


◆ Dėžutėje rasite 9 pagalbinius kvadratus. 
Kol kas juos atidėkite. Štai jų aprašymas:

• 1 kvadratas „Kaimas su fontanu centre“ 
(vienodi piešiniai iš abiejų kvadrato pusių).

• 4 kvadratai „?“ (iš vienos 
pusės – klaustukas, iš kitos 
– piemuo su keturiomis 
avelėmis).

• 4 kvadratai „Žymekliai“, 
vaizduojantys piemenį su avimi 
ir ėriuku (vienodi piešiniai iš 
abiejų kvadrato pusių).

◆ Visus likusius kvadratus įdėkite 
į maišelį ir gerai išmaišykite.

Žaidimo tikslas

Žaidimo taisyklės

Kiekvienas žaidėjas yra piemuo ir prižiūri savo kaimenę. 
Ją sudaro juodos, geltonos, raudonos arba mėlynos avys. 
Žaidėjo tikslas – aptverti tvora kuo daugiau avių ir apsaugoti 
jas nuo alkanų vilkų.
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Ką rasite dėžutėje?

Pasiruošimas žaisti
Padėkite kvadratą „Kaimas su fontanu 
centre“ per vidurį stalo. Išdalinkite 
žaidėjams kvadratus su klaustukais „?“, 
padėkite juos klaustuku į viršų. Tegu kiekvienas žaidėjas 
pasižiūri į kitą savo kvadrato pusę, kokia jam atiteko spalva, 
tačiau kitiems žaidėjams to kol kas neatskleidžia.

Kvadratus „Žymeklius“ atidėkite į šoną.
Kiekvienas žaidėjas išsitraukia iš maišelio po 4 kvadratus taip, 
kad kiti jų nematytų.
Šalia pavaizduota, kaip laikyti kvadratus, kad kiti jų 
nematytų, o pačiam būtų patogu matyti abi jų puses.

Žaidimo pradžia
Žaisti pradeda žaidėjas, paskutinis grįžęs 
iš kaimo. Jei žaidžiama kaime, pradeda 
ilgiausiai kaime gyvenantis žaidėjas. Jei tas 
žaidėjas turi kvadratą, tinkamą pridėti prie 
gulinčio ant stalo kvadrato (t. y. jei turi 
kvadratą, kuriame pavaizduotas kaimo fragmentas), j is padeda savo 
kvadratą taip, kad su pirmuoju kvadratu derėtų kuria nors kraštine, 
ir iš maišelio išsitraukia kitą kvadratą. Jei tinkamo kvadrato jis 
neturi, praleidžia eilę ir kito kvadrato iš maišelio neima.
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Kvadratų derinimas
Žaidėjai, žaisdami iš eilės pagal laikrodžio 
rodyklę, prideda turimus kvadratus prie jau 
padėtųjų ant stalo. Du kvadratai dera vienas 
prie kito, jei juos galima sujungti kraštinėmis 
pagal:
• kaimo fragmentą,
• mišką,
• pievą su tos pačios spalvos avimis.

Teisė pasiimti iš maišelio kelis kvadratus
Padėjęs kvadratą, derantį prie vieno ar kelių 
jau gulinčių ant stalo, žaidėjas gali pasiimti iš 
maišelio tiek kvadratų, kiek padėtojo kraštinių 

derėjo su kitais kvadratais. Taigi, jei dera 
dvi kraštinės – jis pasiima du kvadratus, 
jei trys kraštinės – tris kvadratus, ir t. t.
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Piešinyje pavaizduotoje situacijoje žaidėjas turi turėti kvadratą 
su kaimo fragmentu iš viršaus ir geltonom avim iš kairės pusės. 
Toks kvadratas dera kraštinėmis, kurias nurodo raudonos strėlės. 
Šitaip pridėjus kvadratą, iš maišelio galima pasiimti du naujus 
kvadratus.

Padėdami ant stalo naujus kvadratus, žaidėjai kuria peizažą su kaimais, 
miškais ir laukais su avių kaimenėmis.

Parodyk savo spalvą
Žaidėjas gali bet kada (netgi 
kito žaidėjo ėjimo metu) 
paskelbti savo avių spalvą – 
garsiai ją pasakyti ir atversti kvadratą su klaustuku. 

Spalvą paskelbęs žaidėjas prie padėtų ant stalo prideda kvadratą 
su klaustuku, atverstą ta puse, kur pavaizduotas piemuo, ir iš 
maišelio pasiima tiek naujų kvadratų, kiek padėtojo kraštinių derėjo. 
Tokiu atveju jam suteikiamas vienas papildomas ėjimas be eilės: jis 
prideda dar vieną kvadratą ir iš maišelio pasiima tiek naujų kvadratų, 
kiek padėtojo kraštinių derėjo. Savo spalvą paskelbęs žaidėjas taip 
pat pasiima tos spalvos kvadratą „Žymeklį“ ir pasideda jį priešais 
save. Jei atskleisti savo spalvą žaidėjas nutaria prieš pat savo ėjimą 
(arba iškart po jo), šio ėjimo metu jis padeda tris kvadratus: kvadratą 
su piemeniu, papildomo ėjimo kvadratą ir įprasto ėjimo kvadratą.

Kvadratas „Žymeklis“

Vilkas
Su mišku besiribojančios pievos yra saugios, jei miške nėra vilko. 
Vilką vaizduojantį kvadratą galima pridėti prie kvadrato su miško 

kraštine, jei tame miške nėra medžiotojo. Miške esantis 
vilkas kelia pavojų avims, besiganančioms pievose, kurios 
ribojasi su tuo mišku. Sujungus į vieną du miškus, kur 
viename buvo vilkas, o kitame medžiotojas, vilkas netenka 

galios ir su tokiu mišku besiribojančios pievos 
yra saugios avims. Tame pačiame miške gali 
būti daugiau nei vienas vilkas.

