
Každý dobrý čaroděj ví, že nejlepší přísady do lektvarů jsou ty čerstvě sklizené 
z vlastní zahrádky. Potíž je v tom, že ne každý si ji může dovolit. V tomhle kraji je jen 
jeden malinký kousek dostatečně úrodné půdy na pěstování čarovných rostlin. A tak 
se všichni čarodějové shodli, že zde založí „sdílenou“ zahrádku. Ale vy už začínáte 
osnovat plán! Vyšlete své věrné víly, aby pronikly do zahrádky a zabraly pro vás co 
nejvíce sazenic s nadpřirozenými schopnostmi. Až zahrádka vykvete, budete mít ty 

nejúrodnější záhonky jen a jen pro sebe! 
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Ve hře Válka květů budete všichni budovat sdílenou zahrádku plnou čarovných rostlin. Budete do ní přidávat 
sazenice a rozhodovat, zda je necháte klíčit, nebo růst. Rozšiřujte okraje zahrádky, sbírejte čarovné drahokamy 
a vysílejte do zahrádky své víly, aby pro vás ovládly co nejcennější záhonky. 

Na konci hry získáte body za nasbírané drahokamy a  zvláštní bodovací podmínky rostlin. Především ale získáte 
body za ovládané záhonky! Větší záhonky jsou hodnotnější. Pokud ovládáte nejvíce sazenic v záhonku, ovládáte celý 
záhonek. V případě shody má přednost sazenice s nižším číslem. Čaroděj s nejvyšším počtem bodů se stane vítězem!

Jste čaroděj

Jak vyhrát

Hrajete s dětmi? Hrajete úplně poprvé? V tom případě vyzkoušejte výukový mód, který najdete na zadní straně 
pravidel. Nejprve si přečtěte celá pravidla (není jich moc) a poté proveďte změny navrhované ve výukovém módu. 
Díky tomu se pohodlně a snadno seznámíte se základními principy hry a v dalších partiích můžete směle a beze 
zmatků přejít k plnohodnotným pravidlům!

Výukový mód

Pravidla sólové  
hry najdete  

na samostatném  
listu. 

!



Smrtobýl

RůstKlíčení

Toxické výpary smrtobýlu z něho činí velice náročnou rostlinu i pro zkušené 
zahrádkáře. Ale čarodějové si smrtobýlu cení pro jeho jedinečné vlastnosti 
odpuzování a urychlené hniloby. 

Ze sazenice sousedící s právě rostoucím 
smrtobýlem (nebo z rostoucího smrtobýlu 
samotného) přesuň 1 vílu na sousedící sazenici. 

Ze záhonku sousedícího s čarodějem přesuň 
1 vílu na sousedící sazenici. Poté získej  
1 drahokam za každou vílu, která je nyní na 
této nové sazenici (tzn. na té, kam se víla 
přesunula).

Mednice

RůstKlíčení 

Z listů mednice odkapává slaďoučký a osvěžující nektar, který víly naprosto 
zbožňují. Navíc se tato sladká pochoutka používá pro přípravu řady léčivých 
a vyvolávacích kouzel. 

Přidej 1 vílu na každou sazenici sousedící 
s čarodějem, na které je 0 víl nebo 1 víla.

Přidej 2 víly na každou sazenici sousedící 
s čarodějem, na které je 0 víl nebo 1 víla. 

Podlezník

RůstKlíčení

Na první pohled vypadá jako malá rostlinka, ale kořeny podlezníku sahají 
neskutečně hluboko pod zem. Kořeny se hodí do cestovních kouzel a kouzel 
povzbuzujících ducha. 

Přidej 1 vílu na 1 sazenici, která je v rovné 
řadě sazenic vedoucí od čaroděje.

Přidej 2 víly na 1 sazenici, která je v rovné  
řadě sazenic vedoucí od čaroděje. Poté přidej 
1 vílu na jinou sazenici, která je také v rovné 
řadě sazenic vedoucí od čaroděje. Obě sazenice 
mohou být ve stejné řadě. 

Hvězdonoska

RůstKlíčení

Hvězdonosky reagují na přítomnost okolních víl a jejich pyl po chvíli krystalizuje 
na drahokamy. Okvětní lístky hvězdonosky zvyšují sílu jakéhokoli lektvaru. 

Získej 1 drahokam za každou sazenici sousedící 
s čarodějem, na které je alespoň 1 víla. 

Získej 1 drahokam, plus 1 drahokam navíc 
za každou vílu na sazenicích sousedících 
s čarodějem. 

Hořidřev

RůstKlíčení

Z kůry hořidřevu se odlupují plamínky čarovné energie a usedají na okolní rostliny. 
Namísto šíření požáru se energie mění do krystalické podoby. Kůra hořidřevu 
připomíná papír a je ceněná pro zvýšenou sílu zaříkadel, které jsou na ni sepsány. 

Přidej 2 drahokamy na 1 sazenici sousedící 
s právě rostoucím hořidřevem. 

Přidej 1 vílu a 5 drahokamů na 1 sazenici 
sousedící s čarodějem. 

Polapené víly: Polapené víly ponechte poblíž své zásoby víl.  Konec hry: Po bodování 
záhonků musíte odkoupit své polapené víly od protihráčů. Za každou svoji vílu musíte  
zaplatit danému protihráči 1 drahokam ze své zásoby. 

Žravjej

RůstKlíčení

Kolem sazenice žravjeje se musí mít víly na pozoru. Přestože jde o nebezpečnou 
rostlinu, pro její čelisti se vyplatí riskovat pár kousanců. Jsou totiž dokonalým 
zesilovačem přirozených efektů každého kouzla. 

Polap 1 osamělou cizí vílu ze sazenice 
sousedící s právě rostoucí žravjejí. 

Polap 1 cizí vílu z libovolného záhonku 
sousedícího s čarodějem. Poté přidej 1 vílu  
na libovolnou sazenici v tom samém 
záhonku. 

Polapené víly: Polapené víly ponechte poblíž své zásoby víl. Konec hry: Po bodování 
záhonků musíte odkoupit své polapené víly od protihráčů. Za každou svoji vílu musíte zaplatit 
danému protihráči 1 drahokam ze své zásoby. 

