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Hra pre 2 - 5 hráčov od 10 rokov 
od Elizabeth Hargraveovej

Každú jar milióny motýľov 
babôčok smradľavých opúšťajú 
Mexiko a vydávajú sa na púť 
do východnej polovice Severnej 
Ameriky. Každú jeseň sa ich 
milióny vracajú späť do svojich 
mexických zimovísk. Túto okružnú 
cestu však žiaden z jednotlivcov, 
ktorý sa na ňu vypraví, nedokončí. 
Mariposas TM je stolová hra, ktorá 
hráčom vďaka pohybu po hernom 
pláne a zbieraniu súboru kariet 
umožní túto úžasnú cestu zažiť.

STRUČNÉ PREDSTAVENIE
Hra Mariposas™ prebieha v troch etapách 
predstavujúcich tri ročné obdobia. Motýle 
hráčov sa tak na jar budú snažiť dostať čo 
najďalej na sever, v lete získať čo najväčšie 
územie a na jeseň sa vrátiť späť na juh.

V každom nasledujúcom období majú hráči 
k dispozícii jeden ťah navyše než v tom 
predchádzajúcom, teda 4 ťahy na jar, 
5  v lete a 6 na jeseň.

Na konci každého obdobia potom nastáva 
sčítanie bodov. Víťazom hry sa na konci 
jesene stane hráč, ktorému sa podarilo 
získať najväčší počet víťazných bodov.

50 DREVENÝCH ŽETÓNOV MOTÝĽOV 
(10 Z KAŽDEJ FARBY)

20 KARIET CIEĽOV ROČNÝCH OBDOBÍ  
(5 PRE JAR, 10 PRE LETO, 5 PRE JESEŇ)

1 KVETINOVÁ 
KOCKA

120 ŽETÓNOV  
KVETÍN

5 BODOVACÍCH ŽETÓNOV 
(1 Z KAŽDEJ FARBY)

SÚČASTI HRYMarıposas™

16 ŽETÓNOV  
ODPOČÍVADIEL
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1KAŽDÁ ZÍSKANÁ KARTA ŽIVOTNÍHO CYKLU MÁ HODNOTU
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NA KONIEC GRY

3

1 HERNÝ PLÁN

6 ŽETÓNOV ŽIVOTNÉHO CYKLU

15 KARIET BONUSOVÉHO 
POHYBU

36 KARIET POHYBU

60 KARIET ŽIVOTNÉHO CYKLU

1 DOSKA ODPOČÍVADLA

16 ŽETÓNOV  
ODPOČÍVADIEL
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Príprava hry
1. Herný plán rozložte doprostred stola.

2. Na vyznačené miesta na hernom pláne  
položte lícom dole 3 karty cieľov ročných  
období. Vyberte ich náhodne, jednu zo  
zeleného súboru (pre jar), jednu zo žltého 
súboru (pre leto) a jednu z oranžové
ho súboru (pre jeseň). Zvyšné karty 
cieľov môžete vrátiť do škatule. Kar
tu cieľov pre jar otočte lícom hore.

3. Zamiešajte balíček kariet pohybu 
a položte ho lícom dole, aby  
na neho všetci hráči pohodlne  
dočiahli. Pripravte žetóny kvetín  
na hromádky tak, aby na ne 
tiež ľahko všetci dočiahli.

4. Rozdajte každému hráčovi 
2 karty pohybu. Ak niektorý 
hráč dostane dve rovnaké  
karty, môže ich teraz vymeniť 
(pozri stĺpec napravo).

5. Dajte každému hráčovi žetóny  
motýľov a bodovací žetón  
v príslušnej farbe. Žetóny  
motýľov si roztrieďte na  
jednotlivé generácie (1 – 4). 

6. Všetci hráči umiestnia  
svoj žetón motýľa 1. ge
nerácie na veľké pole  
s názvom Michoacán  
(čítaj Mičoakan) v spodnej 
časti herného plánu. 

7. Každý hráč umiestni 1 žetón 
motýľa 2. generácie na lícom 
dole položenú kartu letných  
cieľov a 2 žetóny motýľov  
3. generácie na lícom dole  
položenú kartu jesenných cieľov.

8. Na začiatok počítadla bodov  
na hernom pláne umiestnite  
bodovacie žetóny všetkých  
hráčov.

9. Náhodným výberom  
zvoľte začínajúceho hráča.
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10. Vedľa herného plánu položte kvetinovú kocku.

11. Zamiešajte všetkých 16 žetónov odpočívadiel  
a náhodne ich lícom dole rozmiestnite po jednom  
na každé vyznačené miesto (okrem Michoacánu). 

12. Vedľa herného plánu položte dosku odpočívadiel.

13. Vedľa dosky odpočívadiel pripravte karty  
bonusových pohybov. 

14. Na vyznačené miesta na doske odpočívadiel  
rozmiestnite karty životného cyklu.

15. Nakoniec náhodne vyberte 3 žetóny životného cyklu 
a položte ich lícom hore na koniec radov na doske  
odpočívadiel – po jednom ku každému súboru kariet  
životného cyklu. Tieto žetóny ponúkajú zvláštne schop
nosti, ktoré hráči získajú po nazbieraní daného súboru  
4 kariet životného cyklu. Nepoužité žetóny životného  
cyklu vráťte späť do škatule.
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VO SVOJOM ŤAHU
Použite 1 kartu z ruky a vy
konajte akciu/akcie, ktoré 
sú na nej zobrazené. Pou
žitú kartu nechajte ležať 
lícom hore pred sebou.

