


κεντρικό ταμπλό

κηπουροί

Στο Papillon οι παίκτες επιλέγουν πλακίδια κήπου δημιουργώντας τον δικό τους χώρο και έναν κήπο με 
πεταλούδες, προσπαθώντας να κερδίσουν το περισσότερο νέκταρ. Οι παίκτες κερδίζουν νέκταρ προ-
σθέτωντας πεταλούδες σε λουλούδια, μαζεύοντας νάνους και διαχειριζόμενοι τον κήπο τους. Ο παίκτης 
με το περισσότερο νέκταρ στο τέλος των 8 γύρων κερδίζει!

94 πλακίδια κήπου
50 δείκτες κάμπιας
48 δείκτες πεταλούδας
  8 δείκτες νάνων
  8 βάσεις φυτέματος
  8 όρθια λουλούδια
  8 δείκτες bonus λουλουδιών  8 δείκτες bonus λουλουδιών
  4 πιόνια κηπουρών με αυτοκόλλητο
  1 διπλής όψεως ταμπλό διαλογής
  1 εγχειρίδιο κανόνων
  1 μπλοκ βαθμολογίας
  1 σακούλι πλακιδίων

Περιεχόμενα

Βασικές Έννοιες
Το κομμάτι αυτό προσπαθεί να βοηθήσει τους παίκτες να εξοικειωθούν με τα περιεχόμενα και τις λειτουρ-
γίες του παιχνιδιού. Οι κανόνες μετά την προετοιμασία, στη σελίδα 5, παρέχουν με μεγαλύτερη λεπτομέ-
ρεια τους κανόνες του παιχνιδιού σχετικά με τα περιεχόμενα που καλύπτονται εδώ.

Κάμπιες
Οι κάμπιες εξυπηρετούν 2 σκοπούς στο παιχνίδι:
1. Νόμισμα για προσφορές με σειρά επιλογής σε κάθε γύρο.
2. Πόντοι νέκταρ στο τέλος του παιχνιδιού. Είναι σημαντικό οι παίκτες να διαχειριστούν σωστά
  το απόθεμά τους από κάμπιες, και να τις ξοδέψουν συνετά.

Πλακίδια Κήπου
Σε κάθε γύρο, οι παίκτες με τη σειρά επιλέγουν ή κάνουν draft πλακίδια κήπου δημιουργώντας τους δικούς τους 
προσωπικούς κήπους. Τα πλακίδια κήπου αποτελούνται από παρτέρια λουλουδιών και γρασίδι. Οι παίκτες 
πρέπει να επιλέξουν προσεκτικά τα πλακίδια που θέλουν να προσθέσουν στον κήπο τους, μιας και ένας καλά 
οργανωμένος κήπος είναι το κλειδί για την επιτυχία στο παιχνίδι.

Παρτέρια Λουλουδιών (1)
ΈναΈνα παρτέρι μπορεί να αποτελείται από οποιονδήποτε αριθμό πλακιδίων κήπου 
που περιέχουν κομμάτια λουλουδιών του ίδιου χρώματος. Τα κλειστά παρτέρια 
επιτρέπουν στους παίκτες να προσθέσουν πεταλούδες στα λουλούδια, κατά τη 
Φάση Γονιμοποίησης και να κερδίσουν πόντους στο τέλος του παιχνιδιού. Ένα 
παρτέρι θεωρείται κλειστό όταν κομμάτια λουλουδιών του ίδιου χρώματος συνδέο-
νται μέσω τουλάχιστον 2 πλακιδίων κήπου και δεν υπάρχουν πλευρές στις οποίες 
ένα κομμάτι ίδιου χρώματος να μπορεί να συνδεθεί.

Γρασίδια (2)
Τα γρασίδια μπορεί να είναι οποιοσδήποτε αριθμός πλακιδίων κήπου που περι-
λαμβάνουν κομμάτια γρασιδιού. Κάθε κλεισμένο γρασίδι στον κήπο του παίκτη, 
στο τέλος του παιχνιδιού παρέχει 1 νέκταρ (πόντος νίκης) για κάθε πεταλούδα 
που υπάρχει μέσα στο κλεισμένο γρασίδι. Ένα γρασίδι θεωρείται κλειστό όταν 
κομμάτια γρασιδιού τουλάχιστον 2 πλακιδίων κήπου συνδέονται και δεν υπάρ-
χουν πλευρές στις οποίες ένα κομμάτι γρασιδιού να μπορεί να συνδεθεί.

