hra od Jordana & Mandy

Pravidla hry

O KVĚTECH
V Buddhově zahradě, pramatce zahrad všech,
kde klid se ujímá vlády nad světem,
uprostřed jezera v mystických lotosech
moudrost a síla a prozření kvete.
Legenda o nich však šeptem se šíří
a duše dychtivé z celého kraje
po cestách klikatých k zahradě míří
uchvátit moc, jež tu ve květech zraje.
Rozluč se, poutníče, se vším, co znáš.
Vydej se bez bázně na pochod daleký.
Najdi ty květy, kde hmyz drží stráž,
dík jejich kouzlu prý žít můžeš...

...navěky.

KOMPONENTY

• 4 hráčské balíčky:
(každý se skládá
z 31 okvětních karet)
trojlístek čtyřlístek
kosatec
pupalka
			
Každý balíček má
26 okvětních karet
s jednou ikonou strážce.

pětilístek
třešňový
květ

šestilístek sedmilístek
lilie
lotos

Každý balíček má
5 okvětních karet
se dvěma ikonami strážce.

• 20 karet
divokých květů

• 8 hmyzích strážců:
(2 na hráče)
• 4 mystičtí strážci:
(1 na hráče)
• 12 žetonů speciálních
dovedností: (4 od každé)

• 30 bodovacích žetonů
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PŘÍPRAVA
1 Vyberte si barvy a strážce:
Každý hráč si zvolí, který strážce mu bude během hry pomáhat získávat
kontrolu nad zahradou.

Žlutý
motýl

Zelená
housenka

Červená
beruška

Modrá
vážka

2 Připravte osobní balíčky okvětních karet:
• Každý hráč si vezme balíček karet, jehož rub odpovídá zvolenému
strážci, a upraví jej dle celkového počtu hráčů:
HRA VE DVOU

Použijte celé balíčky.

HRA VE TŘECH

Odstraňte z každého balíčku po jedné
kartě od každého typu květu (se 3, 4, 5, 6
i 7 lístky). Pozor, karty se dvěma ikonami
strážce musí zůstat ve hře.

HRA VE ČTYŘECH

Odstraňte z každého balíčku po dvou
kartách od každého typu květu (se 3, 4,
5, 6 i 7 lístky). Pozor, karty se dvěma
ikonami strážce musí zůstat ve hře.

• Poté každý hráč zamíchá svoje okvětní karty a položí je před sebe lícem
dolů jako svůj dobírací balíček.
3 Balíček divokých květů: Zamíchejte balíček a položte jej lícem dolů. Poté
otočte svrchní čtyři karty lícem vzhůru a položte je na dosah všem hráčům.
4 Strážci: Každému hráči dejte dva strážce v jeho barvě.
5 Mystičtí strážci: Odložte stranou všechny (stříbrné) mystické strážce.
6 Žetony speciálních dovedností: Roztřiďte dle typů na tři sloupce a odložte
stranou.
7 Bodovací žetony: Odložte stranou.
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Příprava hry pro tři hráče
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Herní oblast
lotosové zahrady
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PRŮBĚH HRY
1 Každý hráč si dobere čtyři karty svrchu svého balíčku okvětních karet.
To je jeho úvodní ruka. Každý hráč vidí všechny karty ve své ruce, ale
před ostatními je drží v tajnosti.
2 Nejnadšenější zahradník začíná, hra poté pokračuje ve směru hodinových ručiček.
3 Hráč, který je na tahu, provede dvě akce, a poté si dobere opět do čtyř
karet v ruce.
MOŽNÉ AKCE JSOU:
• Růst květů
Zahrát jednu nebo dvě okvětní karty ze své ruky na jeden květ
v zahradě.
• Výměna okvětních karet
Položit jednu nebo dvě okvětní karty ze své ruky dospodu svého
dobíracího balíčku a poté si dobrat svrchu balíčku stejný počet
karet do ruky.
• Přemístění strážce
Přemístit jednoho ze svých strážců na jakýkoli nedokončený květ
v zahradě (buď ze své osobní zásoby, nebo z jiného květu).
Ve svém tahu můžete hrát libovolné dvě akce v libovolném pořadí.
Můžete zopakovat stejný typ akce dvakrát. Není ovšem povoleno provést
v jednom tahu více než dvě akce.