Ak váš motýľ pristane na políčku  
vedľa symbolu glejovky, môže  
sa rozmnožiť (pozri str. 6 a 8).

Doberte si do 2 kariet pohybu.

Poznámka: Ak máte po tomto kroku v ruke 
2 rovnaké karty pohybu alebo 2 karty 
pohybu, ktoré umožňujú znova použiť 
inú kartu, môžete si jednu z nich či obe, 
vymeniť. Ukáž spoluhráčom, že máš dve 
rovnaké karty, potom jednu či obe odhoď 
a vytiahni dve nové. Toto môžeš opakovať, 
kým nebudeš mať v ruke dve rôzne karty. 
  

Zahrané karty zostávajú ležať pred vami 
až do konca ročného obdobia tak, aby 
na ne ostatní hráči videli. Bude tak jasné, 
koľko kto vykonal ťahov a kedy ročné 
obdobie skončí. 

Na konci ročného obdobia všetci odhodia 
všetky zahrané karty lícom hore na 
odhadzovací balíček. Ak sa stane, že sa 
minie balíček kariet pohybu a hráč si 
nemá odkiaľ dobrať kartu, zamiešajú sa 
odhodené karty do nového balíčka kariet 
pohybu položeného lícom dole.

1

2

3

15

Hráči sa striedajú v ťahoch v smere hodinových 
ručičiek. Začínajúcim hráčom môže byť napríklad 
ten, ktorý ako posledný videl motýľa.
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Priebeh hry
Pohyb
Väčšina kariet pohybu obsahuje obrázok jedného alebo viacerých motýľov, ktoré  
urobia pohyb a pristanú na cieľovom políčku. Jednotlivé pohyby (skupiny šípok) sa 
dajú využiť na opakovaný pohyb jedného motýľa alebo na pohyb rôznych motýľov,  
ak máte na hernom pláne viac než jedného. Hneď ako váš motýľ pristane na niekto rom 
políčku, získavate žetón(y) kvetiny či inú odmenu vyznačenú na danom políčku.

* Tieto karty nie je možné využiť na opätovné 
použitie kariet bonusového pohybu.

PRISTÁTIE
Na jednom políčku sa môže vyskytovať  
ľubovoľný počet žetónov motýľov jedného  
či viac hráčov.

Políčko, na ktorom motýľ 
pristál, je buď políčko s kve
tinou, alebo políčko odpo
čívadla. Niektoré políčka 
navyše susedia so symbo
lom glejovky, ktorú môžete 
využiť na rozmnožovanie 
(liahnutie nových motýľov). 

PRISTÁTIE  
NA KVETINÁCH
Pokiaľ váš motýľ pristál na políčku s kvetinou 
(či kvetinami), vezmite si žetón (či žetóny) 
zodpovedajúce vyobrazenej kvetine. Ale 
pozor:

 l Hráč nikdy nemôže získať kvetinu  
(či kvetiny) z rovnakého políčka  
dvakrát v jednom ťahu. 

 l Motýľ nikdy nemôže získať kvetinu  
(či kvetiny) z políčka, na ktorom  
v danom ťahu začínal.

PRISTÁTIE 
PRI GLEJOVKE
Pokiaľ motýľ pristane 
na políčku susedia
com so symbolom 
glejovky, môže sa tento motýľ ihneď roz
množiť a priviesť na svet motýľa nasledujú
cej generácie. Hráč však musí zaplatiť daný 
počet žetónov kvetín (pozri str. 8). Rozmnožo
vanie nijako nevylučuje ostatné činnosti, ako 
je získanie žetónu kvetín (iny), karty život
ného cyklu či karty bonusového pohybu.

Pokiaľ karta pohybu či karta bonusového 
pohybu zobrazuje pristátie na viacerých cie
ľových políčkach (napr. karta „pohyb trikrát 
o 1 políčko“), môže rozmnožovanie prebehnúť 
po každom pristátí, ak sa tak stane v sused
stve symbolu glejovky.

Kvetiny môže motýľ po pristátí na cieľovom 
políčku získať ešte predtým, než sa rozmnoží.

Pohyb o 4 políčka. Potom 
môžete okrem kvetiny na 
cieľovom políčku získať 
i kvetinu z niektorého 
susedného políčka.

Znovu použite 
niektorú z kariet 
pohybu, ktorú ste 
zahrali v tomto 
ročnom období.*

Znovu použite niektorú 
z kariet pohybu, ktorú 
v tomto ročnom období 
zahral niekto iný.*

Pohyb trikrát o 1 po
líčko (je možné využiť 
pre 1 motýľa alebo 
rozdeliť medzi viac 
motýľov).

Pohyb dvakrát  
o 2 políčka (je možné 
využiť pre 1 motýľa 
alebo rozdeliť medzi 
dva motýle). 

Pohyb o 1 políčko  
a pohyb o 3 políčka 
(v ľubovoľnom poradí, 
je možné využiť pre 
1 motýľa alebo rozdeliť 
medzi dva motýle).

Pohyb o 5 políčok.

