megnevezése és hova kell elmenned, hogy 
teljesíteni tudd.

Feladat kártyák

A speciális akció, amelyet akkor hajthatsz végre,  ha
úgy döntesz, hogy a feladat teljesítése helyett 
végrehajtod az akciót.

Mennyi bárányt, aranyat 
vagy szenet kapsz, 
ha teljesíted a feladatot.



1 aranyat kell fizetned az esemény kártyáért.

                                        Mi történik ha az esemény 
                                        lap játékba kerül.

Esemény kártyák

Mennyi birkát, kapsz a játék végén ha nálad van ez 
az esemény kártya

Az esemény neve

Alvó Idris és Megszökött bárány zsetonok
Ezek a zsetonok emlékeztetőül használatosak a játékban, ha valaki bizonyos feladat kártyát 
játszik ki vagy speciális akciót hajt végre.

Egy forduló

1. Vegyél el egy bárányt

         Vegyél egy bárányt el arról a területről, ahol áll a vagonod és tedd a karámodba

Ha a bárány, amit elvettél az utolsó volt az adott helyszínen, akkor vedd el az Utolsó bárány zsetont is és tedd magad elé. Ha 
begyűjtesz egy ilyen zsetont akkor további 2 bárányt kapsz a tartalékból és a karámodba teheted őket. Ha egy speciális 
akcióval veszed el egy helyszínről az utolsó bárányt, akkor szintén megkapod az Utolsó bárány zsetont és a jutalom két 
birkát.
Ha nincs egyetlen bárány sem azon a területen, ahol kezded a fordulódat, akkor egyszerűen hagyd ki ezt a fázist. Ne vegyél el 
bárányt a tartalékból.

2. Lépj és játssz ki kártyákat

Lépj egyet a vagonoddal a vasútvonal mentén egy szomszédos, még nem foglalt helyszínre. A lépés előtt  
vagy után kijátszhatsz egy feladat lapot a kezedből, hogy teljesíts egy feladatot vagy hogy végrehajts egy  
speciális akciót.

Lépés a vagonoddal
Minden fordulóban 1-et léphetsz bármelyik szomszédos, vasútvonnal összekötött helyszínre. A helyszínek egyszerű 
vasútvonallal vannak összekötve. A szomszédos helyszínnek számít az a terület, amelyik a következő a vasútvonal mentén,

Csak a vasútvonal mentén léphetsz és csak a szomszédos helyszíneket elválasztó világosabb határvonalakon 
keresztül. Nem léphetsz át a sötét határvonalakon a helyszínek körül és között. Nem léphetsz továbbá be vagy 
keresztül olyan területeken, amelyekben nincs falu vagy város.
Extra lépéseket csak szénnel vagy lapok kijátszásával végrehajtott speciális akciókkal tehetsz,olyanokkal, amelyek 
extra lépéseket adnak.
Maradhatsz a helyeden is, nem kötelező lépned.
Nem állhatsz meg olyan helyszínen, ahol egy másik játékosnak a vagonja van.Azonban arra van lehetőséged, hogy 
keresztül lépj rajta a következő helyszínre, de így extra lépésre lesz szükséged.

A szén használata
A szénnel extra lépéseket tehetsz a fordulódban

1 szén kell minden egyes extra lépéshez a vasútvonal mentén a következő szomszédos helyszínre.
2 szénnel közvetlenül a fővonalon mozoghatsz Llangubbinból Tewynbe vagy Tewynből Llangubbinba. A fővonalon 
máshogy nem léphetsz.
A felhasznált szén kockák visszakerülnek a közös tartalékba.

A lépésed során annyi extra lépést tehetsz amennyit csak szeretnél, feltéve hogy van elég szened hozzá. Extra lépéssel 
megteheted, hogy visszalépj egy olyan helyszínre, ahol már voltál az adott fordulóban, vagy akár keresztül lépj egy olyan 
helyszínen, ahol egy másik játékos vagonja áll.



