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המשחק מכיל:
 16אריחי שדות מרעה
 64כבשים
 16מכל צבע

מחפשים תמיד איפה הדשא ירוק יותר...
עדרי הכבשים שלנו חשים צפיפות בשדה המרעה שלהם .הם רוצים לכבוש את
העולם ,שדה מרעה אחד אחר השני.
שילוב מנצח של משחק אסטרטגי וכיף לכל המשפחה.

הכנת המשחק:

• כל שחקן לוקח  16כבשים בצבע מסוים ובונה ערימה גבוהה לפניו.
• כל שחקן לוקח  4אריחי שדות מרעה.
• בחרו מי השחקן שיתחיל .השחקן
הראשון מניח אריח אחד על
השולחן ,בהישג ידם של השחקנים
האחרים.
• לפי הסדר ,בכיוון השעון ,מוסיף כל
שחקן בתורו אריח אחד ליצירת שטח
מרעה גדול יותר.
• על כל אריח להתחבר לשדה המרעה
בצד אחד לפחות.
• לאחר מכן ,כל שחקן מניח את ערימת
 16הכבשים שלו על אריח פנוי ובוחר
במשושה במסגרת החיצונית.
(משושה אחד=שדה מרעה אחד)

דוגמא לבחירת משושה לתחילת המשחק:

במידה ואני הערימה של הכבשה
האדומה ,איני יכול להניח אותה במקומות
המסומנים ב( X-אריח שנתפס ע"י כבשה
אחרת) ניתן להניח רק במסגרת החיצונית
הפנויה ,מה שמסומן ב.V-

מטרת המשחק:

לכבוש הכי הרבה שטחים בשדה מרעה.

איך משחקים:

השחקן שהניח את הכבשים שלו על המשושה (שדה מרעה) ראשון ,הוא הראשון
שמתחיל במשחק .ומאותו שחקן לפי כיוון השעון.
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איך לנוע:
בתורך ,הזז את ערימת הכבשים שלך
תוך חילוק הערימה לשני חלקים והעבר
את החלק העליון בקו ישר עד שתפגוש
בכבשה אחרת או בגבול קצה שדה
המרעה .עליך להשאיר לפחות כבשה
אחת על כל משושה בו הנחת את הערימה
במהלך המשחק.

דוגמא( :ראו ציור)

 .1השחקן מזיז חלק מהערימה שלו לקצה
שדה המרעה.
או
 .2השחקן מזיז את הערימה החדשה בקו ישר ומניח במשושה הכי רחוק שאפשר
עד שנעצר בערימה של כבשים אחרת.
לאחר מכן משחק השחקן הבא ,לפי כיוון השעון.

חשוב:

• ביצירת ערימה חדשה ,עליך להשאיר לפחות כבשה אחת במשושה (שדה
מרעה) של הערימה המקורית (שממנה אתה לוקח כבשים).
• יש להזיז את הערימה החדשה רחוק ככל האפשר לאורך השורה (עד לקצה
הלוח /עד שנעצר בערימה שחוסמת את המעבר)
• הכבשים חייבות לנוע רק בקו ישר.
המשחק ממשיך כאשר כל שחקן בתורו מחלק את הערימות שלו ומעביר את
הערימה החדשה למשושה חדש וכובש עוד ועוד משושים (שדות מרעה).
ערימה נחסמת כאשר היא מוקפת בחלקים של היריב או כאשר
היא נמצאת בקצה ואי אפשר יותר לחלק או להזיז אותה.
לדוג' :את הכבשים השחורות במשושה החסום לא ניתן להזיז
יותר.

*טיפ

חסימה -זהו צעד אסטרטגי חשוב שיכול להוביל לניצחון
ומצד שני ,צריך להיות ערניים ולשים לב שאני לא זה שנחסם.

סיום וניצחון במשחק:

אתה נפסל/יוצא מהמשחק כאשר כל הכבשים שלך חסומות .המשחק מסתיים
כאשר לא נותרים מהלכים .השחקן שמצליח לשלוט ברוב המשושים (שדות
מרעה) הוא המנצח.
במקרה של תיקו ,השחקן עם ריכוז הכבשים הגדול ביותר בשדות מרעה צמודים
הוא המנצח במשחק.
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סיום המשחק וחישוב תוצאות:
=14
=13

=8

=15

=10

=15

חישוב תוצאות-במקרה של תיקו ,השחקן עם ריכוז הכבשים הגדול ביותר בשדות
מרעה צמודים הוא המנצח במשחק.

עוד בסדרה:
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