6
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ODPOČÍVADLÁ
Ubúdanie prirodzeného prostredia pre  
babôčky spôsobuje dramatický pokles  
ich populácie. Ľudia sa však môžu zapojiť 
do vytvárania miest odpočinku - stanovísk 
poskytujúcich migrujúcim motýľom nektá-
rodajné kvetiny a ich potomkom rastliny 
rodu glejovka, ktoré pre húsenice babôčok 
predstavujú jediný zdroj potravy.

PRISTÁTIE NA ODPOČÍVADLE
Návšteva odpočívadla vás často odmení 
kartami odpočívadla, ktoré sú dôležité pre 
víťazstvo v hre. Pre pristátie na odpočívadle 
platia tieto pravidlá:

1. Pokiaľ váš motýľ pristál na odpočívadle, 
na ktorom doteraz žiadny z vašich motý
ľov nepristál, získavate odmenu vyobra
zenú na danom žetóne odpočívadla.

2. Navyše, ak váš motýľ pristál na odpočívadle ako prvý – 
skôr než ktorýkoľvek motýľ všetkých ostatných hráčov, 
otočte ho lícom hore, hoďte kvetinovou kockou a vezmite 
si žetón kvetiny, ktorá na kocke padla. Žetón odpočívadla 
zostáva po zvyšok partie ležať lícom hore (žetóny začínali 
hru lícom dole). Motýle ostatných hráčov nijako nebránia 
získavaniu odmien na odpočívadle.

3. Nikdy nemôžete vlastniť 2 totožné karty odpočívadla 
(tzn. karty životného cyklu a bonusového pohybu).

SÚBORY KARIET ŽIVOTNÉHO CYKLU
Ako už viete, väčšina žetónov odpočívadiel vás odmení kartou 
životného cyklu. 

Každá karta životného cyklu pre vás bude mať na konci par
tie hodnotu 1 víťazného bodu.

Tieto karty sa v hre vyskytujú v 3 farebných súboroch (zelené, 
ružové a modré: farby sú odlíšené tiež rôznym druhom glejov
ky na pozadí). Každý súbor potom obsahuje karty 4 vývojo
vých štádií (vajíčka, húsenice, kukly a dospelé jedince). 

ŽETÓNY ŽIVOTNÉHO CYKLU
Hneď ako nazbierate všetky 4 karty životného cyklu rovnakej farby, získate odmenu 
uvedenú na žetóne ležiacom na konci príslušného súboru na doske odpočívadiel.

Vajíčko HÚSENICA Kukla DOSPELÝ JEDINEC

Na konci hry si 
pripočítajte 1 bod.  
Po zvyšok hry si vždy, 
keď sa rozmnoží váš 
motýľ, pripočítajte 
okamžite 1 bod.

Na konci hry si 
pripočítajte 1 bod.

Okamžite získavate 
1 žetón z každej 
kvetiny.

Po 6. jesennom ťahu 
si všetci hráči, ktorí 
nazbierali tento súbor, 
doberú ďalšie karty 
a odohrajú ešte jeden 
ťah (v poradí hráčov).

Na konci hry si 
pripočítajte 3 body.

Získavate ľubovoľné 
2 karty odpočívadla, 
ktoré ešte nevlastníte.

Pri počítaní víťazných 
bodov za motýle  
v Michoacáne na  
konci hry počítajte, 
ako by ste v ňom  
mali o 1 motýľa viac.
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DIVOKÉ KVETY
Jeden zo žetónov odpočívadla 
sa po otočení stane políčkom 
so žolíkovou (divokou) kvetinou. 
Ktorýkoľvek z hráčov môže po 
pristátí na tomto políčku získať 
kvetinu podľa svojej voľby.

Všimnite si, že sa rovnaký symbol nachádza 
na jednej stene kvetinovej kocky. Ak vám pad
ne, môžete si vybrať ľubovoľnú kvetinu.

KARTY BONUSOVÉHO  
POHYBU 
Tri zo žetónov odpočívadla ponúkajú hráčom 
kartu bonusového pohybu.

Tieto karty si hráči môžu ponechať tak dlho, 
ako budú potrebovať (i naprieč ročnými ob
dobiami). Nejde o bežnú kartu pohybu a nie 
je možné ju kopírovať kartami pohybu, ktoré 
umožňujú znova použiť kartu pohybu.

Tieto karty si hráči vezmú do ruky. Karty bonu
sového pohybu sa nepočítajú do limitu 2 kariet 
pohybu v ruke a po ich použití si za ne hráči 
nedoberajú nové karty pohybu. Potom, čo túto 
kartu použijete, ponechajte ju bokom, aby ste 
vedeli, že už rovnakú kartu nesmiete získať.

 POHYB O 3, POHYB O 2 
Túto kartu použite vo  
svojom ťahu namiesto  
bežnej karty pohybu. Umožní vám 
pohnúť sa raz o 3 políčka a raz 
o 2 políčka (v ľubovoľnom poradí).

 Pohyb NAVYŠE
Túto kartu použite sú
časne s inou kartou. Pri
dáva k nej jeden samostat
ný pohyb o 1 políčko. Efekt tejto 
karty je možné uplatniť i na akčné 
karty, ktoré umožňujú znovu pou
žiť inú kartu pohybu.

 PREDĹŽENIE POHYBU  
O 2 POLÍČKA
Túto kartu použite 
súčasne s inou kartou. 
Predlžuje jeden z pohy
bov na druhej karte o 2 políčka. 
(Tieto 2 políčka navyše sa len 
pripočítajú, nejde o samostatný 
pohyb.) Efekt tejto karty môžu 
uplatniť i karty pohybu, ktoré 
umožňujú znovu použiť kartu 
pohybu. 