Yra 4 kvadratai su vilkais.

Medžiotojas
Medžiotoją vaizduojantį kvadratą galima padėti miške, siekiant 
apsaugoti mišką nuo vilkų arba išvyti vilką iš miško (vilko negalima 
įleisti į mišką, kuriame jau yra medžiotojas). Medžiotoją vaizduojantis 

kvadratas padedamas ant vilką vaizduojančio 
kvadrato, ir vilkas 
daugiau nebekelia 
pavojaus. Jei miške yra 
keli vilkai, jie visi turi 
būti uždengti medžiotojų 
kvadratais, kad su tuo 
mišku besiribojančios 
pievos būtų saugios.

Yra 4 kvadratai su medžiotojais. 

Kada galima dėti vilko ir medžiotojo kvadratus
Vilko ir medžiotojo kvadratą žaidėjas gali dėti bet kada, nebūtinai 
sulaukęs savo ėjimo. Tokį kvadratą (kvadratus) ketinantis padėti 
žaidėjas turi apie tai paskelbti, nurodydamas kiek tokių kvadratų 
nori padėti ir kokia tvarka.
Pavyzdys: žaidėjas sako „Vilkas ir medžiotojas“ ir padeda vieną 
kvadratą su vilku, po to vieną kvadratą su medžiotoju. Padėjęs 
kvadratą su vilku arba medžiotoju, žaidėjas pasiima iš maišelio 
atitinkamą skaičių kvadratų, vadovaudamasis tuo pačiu principu, 
kaip ir padėjęs bet kurį kitą kvadratą. Toliau žaidimas tęsiamas 
nuo tos vietos, kurioje jis buvo nutrauktas. Jei žaidėjas vilką ar 
medžiotoją padėjo prieš pat savo ėjimą, toliau seka jo įprastas 
ėjimas.

Tuščias maišelis
Kai maišelyje nebelieka kvadratų, žaidėjai toliau žaidžia jau turimais 
kvadratais. Eilės tvarka žaidėjai deda kvadratus, nesvarbu, kiek kas 
jų turi, kol visi nebegali arba nebenori dėti j iems likusių kvadratų.
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Avių skaičiavimas
Pabaigus žaidimą, kiekvienas žaidėjas skaičiuoja, kiek avių yra 
jo didžiausioje, aptvertoje, saugioje (be vilkų) pievoje. Tinkama 
laikoma tik iš visų pusių aptverta arba supama miško pieva. 
Mažesnėse pievose avys skaičiuojamos tik tuomet, jei kelių 
žaidėjų didžiausiose pievose ganosi po tiek pat avių. Su mišku 
besiribojančios pievos yra tinkamos skaičiuoti avis tik tuomet,  
jei miške nėra vilkų arba jei vilkus tramdo medžiotojai.

Premijos
Žaidėjas gali nutarti daugiau nebedėti kvadratų, jei manys, 
kad papildomi kvadratai nei padidins jo rezultatą, nei sutrukdys 
varžovams. Nutarę daugiau nebedėti kvadratų žaidėjai gauna 
premijas:
• Pirmasis baigęs žaidimą žaidėjas (nesvarbu, savo sprendimu 
ar dėl kvadratų trūkumo) papildomai gauna 6 taškus.
• Antrasis baigęs žaidimą žaidėjas papildomai gauna 3 taškus.
• Trečiasis baigęs žaidimą žaidėjas papildomai gauna 1 tašką.

Laimėtojas
Laimi žaidėjas, surinkęs daugiausia taškų, 
skaičiuojant kartu jo avis ir premijos 
taškus. Jei keli žaidėjai surinko vienodai 
taškų, lyginamos antros pagal dydį 
aptvertos ir saugios pievos. Jei visose 
kitose pievose ganosi po tiek pat avių, 
žaidimas baigiasi lygiosiomis.

Žaidimo pabaiga
Žaidimas baigiamas, kai žaidėjai nebeturi nė vieno tinkamo 
kvadrato arba nenori padėti nė vieno turimo kvadrato.
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Taktiniai patarimai
Žaidėjai gali ne tik plėsti savo pievas, bet ir trukdyti tai daryti 
varžovams:
− uždaryti jų nedideles pievas,
− įleisti vilkus į miškus, besiribojančius su varžovų pievomis,
− plėsti varžovų laukus taip, kad jų nepavyktų aptverti.
Taip pat galima užblokuoti tolesnį žaidimą, sukuriant situacijas, 
reikalaujančias kvadratų, kurių žaidime nėra (pvz., susidedančių iš 
miško ir kaimo) arba kurie jau buvo panaudoti.

Žaidimas dviems
Jei žaidžia du žaidėjai, kiekvienas jų gali turėti po dvi avių kaimenes 
(spalvas). Tuomet žaidžiant prireikia daugiau taktinių gebėjimų ir 
sprendimų, nes nuo pat pradžių aišku, kam kokios spalvos priklauso. 
Apie tai, kas laimėjo, sprendžiama suskaičiavus kiekvieno žaidėjo 
abiejų spalvų avis, besiganančias didžiausiose pievose.

Žaidimas ribojant laiką
Žaidėjai gali susitarti, jog kiekvienas jų vienam ėjimui turi tam tikrą 
laiką, kurio negali viršyti. Laikas gali būti matuojamas sekundometru 
arba smėlio laikrodžiu.
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Gerbiamas Pirkėjau!
Mūsų žaidimai komplektuojami ypač rūpestingai. Tačiau jei trūktų 
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