Νάνοι
Οι Νάνοι είναι δείκτες διπλής όψεως που χρησιμοποιούνται για να σημειώνονται οι γύροι, και τοποθε-
τούνται κλειστοί (νάνος κλειστός) σε κάθε θέση του μετρητή γύρων. 1 γύρος ανά γύρο μπορεί να γίνει 
draft από έναν παίκτη. Όταν ο παίκτης πάρει έναν νάνο, τον γυρίζει πλευρά, παίρνοντας τον αναγρα-
φόμενο αριθμό σε κάμπιες, και έπειτα τον προσθέτει στην περιοχή του. Οι νάνοι επίσης επιλύουν ισο-
παλίες, αν υπάρξουν, με τον παίκτη με τους περισσότερους να κερδίζει.



Οι Ζωντανοί Κανόνες του Papillon, 
με παιχνίδι 2 παικτών και διάφορες 
παραλλαγές υπάρχουν διαθέσιμοι 
στο kolossalgames.com

Πεταλούδες
ΟιΟι πεταλούδες επιτρέπουν στους παίκτες να μαζέψουν νέκταρ, προσθέτωντάς τις στα λουλούδια. 
Κατά τη Φάση Κηπουρών, οι παίκτες μπορούν να προσθέσουν μια πεταλούδα από το απόθεμά τους, 
ή από ένα λουλούδι σε ένα παρτέρι λουλουδιών που μόλις έκλεισαν. Κατά τη Φάση Γονιμοποίησης, 
κάθε παίκτης μετακινεί πεταλούδες από κλειστά παρτέρια του προσωπικού του κήπου σε ένα όρθιο 
λουλούδι του ίδιου χρώματος. Στο τέλος του παιχνιδιού, οι παίκτες μαζεύουν νέκταρ με βάση τον 
αριθμό από πεταλούδες που έχουν σε κάθε όρθιο λουλούδι, σε σχέση με τους υπόλοιπους παίκτες.

Λουλούδια & Βάσεις Φυτέματος 
ΠαρακάτωΠαρακάτω φαίνονται τα όρθια λουλούδια στα οποία οι παίκτες προσθέτουν τις πεταλούδες τους όταν 
κλείνουν τα παρτέρια των προσωπικών τους κήπων. Κάθε φορά που ένας παίκτης προσθέτει μια πε-
ταλούδα σε ένα όρθιο λουλούδι, την πιάνει οπουδήποτε πάνω στο λουλούδι. Αν και οι παίκτες μπο-
ρούν να πιάσουν την πεταλούδα τους οπουδήποτε πάνω στα λουλούδια, προτείνεται να αφήνουν λίγο 
χώρο μεταξύ τους, ώστε να υπάρχει καλύτερη ορατότητα και να προστατεύονται οι πεταλούδες και τα 
όρθια λουλούδια.

Οι Βασέις Φυτέματος, εξυπηρετούν ώστε να τοποθετούνται πάνω τους τα λουλούδια, κατά την προε-
τοιμασία. Όλες οι βάσεις έχουν 3 αριθμούς που δείχνουν το νέκταρ που κερδίζουν οι παίκτες, στο 
τέλος του παιχνιδιού, με βάση τον αριθμό των πεταλούδων που έχουν στο λουλούδι, συγκριτικά με 
τους υπόλοιπους παίκτες.

Δείκτες Bonus
Κατά την προετοιμασία, 1 δείκτης bonus τοποθετείται σε κάθε βάση φυτέματος. Όταν ένας παίκτης 
κλείσει ένα παρτέρι με τουλάχισοτν 3 πλακίδια κήπου μέγεθος και προσθέσει μια πεταλούδα σε ένα 
όρθιο λουλούδι του ίδιου χρώματος, μπορεί να πάρει τον δείκτη bonus της βάσης φυτέματος του λου-
λουδιού αυτού, αν υπάρχει. Αφού ένας παίκτης πάρει τον δείκτη bonus, μπορεί αμέσως να προσθέσει 
άλλη μια πεταλούδα σε οποιοδήποτε όρθιο λουλούδι. Κάθε δείκτης bonus μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
1 μόνο φορά και για μια άμεση ενέργεια.

Προετοιμασία του Παιχνιδιού
  3-4 παίκτες
1. Τοποθετήστε το ταμπλό στο κέντρο του τραπεζιού.

2. Τυχαία τοποθετήστε ένα όρθιο λουλούδι σε κάθε βάση φυτέματος και 1 δείκτη 
bonus σε κάθε βάση.

3. Δώστε σε κάθε παίκτη έναν κηπουρό
και 12  πεταλούδες του ίδιου χρώματος.

4. Πάρτε τους 8 νάνους. Ανακατέψτε
τους και τοποθετήστε τους κλειστούς
(πλευρά νάνου ανοιχτή) σε κάθε μια από 
τις αριθμημένες θέσεις του μετρητή γύρων.