PRÍKLAD S ODPOČÍVADLAMI
Karol by rád nazbieral jeden zo súborov život
ného cyklu. Použije svoju kartu pohybu, ktorá 
mu umožní vykonať pohyb o 1 políčko a pohyb 
o 3 políčka.

Prvý pohyb využije na presun o 3 políčka na Bos
ton, kde otočí žetón odpočívadla: ružový dospelý 
jedinec! Vezme si z dosky odpočívadiel príslušnú 
kartu životného cyklu a potom hodí kvetinovou 
kockou, ktorá určí, aký žetón kvetiny získa.

Druhý pohyb využije na presun o 1 políčko 
na juh do New Yorku, kde odhalí ďalší žetón 
odpočívadla, teraz modrú húsenicu. Znovu 
hodí kvetinovou kockou a vezme si zodpove
dajúci žetón kvetiny. 

ROZMNOŽOVANIE MOTÝĽOV
Pokiaľ políčko, na ktorom práve váš motýľ pri-
stál, susedí so symbolom glejovky, môže sa ten
to konkrétny motýľ ihneď rozmnožiť. Vyliahne 
sa jeden motýľ nasledujúcej generácie. 

Vezmite si jeden zo žetónov motýľa nasledujúcej 
generácie a položte ho na políčko s jeho rodi
čom. Potom zaplaťte cenu za rozmnožovanie – 
odhoďte vyznačený počet žetónov kvetín (ten 
je rôzny, závisí od generácie motýľa, ktorý sa 
práve vyliahol – pozri str. 9).

Hoci sa tieto dva žetóny motýľov nachádzajú 
na rovnakom políčku, budú sa odteraz pohy
bovať úplne nezávisle.

Rozmnožovanie je len ďalšia činnosť, ktorá  
môže prebehnúť po pristátí. Stále tak máte  
pred samotným rozmnožovaním možnosť získať 
žetón kvetiny alebo využiť odpočívadlo.

Pri rozmnožovaní motýľa musíte nový žetón 
vždy brať prednostne zo žetónov ležiacich na 
kartách cieľov ročných období (pozri Prípravu 
hry na str. 4) a až potom brať žetóny zo svojej 
zásoby.

Hneď ako sa na karte cieľov ročných období 
nenachádzajú žiadne motýle, kartu otočte a 
pozrite sa, aké ciele sa budú bodovať v nasledu-
júcom období.

Pokiaľ už nemáte k dispozícii žiadne motýle 
nasledujúcej generácie, nemôže sa daný motýľ 
rozmnožiť.

Motýle 1. generácie môžu mať len potomstvo 
2. generácie, motýle 2. generácie len potomstvo 
3. generácie a tak ďalej.
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CENA ZA ROZMNOŽOVANIE
Všeobecne sa dá povedať, že čím viac motýľov 
budete mať na pláne hry, tým viac víťazných 
bodov získate. Avšak len v prípade, že ich dosta
nete do tých správnych miest. Skôr ako pristú
pite k rozmnožovaniu, popremýšľajte nad tým, 
kde chcete, aby sa vaše nové motýle vyliahli.

Cena za nového motýľa s každou generáciou 
rastie:

1. Motýle 1. generácie privádzajú na svet mo
týle 2. generácie. Cena predstavuje 2 žetóny 
rovnakej kvetiny alebo 3 ľubovoľné žetóny 
kvetín.

2. Motýle 2. generácie privádzajú na svet mo
týle 3. generácie. Cena predstavuje 3 žetóny 
rovnakej kvetiny alebo 4 ľubovoľné žetóny 
kvetín.

3. Motýle 3. generácie privádzajú na svet mo
týle 4. generácie. Cena predstavuje 4 žetóny 
rovnakej kvetiny alebo 5 ľubovoľných žetónov 
kvetín. Dbajte na to, aby ste motýle 4. gene
rácie ukladali bokom s obrázkom jedného 
motýľa hore.

4. Motýle 4. generácie sa dajú otočiť na druhú 
stranu s obrázkom dvoch motýľov. Cena 
predstavuje 4 žetóny rovnakej kvetiny alebo 
5 ľubovoľných žetónov kvetín. Dvojité mo
týle sa v rámci bodovania cieľov (napríklad 
počet motýľov späť v Michoacáne) počítajú 
ako 2 motýle, ich výhodou je ale spoločný 
pohyb vďaka jedinému žetónu (pozri ob
rázok nižšie). Ich silu oceníte zvlášť na záver 
hry.

PRÍKLAD ZISKU KVETÍN A ROZMNOŽOVANIA
Karol začne svoj ťah použitím karty 
pohybu, ktorá mu umožňuje vyko
nať tri pohyby o 1 políčko.

Karol presunie svojho motýľa 
2. generácie. Vlastní už 2 žetóny 
oranžovej kvetiny a potrebuje 
teda ešte jeden, aby sa jeho 
motýľ mohol rozmnožiť do 
3. generácie. 

Prvý pohyb využije na presun o 1 políčko a vez
me si žetón oranžovej kvetiny vyznačený na 
cieľovom políčku. To zároveň susedí so symbo
lom glejovky, takže Karol ihneď vymení všetky 
3 svoje žetóny oranžovej kvetiny za motýľa 3. 
generácie, ktorého umiestni k jeho rodičovi.