Růst květů
V rámci jedné akce může hráč přiložit jednu nebo dvě okvětní karty ze své
ruky na jeden květ lotosové zahrady.
V zahradě roste pět druhů květů, z nichž každý vyžaduje k dokončení
jiný počet okvětních karet. To je znázorněno číslem v levém horním rohu
okvětní karty:
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3
4
Kosatec
Pupalka
			

5
Třešňový
květ

6
Lilie

7
Lotos

Okvětní karty přikládejte ke květům stejného
typu (tedy stejného čísla) do spirálovitého
tvaru. Když přikládáte novou okvětní kartu,
řiďte se vyznačeným okrajem na předchozí kartě,
abyste správně vytvořili zamýšlený tvar květu. Také je
potom lépe vidět, kolik karet ještě květ potřebuje k dokončení.
Při založení nového květu můžete okvětní kartu položit kamkoli do lotosové
zahrady. Nelze ovšem založit nový květ, pokud už v zahradě roste květ stejného
typu. Jinými slovy musí hráči nejprve dokončit květ, než začnou skládat nový květ
stejného typu.
V jednom květu se nikdy nemohou ocitnout okvětní karty s různými čísly.

Výměna okvětních karet
V rámci jedné akce může hráč HRÁČOVA RUKA
položit jednu nebo dvě karty ze
své ruky dospodu svého dobíracího
balíčku a poté si dobrat stejný
počet okvětních karet svrchu svého
balíčku.

VÝMĚNA DVOU KARET

Během této akce si hráč nesmí
dobírat nové karty divokých květů.
Nicméně má povoleno položit
divoké květy, které již měl v ruce,
dospodu svého dobíracího balíčku.

HRÁČOVA NOVÁ RUKA

Přemístění strážce

V rámci jedné akce může hráč přesunout jednoho ze svých strážců na
jakýkoli nedokončený květ v lotosové zahradě. Hráč může strážce přemístit
jak ze své zásoby na květ, tak z květu na jiný květ. Nemá však dovoleno
přemisťovat strážce patřící jiným hráčům.
1 Přemístit ze své zásoby na květ,
NEBO
2 přemístit z jednoho květu na jiný.

1

2

Pomocí strážců hráči získávají kontrolu nad květy lotosové zahrady.
Kontrola každého hráče nad květem je určena součtem jeho figurek strážců
na květu a ikon strážců na okvětních kartách. Když je květ dokončen, hráč
s nejvyšším součtem strážců získává odměnu.
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Dobrání karet

Doplnění ruky opět na čtyři karty
Poté, co hráč dokončí své akce, dobere si nové
karty tak, aby měl v ruce opět čtyři. Tím hráčův tah
končí. Hráč může dobírat svrchu vlastního balíčku, z karet
divokých květů, nebo z kombinace obojího. Pokud hráč po
provedení svých dvou akcí drží čtyři karty, nedobírá si nic
a pouze ukončí svůj tah.
Dobírání z vlastního balíčku
Všechny karty v hráčově balíčku mají v rohu ikonu hráčova
strážce. Většina karet má jedinou ikonu, ale některé
hráčovy karty obsahují dvě ikony. Když se určuje kontrola
nad dokončenými květy, každá jednotlivá ikona se počítá.
Dobírání z divokých květů
Krom vlastního balíčku si hráči mohou dobrat i některé ze
čtyř vystavených karet divokých květů (nelze si ale dobrat
kartu z balíčku divokých květů, který leží lícem dolů). Divoké
květy neobsahují ikony strážců – jsou neutrální.
Jakmile hráč dokončí dobírání, doplňte vystavené divoké
květy opět na čtyři karty. Pokud balíček divokých květů
dojde, hra normálně pokračuje, jen se vystavené divoké
květy dále nedoplňují.

Divoké květy

8

DOKONČENÍ KVĚTU
Jakmile se květ skládá z tolika karet, kolik je číslo na jeho kartách, je dokončen.
Květ nemůže nikdy obsahovat více karet, než je jeho požadovaný počet.
Určení kontroly
Jakmile je květ dokončen, hráči určí, kdo má nad ním kontrolu. Každý hráč
si sečte svoje strážce na daném květu, a to jak ikony na kartách, tak figurky
strážců zde umístěné. Hráč s nejvyšším součtem strážců má na výběr získat:
• bodovací žeton, který má na konci hry hodnotu 5 bodů,
NEBO
• žeton speciální dovednosti, kterou bude moct využívat do konce hry.
V případě shody v nejvyšším součtu získává každý remizující hráč právo tohoto
výběru sám za sebe (v pořadí tahu počínaje hráčem, který dokončil květ).
Utržení květu
Hráč, který ke květu položil poslední okvětní kartu a tím jej dokončil, si vezme
k sobě všechny karty, z nichž se květ skládal, a položí je do své bodovací
hromádky lícem vzhůru. Na konci hry každá z těchto karet přináší jeden vítězný
bod.
Návrat strážců
Všechny figurky strážců z utrženého květu se vrátí do osobní zásoby patřičných
hráčů.