5.5. Βάλτε όλα τα πλακίδια κήπου στο σα-
κούλι και τοποθετήστε το στην άκρη της 
περιοχής παιχνιδιού.

6. Καθορίστε τυχαία τον Πρώτο Παίκτη. 
Τοποθετήστε τον κηπουρό του Πρώτου 
Παίκτη στην πρώτη θέση του μετρητή 
σειράς προσφορών. Συνεχίζοντας δεξιό-
στροφα γύρω από το τραπέζι, μετά τον 
Πρώτο Παίκτη, κάθε παίκτης τοποθετεί τον 
κηπουρό του στην αμέσως επόμενη διαθέ-
σιμη θέση του μετρητή σειράς προσφο-
ρών. Δώστε στον Πρώτο Παίκτη 9 κάμπιες 
και στους υπόλοιπους από 10.

7. Τοποθετήστε τις υπόλοιπες κάμπιες σε 
ένα απόθεμα εύκολα προσβάσιμο από 
όλους τους παίκτες.

Το παιχνίδι είναι
έτοιμο να ξεκινήσει!



Γύρος του Παιχνιδιού

Φάση Προετοιμασίας

Το παιχνίδι διαρκεί 8 γύρους. Κάθε γύρος έχει 4 φάσεις:
1. Φάση Προετοιμασίας
2. Φάση Επιλογής
3. Φάση Κηπουρικής
4. Φάση Γονιμοποίησης

Το σκοράρισμα γίνεται στο τέλος του παιχνιδιού.

Προετοιμασία του Ταμπλό
ΤραβήξτεΤραβήξτε 10 πλακίδια κήπου από τοσακούλι και γε-
μίστε όλες τις θέσεις του ταμπλό (     ). Τοποθετήστε 
μια κάμπια σε κάθε πλακίδιο κήπου με το αντίστοι-
χο σύμβολο (      ). Πάρτε τον νάνο από την θέση του 
τρέχοντος γύρου και τοποθετήστε τον ανοιχτό 
(πλευρά αριθμού ανοιχτή) στην θέση νάνου, μπρο-
στά από την Αποθήκη (      ).

Προσφορές
ΟΟ παίκτης στη θέση 1 του μετρητή σειράς προσφορών κάνει την πρώτη προσφορά για τον καθορισμό της σειράς επιλο-
γής πλακιδίων κήπου, μετακινώντας τον κηπουρό του σε οποιαδήποτε θέση προσφορών με αριθμό 1-5 ή στο πρώτο 
από δεξιά μηδενικό. Οι προσφορές συνεχίζονται με σειρά επιλογής μέχρι όλοι οι παίκτες να έχουν τοποθετήσει τον κη-
πουρό τους σε μια θέση προσφοράς. Οι παίκτες έπειτα πληρώνουν τον αντίστοιχο αριθμό καμπιών, όπως αυτός ανα-
γράφεται στη θέση προσφοράς, επιστρέφοντάς τις στο απόθεμα. Οποιοσδήποτε παίκτης έκανε προσφορά 0, παίρνει 
σαν bonus κάμπιες, όπως αναγράφεται στο bonus δίπλα στη θέση προσφοράς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπάρχουν τέσσερις θέσεις προσφοράς 0. Οποιαδήποτε στιγμή ένας παίκτης κάνει προσφο-
ρά 0, τοποθετεί τον κηπουρό του στην πρώτη από δεξιά θέση 0. Αν η πρώτη θέση 0 καταλαμβάνεται από 
κηπουρό άλλου παίκτη, ο κηπουρός αυτός, και τυχόν άλλοι κηπουροί σε θέσεις 0, μετακινούνται κατά 1 
θέση αριστερά. Ο παίκτης που κάνει προσφορά, τοποθετεί τώρα τον κηπουρό του στην ελεύθερη θέση.

Όταν ένας παίκτης κάνει προσφορά μπορεί να επιλέξει μια θέση προσφοράς ίσης ή μικρότερης αξίας από τον συνολι-
κό αριθμό καμπιών που έχει διαθέσιμες. Κανένας δεν μπορεί να κάνει προσφορά ίσης αξίας με κάποιον άλλο παίκτη, 
εκτός του 0, όπως περιγράφηκε στην παραπάνω σημείωση.