Potom Karol presunie svojho motýľa 2. gene
rácie o 1 na políčko s ružovou kvetinou vedľa 
Richmondu a vezme si žetón ružovej kvetiny.

Svoj 3. pohyb by Karol rád využil na získanie 
2 žetónov fialovej kvetiny, jeho motýľ 2. gene
rácie však nemôže z tohto políčka kvetiny zís
kať, pretože ide o políčko, na ktorom sa tento 
motýľ nachádzal na začiatku ťahu. Rovnako 
tak nemôže získať oranžovú kvetinu na políčku, 
z ktorého práve priletel, pretože ide o políčko, 
na ktorom už v tomto ťahu kvetinu získal. 

Avšak čerstvo vyliahnutý motýľ 3. generácie 
doteraz nebol na žiadnom inom políčku, takže 
ho Karol môže presunúť svojím tretím pohybom 
na políčko s dvoma fialovými kvetinami a získať 
2 žetóny fialovej kvetiny. 
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Otáčanie ročných období
Migráciu babôčok každý rok ovplyvňuje rad 
premenlivých podmienok, ako je vietor, počasie, 
teplota a zmeny vo využívaní pôdy.

Karty cieľov ročných období v hre Mariposas 
predstavujú niektoré z týchto meniacich sa fak-
torov. Každé ročné obdobie má preto v hre svoju 
vlastnú kartu cieľov.

Motýle, samozrejme, nemôžu dopredu vedieť, 
čo ich čaká v nasledujúcom roku. Karta cieľov 
pre každé ročné obdobie sa tak odhalí, až keď 
sa všetky motýle, ktoré ste na kartu umiestnili 
na začiatku hry, vyliahnu na hernom pláne. Ak 
sa stane, že dôjdete na koniec ročného obdobia, 
a karta cieľov pre nasledujúce obdobie ešte ne
bola odhalená, ihneď ju otočte a žetóny motýľov, 
ktoré na nej ležali, odovzdajte ich majiteľom.

Hneď ako z lícom dole položenej karty cieľov 
zmiznú všetky žetóny motýľov (vyliahnu sa), 
karta sa otočí. Karty cieľov ročných období majú 
vždy vplyv len na práve prebiehajúcom období  
karta letných cieľov odhalená na jar, tak naprí
klad nemá žiaden vplyv na jarné obdobie.

Jar 
Karta jarných cieľov sa odhalí na začiatku hry. 
Hneď ako všetci hráči odohrajú 4 ťahy, nastá
va koniec jari.

Na konci jari urobte v danom poradí tieto 
kroky:

1. Všetky karty pohybu zahrané počas jari 
presuňte na odhadzovací balíček.

2. Pripočítajte si víťazné body za splnenie 
cieľov na karte jarných cieľov.

3. Určte začínajúceho hráča pre leto. Stane sa 
ním hráč, ktorý mal na konci jari po sčítaní 
najmenej bodov. (V prípade nerozhodného 
výsledku sa uprednostní najbližší hráč v 
smere hodinových ručičiek od jarného začí
najúceho hráča.)

4. Ak máte ešte nejaké motýle 2. generá
cie, ktoré nie sú na hernom pláne, môžete 
nechať jedného z nich zdarma vyliahnuť 
(neplatíte žiadne žetóny kvetín a nemusí 
sa nachádzať v susedstve symbolu gle
jovky). Položte ho na niektorého zo svojich 
motýľov 1. generácie.

5. Odstráňte všetky motýle 1. generácie  
z herného plánu.

6. Otočte kartu letných cieľov, pokiaľ sa tak 
ešte nestalo. 

Teraz ste pripravení vlietnuť do leta. 

Leto 
Hneď ako z lícom dole položenej karty letných 
cieľov zmiznú všetky motýle 2. generácie, kartu 
otočte. Hneď ako všetci hráči odohrajú 5 let
ných ťahov, nastáva koniec leta. 

Na konci leta urobte v danom poradí tieto 
kroky:

1. Všetky karty pohybu zahrané počas leta 
presuňte na odhadzovací balíček.

2. Pripočítajte si víťazné body za splnenie 
cieľov na karte letných cieľov.

3. Určte začínajúceho hráča pre jeseň. Stane 
sa ním hráč, ktorý mal na konci leta po 
sčítaní najmenej bodov. (V prípade neroz
hodného výsledku sa uprednostní najbližší 
hráč v smere hodinových ručičiek od letné
ho začínajúceho hráča.)

4. Ak máte ešte nejaké motýle 3. generá
cie, ktoré nie sú na hernom pláne, môžete 
nechať jedného z nich zdarma vyliahnuť 
(neplatíte žiadne žetóny kvetín a nemusí 
sa nachádzať v susedstve symbolu gle
jovky). Položte ho na niektorého zo svojich 
motýľov 2. generácie.

5. Odstráňte všetky motýle 2. generácie 
z herného plánu.

6. Otočte kartu jesenných cieľov, pokiaľ sa 
tak ešte nestalo.

Teraz ste pripravení vlietnuť do jesene.   
 

Jeseň 
Hneď ako z lícom dole položenej karty jesen
ných cieľov zmiznú všetky motýle 3. generácie, 
kartu otočte. Hneď ako všetci hráči odohrajú 
6 jesenných ťahov, nastáva koniec jesene.

