
DUST IN THE WINGS 
Úvod 
Před vámi leží krásná louka plná květin a motýlů. S fotoaparátem v ruce začínáte hledat místa, 

kde se slétají motýli, v naději, že vytvoříte ten nejpodmanivější obraz! 

 

Komponenty 

 
31 karet motýlích hejn 

 

 
24 karet tvarů 

 
48 motýlů ve 3 barvách 

– 16 červených, 16 modrých a 16 žlutých 
 

 
36 bodovacích krystalů 

- 24 černých 1bodových krystalů, 
- 12 bílých 2bodových krystalů 

-  

 
1 plátěný pytlík a 1 hrací deska 

 



 

Cíl hry 
Dovedně uspořádejte motýly a vytvořte ty nejvíce ohromující fotografie, abyste na konci dosáhli co 

nejvyššího skóre. Ve svém tahu vyberete jednu skupinu motýlů a rozptylte je v souvislé linii kolem 

na hrací desce, což vám umožní skórovat buď kartu motýlích hejn nebo kartu tvarů. 

Jakmile jsou všechny bodovací krystaly rozebrané, spočítejte skóre a uvidíte, čí fotografie jsou 

nejkrásnější – ten bude vítězem hry! 

 

Louka 
Louka je hlavní oblastí herní desky a je rozdělena na 25 jednotlivých čtverců, uspořádaných do 

mřížky 5 × 5. Každý čtverec obsahuje jednu nebo více květin. Na květinách záleží jen během 

přípravy hry. Všech 25 čtverců se během hry považuje za louku. 

 
 

Příprava hry 
1. Umístěte herní desku doprostřed stolu. 

2. Vložte všechny motýly do látkového pytlíku. 

Náhodně vybírejte motýly z pytlíku a umístěte 

jednoho na každou květinu na louce. 

3. Zamíchejte karty motýlích hejn a položte lícem 

dolů na vymezené místo na hrací desce. 

Stejným způsobem zamíchejte a umístěte 

balíček karet tvarů.  

4. Z každého balíčku otočte 3 karty lícem nahoru a 

umístěte je na vyznačená pole na hrací desce.  

 

 

 



5. Připravte bodovací krystaly: 

a. Při hře 2 hráčů: umístěte do plátěného 

pytlíku 16 černých a 8 bílých bodovacích 

krystalů. 

b. Při hře 3-4 hráčů: umístěte do plátěného 

pytlíku všech 36 bodovacích krystalů (24 

černých a 12 bílých). 

 

6. Vylosujte náhodně 3 bodovací krystaly a umístěte je na každou lícem nahoru otočenou 

kartu motýlích hejn (na karty tvarů žádné krystaly neumísťujte). 

7. Hráč, který naposledy navštívil motýlárium se stává začínajícím hráčem. Alternativně 

určete prvního hráče dle vlastního výběru. 

 

Tahy hráčů: 
Každé kolo hráče se skládá přesně ze 3 kroků: Rozptyl, bodování a obnova. 

 

Krok 1 – Rozptyl 

 
Vyberte si jeden dílek louky a vezměte všechny motýly z toho prostoru. Jeden po druhém musí být 

tito motýli rozptýleni na sousedící políčka. Prvního motýla umístíte na pole, které sousedí s polem, 

ze kterého jste motýli vzali. Druhého motýla umístěte na pole sousedící s polem, na které jste 

umístili prvního motýla.  

Motýly musíte umisťovat po jednom a řídit se těmito jednoduchými pravidly: 

• Motýla nikdy nesmíte umístit na pole, které sousedí šikmo jen přes roh (je povoleno pouze 

ortogonální umístění). 

• Nikdy se při umisťování motýla nesmíte vrátit na poslední místo umisťování. Jinými slovy, 

umístění tam a zpět mezi dvěma dílky louky nejsou povoleny. Můžete se však případně 

vrátit do předchozího prostoru, pokud jste mezi tím udělali další povolené umístění. 

