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V rozšírení Passio, prvom rozšírení zo série
Monumentálne fasády, budete opäť tvoriť umelecké vitráže chrámu Sagrada Família, tentokrát so
širšou a väčšou umeleckou slobodou. V tomto rozšírení nájdete tri nezávislé moduly, ktoré si môžete
podľa svojej voľby pridať do hry – všetky alebo len
niektoré z nich, podľa chuti.

Nový herný materiál
Karty inšpirácie – rozličné karty špeciálnych schopností,
s ktorými každý hráč získa svoju špeciálnu výhodu.
Krištáľové kocky – špeciálne kocky, ktoré v okne nahrádzajú akúkoľvek farbu.
Doštičky krištáľového skla – určujú spôsob, akým môžete v danej partii získať krištáľovú kocku. Doštička nahrádza
jednu kartu náradia.
Nové karty osobných úloh – karty osobných úloh, ktoré
sa nejakým spôsobom odvolávajú na vašu krištáľovú kocku
a jej umiestnenie v okne.
Nové karty spoločných úloh – karty prinášajúce body
za to, že vo svojom okne vytvoríte súmernosť a rovnováhu.
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modul Inšpirácie
Tento modul využíva karty inšpirácie, ktoré dávajú každému hráčovi jeho jedinečnú výhodu.

Zmena prípravy hry – pre každého hráča
Skôr než si budete vyberať karty vzorov:
1. Zamiešajte všetky karty inšpirácie.
2. Každému hráčovi rozdajte jednu.
3. Každý hráč vyloží svoju kartu inšpirácie pred
seba na stôl lícom nahor.

Funkcie kariet
• Ak nie je vyslovene uvedené inak, efekt svojej karty
inšpirácie môžete využiť
kedykoľvek vo svojom ťahu.
• Na niektorých kartách
inšpirácie je uvedené, že ich
funkciu je možné využiť „raz
za kolo“ či „raz za hru“. Kartu
využiteľnú raz za kolo po použití natočte o 90 stupňov (naležato), aby ste znázornili, že už bola
využitá. Na konci kola ju natočte
späť (nastojato). Kartu využiteľnú raz za hru po použití otočte
lícom nadol.
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Krištáľové sklo

V tomto module môžete do okna vsadiť krištáľové sklo
reprezentované krištáľovými kockami. Majú samostatnú farbu – môžu vo vašom okne susediť s kockou ľubovoľnej farby. Počas hry môžete jednu (a najviac jednu)
získať splnením podmienky uvedenej na doštičke krištáľového skla. Rozšírenie obsahuje nové karty osobných
úloh odkazujúcich na vašu krištáľovú kocku.

Zmena prípravy hry – pre všetkých spoločne
Skôr než budete losovať karty náradia:
1. Vylosujte jednu doštičku krištáľového skla. Vyložte
ju na stôl lícom nahor.
2. Hoďte toľkými krištáľovými kockami, koľko je v doštičke výrezov, a do každého jednu kocku umiestnite.
3. Vyložte len 2 karty náradia namiesto 3.
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Priebeh hry
• Namiesto výberu kocky z ponuky môžete zaplatiť žetónmi remeselníkov podľa podmienok uvedených
na doštičke krištáľového skla, vziať z doštičky jednu
krištáľovú kocku a umiestniť ju do svojho okna. Ak nie
je uvedené inak, môžete tak urobiť kedykoľvek vo svojom ťahu a nesmiete meniť hodnotu kocky.
• Ako už bolo uvedené, vo svojom okne môžete mať len
jednu krištáľovú kocku. Pokiaľ už nejakú máte, nemôžete si z doštičky vziať ďalšiu.
• Ak neleží na doštičke krištáľového skla žiadna kocka,
hoďte novou krištáľovou kockou (kockami) zo spoločnej
zásoby a znovu vyplňte všetky výrezy doštičky.
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Krištáľové kocky
Krištáľové kocky majú niekoľko špeciálnych vlastností,
ktorými sa líšia od štandardných farebných kociek:
• Môžete ich položiť vedľa kociek ľubovoľnej farby (t. j. mô
žu hranou susediť s kockou ľubovoľnej farby). Stále platí,
že nesmú hranou susediť s kockou rovnakej hodnoty.
• Môžete ich položiť na políčko s ľubovoľnou farebnou
podmienkou. Ak ukladáte krištáľovú kocku na políčko s číselnou podmienkou, musíte ju dodržať.
• Políčko s krištáľovou kockou sa pochopiteľne počíta
ako obsadené.
• Tieto kocky spĺňajú úlohy Pestrobarevné řádky či
sloupce, ako by mali ďalšiu unikátnu farbu (napr. riadok obsahujúci krištáľovú kocku a štyri ďalšie štandardné kocky rôznych farieb sa pre úlohu Pestrobarevné
řádky počíta ako splnený, za 6 VB). Farba krištáľovej
kocky sa však nepočíta ako „žolíková“
farba pre úlohu Barevné diagonály.