Példa
A lila játékos 1-et léphet szén kocka felhaszná-
lása nélkül a Grumbly Gas Works, Grumbly Town 
vagy a Post Office Crossing helyszínekre. Nem 
léphet és állhat meg a Dryffryn Bridgenél, de 
keresztül léphet rajta Gwynaudation Haltba ha 
felhasznál egy szén kockát, a plusz egy  extra 
lépés miatt. Végül akár maradhat a helyén is,  
Tan-y-Gwichben.

Szén vásárlása
A játék során bármikor vehetsz 1 aranyért 2 szenet. A 2 szenet a közös tartaléból kapod és a közösbe teszed vissza az aranyat 
is. Azonban arra nincs lehetőség, hogy szénért aranyat szerezz!

Feladat kártyák kijátszása
Minden feladat kártyán egy küldetés látható, amit úgy teljesíthetsz, ha felkeresed azt a helyszínt, amely meg van jelölve a 
feladat kártyán (azaz odalépsz a vagonoddal). Ha teljesítesz egy feladatot, akkor annyi birkát kapsz, amennyi a kártyán fel 
van tüntetve. Néhány feladat kártyával még további jutalmakat, 1 szenet vagy 1 aranyat is kaphatsz.
Azonban csak olyan helyszíneken teljesítheted a feladatokat, ahol már nincs birka! A játék elején néhány helyszínen 
nincs juh, de a többi helyszínről előbb össze kell gyűjteni a birkákat, hogy valaki feladatot teljesíthessen ott.
Minden feladat kártyán van továbbá egy speciális akció is, amelyet végrehajthatsz a feladat teljesítése helyett. Ilyen esetben 
nem kell azon a helyszínen lenned, amely a kártyán fel van tüntetve és ezen a helyszínen lévő bárányok száma sem számít.
Minden feladat kártya kijátszható vagy azért hogy teljesíts egy feladatot, vagy hogy végrehajts egy speciális akciót. Egy 
kártyával nem csinálhatod mindkettőt.

Speciális akciók végrehajtása
Ha egy speciális akciót szeretnél végrehajtani, a kártyát tedd képpel felfelé magad elé és mondd el a többieknek miről szól az 
akció, amit végre fogsz hajtani. Kövesd a kártyán található utasításokat, majd a kártyát tedd a dobópaklira. A fordulód során 
kijátszhatsz egy vagy több feladat kártyát is ezen a módon, és kiteheted őket a vagonoddal való lépésed előtt vagy után.

Feladatok teljesítése
Ha egy feladatot szeretnél teljesíteni, akkor vagy azon a helyszínen kell kezdened a lépésedet, amelyikre a feladat vonatkozik, 
vagy képes leszel később arra a helyszínre lépni és megállni ott a lépésed során. Emlékeztető: nem állhatsz meg olyan 
helyszínen, ahol egy másik játékos vagonja áll.
Ha a megfelelő helyszínen vagy, akkor a kártyát képpel felfelé tedd magad elé és mondd el a többieknek milyen feladatot 
teljesítesz. Annyi bárányt vegyél el a közösből, amennyi a kártyán jelezve van és tedd a karámodba. Ha a kártya 1 aranyat 
vagy 1 szenet ábrázol, akkor ezeket is megkapod a közös tartalékból. A teljesített feladat kártyákat tartsd továbbra is magad 
előtt a játék hátralévő részében.
Miután teljesítettél egy feladatot, folytathatod a lépésedet ha tudod. Egy helyszínen csak egy feladatot teljesíthetsz egy 
fordulóban, így ha több olyan feladat kártyád van, amely ugyanahhoz a helyszínhez kötődik, akkor későbbi fordulók során 
vissza kell térned ide ha szeretnéd teljesíteni azokat. Azonban, több különböző helyszínhez tartozó feladatot teljesíthetsz egy 
fordulóban, ha tudsz köztük lépni és meg is tudsz álllni azokon a helyszíneken.



3. Kártya felvétele

Vegyél el 1 lapot a felfordított kártyák közül.