Příklad: Veronika (modrá vážka)
umístila poslední okvětní
kartu a dokončila lotos, takže
si všech sedm karet vezme,
čímž získá 7 vítězných bodů.
Bára (červená beruška) má nad
květem kontrolu – má součet
strážců 5, zatímco Veronika
pouze 4 – a má tedy možnost
vybrat si mezi bodovacím
žetonem a žetonem dovednosti.
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SPECIÁLNÍ DOVEDNOSTI
Hráč, který má kontrolu nad právě dokončeným květem,
si může vybrat buď bodovací žeton o hodnotě 5 bodů,
nebo žeton speciální dovednosti, který mu po zbytek partie
poskytuje novou dovednost. Ve hře jsou tři druhy speciálních
dovedností. Hráč, který se rozhodl získat dovednost, si vezme
odpovídající žeton a položí jej vedle svého dobíracího balíčku
jako připomínku, že tuto dovednost může využívat.
Každý hráč může získat každou dovednost pouze
jednou. Pokud již některý hráč shromáždil
všechny tři speciální dovednosti, jako další
odměny může získávat pouze bodovací žetony.

Mystický strážce
Hráč získá (stříbrného) mystického
strážce odpovídajícího jeho vlastním strážcům
a může jej používat při akci „přemístění strážce“. Při
určování kontroly nad květem se mystický strážce
počítá za dva.
Cesta prozření
Hráč ovládající Cestu prozření může v ruce držet
pět okvětních karet namísto čtyř. Na konci svého
tahu si tedy má dobrat do pěti karet. Stále si může
dobírat ze svého balíčku, z karet divokých květů,
nebo z kombinace obojího. Pokud hráč získá tuto
schopnost mimo svůj tah, nedobírá si kartu ihned,
ale až na konci svého příštího tahu.
Bujný růst
V rámci jedné akce „růst květů“ může hráč ovládající
Bujný růst hrát neomezený počet okvětních karet,
namísto obvyklého limitu nejvýše dvou. Stále to musí
být karty o stejném čísle, musí je přikládat k jednomu
květu lotosové zahrady a nesmí překročit počet karet,
který daný květ potřebuje k dokončení.

PŘÍKLAD HERNÍHO KOLA
Bára

(Červená beruška)
První akce: Přemístění strážce
Bára přemístí jednoho strážce ze své
zásoby na kosatec v lotosové zahradě.
Bářina ruka

Druhá akce: Růst květů
Bára zahraje dvě okvětní karty s číslem
3 ze své ruky na kosatec, čímž jej
dokončí. Jedna ze zahraných karet má
2 ikony berušky, druhá je z balíčku
divokých květů, tedy bez ikony.

Veronika

Bára
Herní oblast
lotosové zahrady

Monika

Výsledek: Bára dokončila trojlístek kosatce a díky
nejvyššímu součtu strážců má nad ním i kontrolu.
Může si vybrat mezi bodovacím žetonem a žetonem
speciální dovednosti, a také si položí všechny tři karty
do své bodovací hromádky. Bára i Veronika si vezmou
své figurky strážců zpět do osobní zásoby.
Bára si dobere dvě nové karty a ukončí svůj tah.

Veronika

(Modrá vážka)
První akce: Výměna okvětních karet
Veronika položí dvě karty z ruky dospodu svého balíčku a dobere si svrchu
svého balíčku dvě nové.

Druhá akce: Růst květů
Veronika používá svou dovednost
Bujný růst, aby zahrála tři karty
pětilístku z ruky, čímž dokončí třešňový květ. Dvě z nich mají ikonu
modrého strážce.

(viz diagram na následující straně)

Bára

Veronika

Herní oblast
lotosové zahrady

Monika
Verčina ruka
Výsledek: Veronika dokončila pětilistý třešňový květ
a ponechá si jeho pět karet ve své bodovací hromádce.
Nejvyšší součet strážců na něm má však žlutá Monika,
čímž má na výběr získat bodovací žeton, nebo žeton
speciální dovednosti. Monika i Bára si vezmou zpět své
strážce. Veronika si dobere tři karty a ukončí svůj tah.

Monika

(Žlutý motýl)
První akce: Růst květů
Monika zahraje z ruky dvě okvětní
karty s číslem 6 (obě mají po jedné
ikoně strážce).
Bára

Druhá akce: Růst květů
Monika zahraje z ruky jednu kartu
s číslem 6, čímž dokončí květ (tato
karta nemá ikonu strážce, protože
pochází z balíčku divokých květů).
Veronika

Herní oblast
lotosové zahrady

Monika

Moničina ruka
Výsledek: Monika dokončila šestilistou lilii a všech šest karet
si ponechá ve své bodovací hromádce. Má také nejvyšší
součet strážců (protože její mystický strážce se počítá za dva),
díky čemuž si může vybrat, zda získá bodovací žeton, nebo
žeton speciální dovednosti. Všechny tři hráčky si vezmou
figurky svých strážců do svých osobních zásob. Monika si
dobere 3 nové okvětní karty, čímž ukončí svůj tah.

