
SHEEPLAND
Sheepland egy napfényes földdarab, dimbes-dombos zöld mezőkkel, buja erdőségekkel és fenséges hegyvonulatokkal. A sziget 
békés, boldog lakói nem is szeretnének mást, mint barangolni, bóklászni a szigeten a bolyhos szőrű fehér bárányokból álló 
nyájaikkal. Minden jó és szép, egészen addíg amíg valakinek kipattan a fejéből az ötlet, hogy felállít pár kerítést...
Így a juhászoknak a legjövedelmezőbb földekre kell összpontosítaniuk a figyelmüket, növelni a nyájukat, a birkákat azokra a 
földekre terelik, amik az övék - és elkerítik a barikat, így nem fognak elbóklászni és nem tudnak csatlakozni a többi juhász 
nyájához!

És van egy furcsa fekete bárány is a fehérek között. A ritka fekete gyapjújáért biztos jó árat fizetnek a piacon annak a juhásznak, 
aki meg tudja szereni ezt a különleges bárányt.
Össze tudod terelni a legpompásabb nyájat a legjobb földekre, hogy te lehess a leggazdagabb juhász Sheeplanden?

TARTOZÉKOK
Játéktábla
A táblán Sheepland szigete látható, amely 18 régióra bomlik Sheepsburg körül. 
Hat különböző tereptípus van, minden tereptípushoz 3 régió tartozik. A régiókat 
utak választják el egymástól. Minden út egy számmal van megjelölve, 
és két régiót elválasztó útszakaszon mindig csak egy, számmal 
ellátott út mező található.
30 terep lapka
minden tereptípusból 5 lapka van, 0-tól 4-ig számozva. Ez a 
szám határozza meg a lapka árát (dínárban)

6 kezdő terep lapka

         12 kerítés 
60 érme (Dínár több címletben)   20 kerítés               a játék befejező szakaszához 

                           Sheepsburg
                    

    
    Utak

                                                                   Régiók
     Út mezők

1 kezdő játékos jelző    18 fehér bárány bábu 
(2 darabban, össze kell rakni)    1 fekete bárány bábu

                  6 fa juhász bábu 
   (4 színben egy-egy)
   1 dobókocka



ELŐKÉSZÜLETEK
• a játéktábla az asztal közepére kerül
• 1 fehér birka kerül mind a 18 régióba (Sheepsburgba nem)
• a fekete bárány viszont a faluba kerül
• a hat kezdő terep lapkát meg kell keverni és minden játékos kap egyet. A nem használt kezdő terep 
lapkák visszakerülnek a dobozba. Minden terep lapkát titokban kell tartani a többi játékos előtt egészen 
a játék végéig. A játékos a saját terep lapkáit bármikor megnézheti.
• a többi terep lapkát tereptípusok szerint sorba kell rendezni, és a hat kupacot a játéktábla mellé kell 
tenni. A lapka kupacoknak sorban kell lenniük, 0 a tetejére, a 4-es az aljára kerül képpel felfelé.
• a dínárok és a kerítések a tábla közelébe kerülnek. A befejező szakaszhoz tartozó kerítéseket 
külön kell tenni (ezeket csak a játék befejező fázisában kell használni)
• mindenki választ egy színt és elveszi a választott színű juhászt. Emellett mindenki kap 20 dínárt 
(lásd a speciális szabályt két személyes játék esetén a szabálykönyv végén).
• az lesz a kezdő játékos, aki legutoljára simogatott birkát, majd magához veszi a kezdő játékos jelzőt.
• a kezdő játékossal kezdve és óramutató járásával megegyező irányban haladva (balra) mindenki 
leteszi a juhászát egy tetszőlegesen választott, még nem foglalt út mezőre a táblán.

Mehet a játék!

A JÁTÉK
A Sheeplandben fordulókból áll, a kezdő játékos kezd, majd követik a többiek az óramutató járásának megfelelő irányban. A 
játékosnak, mikor sorra kerül, dobnia kell a kockával, hogy kiderüljön, a fekete bárányt kell-e mozgatni (lásd A fekete bárány).
Ezután a játékosnak végre kell hajtania 3 akciót, amelyek a következők lehetnek:
a) Lép a juhászával
b) Lép egy báránnyal
c) Vásárol egy terep lapkát

A játékos akármelyik akciót választhatja, majd végrehajtja őket tetszőleges sorrendben, azonban az az egy kikötés van, hogy az 
egyik akciónak a juhász mozgatásának kell lennie. Végre lehet hajtani ugyanazt az akciót kétszer is, 
de a második ugyanolyan akció előtt lépni kell a juhásszal.
Tehát a játékos következőket választhatja:
• juhász mozgatása 3-szor
• lépés egy báránnyal, egy terep lapka vásárlása, majd lépés a juhásszal
• egy terep lapka vásárlása,lépés a juhásszal, majd ismét terep lapka vásárlása
• kétszer lépés a juhásszal, majd egy terep lapka vásárlása

Ezeket azonban nem teheti meg:
• két terep lapka vásárlása, majd lépés a juhásszal
• lépés egy báránnyal, terep lapka vásárlása, majd ismét lépés egy báránnyal
• lépés a juhásszal, majd két lépés a bárányokkal.