Na konci jesene urobte v danom poradí tieto 
kroky:

1. Pripočítajte si víťazné body za splnenie 
cieľov na karte jesenných cieľov.

2. Pripočítajte si víťazné body za množstvo 
motýľov 4. generácie, ktorým sa podarilo 
doletieť do Michoacánu:

Motýle 4. generácie

1 2 3 4 5 6
3 7 12 17 21 24

 
Za každého ďalšieho motýľa 4. generácie  

v Michoacánu si pripočítajte 2 body.

3. Pripočítajte si 1 víťazný bod za každú získa
nú kartu životného cyklu a prípadné ďalšie 
body pripisované na konci hry (napr. zo že
tónov životného cyklu).

Víťazom hry sa stáva hráč, ktorý získal v priebe-
hu všetkých troch ročných období najviac víťaz-
ných bodov.

Ak dosiahnu dvaja alebo viac hráčov rovnaký 
počet víťazných bodov, rozhoduje o víťazovi 
(v tomto poradí):

1. Počet motýľov v Michoacáne,
2. Počet vlastnených žetónov kvetín,
3. Počet získaných kariet životného cyklu,
4. Víťazia všetci hráči s najväčším počtom 

bodov.
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Symboly na kartách cieľov a ďalšie upresnenia
V tejto časti sa môžete pozrieť na podrobnejšie vysvetlivky niektorých cieľov na kartách ročných období. Pravdepodobne sa vám  

nepodarí splniť všetky ciele na každej karte, vyberajte si preto uvážlivo, na základe svojich kariet pohybu, ktoré ciele sa pokúsite splniť.

ZEMEPISNÉ CIELE

atlanta

Predstavte si vodorovnú čiaru 
prechádzajúcu ľavým a pravým 
horným rohom príslušného políč
ka. 

Tento symbol predstavuje všetky 
políčka herného plánu, ktoré sa 
nachádzajú vo všetkých radoch 
nad touto čiarou (  ) .

atlanta

Predstavte si vodorovnú čiaru 
prechádzajúcu ľavým a pravým 
dolným rohom príslušného políč
ka. 

Tento symbol predstavuje všetky 
políčka herného plánu, ktoré sa 
nachádzajú vo všetkých radoch 
pod touto čiarou (  ) .

atlanta

Predstavte si zvislú čiaru prechá
dzajúcu pravým horným a pra
vým dolným rohom príslušného 
políčka.

Tento symbol predstavuje všetky 
políčka herného plánu, ktoré sa 
nachádzajú vo všetkých stĺpcoch 
napravo od tejto čiary (  ) .

atlanta

Predstavte si zvislú čiaru  
prechádzajúcu ľavým horným  
a ľavým dolným rohom prísluš
ného políčka. 

Tento symbol predstavuje všetky 
políčka herného plánu, ktoré sa 
nachádzajú vo všetkých stĺpcoch 
naľavo od tejto čiary (  ) .
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PRÍKLADY CIEĽOV ROČNÝCH OBDOBÍ
VIACKRÁT DOSIAHNUTEĽNÉ CIELE
V niektorých prípadoch získate na konci ročného 
obdobia body za každé splnenie daného cieľa. 
Na kartách ich spoznáte podľa čísla udávajúce
ho počet bodov nasledovaného lomkou a krité
riom na splnenie príslušného cieľa. 

atlanta1

RAZ DOSIAHNUTEĽNÉ CIELE
Ak cieľ ročného obdobia udáva určité kritérium 
nasledované počtom bodov, znamená to, že aby 
ste tieto body získali, musíte toto kritérium splniť. 
Tieto body si však pripočítate len raz. Ak krité
rium splníte viackrát, nezískavate viac bodov, ako 
je uvedené.

RAZ DOSIAHNUTEĽNÉ ZLO-
ŽENÉ CIELE
Pokiaľ karta cieľa zobrazuje určitý počet sym
bolov motýľa nasledovaný slovom „A ZÁROVEŇ“, 
potom ak chcete získať vyobrazený počet víťaz
ných bodov, musíte mať na konci ročného obdo
bia na hernom pláne aspoň daný počet motýľov 
a súčasne spĺňať druhé kritérium. Ak sa na karte 
objaví symbol motýľa v červenom preškrtnutom 
kruhu, znamená to „žiadne motýle“.

Na konci tohto ročného obdobia si pripočítajte 1 bod za každého 
svojho motýľa, ktorý sa nachádza nad radom, v ktorom leží 
Atlanta. Ak máte na konci tohto ročného obdobia aspoň 1 motýľa v okolí 

každého z vymenovanej trojice miest, pripočítajte si 7 bodov.

Ak máte na konci tohto ročného obdobia aspoň 1 motýľa na žl
tých, oranžových a zelených políčkach, pripočítajte si 4 body.

Ak máte na konci tohto ročného obdobia aspoň 1 žetón z každého 
druhu kvetiny, pripočítajte si 3 body.

Ak máte na konci tohto ročného obdobia 2 motýle nad Atlantou 
a aspoň 1 sa nachádza na červenom políčku a 1 na žltom políčku, 
pripočítajte si 6 bodov.

Na konci tohto ročného obdobia si pripočítajte 2 body za každého 
motýľa nachádzajúceho sa na políčku s dvoma kvetinami.

