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Úvod
Pred vami sa rozprestiera nádherná lúka plná kvetov a motýľov. S fotoaparátom v ruke 
hľadáte miesta, kde sa motýle stretávajú a dúfate, že sa vám podarí dych-berúci záber.

Komponenty

24 kariet zostáv

1 herný plán

• 16 modrých

1 plátenné vrecko

31 kariet stretnutí 

36 bodovacích kameňov
• 24 čiernych 1-bodových kameňov
• 12 bielych 2-bodových kameňov

48 motýľov

• 16 žltých• 16 červených
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Cie ľ  hry :
Šikovne uložte motýle a vytvorte najkrajšiu fotografiu, 
aby ste získali na konci hry najviac víťazných bodov. Vo 
svojom ťahu si vyberiete jednu skupinu motýľov a motýle 
rozložíte na susedné políčka na pláne tak, aby ste získali 

víťazné body, buď z karty stretnutia, alebo z karty zostavy. 
Keď sa všetky bodovacie kamene minú, spočítajte si body a 
zistite kto urobil najkrajšie fotografie a stal sa víťazom hry.

Lúka :
Lúka je miesto na hernom pláne, 
rozdelené na 25 jednotlivých políčok, 
v štvorci 5 x 5 políčok. Každé políčko 
obsahuje jeden alebo viac kvetov. 

Kvety sú dôležité len pri príprave hry.       
25 políčok sa počas hry označuje ako Lúka. 

Príprava hry:

1. Herný plán položte do stredu hracej plochy.
2. Všetky motýle vložte do plátenného vrecka. Náhodne

vyberajte motýle a na každý kvet na hernom pláne
položte jedného motýľa.

3. Karty stretnutí zamiešajte a vytvorený balíček položte
lícom nadol na vyznačené miesto na hernom pláne. To
isté urobte s kartami zostáv.

4. Z každého balíčka potiahnite 3 vrchné karty a položte
ich na miesta na to určené na hernom pláne.
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5. Pripravte si bodovacie kamene:
a. Pri 2 hráčoch: do plátenného vrecka vhoďte 16

čiernych a 8 bielych bodovacích kameňov.
b.  Pri 3 – 4 hráčoch: do plátenného vrecka vhoďte

všetkých 36 bodovacích kameňov.
6. Náhodne vytiahnite z vrecka 3 bodovacie kamene a

položte jeden na každú vyloženú kartu stretnutia (nie na
karty zostáv).

7. Hráč, ktorý naposledy navštívil Pavilón motýľov,
bude začínať hru. Alebo si zvoľte prvého hráča podľa 
vlastných pravidiel.

Ťahy hráča:
Ťah každého hráča pozostáva z 3 krokov: Šírenie, Bodovanie a Obnovenie.

Krok 1 – Šírenie

Vyberte si 1 políčko na lúke a vezmite všetky motýle            
z daného políčka. Jeden za druhým sa tieto motýle budú 
šíriť. Položte prvého motýľa na hociktoré políčko na lúke, 
ktoré susedí s políčkom, z ktorého ste motýle zobrali. 
Ďalšieho motýľa potom umiestnite na políčko susediace     
s políčkom kam ste položili predchádzajúceho motýľa. 
Motýľov ukladajte postupne, jedného po druhom, na 
susedné políčka podľa nasledovných jednoduchých 
pravidiel:

• Nikdy nemôžete položiť motýľa diagonálne na 
susedné políčko (susedné políčka sú len ortogonálne).
• Nemôžete vrátiť motýľa na východzie políčko,   
z ktorého práve odletel. 

> Inými slovami, nemôžete premiestňovať motýľa
hore-dole medzi dvomi políčkami. Vrátiť motýľa
na východzie políčko môžete, ak ste už medzi tým
správne uložili iné motýle.

Poznámka: Na každom políčku môže byť ľubovoľný 
počet motýľov. Kvety sú dôležité len pri počiatočnom 

umiestňovaní motýľov. 

Cieľom je umiestniť svojho posledného motýľa na lúku tak, 
aby ste splnili požiadavku na karte stretnutí, alebo na karte 
zostavy.



> Celkový počet motýľov na
všetkých políčkach skupiny musí
byť rovný alebo menší než 4.

> Celkový počet motýľov na
všetkých políčkach skupiny musí
byť rovný alebo vyšší než 21.

> Každé políčko v skupine musí
obsahovať rovnaké množstvo
motýľov (minimálne 1).
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Krok 2 - Bodovanie

Aby ste splnili požiadavku na karte stretnutia, musí políčko, 
kde ste umiestnili svojho posledného motýľa, obsahovať 
presný počet a typ motýľov zobrazený na karte.

Aby ste splnili požiadavku na karte zostavy, musí byť 
políčko, kde ste umiestnili svojho posledného motýľa, 
súčasťou skupiny políčok, ktorá:

• Tvorí rovnaký tvar a veľkosť ako zostava na karte.

Políčka môžu byť aj otočené zrkadlovo alebo obrátené, 
ale musia sa zhodovať s požiadavkou na karte.

• Obsahuje počet motýľov uvedený na karte.

Ak sa vám podarilo splniť požiadavky na karte stretnutia alebo na karte zostavy, vezmite si kartu a položte si ju pred seba 
spolu s bodovacími kameňmi, ktoré na nej boli položené (ak vôbec).

Poznámka: Ak sa vám aj podarilo splniť požiadavky na viacerých kartách v jednom ťahu, nemôžete získať víťazné body z viac 
ako jednej karty v každom ťahu. V takomto prípade si vyberiete, ktorú kartu chcete zabodovať. 



=

=
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Krok 3 – Obnovenie

Potiahnite novú kartu z vrchu správneho balíčka, aby ste 
nahradili kartu, ktorú ste bodovali (ak je to potrebné). 

Ak sú na niektorej karte stretnutia 3 bodovacie kamene, 
odhoďte túto kartu na odhadzovací balíček a 3 bodovacie 
kamene vráťte späť do plátenného vrecka. Potom potiahnite 
a vyložte novú kartu stretnutia. Ak je balíček kariet stretnutí 
prázdny, zamiešajte odhadzovací balíček a vytvorte nový 
doberací balík. 

Ak je prázdny balíček kariet zostáv, pokračujte v hre bez 
pridávania nových kariet zostáv. 

Nakoniec potiahnite z vrecka náhodne 3 bodovacie kamene 
a položte jeden na každú kartu stretnutia. Ak už nemáte 
dostatok bodovacích kameňov, potiahnite toľko koľko 
môžete a začnite ukladať na karty, na ktorých nie je žiaden 
bodovací kameň. 
Na ťahu je teraz hráč, ktorý sedí po vašej ľavici.

Koniec  hry :
Keď je plátenné vrecko prázdne, ďalší hráč ukončí svojim
ťahom hru. Potom si každý hráč spočíta víťazné body 
nasledovne: 
Každá karta zostavy má navrchu znázornenú hodnotu 
víťazných bodov. Každý čierny kameň má hodnotu 1 
víťazného bodu a každý biely kameň má hodnotu 2 
víťazných bodov. 

Hráč s najvyšším počtom víťazných bodov sa stáva víťazom!

Ak nastane medzi hráčmi remíza, vyhráva hráč, ktorý má 
najviac bielych bodovacích kameňov. Ak remíza pretrváva, 
vyhráva hráč, ktorý má menej kariet stretnutí. Ak aj potom 
remíza pretrváva, remizujúci hráči sa s radosťou podelia o 
víťazstvo a sľúbia si, že už nikdy nedospejú k takejto remíze!
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