Chňapjej

RůstKlíčení

Velice citlivé kořínky chňapjeje fungují jako nášlapný mechanismus.  
Na kohokoli, kdo se byť jen okrajem oděvu otře o kořínek, se snese doširoka 
rozevřený zubatý květ. Šťáva ze stonku se hodí jako inkoust pro sepisování 
varovných zaříkadel a strážných čar. 

Polap 1 osamělou cizí vílu z libovolné 
sazenice stejného druhu, jako má sazenice 
s čarodějem.

Vyber druh sazenice, který sousedí  
s čarodějem. Polap 1 cizí vílu z jakékoli 
sazenice tohoto druhu. Poté přidej 1 vílu  
na libovolnou sazenici tohoto druhu. 
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Vyberte 5 rostlin, které ve hře použijete (nebo ná-
hodně vytáhněte 5 karet rostlin). 

Karty těchto rostlin umístěte na stůl a  utvořte 
z nich sloupec.

Karty vyskládejte do sloupce v pořadí podle 
času provedení schopnosti.

 Ranní rostliny nahoru.
 Polední rostliny doprostřed.
 Večerní rostliny dolů. 

Pokud má více karet stejný čas provedení 
schopnosti, jejich vzájemné pořadí v rámci to-
hoto času by mělo být náhodné. 

Nyní můžete začít! 

Z krabice vezměte 5 odpovídajících druhů sazenic 
(tzn. ty destičky sazenic, které jsou na kartách ve 
sloupci karet). 

Pokud hrají pouze 2 hráči, odeberte od každého 
druhu sazenice s čísly 7 a 8. Vraťte je do krabice. 

Pokud hraje 5 hráčů, vytáhněte z pytlíku 2 sazeni-
ce navíc a umístěte je také do zahradnictví. V za-
hradnictví tedy bude 5 sazenic. 

Pokud hrají pouze 3 hráči, odeberte od každého 
druhu sazenici s číslem 8. Vraťte je do krabice.

Každý druh sazenice má jednu základní a jednu alternativní 
kartu rostliny. Během několika prvních partií ponechte 
alternativní karty v krabici. Jsou o něco složitější než základní 
karty. Alternativní karty poznáte podle tmavého ohraničení 
schopnosti a symbolu alternativy u názvu. 

Až budete mít pocit, že jste připraveni na složitější rostliny, 
přečtěte si sekci Alternativní rostliny na str. 7. 

Založte zahrádku: z pěti sazenic vytvořte útvar vyob-
razený na nákresu níže. Od každého druhu použijte 
1 sazenici, a to sice tu s nejvyšším číslem (například 
při hře 3 hráčů použijete sazenice s číslem 7). Musíte 
dodržet tvar vyobrazený níže, ale rozmístění sazenic 
v rámci tvaru může být libovolné. Ponechte kolem za-
hrádky dostatek místa, aby se měla kam rozrůstat!

Počínaje začínajícím hráčem a  poté dál v  pořadí po 
směru hodinových ručiček si každý hráč vytáhne 
z pytlíku 2 sazenice. Tyto sazenice má hráč v „ruce“ 
(může je ovšem nechat položené před sebou na stole). 
Sazenice v ruce nesmíte schovávat ani zatajovat před 
ostatními hráči. Pokud vytáhnete 2 sazenice stejného 
druhu, smíte 1 sazenici ze své ruky vyměnit za 1 sa-
zenici ze zahradnictví. 

Zbytek sazenic vložte do pytlíku a dobře promíchejte. 
Z pytlíku vytáhněte 3 sazenice a umístěte je na stůl. 
Tyto sazenice tvoří takzvané zahradnictví. 

Každý hráč si vybere barvu a vezme si 20 víl v  této 
barvě. Pokud hráči chtějí, mohou si vzít také přehle-
dové listy. Náhodně vyberte začínajícího hráče a dej-
te mu figurku čaroděje. 

Z drahokamů utvořte společnou zásobu. 

64 destiček sazenic 

100 víl 1 figurka 
čaroděje 

8 karet rostlin

8 alternativních karet rostlin

5 přehledových 
listů

80 žetonů  
drahokamů

1 pytlík

8 pro každou rostlinu, očíslované 1 až 8

20 pro každého hráče 
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S různými hodnotami

Herní materiál Příprava hry

Získáte body za následující kategorie. Body počítejte pomocí 
drahokamů. Každý drahokam má hodnotu 1 bodu. 
1. Drahokamy získané během hry. 
2. Některé druhy rostlin mají speciální podmínky bodování.
3. Získejte drahokamy ležící na sazenicích, které ovládáte.
4. Rozdělte body za každý záhonek podle tabulky napravo. 

Ovládání záhonku záleží na tom, kdo v daném záhonku 
ovládá více sazenic. Pokud nastane shoda, je rozhodnuta 
ve prospěch toho hráče, který v záhonku ovládá sazenici 
s nižším číslem. 

Hráč s nejvyšším počtem bodů vyhrává! Pokud nastane shoda, 
je rozhodnuta ve prospěch toho hráče, který má v zahrádce více 
víl. Pokud shoda trvá, hráči vítězství sdílí. 

Vyber rovnou řadu sazenic vedoucí 
od čaroděje. Na každou z prvních  
3 sazenic v této řadě smíš přidat  
2 víly, pokud je na dané sazenici  
0 víl nebo 1 víla. 

Vyber 1 druh sazenice, který 
sousedí s čarodějem. Přidej celkem 
3 víly (libovolně rozdělené) na 
jakékoli sazenice tohoto druhu. 

Odstraň 1 cizí vílu z každé sazenice 
sousedící s čarodějem. Poté přidej  
1 drahokam na každou sazenici, 
která je po odstranění 1 víly prázdná. 
Poté přidej 2 víly (libovolně rozdělené) 
na sazenice sousedící s čarodějem. 

Získej 1 drahokam za každé volné 
místo sousedící s čarodějem. 

Vyber 2 různé sazenice v záhon-
cích sousedících s čarodějem.  
Na obě tyto sazenice přidej  
3 drahokamy. Poté přidej  
1 vílu na 1 z těchto sazenic. 

