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Úvod

• Inspirace – Štěstěn
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V rozšíření Passio, prvním rozšíření ze série
Monumentální fasády, budete opět tvořit umělecké vitráže chrámu Sagrada Família, tentokrát se
širší a větší uměleckou svobodou. V tomto rozšíření najdete tři nezávislé moduly, které si můžete dle
své volby přidat do hry – všechny nebo jen některé
z nich dle chuti.

Nový herní materiál
Karty inspirace – rozličné karty speciálních schopností,
s nimiž každý hráč získá svou speciální výhodu.
Křišťálové kostky – speciální kostky, které v okně nahrazují kteroukoli barvu.
Destičky křišťálového skla – určují způsob, jakým můžete v dané partii získat křišťálovou kostku. Destička nahrazuje jednu kartu nářadí.
Nové karty osobních úkolů – karty osobních úkolů, které
se nějakým způsobem odvolávají na vaši křišťálovou kostku
a její umístění v okně.
Nové karty společných úkolů – karty přinášející body za
to, že ve svém okně vytvoříte souměrnost a rovnováhu.
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modul Inspirace
Tento modul využívá karty inspirace, jež dávají každému
hráči jeho jedinečnou výhodu.

Změna přípravy hry – pro každého hráče
Dříve než si budete vybírat karty vzorů:
1. Zamíchejte všechny karty inspirace.
2. Každému hráči rozdejte jednu z nich.
3. Každý hráč vyloží svou kartu inspirace před sebe
na stůl lícem vzhůru.

Efekty karet
• Není-li výslovně uvedeno
jinak, efekt své karty inspirace můžete využít kdykoli
ve svém tahu.
• Na některých kartách inspirace je uvedeno, že jejich funkci
lze využít „jednou za kolo“ či
„jednou za hru“. Kartu využitelnou jednou za kolo po použití
natočte o 90 stupňů (naležato),
abyste znázornili, že již byla využita. Na konci kola ji natočte zpět
(nastojato). Kartu využitelnou
jednou za hru po použití otočte
lícem dolů.
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Křišťálové sklo

V tomto modulu můžete do okna vsadit křišťálové sklo
reprezentované křišťálovými kostkami. Mají samostatnou barvu – mohou ve vašem okně sousedit s kostkou
libovolné barvy. Během hry můžete jednu (a nejvýše jednu) získat splněním podmínky uvedené na destičce křišťálového skla. Rozšíření obsahuje nové karty osobních
úkolů odkazující na vaši křišťálovou kostku.

Změna přípravy hry – pro všechny společně
Dříve než budete losovat karty nářadí:
1. Vylosujte jednu destičku křišťálového skla. Vyložte
ji na stůl lícem vzhůru.
2. Hoďte tolika křišťálovými kostkami, kolik je v destičce
výřezů, a do každého jednu kostku umístěte.
3. Vyložte pouze 2 karty nářadí namísto 3.
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Průběh hry
• Místo výběru kostky z nabídky můžete zaplatit žetony
řemeslníků dle podmínek uvedených na destičce křišťálového skla, vzít z destičky jednu křišťálovou kostku
a umístit ji do svého okna. Není-li uvedeno jinak, můžete tak učinit kdykoli ve svém tahu a nesmíte měnit
hodnotu kostky.
• Jak již bylo uvedeno, ve svém okně můžete mít jen jednu křišťálovou kostku. Pokud už nějakou máte, nemůžete si z destičky vzít další.
• Neleží-li na destičce křišťálového skla žádná kostka,
hoďte novou křišťálovou kostkou (kostkami) z obecné
zásoby a znovu vyplňte všechny výřezy destičky.
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Křišťálové kostky
Křišťálové kostky mají několik speciálních vlastností,
kterými se liší od standardních barevných kostek:
• Můžete je položit vedle kostek libovolné barvy (tj. mohou
hranou sousedit s kostkou libovolné barvy). Stále platí, že
nesmí hranou sousedit s kostkou stejné hodnoty.
• Můžete ji položit na políčko s libovolnou barevnou
podmínkou. Pokládáte-li křišťálovou kostku na políčko s číselnou podmínkou, musíte ji dodržet.
• Políčko s křišťálovou kostkou se pochopitelně počítá
jako obsazené.
• Tyto kostky splňují úkoly Pestrobarevné řádky či
sloupce, jako by měly další unikátní barvu (např. řádek obsahující křišťálovou kostku a čtyři další kostky
různých barev se pro úkol Pestrobarevné řádky počítá jako splněný, za 6 VB). Barva křišťálové kostky se však nepočítá jako
„žolíková“ barva pro úkol Barevné
diagonály.

Osobní úkoly týkající se
křišťálových kostek

bní úkol
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Karty osobních úkolů z tohoto
rozšíření odkazují na vaši křišťálovou kostku, její pozici, sousedící kostky ve vašem okně atd.  
Je na vás, zda použijete pouze
tyto karty osobních úkolů, nebo
v kombinaci s dalším osobním
úkolem ze základní hry (takže
každý hráč má 2 karty).

Změna přípravy hry – pro každého hráče
1. Zamíchejte všechny karty osobních úkolů týkající se
v prakřišťálového skla (poznáte je podle symbolu
vém spodním rohu).
2. Jednu kartu lícem dolů rozdejte každému hráči. Každý
si může svůj osobní úkol prohlédnout. Přejete-li si hrát
se dvěma osobními úkoly na hráče, dejte každému
hráči i jednu kartu osobního úkolu ze základní hry.
3. Na konci hry si každý hráč přičte body za svůj osobní
úkol (či úkoly) jako obvykle.

modul

Souměrnost

Nové karty společných úkolů můžete
přímíchat k ostatním kartám společných
úkolů, když během přípravy hry losujete tři platné pro tuto partii.
Bodují se podobně jako úkoly ze základní hry.
Pozor:
Podmínky některých úkolů
z tohoto modulu odporují
některým úkolům ze základní hry. Nedoporučujeme současně v téže partii používat
např. Svislá rovnováha barev
a Pestrobarevné sloupce, nebo
Zrcadlová souměrnost odstínů
a Různorodé řádky atd.
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Pravidla sólové hry
Změny pravidel pro sólovou hru naleznete na stránkách
mindok.cz/passio.
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TESTOVÁNÍ
Andreea Adamescuová, Cristiana Salgauová, Tony Bolla, Tanya Andrewsová, Emily
Tinawi-Harkinsová, Peter Yang, Gates
Dowd, Evan Pedersen a členové Game Artisans of Canada a Saint Paul Board Game
Group. Mnohokrát děkujeme!
Ojediněle se stane, že ve hře chybí některá
část herního materiálu. V tom případě
se můžete obrátit přímo na nás. Napište
mail na info@mindok.cz nebo zavolejte
na (+420) 737 279 588, my vám chybějící
herní materiál ihned pošleme.