Αφού όλοι οι παίκτες έχουν κάνει τις προσφορές τους και έχουν πάρει τις bonus κάμπιες τους, μετακινήστε όλους τους 
κηπουρούς από τις θέσεις προσφοράς, στον μετρητή σειράς προσφορών, με την ίδια σειρά, από αριστερά προς τα 
δεξιά. Τοποθετήστε τον κηπουρό που ανήκει στον παίκτη που έκανε την μεγαλύτερη προσφορά, στην πρώτη θέση 
του μετρητή σειράς προσφορών, ακολουθούμενο από τον παίκτη με την αμέσως μικρότερη προσφορά, μέχρι όλοι οι 
κηπουροί να έχουν τοποθετηθεί παρομοίως. Οι κηπουροί καθορίζουν τη σειρά επιλογής του τρέχοντος γύρου και τη 
σειρά προσφορών του επόμενου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παίκτες που κάνουν προσφορά 0 δεν παίρνουν τις bonus κάμπιες αμέσως. Αφού όλες οι 
προσφορές επιλυθούν, κάθε παίκτης που έκανε προσφορά 0, παίρνει κάμπιες ίσες με τον αριθμό που αν-
γράφεται δίπλα στην θέση που κατέληξε.



Κανόνες Επιλογής
Επιλογή Πλακιδίων Κήπου
Ο παίκτης του οποίου ο κηπουρός βρίσκεται στην πρώτη θέση του μετρητή σειράς προσφορών, κάνει draft (επιλέγει) 
οποιαδήποτε γραμμή ή στήλη με τουλάχιστον 1 πλακίδιο κήπου, από τις θέσεις επιλογής του ταμπλό. Ο παίκτης προ-
σθέτει όλα τα επιλεγμένα πλακίδια στην περιοχή του. Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε παίκτη στη σειρά.

Κάμπιες
Όταν ένας παίκτης πάρει ένα πλακίδιο κήπου με κάμπια πάνω του, τότε παίρνει την κάμπια από το 
πλακίδιο αυτό. Μαζεύοντας κάμπιες, ο παίκτης έχει μεγαλύτερη ευελιξία κατά τις μελλοντικές προ-
σφορές. Επιπλέον, κάθε κάμπια αξίζει 1 νέκταρ στο τέλος του παιχνιδιού.

Νάνοι
ΟΟ πρώτος παίκτης που θα επιλέξει από τα διαθέσι-
μα πλακίδια κήπου, στην τρίτη γραμμή ή στην τρίτη 
στήλη, παίρνει επίσης και τον νάνο από την Αποθή-
κη (     ) και παίρνει κάμπιες ίσες με τον αριθμό που 
αναγράφεται στον δείκτη νάνου (    ). Ο παίκτης 
έπειτα προσθέτει τον νάνο στην περιοχή του. Αν 
κανένας παίκτης δεν επιλέξει πλακίδια κήπου από 
τις περιοχές αυτές, ο νάνος αφαιρείται από το παι-
χνίδι στο τέλος του γύρου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παίκτες δεν μπορούν να έχουν 
περισσότερες από 12 κάμπιες. Αν κάποιος 
πάρει περισσότερες από 12 κάμπιες κατά την 
επιλογή πλακιδίων, ή παίρνοντας έναν νάνο, 
επιστρέφει τις επιπλέον κάμπιες στο απόθεμα.

Αποθήκευση Πλακιδίων Κήπου
Οποιαδήποτε στιγμή κάποιος παίκτης επιλέξει μια 
γραμμή ή στήλη με ένα μόνο πλακίδιο κήπου, ο
παίκτης τραβάει ένα τυχαίο πλακίδιο κήπου από το σακούλι πλακιδίων. Έτσι, κάθε παίκτης θα καταλήξει με το ελάχιστο 
των 2 πλακιδίων κήπου κατά τη Φάση Επιλογής.

Φάση Κηπουρικής
Κάθε παίκτης παίρνει τα επιλεγμένα πλακίδια κήπου και τα προσθέτει στην προσωπική του περιοχή. Αν ένας παίκτης 
πήρε έναν νάνο κατά την επιλογή, αυτός μένει δίπλα στον κήπο του, περιμένοντας να τοποθετηθεί. Η τοποθέτηση πλακι-
δίων κήπου γίνεται ταυτόχρονα από όλους τους παίκτες, ακολουθώντας τους εξής κανόνες:

1.  Εκτός του πρώτου πλακιδίου κήπου που θα τοποθετηθεί κατά τον Γύρο 1, κάθε πλακίδιο κήπου πρέπει πάντοτε να
  αγγίζει ένα άλλο πλακίδιο.
2.  Αφού τοποθετηθούν, τα πλακίδια κήπου δεν μετακινούνται. Οι παίκτες επιτρέπεται να δοκιμάζουν διαφορετικές το-
  ποθετήσεις και θέσεις για τα πλακίδια που πήραν από την επιλογή του τρέχοντος γύρου, μέχρι να είναι ικανοιποιημέ-
  νοι από την τελική τους θέση.
3.  Κάθε πλευρά ενός πλακιδίου κήπου που συνδέεται με άλλο πλακίδιο κήπου, πρέπει να ταιριάζει. Υπάρχουν 5 πιθα-
  νές αντιστοιχίες: μπλε λουλούδια, μωβ λουλούδια, κόκκινα λουλούδια, κίτρινα λουλούδια και γρασίδια. Τα λουλούδια
  συνδέονται μόνο με λουλούδια του ίδιου χρώματος και τα γρασίδια συνδέονται μόνο με άλλα γρασίδια.
4.  Αν ένας παίκτης δεν μπορεί να παίξει ένα πλακίδιο, τραβάει ένα πλακίδιο αντικατάστασης, επιστρέφοντας το μη παιγ-
  μένο πλακίδιο στο σακούλι.

