
Jednou za kolo můžete hodit kostkou, kterou chcete položit do svého okna. Nelze-li ji poté položit, vraťte ji tam, odkud jste ji vzali.

• Inspirace – Štěstěna •

• Osobní úkol •
Za každou různou hodnotu a různou standardní barvu okolo vaší křišťálové kostky.
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Zrcadlová souměrnost odstínů

Za pár stejných hodnot zrcadlený

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

Úvod

Jiskřivé sklo

Zaplaťte tolik žetonů řemeslníků, 

kolik máte volných políček v horní 

řadě svého okna. Poté umístěte 

tuto kostku na libovolné dostupné 

políčko svého okna.

*



Nový herNý materiál

Karty inšpirácie – rozličné karty špeciálnych schopností, 
s ktorými každý hráč získa svoju špeciálnu výhodu.

Krištáľové kocky – špeciálne kocky, ktoré v okne nahrá-
dzajú akúkoľvek farbu.

Doštičky krištáľového skla – určujú spôsob, akým môže-
te 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.

Na začátku hry si vezměte

o 1 žeton řemeslníka méně.

Jednou za kolo smíte za využití 

karty nářadí zaplatit jen 1 žeton.

• Inspirace – Zkušenost •

Třpytivé sklo

Umístěte tuto kostku
na libovolné dostupné

políčko  svého okna.
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• Osobní úkol •
Součet nejvyšších hodnot

každé barvy okolo vaší

křišťálové kostky.

##

Svislá rovnováha barev

Za pár stejných barev v téže

pozici v horní i spodní
polovině okna

3



modul iNšpirácie

Tento modul využíva karty inšpirácie, ktoré dávajú každé-
mu 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 uvede-
né 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 použi-
tí natočte o 90 stupňov (naleža-
to), aby ste znázornili, že už bola 
využitá. Na konci kola ju natočte 
späť (nastojato). Kartu využiteľ-
nú raz za hru po použití otočte 
lícom nadol.

Jednou za kolo můžete zaplatit 

1 žeton řemeslníka a vyměnit 

kostku, kterou jste si vybrali, 

za kostku z počítadla kol.

• Inspirace – Vynalézavost •



Jiskřivé sklo

Zaplaťte tolik žetonů řemeslníků, 

kolik máte volných políček v horní 

řadě svého okna. Poté umístěte 

tuto kostku na libovolné dostupné 

políčko svého okna.

*

modul krištáľové sklo

V tomto module môžete do okna vsadiť krištáľové sklo 
reprezentované krištáľovými kockami. Majú samostat-
nú farbu – môžu vo vašom okne susediť s kockou ľubo-
voľnej farby. Počas hry môžete jednu (a najviac jednu) 
získať splnením podmienky uvedenej na doštičke krištá-
ľového 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 doštič-
ke výrezov, a do každého jednu kocku umiestnite.

3. Vyložte len 2 karty náradia namiesto 3.



priebeh hry
• Namiesto výberu kocky z ponuky môžete zaplatiť že-

tónmi 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 svo-
jom ťahu a nesmiete meniť hodnotu kocky.

• Ako už bolo uvedené, vo svojom okne môžete mať len 
jednu krištáľovú kocku. Pokiaľ už nejakú máte, nemô-
žete 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.

Lesklé sklo

Zaplaťte tolik žetonůřemeslníků, kolik máte volných 
rohových políček ve svém okně.

Poté umístěte tuto kostku na libo-
volné dostupné políčko svého okna.

*



krištáľové kocky

Krištáľové kocky majú niekoľko špeciálnych vlast nos tí, 
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 políč-
ko 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. ria-
dok obsahujúci krištáľovú kocku a štyri ďalšie štandard-
né kocky rôznych farieb sa pre úlohu Pestrobarevné 
řádky počíta ako splne ný, 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 rozší-
renia 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).

• Osobní úkol •

Za každou standardní kostku 

o stejné hodnotě jako vaše 

křišťálová kostka.
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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 že-
láte hrať s dvoma osobnými úlohami na hráča, dajte 
každému hráčovi aj jednu kartu osobnej úlohy zo zá-
kladnej 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 spoloč-
ných úloh, keď počas prípravy hry lo-
sujete tri platné pre túto partiu.

Bodujú sa podobne ako úlohy zo zák-
ladnej hry.

Pozor: 

Podmienky niektorých úloh 
z tohto modulu odporujú 
niektorým úlohám zo zák-
ladnej hry. Neodporúčame 
súčasne v rovnakej partii po-
užívať napr. Svislá rovnováha 
barev a Pestrobarevné sloupce, 
alebo Zrcadlová souměrnost od-
stínů a Různorodé řádky atď.
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Zrcadlová souměrnost odstínů

Za pár stejných hodnot zrcadlený

kolem prostředního sloupce



pravidlá sólovej hry

Zmeny pravidiel pre sólovú hru nájdete na stránkach 
mindok.cz/passio.
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