Osobné úlohy týkajúce
sa krištáľových kociek
Karty osobných úloh z tohto rozšírenia odkazujú na vašu krištáľovú
kocku, jej pozíciu, susediace kocky
vo vašom okne atď. Je na vás, či
použijete len tieto karty osobných
úloh, alebo v kombinácii s ďalšou
osobnou úlohou zo základnej hry
(takže každý hráč má 2 karty).
bní úkol
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Zmena prípravy hry – pre každého hráča
1. Zamiešajte všetky karty osobných úloh týkajúcich
sa krištáľového skla (spoznáte ich podľa symbolu
v pravom spodnom rohu).
2. Jednu kartu lícom nadol rozdajte každému hráčovi.
Každý si môže svoju osobnú úlohu prezrieť. Ak si želáte hrať s dvoma osobnými úlohami na hráča, dajte
každému hráčovi aj jednu kartu osobnej úlohy zo základnej hry.
3. Na konci hry si každý hráč pripočíta body za svoju
osobnú úlohu (či úlohy) ako zvyčajne.

modul

Súmernosť

Nové karty spoločných úloh môžete
primiešať k ostatným kartám spoločných úloh, keď počas prípravy hry losujete tri platné pre túto partiu.
Bodujú sa podobne ako úlohy zo základnej hry.
Pozor:
Podmienky niektorých úloh
z tohto modulu odporujú
niektorým úlohám zo základnej hry. Neodporúčame
súčasne v rovnakej partii používať napr. Svislá rovnováha
barev a Pestrobarevné sloupce,
alebo Zrcadlová souměrnost odstínů a Různorodé řádky atď.
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Pravidlá sólovej hry
Zmeny pravidiel pre sólovú hru nájdete na stránkach
mindok.cz/passio.

Tiráž
AUTORI HRY
Daryl Andrews
Adrian Adamescu

SLOVENSKÝ PREKLAD
A SADZBA
Ondrej Pudmerický

VÝVOJ HRY
Ben Harkins

KOREKTÚRY
Martina P. Barboríková

ILUSTRÁCIE
Peter Wocken Design LLC
Matt Paquette
GRAFICKÝ DESIGN
Peter Wocken Design LLC
Matt Paquette

Výhradní distributor
pro ČR a SR:

MINDOK, s. r. o.
Korunní 810/104
101 00 Praha 10
mindok.cz
/hry.mindok

TESTOVANIE
Andreea Adamescu, Cristiana Salgau, Tony
Bolla, Tanya Andrews, Emily Tinawi-Harkins, Peter Yang, Gates Dowd, Evan Pedersen a členovia Game Artisans of Canada
a Saint Paul Board Game Group. Mnohokrát
ďakujeme!
Zriedkavo sa stane, že v hre chýba niektorá
časť herného materiálu. V tom prípade
sa môžete obrátiť priamo na nás. Napíšte
mail na info@mindok.cz alebo zavolajte
na (+420) 737 279 588, my vám chýbajúci
herný materiál ihneď pošleme.
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