Κλείσιμο Παρτεριού
ΈναΈνα παρτέρι αποτελείται από 1 ή περισσότερα κομ-
μάτια ενός χρώματος λουλουδιών. Ένα κλειστό παρ-
τέρι αποτελείται από κομμάτια λουλουδιών του ίδιου 
χρώματος, τα οποία συνδέονται μέσα από 2 ή περισ-
σότερα πλακίδια, χωρίς ελεύθερες πλευρές για να 
προστεθεί επιπλέον κομμάτι του ίδου χρώματος (     ).

Όταν ένας παίκτης κλείσει ένα παρτέρι, τοποθετεί 1 
πεταλούδα του χρώματός του, από το απόθεμα, ή 
από ένα όρθιο λουλούδι, σε αυτό το παρτέρι. Οι πε-
ταλούδες αυτές θα μετακινηθούν στα όρθια λουλού-
δια στη Φάση Γονιμοποίησης.

  Αν ο παίκτης αυτός ήθελε να τοποθετήσει το πλα-
κίδιο κήπου που φαίνεται στο σχήμα, θα έκλεινε το 
μωβ παρτέρι. Ο παίκτης τοποθετεί 1 πεταλούδα του 
στο παρτέρι, η οποία αργότερα, στη Φάση Γονιμοποί-
ησης, θα πήγαινε σε ένα όρθιο λουλούδι.



Φάση Γονιμοποίησης

Τέλος ενός Γύρου
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα στο τέλος κάθε γύρου:
1.  Αν ο όγδοος γύρος μόλις έχει ολοκληρωθεί, προχωρήστε στο τέλος του παιχνιδιού. Αλλιώς συνεχίστε με
   τη διαδικασία τέλους του γύρου.
2.  Αφαιρέστε τυχόν μη επιλεγμένα πλακίδια κήπου από το παιχνίδι.
3.  Αν ο νάνος δεν έχει επιλεγεί, αφαιρέστε τον από το παιχνίδι.
4.  Ξεκινήστε έναν νέο γύρο προχωρώντας στη Φάση Προετοιμασίας.

Κατά τη Φάση Γονιμοποίησης, οι παίκτες παίζουν με αντίστροφη σειρά, σε σχέση με τη σειρά προσφορών. Ο παίκτης που 
έκανε τελευταίος επιλογή, τοποθετεί τις πεταλούδες του στα όρθια λουλούδια, και ακολουθούν οι υπόλοιποι. Όταν είναι η 
σειρά ενός παίκτη να τοποθετήσει πεταλούδες, ο παίκτες το κάνει επιλύοντας τα κλειστά του παρτέρια, το ένα μετά το 
άλλο. Ο παίκτης αφαιρεί μια πεταλούδα από ένα κλειστό παρτέρι του και την τοποθετεί σε ένα όρθιο λουλούδι του ίδιου 
χρώματος.
Όταν προσθέτετε μια πεταλούδα σε ένα όρθιο λουλούδι, υπάρχουν 2 επιλογές για να το κάνετε:
1.  Αν το κλεισμένο παρτέρι είχε μέγεθος μόλις 2, ο παίκτης προσθέτει την πεταλούδα σε οποιοδήποτε όρθιο λουλούδι
    του ίδιου χρώματος. Ο παίκτης πιάνει την πεταλούδα σε οποιοδήποτε ανοιχτό σημείο του όρθιου λουλουδιού με
  αρκετό χώρο για να το κάνει.

2.  Αν το κλεισμένο παρτέρι είχε μέγεθος 3 ή περισσότερα πλακίδια, ο παίκτης προσθέτει μια πεταλούδα σε οποιοδήπο-
  τε όρθιο λουλούδι του χρώματος και παίρνει τον δείκτη bonus, αν αυτός δεν έχει ακόμη αποκτηθεί από κάποιον άλλο
  παίκτη. Αφού ένς παίκτης πάρει έναν δείκτη bonus, μπορεί αμέσως να προσθέσει μια πεταλούδα από το απόθεμά
  του σε ένα άλλο όρθιο λουλούδι, ή στο όρθιο λουλούδι από το οποίο πήρε τον δείκτη bonus.