Válaszd ki valamelyik felcsapott lapot a tábla mellé tett 4 lap közül és vedd fel a kezedbe. 
Feladat kártya kézbevétele

Ha több mint 4 kártya van a kezedben, akkor annyi lapot kell eldobnod, hogy ismét 4 lap legyen a kezedben. Minden egyes 
eldobott lapért elvesztesz egy birkát is a karámodból és vissza kell tenned a közös tartalékba.

Az előtted képpel felfelé kitett lapok nem számítanak bele a kézben tartott lapok számába. Akárhány lap lehet előtted 
képpel felfelé, plusz 4 lap lehet a kezedben.

Esemény kártya elvétele
Ha esemény kártyát szeretnél elvenni, akkor 1 aranyat kell fizetned érte. Ha nincs aranyad, akkor nem vehetsz fel esemény 
lapot, ehelyett feladat kártyát kell venned.
Amikor felveszel egy esemény kártyát:

Visszateszel 1 aranyat a közös tartalékba
Elveszed a birkát, amely a kártya kirakásakor került a kártyára, és a karámodba teszed.
A kártyát képpel felfelé leteszed magad elé.

4. Új kártya kirakása 

Húzz 1 lapot a húzópakliból és tedd le képpel felfelé arra a helyre, ahonnan az előbb felvetted a 
lapot a kezedbe. Ha az új lap egy esemény kártya, akkor kövesd a kártyán található utasításokat.

A játék végén a begyújtött eseménykártyák után jutalom birkákat kapsz
Ha a lépésed során egynél több lapot vettél fel, akkor minden felvett lap helyére tegyél újat. A felfordított lapok számának 
mindig 4-nek kell lennie. Ha elfogytak a lapok a húzópakliból, akkor a dobópaklit meg kell keverni és ebből lesz az új 
húzópakli.

Egy esemény kártya kirakása

Ha a kirakandó lap esemény kártya:
Kövesd az utasításokat a kártyán.
Hagyd a kártyát a helyén és tegyél rá 1 bárányt a közös tartalékból. Ha valaki később elveszi az eseménykártyát, 
akkor megkapja ezt a bárányt és a karámjába teheti.

Ha legalább 3 esemény kártya van a felcsapott lapok között, akkor mind a 4 felcsapott lapott tedd a dobópaklira és  húzz 4 új 
lapot helyettük a húzópakliból. Ha ezek között lesz esemény kártya, akkor kövesd a kártyán látható utasításokat.

A játék vége

A játék addig tart amíg valaki össze nem gyűjti a játék végéhez szükséges, elégséges számú birkát:

3-4 játékos esetén 25-öt
5 játékos esetén 20-at

Ha valaki összegyűjtött ennyi bárányt, akkor a játék folytatódik egészen addig, amíg minden játékos nem játszott ugyanannyi 
fordulót, majd vége a játéknak. Mivel az kezdte a fordulót, akinél Ivor van, egészen addig megy a játék, amíg a kezdő játékos 
jobbján ülő játékos is végrehajtja a lépéseit. Mielőtt a győztest meghatároznátok, mindenki megkapja az aranyak és az 
esemény kártyák után járó plusz birkákat. Minden esemény kártyáért más és más módon lehet juhokat szerezni.
Az nyert, akinek a legtöbb báránya van! Ha két vagy több játékosnak ugyanannyi báránya lenne, akkor az nyert, akinek a 
legtöbb teljesített feladat kártyája van. További egyenlőség esetén mindannyian nyertek!



Jutalom bárányok

A játék végén annyi bárányt kapsz ahány aranyad van.

Kapsz 3 bárányt.

Kapsz 2 bárányt minden olyan teljesített feladatod után, amelyet a kártyán látható 
településen teljesítettél.

A játék végén kapsz 1 bárányt minden teljesített feladatod után.

A játék végén kétszer annyi bárányt kapsz, mint ahány aranyad van.

A játék végén annyi bárányt kapsz, ahány Elveszett bárány zsetonod van.

A karámodban lévő minden 6 bárány után 1 plusz bárányt kapsz. Ha több esemény kártyád 
is van, akkor ezt a jutalmat a többi kártyákért szerzett jutalom bárányok után kapod meg.
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