Ak máte na konci tohto ročného obdobia na hernom pláne 
aspoň 3 motýle a ani jedného motýľa pod Atlantou, pripočítajte 
si 5 bodov.

Ak máte na konci tohto ročného obdobia na hernom pláne aspoň 
3 motýle a ani jedného motýľa naľavo od Atlanty, pripočítajte si 
5 bodov.

Na konci tohto ročného obdobia si pripočítajte 1 bod za každého 
motýľa nachádzajúceho sa na červenom políčku.

Na konci tohto ročného obdobia si pripočítajte 2 body za každého 
motýľa nachádzajúceho sa v okolí Bostonu, t. j. na políčkach 
susediacich s Bostonom a tiež priamo v Bostone.

Na konci tohto ročného obdobia si pripočítajte 2 body za každého 
motýľa nachádzajúceho sa na políčku na východnom pobreží.
Východné pobrežie siaha od modrého políčka s dvoma bielymi 
kvetinami ležiaceho pod Orlandom k zelenému políčku s dvoma 
fialovými kvetinami susediacemu s Quebecom.

VÝCHODNÉ 
POBREŽIE2

boston
2

1

2

atlanta 6

3

4

quebec ci�

toronto

winnipeg
7

5
~A zároveň~

atlanta

5~A zároveň~

atlanta



ROZMNOŽOVACIE CIELE
Ak karta zobrazuje symbol liahnuceho sa mo
týľa, získate odmenu za rozmnožovanie v urči
tých oblastiach.

2
HOUSTON atlanta

!

Poznámka autorky hry
Návšteva rezervácie babôčky smradľavej v mexickom Michoacá
ne, ktorú som absolvovala v roku 2003, patrí medzi tie najúžasnejšie 
a najinšpiratívnejšie zážitky môjho života. Bezprostredným poštuch
nutím k vytvoreniu tejto hry však bola kniha Flight Behaviour od  
Barbary Kingsolver, v ktorej neuveriteľný príbeh migrácie babôčok 
ožíva v románovej forme.

Chcem poďakovať všetkým ľuďom, ktorí majú zásluhu na tom, aby 
mohol tento žívočíšny druh ďalej vykonávať svoju každoročnú veľ
kolepú púť  ľuďom pestujúcim glejovku, obmedzujúcim používanie 
pesticíd, udržujúcim prírodné biotopy, či bojujúcim za zaradenie 
babôčok na zoznam ohrozených druhov.

Veľké poďakovanie si zaslúžia tiež ľudia z AEG, ktorí tento príbeh pri
niesli i na stoly hráčov stolových hier. Obzvlášť Markovi Woottonovi, 
ktorý hru v role vývojára výrazne pozdvihol. Hneď ako začal obvolá
vať entomológov zo Smithsonovho inštitútu a z Monarch Watch s rôz
nymi otázkami, bolo mi jasné, že sme na jednej lodi. A im, samozrej
me, ďakujem za ich odpovede. A tiež desiatkam testerov, bez ktorých 
pomoci by nikdy žiadna dobrá hra nevznikla. Dúfam, že si výsledok 
tohto skupinového úsilia obľúbite a pocítite aspoň zlomok z môjho 
úžasu nad týmito prekrásnymi tvormi.

2
!

autorka hry

Elizabeth 
Hargrave

Vždy, keď motýľ privedie na svet motýľa nasledujúcej generácie 
v stĺpcoch napravo od Houstonu a naľavo od Atlanty (tzn. medzi 
Houstonom a Atlantou), ihneď získavate 2 víťazné body.

Hneď ako sa v radoch nad Atlantou rozmnoží motýľ 3. generácie, 
vyliahne sa ihneď rovno dvojitý motýľ 4. generácie.

OKAMŽITÉ  
BODOVANIE
Kedykoľvek sa pri symbo
le víťazných bodov objaví 
výkričník, znamená to, že sa 
tieto body pripočítajú ihneď, 
a nie až na konci ročného  
obdobia.

3

4
atlanta

13
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Odpočívad�

1995

2015

NAJPO��EJŠIA POPU��A   
BABÔ�K Z VÝ
ODU 

 (S�Á�ENÁ V �J� H�) 
Seve�ej Ame 

ZNÍ�� O VIAC NEŽ 80 %!
SA MED� �KMI 1995 A 2015

MIG�JÚ� BABÔ�Y DO�ŽU POMO�U 
VZDUŠNÝ� P�DOV P�� EŤ AŽ 
40 KM ZA DEŇ. PI�  VE�OŇOV I� 
ZBADA� VO VÝŠ� O�� 3500 M.

PE�OVANIE �VNÝ� 
A NEKTÁ�DAJNÝ� ���N 
A ZAK�DANIE MIE� ODPO�N� 
SA P� BABÔ�Y �ÁVA TÝM  
DÔ���JŠIE, ČÍM ¡��JŠIE
 MIZNÚ PO�S¢ G�JOV£ 
(G�JOV£ SÚ JEDINÝM 
ZD�JOM PO�A¥ P� 
HÚSENI� BABÔ§K).

4 8 0 0
9

SEVE�AME �É BABÔ�Y 
SM�DĽAVÉ SA V OB�VS�
 
POČ�
 �ŽDÝ �K �DÁVAJÚ 

NA ¡¢U D£Ú AŽ

Let babôčok

kilometrOV!

