
SOLO
PRZYGOTOWANIE GRY
Dla każdego koloru pozostaw poniższą liczbę przejść:
- 1 duże 8pkt
- 3 średnio duże 5pkt
- 4 średnie 3pkt
- 4 średnio krótkie 2pkt
- 3 krótkie 1pkt

Rozgrywka trwa 11 rund. Projektujesz miasto na planie kwadrRozgrywka trwa 11 rund. Projektujesz miasto na planie kwadratu 
3x4 płytki.

Jesteś pierwszym graczem i otrzymujesz startową płytkę z 1 
symbolem ptaka i 2 niebieskimi budynkami.
LA otrzymuje jedną z pozostałych płytek startowych – im 
więcej na niej ptaków, tym wyższy poziom trudności rozgrywki. 
Płytka powinna być obrócona w taki sposób, by najważniejszy 
kolor (zobacz listę priorytetów poniżej) znajdował się
w prawym górnym rogu.
Wylosuj 3 płytki dla siebie i odkryj kolWylosuj 3 płytki dla siebie i odkryj kolejne 3 w rzędzie obok 
stosu.

WPROWADZENIE
Wariant pozwala rozegrać grę dwuosobową, w której 
mierzysz się z Legendarnym Architektem (LA).
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PRZEBIEG GRY
Graj w standardowy sposób, z jedną małą zmianą - za każdym razem, gdy płytka jest zabierana z rzędu obok stosu, przesuń pozostałe 
dalej od stosu i nową dołóż przy nim.

Tura Legendarnego Architekta

Legendarny Architekt nie buduje projektu miasta z budynkami. Zamiast tego zbiera 
płytki chmur i zabiera przejścia z puli. Płytki chmur układa w kolumnie (płasko na 
stole, nie w stosie!) od góry do dołu.

Lista priorytetów kolorów

1. Brązowy
2. Zielony
3. Niebieski

Wybór płytki chmur

1. Aby wybrać preferowany kolor, spójrz na ostatnią płytkę w kolumnie Legendarnego Architekta (nazwiemy ją płytką odniesienia) 
– posiada ona 2 miejsca na budynki
 a. Jeśli oba miejsca są w jednej linii, to preferowanym kolorem jest ten, który jest wyżej na liście priorytetów.
 b. Jeśli miejsca są w różnych liniach, to preferowany kolor znajduje się w górnej. Drugi kolor jest kolorem drugiego wyboru.
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Wybór płytki chmur cd.

2. Legendarny Architekt wybierze płytkę z rzędu przy stosie w następującej kolejności:
 a. Płytka z budynkami w obu kolorach z płytki odniesienia. Jeśli kilka płytek spełnia warunek, to:
  i. Obróć każdą z nich w taki sposób, aby oba kolory znajdowały się po tych samych stronach, co na płytce odniesienia i jeśli to  
   możliwe, kolor preferowany na dole.
  ii.  Weź płytkę, która posiada kolor preferowany na dole.
  iii. W przypadku remisu, wybierz płytkę, która posiada kolor drugiego wyboru na górze.
   iv. Jeśli remis nadal występuje, weź płytkę leżącą dalej od stosu.
 b. Płytka z budynkiem w kolorze preferowanym. Jeśli kilka płytek spełnia warunek, to:
  i. Obróć każdą z nich w taki sposób, aby preferowany kolor znajdował się po tej samej stronie, co na płytce odniesienia i jeśli   
   to możliwe, na dole.
  ii.  Weź płytkę, która posiada kolor preferowany na dole.
  iii. W przypadku remisu, wybierz płytkę, która posiada drugi kolor na górze.
  iv. Jeśli remis nadal występuje, weź płytkę leżącą dalej od stosu.
  c. Płytka z budynkiem w kolorze drugiego wyboru. Jeśli kilka płytek spełnia warunek, to:
  i. Obróć każdą z nich w taki sposób, aby kolor drugiego wyboru znajdował się po tej samej stronie, co na płytce odniesienia i   
   jeśli to możliwe, na dole.
  ii.  Weź płytkę, która posiada kolor drugiego wyboru na dole.
  iii. W przypadku remisu, wybierz płytkę, która posiada drugi kolor na górze.
  iv. Jeśli remis nadal występuje, weź płytkę leżącą dalej od stosu.
  d. Jeśli żadna płytka nie posiada żadnego z dwóch kolorów z płytki odniesienia, weź pierwszą płytkę ze stosu dobierania. Jeśli i   
  ona nie posiada żadnego pasującego koloru, dodaj ją do kolumny Legendarnego Architekta uprzednio obracając ją tak, by oba   
  kolory były w dwóch kolumnach, a priorytetowy kolor (według listy priorytetów) znajdował się na górze.

W każdym z powyższych przypadków, jeśli warunek spełnia tylko jedna płytka (także w przypadku 2d.) i tak należy płytkę obrócić 
w taki sposób, jak to ma miejsce w podpunkcie i. każdego przypadku.
Po zabraniu płytki, przesuń pozostałe dalej od stosu i nową dołóż przy nim.

Dobieranie przejść

Dla każdej kolumny (lewa/prawa) nowo dobranej płytki chmur, jeśli korespondujące budynki pasują kolorami do tych na płytce 
powyżej, Legendarny Architekt dobiera żetony przejść w odpowiednich kolorach.
1.  Jeśli oba budynki są bezpośrednio obok siebie, LA dobiera przejście o wartości 2 lub mniejsze.
2.  Jeśli między budynkami jest jedno wolne pole, LA dobiera przejście o wartości 3 lub mniejsze.
3. Jeśli między budynkami są dwa wolne pola, LA dobiera najdłuższe dostępne przejście.

KONIEC GRY
Gra kończy się standardowo po 11 turach. Podlicz punkty w standardowy sposób. Remisy są rozstrzygane również w standardowy 
sposób.