Ο κόκκινος παίκτης έχει κλείσει ένα 
μπλε παρτέρι και ένα κόκκινο παρ-
τέρι (     ). Και τα δύο όρθια λουλού-
δια έχουν διαθέσιμους τους δείκτες 
bonus. Ωστόσο, το μπλε παρτέρι 
είναι μεγέθους 2, συνεπώς ο κόκκι-
νος παίκτης δεν θα μπορεί να 
πάρει τον δείκτη bonus (      ). Το 
κόκκινο παρτέρι είναι μεγέθους 3, 
οπότε ο κόκκινος παίκτης παίρνει 
τον δείκτη bonus και αμέσως τοπο-
θετεί άλλη μια πεταλούδα από το 
απόθεμα στο κόκκινο όρθιο λου-
λούδι (       )

Κλεισιμο Γρασιδιών
ΤαΤα κλειστά γρασίδια είναι παρόμοια με τα κλειστά παρ-
τέρια: οι παίκτες δεν μπορούν να προσθέσουν επιπλέ-
ον κομμάτια σε αυτά, αφού κλείσουν. Ένα κλειστό γρα-
σίδι αποτελείται από κομμάτια γρασιδιού συνδεδεμένα 
σε τουλάχιστον 2 ή περισσότερα πλακίδια χωρίς να 
υπάρχουν ελεύθερες πλευρές για να προστεθεί ένα νέο 
κομμάτι γρασιδιού. Παρόλο που δεν παρέχουν κάποιο 
άμεσο όφελος, τα κλειστά γρασίδια δίνουν νέκταρ με 
βάση τις πεταλούδες που περιέχουν, στο τέλος του παι-
χνιδιού (  ).



Τέλος ενός Γύρου
Το παιχνίδι ολοκληρώνεται μετά από 8 γύρους. Χρησιμοποιώντας το μπλοκ, οι παίκτες καταγράφουν τα εξής:

1.

2.

3.

4.

ΟΟ παίκτης με το περισσότερο νέκταρ κερδίζει! Σε περίπτωση ισοπαλίας, ο παίκτης που μάζεψε τους περισσότερους 
νάνους κερδίζει. Αν εξακολουθεί να υπάρχει ισοπαλία, οι ισόπαλοι παίκτες μοιράζονται τη νίκη και την αμοιβαία εκτίμηση 
για τους πανέμορφους κήπους τους!

Αν και είναι παρόμοιο με το βασικό παιχνίδι 4 παικτών, η παραλλαγή 2 παικτών διαφέρει σε μερικά σημαντικά σημεία, τόσο 
στην προετοιμασία αλλά και στην πορεία του παιχνιδιού.

Προετοιμασία

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.7.

Είστε πλέον έτοιμοι να ξεκινήσετε το παιχνίδι 2 
παικτών!

Ειδικές ευχαριστίες σε όλους τους δοκιμαστές που βοήθησαν να γίνει το Papillon πραγματικότητα:
Mike Mihealsick, Don Riddle, Gil Hova, Zack Hiwiller, Ryan Paul, Will Madden, Peter Ciccolo, Shana Boss-Hill,
Bryan Kline, Aaron Holland, Cory Goff,
Ken Shannon, Andrew Birkett, Nick Vollentine, Camden Clutter, Pedro Mendoza, Kevin Crosby, Michael Posada,
Kay Novak, Darth Knapik, Colleen Howell, Elliot Howell, Eleanor Howell, Jeff Howell, Mark Howell, Shana Howell,
Brad Gunnell, Pat Mount, Lorraine Mount

Σχεδιαστής: J. B. HowellΣχεδιαστής: J. B. Howell
Εικονογράφος: Whitney Rader
Graphic Designer: Chris Byer
Διεύθυνση Ανάπτυξης: Chris Hamm
Παραγωγή: Zongxiu Yao-Charpentier
Marketing: Ian Birdsall
Marketing Graphic Design: Kevin Haemmerle
Σύνταξη: Lindsey FriendΣύνταξη: Lindsey Friend          Μετάφραση στα Ελληνικά: Νίκος Χριστάκης