Lépés a juhásszal
A juhászt bármelyik olyan út mezőre lehet léptetni, amelyen még nem áll senki, vagy nincs ott kerítés. 
Ha a juhász egy szomszédos út mezőre lép (amely közvetlen kapcsolatban áll azzal a hellyel, ahol éppen 
áll, úgy hogy nincs közben más út mező), akkor a lépés ingyenes, különben 1 dínárba kerül.
Ha a játékos a juhászával lép, akkor egy kerítést kell raknia arra az út mezőre, ahonnan ellépett. A játék 
befejező szakaszához tartozó kerítéseket addig nem lehet használni, amíg a többi kerítés ki nem került a 
táblára. A befejező szakasz kerítéseire csak a játék utolsó fázisában van szükség (lásd Játék vége).

Lépés egy báránnyal
A játékos léphet bármelyik báránnyal (akár a feketével is) a játékos juhászával szomszédos két régióból 
a másik, a juhásszal szomszédos régióba. 
Ennek az akciónak a keretében a játékos csak egy báránnyal léphet.

Terep lapka vásárlása
A játékos vásárolhat olyan terep lapkát a közösből, amely megegyezik a juhászával szomszédos két régió tereptípusának 
valamelyikével. Ha a játékos terep lapkát vesz akkor a választott tereptípus kupac legfelső lapkáját kell elvennie, majd kifizeti azt 
az árat, ami a lapkán látható (dínárban). A lapkát képpel lefelé maga elé teszi és titokban tartja a többiek előtt.
A vásárlás után egy drágább terep lapka lesz a kupac tetején, így a következő játékosnak, aki ilyen tereplapkát szeretne venni, 
többet kell majd fizetnie érte.
Fontos: A terep lapka vásárlással a játékos nem vásárolja meg a táblán található egyik régiót sem, ehelyett "részesedést" szerez 
abban a tereptípusban. Ugyanis a játék végén a játékos minden egyes terep lapkája után annyi pontot fog kapni, ahány bárány van 
a lapka tereptípusával megegyező összes régióban (lásd Játék vége).

A fekete bárány
A fekete bárány a játékot Sheepsburgban kezdi. Mint a többi bárányt, őt is lehet mozgatni a Lépés egy 
báránnyal akció keretében, de mindig megpróbál megszökni!
A játékosnak, mikor rá kerül a sor, a dobókockával dobnia kell. Ha van olyan üres út mező a fekete 
bárányos régió mellett, amennyit a dobott érték mutat, akkor a játékosnak a fekete birkát át kell tennie 
az út másik oldalára, azaz a másik régióba, méghozzá abba, amelyik a fentebb említett üres út mező 
túloldalán van.
A fekete báránynak nem kell lépnie ha nincs megfelelő üres út mező vagy ha a megfelelő út mezőn már 
van egy kerítés vagy egy juhász bábu.

A játék végén a fekete bárány két báránynak számít a pontozásnál.



A JÁTÉK VÉGE
A játék befejező része akkor kezdődik, amikor az összes normál kerítés kikerült a táblára. A parti egészen a kezdő játékostól 
jobbra ülő játékos lépésének végéig tart (így mindenki ugyanannyiszor kerül sorra a játék folyamán). Ha valamelyik játékosnak 
ebben a szakaszban kerítést kell kitennie a táblára, akkor a befejező részhez tartozó kerítéseket kell használnia.

Mikor az utolsó játékos is befejezte a lépését, ki kell számolni a pontokat! A játékosnál lévő terep lapkák darabonként annyi 
pontot érnek, ahány birka van összesen a terep lapkával megegyező régiókban (a fekete bárány kettőnek számít!). A 
pontszámmal megegyező dínárokat mindenki magához veszi. Az a játékos nyert, akinek a legtöbb pénze van! Egyenlőség esetén 
az nyert, aki a leghangosabban tudja utánozni a báránybégetést.
Megjegyzés: a terep lapkákon látható értéknek a pontszámításkor nincs jelentősége, minden lapka ugyanannyit ér.

Példa: a játékosnál 2 legelő és 1 hegy terep lapka van. A 3 legelő régióban összesen 3, a 3 hegyi régióban összesen 4 bárány van,  
így játékos összpontszáma 10 (3 (az első legelő terep lapka miatt)+ 3 (a második legelő terep lapka miatt) + 4(a hegy terep lapka 
miatt)).

KÉTSZEMÉLYES SZABÁLYVÁLTOZAT
A szabályok megegyeznek az eredetivel, kivéve 3 esetet:
• mindkét játékos 31 dínárral kezd,
• mindkét játékos két juhászt irányít (az egyik játékos a két kéket, a másik a két 
pirosat),
• a játékos a lépése során kiválasztja az egyik juhászát és a 3 akciót úgy hajtja végre, 
hogy csak ezt a kiválasztott juhászt használja az akciók során, ha szükséges.

KÖSZÖNET
A tervezők szeretnének köszönetet mondani az összes barátuknak akik segítettek a játék tesztelésben és javaslataikkal segítették 
ennek a projectnek a létrejöttét. Külön köszönet a il Tempio di Kuma és IDG barátainak. Extra nagy köszönet Mauro 
Sorghientinek a prototípus grafikai munkájáért, Simone Tascininak a fekete bárányért és Askának a hosszú munka során tanúsított 
türelemért és támogatásáért.
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