 

POZNÁMKA:  

V každém prostoru louky může být během hry umístěn libovolný počet motýlků. Květiny jsou 

důležité jen při rozmisťování v úvodu hry.  

 

Cílem je umístit posledního motýla ve svém tahu do prostoru louky tak, aby prostor splňoval 

požadavky karet motýlích hejn nebo karet tvarů.  

 

 

 

 

 

 



Krok 2 – bodování  

 

Aby hráč splnil požadavky karty motýlích hejn, 
místo na louce, kam jste umístili posledního 
motýla, musí obsahovat přesný počet a typy 
motýlů, jako je vyobrazeno na kartě. 
 

 
 

 

 
 
 
Celkový počet motýlů 
na všech dílcích louky 
ve skupině musí být 
rovna nebo menší než 
4. 
 
 
 
 
Celkový počet motýlů 
na všech dílcích louky 
ve skupině musí být 
rovna nebo větší než 
21. 
 
 
 
 
 
Každý dílek louky ve 
skupině musí 
obsahovat stejný počet 
motýlů (minimálně 1) 
 

Ke splnění požadavků na kartě tvarů, místo na 
louce, kam jste umístili posledního motýla, 
musí být 
součástí skupiny prostorů, které: 

• se shoduje tvarem a velikostí 
zobrazenými na kartě. 

>> Tvary může být otočený i převráceny podle 
potřeby tak, aby odpovídaly tvaru na kartě. 

• obsahují řadu motýlů tak, jak je 
uvedeno na kartě.  

 

 
  

 

Pokud jste úspěšně splnili požadavky karty motýlích hejn nebo karty tvarů, vezměte kartu a 

položte ji před sebe spolu se všemi bodovacími krystaly z karty (pokud tam jsou umístěny). 

 

POZNÁMKA:  

I když se vám podařilo splnit požadavky více karet, můžete v každém tahu bodovat jen jednu kartu. 

V takovém případě si musíte vybrat jednu kartu, kterou chcete bodovat.   

 

 

 

 



Krok 3 – Obnova 

Vytáhněte novou kartu z horní části příslušného balíčku a doložte kartu na místo té, kterou jste 

bodovali (pokud existuje).  

Každou kartu motýlích hejn, která obsahuje 3 bodovací krystaly, nyní zahoďte a umístěte 3 

bodovací krystaly z odhozené karty zpět do pytlíku a vytáhněte novou kartu z horní části balíčku 

karet motýlích hejn jako náhradu.  

Pokud dobírací balíček došel, zamíchejte hromadu (odhazovací balíček) a vytvořte nový balíček. 

Pokud dojde balíček tvarů, jednoduše pokračujte ve hře bez přidávání nových karet tvarů. 

Nakonec vytáhněte z pytlíku 3 náhodné bodovací krystaly a položte jeden na každou kartu motýlích 

hejn. Na kartách tedy mohou ležet 1-3 krystaly. Pokud nemůžete vytáhnout kompletní sadu 3 

krystalů, vytáhněte jich co nejvíce a můžete začít jejich umístěním na karty bez bodovacích 

krystalů. 

Na řadě je hráč po levici začínajícího hráče a pokračujte ve směru chodu hodinových ručiček.  

 

Konec hry 
Jakmile je látkový pytlík prázdný, je na řadě další hráč. Jedná se o poslední tah ve hře. Poté každý 

hráč spočítá své závěrečné skóre takto: 

• Každá složená karta má určitý počet bodů, který je uveden na kartě.  

• Každý černý skórující krystal má hodnotu 1 bod a každý bílý skórující krystal má hodnotu 

2 body. 

 

 
 

Hráč s největším počtem bodů je vítězem! 
 

Pokud je remíza, ten z hráčů, který má nejvíce bílých bodovacích krystalů vyhrává. Pokud stále 

existuje remíza, vítězem je hráč, který má nejméně karet motýlích hejn. Pokud i nadále existuje 

remíza, hráči se radují ze společného vítězství a slíbí si, že už nikdy podobnou remízu nepřipustí.  

 

 