Τοποθετήστε το ταμπλό στο κέντρο του τραπε-
ζιού.
Τυχαία επιλέξτε 4 βάσεις φυτέματος και τοπο-
θετήστε από ένα όρθιο λουλούδι κάθε χρώμα-
τος κοντά στο ταμπλό. Τοποθετήστε 1 δείκτη 
bonus του αντίστοιχου χρώματος στο όρθιο 
λουλούδι κάθε βάσης. Επιστρέψτε όλες τις 
βάσεις φυτέματος και τα λουλούδια που δεν 
χρησιμοποιήθηκαν, πίσω στο κουτί.
Δώστε σε κάθε παίκτη έναν κηπουρό και 12 δεί-
κτες πεταλούδων του ίδιου χρώματος.
Ανακατέψτε τους 8 νάνους και τοποθετήστε τους 
κλειστούς (με την πλευρά νάνου να φαίνεται) στις 
αριθμημένες θέσεις του μετρητή γύρων.
Βάλτε όλα τα πλακίδια κήπου στο σακούλι πλα-
κιδίων και αφήστε το στην άκρη του τραπεζιού.
Τυχαία καθορίστε τον πρώτο παίκτη και τοπο-
θετήστε τον κηπουρό του στην πρώτη θέση του 
μετρητή σειράς προσφορών. Ο κηπουρός του 
δεύτερου παίκτη τοποθετείται στην δεύτερη 
θέση. Οι παίκτες δεν παίρνουν κάμπιες κατά 
την προετοιμασία, μιας και δεν υπάρχει 
προσφορά στην παραλλαγή αυτή.
Τοποθετήστε όλες τις κάμπιες σε ένα απόθεμα 
εύκολα προσβάσιμο για τους δύο παίκτες.

Σκοράρισμα Λουλουδιών: Ο παίκτης με τις περισσότερες πεταλούδες σε κάθε όρθιο λουλούδι κερδίζει την μεγαλύτε-
ρη τιμή νέκταρ της βάσης του λουλουδιού. Η αμέσως μικρότερη τιμή νέκταρ κερδίζεται από τον παίκτη με τις αμέσως 
λιγότερες πεταλούδες σε κάθε όρθιο λουλούδι. Η μικρότερη τιμή νέκταρ κερδίζεται από τον τρίτο σε σειρά αριθμού πε-
ταλούδων παίκτη σε κάθε όρθιο λουλούδι. Ένας παίκτης πρέπει να έχει τουλάχιστον 1 πεταλούδα σ εκάθε όρθιο λου-
λούδι ώστε να κερδίσει νέκταρ. Αν 2 ή περισσότεροι παίκτες είναι ισόπαλοι για κάποια τιμή νέκταρ, όλοι οι ισόπαλοι 
παίκτες κερδίζουν την τιμή αυτή.

Εναπομείναντες Κάμπιες: 1 νέκταρ η κάθε μια.

Πεταλούδες σε Κλειστά Γρασίδια: 1 νέκταρ η κάθε μια.

Μεγαλύτερα Κλεισμένα Παρτέρια: 2 νέκταρ ανά πλακίδιο στα 2 μεγαλύτερα κλεισμένα παρτέρια του κήπου σας, 
ανεξαρτήτως χρώματος.

Παιχνίδι 2 Παικτών



Ο παίκτης του οποίου ο κηπουρός βρίσκεται στην πρώτη θέση του μετρητή σειράς προσφορών, επιλέγει μια στήλη ή 
γραμμή πλακιδίων, ακολουθώντας τους βασικούς κανόνες. Έπειτα, ο δεύτερος παίκτης κάνει το ίδιο.
Πρώτος Παίκτης
Στην παραλλαγή αυτή, ο μόνος τρόπος να αλλάξει η σειρά είναι παίρνοντας έναν νάνο από το ταμπλό. Όταν ένας παί-
κτης πάρει τον νάνο, γίνεται ο πρώτος παίκτης. Αμέσως αλλάζετε τη θέση των δύο κηπουρών, αφού η σειρά αλλάξει. 
Αν κανένας παίκτης δεν πάρει τον νάνο στη διάρκεια του γύρου, η σειρά δεν αλλάζει.

Τέλος του Παιχνιδιού
Το παιχνίδι τελειώνει μετά από 8 γύρους. Χρησιμοποιώντας το μπλο βαθμολογίας, οι παίκτες σημειώνουν τα εξής:

1.  Σκοράρισμα Λουλουδιών: Ακολουθήστε τους βασικούς κανόνες με μια εξαίρεση: σκοράρετε μόνο την υψηλότερη
  και την χαμηλότερη τιμή νέκταρ σε κάθε βάση φυτέματος.

2.  Εναπομείναντες Κάμπιες: 1 νέκταρ η κάθε μια.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι Κάμπιες δεν χρησιμοποιούνται για προσφορές στην παραλλαγή αυτή αλλά εξακολουθούν να
  αξίζουν νέκταρ στο τέλος του παιχνιδιού και κερδίζονται με επιλογή νάνων ή πλακιδίων με κάμπιες.

3.3.  Πεταλούδες σε Κλειστά Γρασίδια: 1 νέκταρ η κάθε μια.