KONEC HRY
Jakmile si některý hráč dobere do ruky poslední okvětní kartu ze svého
balíčku, spouští se poslední kolo hry. Všichni hráči mají ještě jeden tah,
včetně toho, který spustil poslední kolo. Je tedy možné, že tento hráč
bude začínat svůj poslední tah s méně než čtyřmi kartami v ruce.
Jakmile všichni hráči odehrají svůj poslední tah, nedokončené květy lotosové zahrady připadnou hráčům, kteří nad nimi mají kontrolu. U každého
květu sečtěte strážce (ikony i figurky) – hráč s nejvyšším součtem si přidá
všechny karty daného květu do svojí bodovací hromádky (nedostává však
bodovací žeton). V případě shodného nejvyššího součtu strážců rozdělte
karty nedokončeného květu rovnoměrně mezi všechny remizující hráče,
případné zbylé karty vyřaďte ze hry. Tento způsob vyhodnocování se
týká pouze konce partie (na str. 9 je popsáno vyhodnocování remíz během
hry).
Veronika (modrá vážka) má na tomto květu
celkem 3 strážce (mystický strážce se počítá
za dva), zatímco Bára (červená beruška)
pouze 2 (oba jako ikony na kartách).
Veronika (modrá) si tedy ponechá obě
okvětní karty, čímž získá dva vítězné body.

Bára (červená beruška) a Monika (žlutý
motýl) remizují v nejvyšším součtu
– obě mají na květu dva strážce. Obě
hráčky si do své bodovací hromádky
vezmou po jedné kartě, zatímco třetí
okvětní karta vypadává ze hry.

Všechny tři hráčky remizují v součtu strážců
– každá zde má jednoho. Protože nelze rozdělit dvě karty rovnoměrně mezi tři hráče,
obě karty vypadávají ze hry.

BODOVÁNÍ
Každý hráč odloží karty, které má v závěru hry v ruce,
zpět na svůj dobírací balíček. Karty v dobíracích balíčcích
nepřináší vítězné body, ale využívají se jako rozhodující
faktor v případě bodové remízy.
Každý hráč si sečte bodovací žetony a okvětní karty,
které během hry shromáždil do bodovací hromádky.
Čísla na okvětních kartách a počet ikon strážců
již v tuto chvíli nemají význam.
Okvětní karty = 1 bod za každou
Bodovací žetony = 5 bodů za každý
Hráč s nejvíce body vítězí!
V případě bodové remízy vítězí z remizujících ten hráč, kterému zbylo
nejvíce karet v jeho dobíracím balíčku.

Bára

Veronika

Monika

25 okvětních
karet = 25 bodů

11 okvětních karet
= 11 bodů

21 okvětní karta
= 21 bod

4 bodovací žetony
= 20 bodů

6 bodovacích
žetonů = 30 bodů

3 bodovací žetony
= 15 bodů

Bářin součet
= 45 bodů

Veroničin součet
= 41 bod

Moničin součet
= 36 bodů

Bára vítězí!

VARIANTY
Zapovězené dovednosti

Během přípravy hry položte na stůl od každé speciální dovednosti pouze tolik
žetonů, kolik hraje hráčů, mínus jeden. Zbylé žetony dovedností dejte do krabice.
V této variantě je tedy každá jednotlivá dovednost zapovězena poslednímu hráči,
který ji ještě nezískal. To může přidat na soutěživosti mezi hráči.

Rodinná varianta

Zkuste rodinnou verzi Lotosu určenou pro 4 hráče. Připravte hru standardně dle
strany 3, přičemž si každý hráč zvolí svoji barvu strážců.
Poté ustanovte dva týmy po dvou hráčích a ujistěte se, že všichni vědí, kdo s kým
hraje. Partneři by měli sedět naproti sobě, aby se týmy střídaly po tazích.
Celá hra probíhá normálně až po závěrečné bodování. V něm si hráči jednoho
týmu sečtou vítězné body mezi sebou. Vyhrává tým s vyšším součtem skóre
obou hráčů.
Hana
Příklad: Bára
a Veronika jsou
partnerky, proti
nim hraje tým
Hana a Monika.

Bára

Veronika
Herní oblast
lotosové zahrady

Monika
Poznámka:
• Při určování kontroly nad květem hráči jednoho týmu NESČÍTAJÍ strážce mezi sebou
navzájem. Každý hráč se stále počítá zvlášť.
• Hráči NEMOHOU využívat speciální dovednost svého týmového partnera.
• Hráči jednoho týmu by měli hledat způsob, jak si navzájem vypomáhat, aniž by dávali
soupeřům příliš najevo svou příští strategii.
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