P��MUJÚª
BABÔ�A MÔŽE �Ť 
7 A®BO 8 MESIA¯V.

I
 PO�M±VIA 
VŠAK �JÚ ®N 

NIE±Ľ± TÝŽDŇOV.
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Jar 
Karta jarných cieľov sa odhalí 
na začiatku hry. Hneď ako 
všetci hráči odohrajú 4 ťahy, 
nastáva koniec jari.

Na konci jari urobte v danom 
poradí tieto kroky:

1. Všetky karty pohybu za
hrané počas jari presuňte 
na odhadzovací balíček.

2. Pripočítajte si víťazné 
body za splnenie cieľov 
na karte jarných cieľov.

3. Určte začínajúceho hráča 
pre leto. Stane sa ním hráč, 
ktorý mal na konci jari po 
sčítaní najmenej bodov. (V 
prípade nerozhodného vý
sledku sa uprednostní naj
bližší hráč v smere hodino
vých ručičiek od jarného 
začínajúceho hráča.)

4. Ak máte ešte nejaké mo
týle 2. generácie, ktoré 
nie sú na hernom pláne, 
môžete nechať jedného 
z nich zdarma vyliahnuť 
(neplatíte žiadne žetóny 
kvetín a nemusí sa nachá
dzať v susedstve symbolu 
glejovky). Položte ho na 
niektorého zo svojich mo
týľov 1. generácie.

5. Odstráňte všetky motý
le 1. generácie z herného 
plánu.

6. Otočte kartu letných 
cieľov, pokiaľ sa tak ešte 
nestalo.

Teraz ste pripravení vlietnuť 
do leta. 

Leto 
Hneď ako z lícom dole polože
nej karty letných cieľov zmiz
nú všetky motýle 2. generácie, 
kartu otočte. Hneď ako všetci 
hráči odohrajú 5 letných ťa
hov, nastáva koniec leta. 

Na konci leta urobte v danom 
poradí tieto kroky:

1. Všetky karty pohybu za
hrané počas leta presuňte 
na odhadzovací balíček.

2. Pripočítajte si víťazné 
body za splnenie cieľov 
na karte letných cieľov.

3. Určte začínajúceho hráča 
pre jeseň. Stane sa ním 
hráč, ktorý mal na konci 
leta po sčítaní najmenej 
bodov. (V prípade ne
rozhodného výsledku sa 
uprednostní najbližší hráč 
v smere hodinových ruči
čiek od letného začínajú
ceho hráča.)

4. Ak máte ešte nejaké mo
týle 3. generácie, ktoré 
nie sú na hernom pláne, 
môžete nechať jedného 
z nich zdarma vyliahnuť 
(neplatíte žiadne žetóny 
kvetín a nemusí sa nachá
dzať v susedstve symbolu 
glejovky). Položte ho na 
niektorého zo svojich mo
týľov 2. generácie.

5. Odstráňte všetky motý
le 2. generácie z herného 
plánu.

6. Otočte kartu jesenných 
cieľov, pokiaľ sa tak ešte 
nestalo. 

Teraz ste pripravení vlietnuť 
do jesene.    
 

Jeseň 
Hneď ako z lícom dole polo
ženej karty jesenných cieľov 
zmiznú všetky motýle 3. gene
rácie, kartu otočte. Hneď ako 
všetci hráči odohrajú 6 jesen
ných ťahov, nastáva koniec 
jesene.

Na konci jesene urobte v da-
nom poradí tieto kroky:

1. Pripočítajte si víťazné 
body za splnenie cieľov 
na karte jesenných cieľov.

2. Pripočítajte si víťazné 
body za množstvo motý
ľov 4. generácie, ktorým sa 
podarilo doletieť do Mi
choacánu:

Motýle 4. generácie

1 2 3 4 5 6

3 7 12 17 21 24
 

Za každého ďalšieho motýľa 
4. generácie v Michoacánu  

si pripočítajte 2 body.

3. Pripočítajte si 1 víťazný  
bod za každú získanú kartu 
životného cyklu a prípadné 
ďalšie body pripisované na 
konci hry (napr. zo žetónov 
životného cyklu).

Víťazom hry sa stáva hráč, 
ktorý získal v priebehu všet-
kých troch ročných období 
najviac víťazných bodov.

Ak dosiahnu dvaja alebo viac 
hráčov rovnaký počet víťaz
ných bodov, rozhoduje o víťa
zovi (v tomto poradí):

1. Počet motýľov  
v Michoacáne,

2. Počet vlastnených  
žetónov kvetín,

3. Počet získaných  
kariet životného cyklu,

4. Víťazia všetci hráči s naj
väčším počtom bodov.

VO SVOJOM ŤAHU
Polož pred seba 1 kartu  
a vykonaj akciu/akcie,  
ktoré zobrazuje.

Pokiaľ s motýľom pristaneš vedľa 
symbolu glejovky (pozri str. 8), 
môžeš svoje motýle rozmnožiť.

Dober si do 2 kariet pohybu.

Poznámka: Ak držíš 2 rovnaké karty 
alebo 2 karty, ktoré umožňujú 
znovu použiť inú kartu, môžeš si 
jednu z nich či obe vymeniť.

 

Použité karty zostávajú pred tebou 
ležať až do konca ročného obdobia 
tak, aby na ne ostatní hráči videli. 
Bude tak jasné, koľko kto urobil 
ťahov a kedy dané obdobie skončí.
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