Vyber druh sazenice, který sousedí 
s čarodějem. Polap 1 cizí vílu z ja-
kékoli sazenice tohoto druhu. Poté 
přidej 1 vílu na libovolnou sazenici 
tohoto druhu. 

Z 1 sazenice sousedící s čarodějem 
přesuň 1 nebo 2 víly přímo na 
sazenici s čarodějem. Poté přidej  
1 vílu na sazenici, ze které byly  
víly přesunuty. 

Odstraň ze zahrádky 1 libovolnou 
uvolněnou prázdnou sazenici a vez-
mi si ji do ruky. Ve svém příštím 
tahu nejprve přidáš* do zahrádky 
jednu ze svých tří sazenic. Teprve 
poté provedeš obvyklé kroky tahu. 
*Tuto sazenici skutečně pouze přidáš. 
Neumístíš na ni bonusovou vílu a nesmíš 
aktivovat klíčení ani růst. 

Vyber rovnou řadu sazenic vedoucí 
od čaroděje. Na každou z prvních  
3 sazenic v této řadě smíš přidat  
1 vílu, pokud je na dané sazenici  
0 víl nebo 1 víla. 

Přidej 1 vílu na libovolnou sazenici 
stejného druhu, jako má sazenice 
s čarodějem (nesmíš vílu přidat přímo 
na sazenici s čarodějem)

Odstraň 1 osamělou cizí vílu  
z 1 sazenice sousedící s právě 
rostoucím rdousivcem. Pokud je tato 
sazenice po odstranění víly prázdná, 
přidej na ni 1 drahokam.

Získej 1 drahokam za každé volné 
místo sousedící s právě rostoucí 
pýřikvětkou. 

Na každou sazenici sousedící  
s právě rostoucím jiskřidřevem,  
na které není žádná cizí víla, přidej  
1 drahokam.   

Polap 1 osamělou cizí vílu z libovolné 
sazenice stejného druhu, jako má 
sazenice s čarodějem.

Z 1 sazenice sousedící s právě 
rostoucím šerobýlem přesuň 
1 osamělou vílu přímo na právě 
rostoucí šerobýl. 

Vyměň 1 uvolněnou sazenici v za-
hrádce (nesmí sousedit s čarodějem)  
za sazenici ze své ruky. Vše, co bylo  
na staré sazenici, se přesune na  
novou sazenici. 

Velikost 
záhonku

1 sazenice
2 sazenice
3 sazenice
4 sazenice
5 sazenic
6 sazenic
7 sazenic

1. 
místo

1
3
5
7
9

11
13
15

2. 
místo

× ×
×1

2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1

Sosnice

ALTERNATIVNÍ 
ROSTLINY 

Rozlezník

Rdousivec

Pýřikvětka

Jiskřidřev

SCHOPNOST 
KLÍČENÍ

SCHOPNOST 
RŮSTU

KONEC HRY: Ještě před bodováním záhonků získáte body za ovládané 
pýřikvětky. Každá vaše sazenice pýřikvětky vám přinese tolik bodů, kolik sazenic 
se nachází na nejkratší trase mezi touto sazenicí pýřikvětky a nejbližší další. 

Polapené víly: Polapené víly ponechte poblíž své zásoby víl.  
Konec hry: Po bodování záhonků musíte odkoupit své polapené víly  
od protihráčů. Za každou svoji vílu musíte zaplatit danému protihráči  
1 drahokam ze své zásoby. 

Konec hry: Po bodování záhonků ztratí každý hráč 1 bod za každou vílu, 
kterou má na jakékoli sazenici šerobýlu. 

BODOVÁNÍ

Chňapjej

Šerobýl

Vzletolusky

8 sazenic

Všichni 
ostatní

1

2

3

Přidej 2 víly na každou sazenici 
sousedící s čarodějem, na které  

je 0 víl nebo 1 víla. 

Přidej 2 víly na 1 sazenici, která  

je v rovné řadě sazenic vedoucí od 

čaroděje. Poté přidej 1 vílu na jinou 

sazenici, která je také v rovné řadě 

sazenic vedoucí od čaroděje. Obě 

sazenice mohou být ve stejné řadě. 
Přidej 3 víly na 1 sazenici 

sousedící s čarodějem.

Získej 1 drahokam, plus  
1 drahokam navíc za každou 

vílu na sazenicích sousedících 
s čarodějem. 

Přidej 1 vílu a 5 drahokamů na  
1 sazenici sousedící s čarodějem. 

Polap 1 cizí vílu z libovolného 
záhonku sousedícího s čarodějem. 

Poté přidej 1 vílu na libovolnou 
sazenici v tom samém záhonku. 

Ze záhonku sousedícího s čaro-
dějem přesuň 1 vílu na sousedící 

sazenici. Poté získej 1 drahokam  

za každou vílu, která je nyní na 
této nové sazenici (tzn. na té,  

kam se víla přesunula).Přesuň 1 libovolnou uvolněnou 
sazenici (kromě sazenice s čaro-

dějem) na libovolné volné místo. 

Z přesouvané sazenice odstraň  
všechny cizí víly. Za každou  

takto odstraněnou vílu získej  
1 drahokam. 

Přidej 1 vílu na každou sazenici 
sousedící s čarodějem, na které  

je 0 víl nebo 1 víla.

Přidej 1 vílu na 1 sazenici, která  
je v rovné řadě sazenic vedoucí  

od čaroděje.

Přidej 1 vílu přímo na sazenici 
s čarodějem. 

Získej 1 drahokam za každou 
sazenici sousedící s čarodějem,  

na které je alespoň 1 víla. 

Přidej 2 drahokamy na 1 sazenici 

sousedící s právě rostoucím 
hořidřevem. 

Polap 1 osamělou cizí vílu ze sazenice 

sousedící s právě rostoucí žravjejí. 

Ze sazenice sousedící s právě rostou-

cím smrtobýlem (nebo z rostoucího 

smrtobýlu samotného) přesuň 1 vílu 

na sousedící sazenici. 

