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Longhorn

Kétszemélyes játék

A Longhorn egy kétszemélyes játék, amelynek 
játszása során a két játékos 1-1 törvényen kívülit 
személyesít meg, Sólyom Perkinst és Jessie Artist 
Byrdöt. A játéknak az a célja, hogy minél több mar-
hát és aranyrögöt lopjanak el a játékosok, ügyelve 
arra, hogy kikerüljék az esetleges veszélyeket, és 
felfigyeljenek a segítségekre.

A játéktáblát 9 téglalap alakú táblarészből vé-
letlenszerűen kell 3x3-as alakzatban kialakítani. 
Mindegyik táblarészre annyi marhát kell felrakni, 
ahányas szám a mező sarkában látható, illetve mind-
egyikre rá kell rakni egy akciólapkát. Amennyiben a 
Seriff is bekerül a játékba, akkor azt a Nugget Hill 
lapra kell rakni. Ezután csak ki kell választani a kez-
dőjátékost, és már kezdődhet is a játék.

A játék menetét egy koronggal jelöljük, aminek a két oldalán 
1-1 kép látható a két bűnözőről. Amelyik személynek a képe 
van felül, az fog lépni, tehát így lehet követni, hogy éppen me-
lyik játékos van soron, hogy lopjon.
A kezdőjátékos felrakja a korongot az egyik lapra, és megkezdi 

a játékot. A játékosoknak mindig három dolgot kell tenniük: 
először marhát kell lopniuk, majd lépniük kell, ezt követően 
pedig meg kell fordítaniuk a korongot.

A marhalopás során mindig onnan lehet lopni, 
ahol éppen a korong áll. Ott ki kell választani egy 
színt (a három lehetséges szín közül), és el kell 
venni az összes olyan színű marhát. Az elvett mar-
hák száma mutatja meg, hogy mennyit kell lépnie 
a játékosnak. Az összes lépést le kell lépni, átlósan 
nem lehet haladni, és nem lehet visszatérni olyan 
táblára, ahol a játékos már járt ebben a körben.
Miután lépett, a játékos megfordítja a korongot, 

így jelezve, hogy befejezte a körét, és a következő 
játékos jön.

A Texas Longhorn az európai szarvas-
marha és Mexikó elvadult szarvasmar-
hájának a keresztezéséből jött létre; 
ez az úgynevezett texasi hosszúszar-
vú marha. Ismertetőjegye hatalmas 
szarvai, amik meg is csavarodhatnak, 
és amik csúcsai között akár 2 m-es 
távolság is lehet. Akár 40.000 dollárt 
is érhet darabja; az eddigi rekord egy 
olyan tehén volt, amit 170.000 dollá-
rért vettek meg. Márkajelzésként is 
szokták használni, így pl. bicskák pen-
géjére is ráírják a Texas Longhorn fel-
iratot.

forrás: Wikipédia

kép: kesportal.hu
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Abban az esetben, ha az utolsó marha is le lett véve egy lapról, akkor végre kell hajtani az ott lévő ak-
ciólapkán lévő utasítást, ami arra a játékosra vonatkozik, aki kiváltotta ezt a helyzetet. Többféle akció 
van, és több mint amennyire egy játékban szükség van:

 » Aranyrög: Különböző értékűek vannak. Ezt a lapkát megkapja a játékos, és ez a játék végén 
annyi $-t ér, amilyen értéket mutat.

 » Billog: Ezt a lapkát felvétel után ki kell rakni a játékból, és a játékosnak ki kell választania 
egy színt, amiből az összes marhát le kell vennie valamelyik szomszédos lapról. Ha az utolsó 
marhát vette le a lapról, akkor az ott lévő akciólapka felhasználatlanul kikerül a játékból.

 » Kígyóolaj: Aki ezt az akciót megszerzi, még egyszer sorra kerül. 
 » Járvány: Egy kiválasztott színben az összes marhát le kell szedni az összes lapról.
 » Rajtaütés: Az akció végrehajtója elvehet ellenfelétől egy aranyrögöt vagy két azonos színű 

marhát.
 » Csörgőkígyó: Mindegyik olyan színű marhájából, amilyen már van a játékosnak, elveszít 

egyet, amiket az átlósan szomszédos lapokra kell leraknia, bármilyen 
eloszlásban.

 » Seriff: Ha ez az akciólapka bekerült a játékba, akkor a Nugget Hill táb-
lára kell rakni a játék elején. Akinek fel kell vennie ezt a lapkát, azt 
elkapta a Seriff, és elvesztette a játékot.

A játéknak akkor van vége, ha az alábbi feltételek bármelyike teljesül:

 » Valaki felvette a Seriff lapkát, amennyiben az szerepel a játékban.
 » Egy játékos felvette a 9. marhát egy színből.
 » Nem lehet lépni, csak olyan helyre, ahol már nincs tehén.
 » Abban az esetben, ha a Seriff felvétele és a 9. marha elvétele egyszer-

re történik meg, akkor a Seriffre vonatkozó szabályt kell figyelembe 
venni, tehát a játékos veszített.
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Kétszemélyes játék

A pontozáskor figyelembe kell venni a még já-
tékban maradt marhák és a játékosnál lévő mar-
hák számát. Minden, a játékosoknál lévő marha 
annyiszor 100 $-t ér, amennyi ugyanolyan színű 
marha van még a játéktéren. Ez azt jelenti, hogy 
ha már nincsen szürke marha a lapokon, de egy 
játékosnál sok van belőle, akkor azok nem érnek 
semmit, mert a játéktéren már nincs egy sem. 
A játék során nagyon sokat kell figyelni, hogy 

miből mennyi van a táblán, és hogy mik lehetnek 
a következő lépések, így tőrbe tudjuk csalni az 
ellenfelünket. Nem mindig érdemes több marhát 
ellopni, ha azzal előnyt élvezhet vetélytársunk, 
de az is lehet, hogy megéri, mert így még na-
gyobb előnyre lehet szert tenni. Taktikai lépés, 
ha direkt olyan színű marhát veszünk el, amit 
eddig csak társunk gyűjtött, így ő a játék végén 
kevesebb pontot ($-t) fog kapni.
Szerintem ez egy okos játék, de hosszú távon 

nem túl izgalmas, viszont nagyon pörgős, gyors 
lefolyású.

Anett

Longhorn
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