4.  Μεγαλύτερα Κλεισμένα Παρτέρια: 2 νέκταρ ανά πλακίδιο των 2 μεγαλύτερων κλεισμένων παρτεριών του κήπου
  κάθε παίκτη, ανεξαρτήτως χρώματος.

Ο παίκτης με το περισσότερο νέκταρ κερδίζει! Σε περίπτωση ισοπαλίας, ο παίκτης που μάζεψε τους περισσότερους 
νάνους κερδίζει. Αν οι παίκτες εξακολουθούν να είναι ισόπαλοι, μοιράζονται τη νίκη και την αμοιβαία εκτίμηση για τους πα-
νέμορφους κήπους τους!

Φάση Προετοιμασίας

Το παιχνίδι διαρκεί 8 γύρους. Κάθε γύρος έχει τέσσερις φάσεις:
1.  Φάση Προετοιμασίας
2.  Φάση Επιλογής
3.  Φάση Κηπουρικής
4.  Φάση Γονιμοποίησης

Το σκοράρισμα γίνεται μόνο στο τέλος του παιχνιδιού.

ΗΗ παραλλαγή 2 παικτών ακολουθεί τους κανόνες του βασικού παιχνιδιού με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι οποίες περιγρά-
φονται παρακάτω.

Προετοιμάστε το Ταμπλό
ΤραβήξτεΤραβήξτε 8 πλακίδια από το σακούλι πλακιδίων και γε-
μίστε όλες τις θέσεις επιλογής του κεντρικού ταμπλό, 
εκτός από τις 2 εξωτερικές. Στην παραλλαγή αυτή η 
πρώτη δεξιά θέση της πάνω γραμμής και η κάτω θέση 
της πρώτης στήλης δεν χρησιμοποιούνται (    ). Τοπο-
θετήστε μια κάμπια σε οποιοδήποτε πλακίδιο απεικονί-
ζει μια (      ). Μετακινήστε τον νάνο από τον χαμηλότε
ρο αριθμό του μετρητή γύρων και τοποθετήστε τον ανοι-
χτό (αριθμημένη πλευρά ανοιχτή) στην θέση νάνου, 
μπροστά από την Αποθήκη (      ).

Ένας Γύρος Φάση Επιλογής



Παρααγή Νάνων

Φάση Κηπουρικής

Τέλος του Παιχνιδιού

Αφού οι παίκτες έχουν εξοικειωθεί με τους κανόνες και τους μηχανισμούς, προτείνουμε τους εξής επιπλέον κανόνες, 
σχετικά με τους δείκτες νάνων.

Τοποθέτηση Νάνων
ΑνΑν ένας παίκτης πήρε έναν νάνο κατά τη Φάση Επιλογής, πρέπει να τον τοπο-
θετήσει πριν το τέλος της Φάσης Κηπουρικής, του γύρου κατά τον οποίο ο 
νάνος αποκτήθηκε. Ο παίκτης μπορεί να τοποθετήσει τον νάνο σε οποιοδήπο-
τε γρασίδι ή παρτέρι, ανοιχτό ή κλειστό. Στο τέλος του παιχνιδιού, ένα κλειστό 
γρασίδι με νάνο μέσα ή ένα από τα 2 μεγαλύτερα κλεισμένα παρτέρια του θα 
σκοράρουν επιπλέον νέκταρ. Είναι δυνατό να έχετε περισσότερους από 1 
νάνους σε ένα γρασίδι ή παρτέρι, αλλά έτσι δεν αυξάνεται ο αριθμός του επι
πλέον νέκταρ που κερδίζετε στο τέλος του παιχνιδιού.

Οι πεταλούδες σε αυτό το κλεισμένο γρασίδι δίνουν 4 νέκταρ αντί για 2 στο 
τέλος του παιχνιδιού, λόγω της παρουσίας του νάνου (   ). Οι πεταλούδες σε 
αυτό το ανοιχτό γρασίδι θα δώσουν 0 νέκταρ, ανεξαρτήτως του νάνου, καθώς 
μόνο οι πεταλούδες των κλειστών γρασιδιών σκοράρουν νέκταρ (      ). Αν το 
παρτέρι αυτό σκοραριστεί από τον παίκτη στο τέλος του παιχνιδιού, θα δώσει 6 
νέκταρ αντί για 4, χάρη στην παρουσία του νάνου (       ).

Νάνοι σε Κλειστά Γρασίδια
Όταν σκοράρετε κλειστά γρασίδια με νάνο, αυξήστε την αξία κάθε πεταλούδας στο γρασίδι αυτό στα 2 νέκταρ αντί για 1.

Νάνοι σε Κλειστά Παρτέρια
Όταν σκοράρετε κλειστά παρτέρια με νάνο, αυξήστε την αξία κάθε πλακιδίου του παρτεριού στα 3 νέκταρ αντί 2.