Na právě rostoucí fazoletku přidej  

1 vílu. Poté vyber 1 uvolněnou saze-

nici (nesmí jít o sazenici s čarodějem 

nebo o sazenici sousedící s čarodějem)

a přesuň ji (spolu se vším, co na ní 

je) na libovolné volné místo, které 

nesousedí s čarodějem.
Střídejte se na tahu po směru hodinových ručiček. Když jsi na tahu:

Jakmile je pytlík prázdný, každý hráč odehraje ještě jeden poslední tah. Poté hra končí (každému hráči zbyde 

1 sazenice v ruce). Za každou tvoji vílu, která je odstraněna po tvém posledním tahu, získáš 2 drahokamy. 

Poté následuje bodování (na opačné straně).

Zasaď do zahrádky 1 sazenici ze své ruky. Umísti na ni čaroděje (většina sazenic ti dovolí přidat bonu-

sovou vílu , některé ne ). 
Vyber si, zda aktivuješ schopnost klíčení sazenice s čarodějem, nebo zda aktivuješ schopnost růstu všech 

sazenic, které sousedí se sazenicí s čarodějem.

• Pokud aktivuješ růst sazenic různého druhu, aktivuj je v pořadí dle sloupce karet rostlin, odshora dolů.

• Na každé sazenici smí být pouze víly jednoho hráče. Přidání nebo přesun víly na sazenici s cizí vílou 

pouze odstraní cizí vílu (čímž přijdeš o právě přidávanou vílu, popř. odstraníš přesouvanou vílu). 

Předej čaroděje dalšímu hráči po směru hodinových ručiček a vytáhni z pytlíku novou sazenici, kterou 

si vezmeš do ruky (pokud vytáhneš stejnou sazenici, jako máš v  ruce, smíš jednu z  nich vyměnit za 

sazenici ze zahradnictví). 

Polapené víly: Polapené víly ponechte poblíž své zásoby víl.  

Konec hry: Po bodování záhonků musíte odkoupit své polapené víly  

od protihráčů. Za každou svoji vílu musíte zaplatit danému protihráči  

1 drahokam ze své zásoby. 

Konec hry: Ještě před bodováním záhonků získáte body za ovládané sazenice fazoletek. Každá sazenice 

fazoletek vám přinese 1 bod za každý druh sazenice (včetně fazoletek), se kterým sousedí.

Mednice

Podlezník

Svízlivec

Hvězdonoska

Hořidřev

Žravjej

Smrtobýl

Fazoletky

SCHOPNOST  KLÍČENÍ SCHOPNOST  RŮSTU

PRŮBĚH HRY

Přestože jakýchkoli 5 rostlin vytvoří zají-
mavé a zábavné herní situace, pokud po-
užijete alespoň 2 ranní, alespoň 1 polední 
a  alespoň 1 noční rostlinu, budete mít ze 
hry vyváženější dojem. 
Pokud chcete jednotlivé rostliny v  rámci 
části dne vybrat náhodně, můžete se řídit 
symbolem času provedení schopnosti, 
který najdete na rubu karet.

Jaká kombinace rostlin bude dobrá?

?

ZAHRADNICTVÍ

SLOUPEC 
KARET

1

1

3

5

4
4 6

7

2

2

3

7

4

6

5
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Mednice

RůstKlíčení 

Z listů mednice odkapává slaďoučký a osvěžující nektar, který víly naprosto 
zbožňují. Navíc se tato sladká pochoutka používá pro přípravu řady léčivých 
a vyvolávacích kouzel. 

Přidej 1 vílu na každou sazenici sousedící 
s čarodějem, na které je 0 víl nebo 1 víla.

Přidej 2 víly na každou sazenici sousedící 
s čarodějem, na které je 0 víl nebo 1 víla. 

Mednice

RůstKlíčení 

Z listů mednice odkapává slaďoučký a osvěžující nektar, který víly naprosto 
zbožňují. Navíc se tato sladká pochoutka používá pro přípravu řady léčivých 
a vyvolávacích kouzel. 

Přidej 1 vílu na každou sazenici sousedící 
s čarodějem, na které je 0 víl nebo 1 víla.

Přidej 2 víly na každou sazenici sousedící 
s čarodějem, na které je 0 víl nebo 1 víla. 

Hvězdonoska

RůstKlíčení

Hvězdonosky reagují na přítomnost okolních víl a jejich pyl po chvíli krystalizuje 
na drahokamy. Okvětní lístky hvězdonosky zvyšují sílu jakéhokoli lektvaru. 

Získej 1 drahokam za každou sazenici sousedící 
s čarodějem, na které je alespoň 1 víla. 

Získej 1 drahokam, plus 1 drahokam navíc 
za každou vílu na sazenicích sousedících 
s čarodějem. 

Podlezník

RůstKlíčení

Na první pohled vypadá jako malá rostlinka, ale kořeny podlezníku sahají 
neskutečně hluboko pod zem. Kořeny se hodí do cestovních kouzel a kouzel 
povzbuzujících ducha. 

Přidej 1 vílu na 1 sazenici, která je v rovné 
řadě sazenic vedoucí od čaroděje.

Přidej 2 víly na 1 sazenici, která je v rovné  
řadě sazenic vedoucí od čaroděje. Poté přidej 
1 vílu na jinou sazenici, která je také v rovné 
řadě sazenic vedoucí od čaroděje. Obě sazenice 
mohou být ve stejné řadě. 

Hvězdonoska

RůstKlíčení

Hvězdonosky reagují na přítomnost okolních víl a jejich pyl po chvíli krystalizuje 
na drahokamy. Okvětní lístky hvězdonosky zvyšují sílu jakéhokoli lektvaru. 

Získej 1 drahokam za každou sazenici sousedící 
s čarodějem, na které je alespoň 1 víla. 

Získej 1 drahokam, plus 1 drahokam navíc 
za každou vílu na sazenicích sousedících 
s čarodějem. 

Hvězdonoska

Růst
Klíčení

Hvězdonosky reagují na přítomnost okolních víl a jejich pyl po chvíli krystalizuje 

na drahokamy. Okvětní lístky hvězdonosky zvyšují sílu jakéhokoli lektvaru. 

Získej 1 drahokam za každou sazenici sousedící 

s čarodějem, na které je alespoň 1 víla. 

Získej 1 drahokam, plus 1 drahokam navíc 

za každou vílu na sazenicích sousedících 

s čarodějem. 

Hořidřev

RůstKlíčení

Z kůry hořidřevu se odlupují plamínky čarovné energie a usedají na okolní rostliny. 
Namísto šíření požáru se energie mění do krystalické podoby. Kůra hořidřevu 
připomíná papír a je ceněná pro zvýšenou sílu zaříkadel, které jsou na ni sepsány. 

Přidej 2 drahokamy na 1 sazenici sousedící 
s právě rostoucím hořidřevem. 

Přidej 1 vílu a 5 drahokamů na 1 sazenici 
sousedící s čarodějem. 

Smrtobýl

RůstKlíčení

Toxické výpary smrtobýlu z něho činí velice náročnou rostlinu i pro zkušené 
zahrádkáře. Ale čarodějové si smrtobýlu cení pro jeho jedinečné vlastnosti 
odpuzování a urychlené hniloby. 

Ze sazenice sousedící s právě rostoucím 
smrtobýlem (nebo z rostoucího smrtobýlu 
samotného) přesuň 1 vílu na sousedící sazenici. 

Ze záhonku sousedícího s čarodějem přesuň 
1 vílu na sousedící sazenici. Poté získej  
1 drahokam za každou vílu, která je nyní na 
této nové sazenici (tzn. na té, kam se víla 
přesunula).

Mednice

RůstKlíčení 

Z listů mednice odkapává slaďoučký a osvěžující nektar, který víly naprosto 
zbožňují. Navíc se tato sladká pochoutka používá pro přípravu řady léčivých 
a vyvolávacích kouzel. 

Přidej 1 vílu na každou sazenici sousedící 
s čarodějem, na které je 0 víl nebo 1 víla.

Přidej 2 víly na každou sazenici sousedící 
s čarodějem, na které je 0 víl nebo 1 víla. 

• EXTRÉMNĚ DŮLEŽITÉ:  Na jedné sazenici smí být 
víly pouze jednoho hráče.

Pokud máte přidat vílu na sazenici, kde se již nachází jedna 
či více cizích víl, pak namísto přidání své víly odstraníte 
z dané sazenice 1 cizí vílu. 
Pokud přesouváte svoji vílu na sazenici, kde se nachází 
jedna či více cizích víl, pak odstraníte svoji přesouvanou 
vílu a spolu s ní odstraníte i 1 cizí vílu z dané sazenice. 

• Pokud máte přidat vílu, ale v zásobě již žádnou nemáte, 
musíte vzít 1 svoji vílu z libovolné sazenice a vrátit ji do své 
zásoby. Poté ji přidáte na patřičnou sazenici.

• Nemusíte aktivovat každou sazenici, na jejíž aktivaci máte 
nárok. Pokud ale nějakou sazenici aktivujete, musíte její 
schopnost vyhodnotit zcela nebo v maximální možné míře.

• Pokud nějaká schopnost přidává do zahrádky drahokamy, 
berete je ze společné zásoby, nikoliv ze své osobní zásoby. 

• Když sázíte novou sazenici do zahrádky, 
nelze ji zasadit skrz takzvanou „úzkou 
škvíru“. To znamená, že nově zasazenou 
sazenici musíte být schopni posunout 
po stole až na vybrané místo. Protože 
destičku sazenice nelze posunout skrz úzkou škvíru, nelze 
ji tam zasadit. Sazenici nelze zasadit tam, kde by ji obklo-
povalo 5 nebo 6 dalších sazenic. Pokud při sázení sazenice 
pohnete okolními sazenicemi, vraťte je na původní místa.

• Když přidáváte víly, berte je ze své zásoby víl. Odstraněné 
víly se vrací do zásob svých majitelů. Na stejnou sazenici 
smíte v průběhu hry přidat libovolný počet svých víl.

Vezměte figurku čaroděje a  předejte ji dalšímu hráči po směru hodinových 
ručiček. Poté vytáhněte 1 náhodnou sazenici z pytlíku a vezměte si ji do ruky. 

• Pokud vytáhnete poslední sazenici z pytlíku, oznamte to ostatním hráčům. 
Nastane konec hry (viz Konec hry níže).

• Pokud vytáhnete druh sazenice, který již máte v ruce, smíte 1 ze svých sazenic 
vyměnit za sazenici ze zahradnictví. 

Například zde používá růžový hráč schopnost klíčení na nově 
zasazené mednici. Díky schopnosti smí v  tomto případě přidat  
2 víly na obě sazenice sousedící s čarodějem. Růžový hráč přidá 
2 víly na prázdný hořidřev. Ale protože na sousedícím smrtobýlu 
je jedna modrá víla, nejprve musí tuto vílu odstranit (čímž přijde 
o 1 přidávanou vílu). Teprve poté přidá 1 svoji vílu. 

Žlutý hráč už odehrál svůj poslední tah. 
Modrý ve svém posledním tahu nechal 
klíčit svízlivec, který mu umožnil přidat 
3 víly na sazenici smrtobýlu s číslem 5. 
Obě víly žlutého hráče jsou odstraně-
ny z  této sazenice (čímž modrý při-
šel o  první 2 přidané víly). Třetí vílu 
modrý přidá na sazenici. Za takto 
odstraněné víly získá žlutý celkem  
4 drahokamy. 

Například v tomto případě nelze 
posunout novou sazenici na mís-
to označené , protože sazenice 
podlezníku a  hořidřevu tvoří 
úzkou škvíru. Sem tedy sazenici 
nelze zasadit. 
Smíte ale zasadit sazenici přímo 
k úzké škvíře, na místo označené 

, načež můžete například po-
užít schopnosti růstu sousedícího 
podlezníku a hořidřevu. 

Jakmile některý hráč vytáhne poslední sazenici z pytlíku, ozná-
mí to ostatním hráčům. Každý hráč poté odehraje 1 poslední tah. 
Na konci hry tedy všem v ruce zůstane 1 nezasazená sazenice.
Pokud jsou některé vaše víly odstraněny ze zahrádky až poté, 
co odehrajete svůj poslední tah, získáte 2 drahokamy za každou 
svoji takto odstraněnou vílu. 
Jakmile odehrajete poslední tahy, následuje závěrečné bodování.

Hráči se střídají na tahu počínaje začínajícím hráčem 
a poté dál po směru hodinových ručiček. Takto pokra-
čujte, dokud nedojdou sazenice v pytlíku. Poté nastane 
závěrečné bodování. Když jste na tahu, proveďte po-
stupně 3 jednoduché kroky:

• Pokud aktivujete růst u více sazenic 
naráz, aktivujete je v  pořadí podle 
sloupce karet (odshora dolů). Pokud 
aktivujete růst u více sazenic stejné-
ho druhu, aktivujte je v  libovolném 
pořadí (ale samozřejmě pouze ve chví-
li, kdy je tento druh sazenic na řadě). 

• Ať už aktivujete klíčení nebo růst, 
smíte se rozhodnout neaktivovat 
schopnost jakékoli sazenice, na jejíž 
aktivaci máte nárok. 

Vyberte 1 sazenici ze své ruky a umístěte na ni figurku 
čaroděje. Sazenici s čarodějem poté umístěte na jakéko-
li volné místo podél vnějšího okraje zahrádky (tzn. nová 
sazenice se musí alespoň 1 stranou dotýkat jedné či více 
sazenic v zahrádce).

• Většina rostlin vám v tuto chvíli umožní přidat bonu-
sovou vílu. Pokud vám rostlina bonusovou vílu posky-
tuje, smíte vzít vílu ze své zásoby a přidat ji na právě 
zasazenou sazenici. Zda rostlina bonusovou vílu po-
skytuje, poznáte podle symbolu na kartě dané rostliny. 

Pokud se rozhodnete pro klíčení, aktivuje-
te schopnost klíčení sazenice s čarodějem 
(tzn. nově zasazené sazenice).

Pokud se rozhodnete pro růst, aktivuje-
te schopnost růstu všech sazenic, které 
sousedí se sazenicí s čarodějem (tzn. akti-
vujete schopnost růstu všech sazenic, které 
se dotýkají nově zasazené sazenice, ale ne-
aktivujete žádnou schopnost nově zasazené 
sazenice). Růst jednotlivých sazenic akti-
vujte postupně, jednu sazenici po druhé. 

Poté následuje důležité rozhodnutí:

Dobrání sazenice

Co musíte vědět o sazenicích a schopnostech

Klíčení, nebo růst?

Bonusová 
víla

KLÍČÍ 
TATO NEBO ROSTOU

TYTO

Bez bonusové 
víly

Tuto hvězdonosku (s bonusovou vílou) můžete umístit na jakékoli 
pole podél zahrádky. Rozhodnete se pro vyznačené pole.

• Necháte rostliny klíčit, nebo růst? 
• Pokud se rozhodnete pro klíčení, 

aktivujete schopnost klíčení nově 
zasazené hvězdnosky. 

• Pokud se rozhodnete pro růst, ak-
tivujete schopnost růstu mednice 
a hvězdonosky, které s nově zasa-
zenou hvězdonoskou sousedí.

Rozhodnete se pro růst. Pořadí rostlin 
ve sloupci karet určuje, v jakém pořadí 
sazenice aktivujete: nejprve mednici 
a pak hvězdonosku. 

Rostoucí mednice vám umožní 
přidat 1 vílu na každou sazenici, 
která sousedí s čarodějem. 

Rostoucí hvězdonoska vám přine-
se 1 drahokam za každou sazeni-
ci s alespoň 1 vílou, která sousedí 
s  čarodějem. Díky mednici jsou 
nyní dvě! Vezmete si 2 drahokamy 
ze zásoby. 

Konec hry

ÚZKÁ 
ŠKVÍRA

Průběh hry

Zasazení sazenice 1

3

2

1

2

21

4



Konec hry: Ještě před bodováním záhonků získáte body za ovládané sazenice fazoletek. Každá 
sazenice fazoletek vám přinese 1 bod za každý druh sazenice (včetně fazoletek), se kterým sousedí.

Fazoletky

RůstKlíčení

Poletující fazoletky se nenechají jen tak polapit! Navíc při plachtění napříč celou 
zahradou samovolně vytrhávají sazenice a přesouvají je do úplně jiných záhonků!

Na právě rostoucí fazoletku přidej 1 vílu. Poté 
vyber 1 uvolněnou sazenici (nesmí jít o sazenici 
s čarodějem nebo sousedící s čarodějem) a přesuň 
ji (spolu se vším, co na ní je) na libovolné volné 
místo, které nesousedí s čarodějem.

Přesuň 1 libovolnou uvolněnou sazenici 
(kromě sazenice s čarodějem) na libovolné 
volné místo. Z přesouvané sazenice odstraň 
všechny cizí víly. Za každou takto odstraněnou 
vílu získej 1 drahokam. 

*Tuto sazenici skutečně pouze přidáš. 

Nepřidáš na ni bonusovou vílu a nesmíš 

aktivovat klíčení ani růst. 

Vzletolusky

Růst

Klíčení

Levitační a telekinetická kouzla jsou vždy účinnější, když do nich vyloupete pár 

čerstvých vzletolusků. Pokud je tedy dokážete pochytat. 

Vyměň 1 uvolněnou sazenici v zahrádce 

(nesmí sousedit s čarodějem) za sazenici  

ze své ruky. Vše, co bylo na staré sazenici,  

se přesune na novou sazenici. 

Odstraň ze zahrádky 1 libovolnou uvolněnou 

prázdnou sazenici a vezmi si ji do ruky.  

Ve svém příštím tahu nejprve přidáš*  

do zahrádky jednu ze svých tří sazenic.  

Teprve poté provedeš obvyklé kroky tahu. 

Polapené víly: Polapené víly ponechte poblíž své zásoby víl.  Konec hry: Po bodování 
záhonků musíte odkoupit své polapené víly od protihráčů. Za každou svoji vílu musíte  
zaplatit danému protihráči 1 drahokam ze své zásoby. 

Žravjej

RůstKlíčení

Kolem sazenice žravjeje se musí mít víly na pozoru. Přestože jde o nebezpečnou 
rostlinu, pro její čelisti se vyplatí riskovat pár kousanců. Jsou totiž dokonalým 
zesilovačem přirozených efektů každého kouzla. 

Polap 1 osamělou cizí vílu ze sazenice 
sousedící s právě rostoucí žravjejí. 

Polap 1 cizí vílu z libovolného záhonku 
sousedícího s čarodějem. Poté přidej 1 vílu  
na libovolnou sazenici v tom samém 
záhonku. 

Vítězem je hráč s nejvyšším počtem drahokamů! 
Pokud nastane shoda, stává se vítězem hráč, který má více víl 
v zahrádce. Pokud shoda i nadále trvá, tito hráči se o vítězství 
dělí… v příští partii by na se sebe měli dívat obzvlášť přísně! 

Možná se vám podařilo získat drahokamy již během 
hry. Tyto drahokamy také započítejte do svého skóre. 
V závislosti na rostlinách, které jsou ve hře, se může 
počet těchto drahokamů výrazně lišit: od žádných až 
po pořádnou hromadu. 

Vezměte si drahokamy ze všech sazenic, na kterých 
máte alespoň 1 vílu. Drahokamy ze sazenic, kde žád-
né víly nejsou, vraťte zpět do zásoby.

Na některých kartách rostlin (například na kartě 
žravjeje) najdete podmínku pro závěrečné bodování. 
Tato podmínka vám také řekne, kdy přesně během 
závěrečného bodování ji máte vyhodnotit. Ujistěte se, 
že tyto podmínky vyhodnocujete ve správnou chvíli. 

Své body počítejte pomocí drahokamů. Každý drahokam 
má hodnotu 1 bodu. Postupně vyhodnoťte násladující body:

Obodujte každý záhonek (záhonek je souvislá oblast 
sousedících sazenic stejného druhu. I  osamocená sa-
zenice tvoří záhonek). Body, které za záhonek získáte, 
závisí na jeho velikosti (velikost znamená počet sa-
zenic tvořících záhonek). Přesný počet bodů najdete 
v Tabulce bodování záhonků napravo. 
Když záhonek obodujete, opatrně jej oddělte od zahrád-
ky, aby bylo jasné, které záhonky už byly obodovány.

• Každý záhonek poskytuje body za 1. a 2. místo 
v počtu ovládnutých sazenic v záhonku. Saze-
nici ovládáte, pokud na ní máte alespoň 1 vílu. 
Body za 1. místo získáte, pokud ovládáte nejví-
ce sazenic v daném záhonku. Body za 2. místo 
získáte, pokud jste na druhém místě v  počtu 
ovládnutých sazenic v daném záhonku. 

• Pokud ovládáte alespoň 1 sazenici v  záhonku, 
a zároveň nejste na 1. ani 2. místě v počtu ovlád-
nutých sazenic, získáte za tento záhonek 1 bod. 

• Na počtu vašich víl v záhonku vůbec nezáleží. 
Důležitý je pouze počet ovládnutých sazenic. 

• Pokud nastane shoda v počtu ovládnutých saze-
nic, je rozhodnuta ve prospěch hráče, který v da-
ném záhonku ovládá sazenici s nižším číslem.

• Žlutý je na 1. místě, takže získá 11 bodů.
• Modrý je na 2. místě, takže získá 5 bodů.
• Růžový získá 1 bod.

• Shoda o 1. místo je rozhod-
nuta ve prospěch žlutého, 
takže získá 5 bodů.

• Shoda o 2. místo je rozhod-
nuta ve prospěch růžového, 
takže získá 2 body.

• Modrý získá 1 bod. 

• Modrý je na  
1. místě, takže 
získá 3 body.

• Shoda o 1. místo 
je rozhodnuta ve 
prospěch modrého, 
takže získá 3 body.

• Žlutý je na 2. místě, 
takže získá 1 bod.

TABULKA BODOVÁNÍ ZÁHONKŮ

• Růžový je na 1. místě, takže 
získá 7 bodů. 

• Shoda o 2. místo je rozhodnuta 
ve prospěch žlutého, takže 
získá 3 body. 

• Modrý získá 1 bod. 

Následují příklady bodování záhonků. Pamatujte, že a) na počtu 
víl v záhonku vůbec nezáleží, důležitý je pouze počet ovládaných 
sazenic, a  také že b) shoda je rozhodnuta ve prospěch toho hráče, 
který ovládá sazenici s nižším číslem.  

Na konci hry by mohla 
zahrádka vypadat nějak takto. 

Bodování

Velikost 
záhonku
1 sazenice
2 sazenice
3 sazenice
4 sazenice
5 sazenic
6 sazenic
7 sazenic
8 sazenic

1. 
místo

1
3
5
7
9

11
13
15

2. 
místo

Všichni 
ostatní

× ×
×1

2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1

• Drahokamy: Vykrystalizovaná čarovná energie, kterou plodí některé rostliny 
v zahrádce. Drahokamy jsou vítězné body, které chcete sbírat.. Pokud není 
přímo řečeno jinak, drahokamy přidáváte a získáváte ze společné zásoby. 

• Víly: Čarovné zahradní bytosti. Přítomnost víl na sazenicích rozhodne o tom, 
kdo ovládá jednotlivé záhonky v zahrádce. 

• Sazenice: Jedna destička.
• Záhonek: Souvislá oblast sousedících sazenic stejného druhu. I osamocená 

sazenice tvoří malinký záhonek. 
• Volné místo: Imaginární prostor o velikosti sazenice, na kterém dosud žádná 

sazenice není. Jinými slovy jsou to volné prostory sousedící se stávajícími 
sazenicemi. 

• Ovládání: Sazenici ovládáte, pokud na ní máte alespoň 1 vílu. Záhonek 
ovládáte, pokud v tomto záhonku ovládáte více sazenic než protihráči. Pokud 
nastane shoda v počtu ovládaných sazenic, je shoda rozhodnuta ve prospěch 
toho hráče ve shodě, který ovládá sazenici s nejnižším číslem. 

• Uvolněná a  neuvolněná: Sazenice je uvolněná, pokud se dá od 
zahrádky odsunout bez rozdělení zahrádky a bez posunutí skrz 
úzkou škvíru. V opačném případě je sazenice neuvolněná. 

• Osamělá: Osamělá víla je taková, která stojí na sazenici sama. 
• Cizí: Cizí víly jsou ty, které patří protihráčům. 
• Neobsazená: Neobsazená sazenice je sazenice bez víl.
• Prázdná: Prázdná sazenice, je taková, na které vůbec nic není. 

Herní termíny, které najdete na kartách

Alternativní rostliny
Díky alternativním rostlinám bude úroda v zahrádce ještě 
mnohem rozmanitější. Obecně vzato jsou schopnosti alter-
nativních rostlin podobné schopnostem základních rostlin, 
ale jsou o něco složitější. V jedné partii nelze použít základní 
i alternativní verzi stejné rostliny, protože obě verze používa-
jí stejné destičky sazenic.

Pokud vybíráte karty rostlin náhodně a otočíte kartu, jejíž 
verze je již ve hře, jednoduše kartu odložte a vyberte jinou. 

Například fazoletky a alternativní 
vzletolusky používají ty samé des-
tičky sazenic. Proto je nelze použít 
ve stejné partii.  

Během několika prvních partií ponechte 
alternativní verze rostlin raději v  krabi-
ci. Až budete mít pocit, že jste připrave-
ni, zkuste mezi základní rostliny přidat 
jednu nebo dvě alternativní rostliny.

1

2

3

3

4

2

4

1
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Mednice

RůstKlíčení 

Z listů mednice odkapává slaďoučký a osvěžující nektar, který víly naprosto 
zbožňují. Navíc se tato sladká pochoutka používá pro přípravu řady léčivých 
a vyvolávacích kouzel. 

Přidej 1 vílu na každou sazenici sousedící 
s čarodějem, na které je 0 víl nebo 1 víla.

Přidej 2 víly na každou sazenici sousedící 
s čarodějem, na které je 0 víl nebo 1 víla. 

Podlezník

RůstKlíčení

Na první pohled vypadá jako malá rostlinka, ale kořeny podlezníku sahají 
neskutečně hluboko pod zem. Kořeny se hodí do cestovních kouzel a kouzel 
povzbuzujících ducha. 

Přidej 1 vílu na 1 sazenici, která je v rovné 
řadě sazenic vedoucí od čaroděje.

Přidej 2 víly na 1 sazenici, která je v rovné  
řadě sazenic vedoucí od čaroděje. Poté přidej 
1 vílu na jinou sazenici, která je také v rovné 
řadě sazenic vedoucí od čaroděje. Obě sazenice 
mohou být ve stejné řadě. 

Svízlivec

RůstKlíčení

Silné a ostnaté šlahouny svízlivce vás sice pořádně potrápí, ale jsou 
nepostradatelnou ingrediencí v lektvarech svazujících tělo a ovládajících mysl.

Přidej 1 vílu přímo na sazenici s čarodějem. Přidej 3 víly na 1 sazenici sousedící 
s čarodějem.

Hořidřev

RůstKlíčení

Z kůry hořidřevu se odlupují plamínky čarovné energie a usedají na okolní rostliny. 
Namísto šíření požáru se energie mění do krystalické podoby. Kůra hořidřevu 
připomíná papír a je ceněná pro zvýšenou sílu zaříkadel, které jsou na ni sepsány. 

Přidej 2 drahokamy na 1 sazenici sousedící 
s právě rostoucím hořidřevem. 

Přidej 1 vílu a 5 drahokamů na 1 sazenici 
sousedící s čarodějem. 

Hvězdonoska

RůstKlíčení

Hvězdonosky reagují na přítomnost okolních víl a jejich pyl po chvíli krystalizuje 
na drahokamy. Okvětní lístky hvězdonosky zvyšují sílu jakéhokoli lektvaru. 

Získej 1 drahokam za každou sazenici sousedící 
s čarodějem, na které je alespoň 1 víla. 

Získej 1 drahokam, plus 1 drahokam navíc 
za každou vílu na sazenicích sousedících 
s čarodějem. 

Hrajete poprvé? Chcete začít zlehka? Zkuste výukový mód!

Všechny tyto rostliny buďto přidávají víly do zahrádky, nebo 
přinášejí drahokamy. Ostatní rostliny do hry vnášejí složitější 
a agresivnější mechanismy.

Jakmile vytvoříte sloupec karet, vezměte přebytečné karty a pře-
kryjte jimi všechny schopnosti růstu (viz příklad napravo). Schop-
nosti růstu nebudou potřeba.

Přesně tak, během této partie použijete pouze schopnosti 
klíčení. Naučit se 5 efektů je mnohem jednodušší než se 
jich naučit 10, a tak budou vaše první kroky ve hře 
pohodlnější. Všechno ostatní je stejné jako v plné 
hře. Stačí rychlá partie výukového módu a můžete 
se vrhnout do plné hry!

Můžete si zahrát výukový mód znovu s odlišnými 
rostlinami nebo můžete odkrýt schopnosti růstu 
a zkusit plnou partii s rostlinami, které už znáte. 

Použijte těchto pět rostlin:

Překryjte schopnosti růstu

Bude se jen klíčit!

Jsme připraveni… co dál?

Při první hře (obzvláště se začátečníky a mladšími hráči) mohou být schopnosti klíčení a růstu naráz trochu příliš. 
Ale díky našemu výukovému módu se můžete nejprve seznámit s jednou schopností rostlin a pak se směle vrhnout 
do plné hry. Doporučujeme vyzkoušet tento mód při první partii. Navíc je bleskurychlý. 

Povšimněte si, že každá rostlinka má svůj „charakter“, který určuje obě 
její schopnosti. Schopnost klíčení je vlastně jen zesílená verze schopnosti 
růstu. Například mednice vždy přidává víly na sazenice kolem čaroděje. 
Jediný rozdíl je v tom, že efekt klíčení je přidá lépe než efekt růstu. Hoři-
dřev přidává drahokamy do zahrádky, smrtobýl přesouvá víly a tak dále…
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