De schriftrollen
(exclusieve uitbreidingsmodule oktober 2010)
De bisschop overhandigt de schilders bijzondere schriftrollen. Met
deze aantekeningen van de oude meester kunnen de spelers het
fresco in zijn geest restaureren en nog meer punten verdienen.

Spelmateriaal

De schriftrollen is een nieuwe uitbreidingsmodule voor het spel
Fresco.
Het basisspel Fresco is nodig om te spelen en deze uitbreiding
kan naar believen worden gecombineerd met andere uitbreidingsmodules. De spelregels van het basisspel blijven van kracht. Er
worden enkele spelregels toegevoegd.
Deze module heeft gevolgen voor:

Dom: Fresco restaureren

Aanpassingen voorbereiding

• 10 schriftrollen-tegels

Op elke tegel zijn steeds 5 velden van het fresco in een horizontale of
verticale lijn gemarkeerd.

• 1 spelregels

Sorteer de schriftrollen-tegels naar de kleur van de achterzijde en
vorm twee aparte stapels. Schud deze stapels afzonderlijk en geef
elke speler gedekt een tegel van elke stapel. Deze tegels legt men
open achter zijn grote zichtscherm. Ongebruikte tegels gaan terug
in de doos.
Leg de tegels zo neer, zodat
deze gelijk liggen aan het
zicht op het spelbord.

Aanpassingen spelverloop
Dom: Fresco restaureren
Een schriftrol uitspelen
Na het restaureren van een deel van het fresco, dat op één van zijn
schriftrollen is gemarkeerd, mag de actieve speler - nadat hij de
bisschop op dit veld heeft geplaatst – de desbetreffende schriftrol
uitspelen. Daarmee verdient hij 2 overwinningspunten per gerestaureerd frescodeel. Alle velden zonder frescotegel leveren punten
op, onafhankelijk van wie dit deel gerestaureerd heeft. Op deze
wijze zijn maximaal 10 punten te verdienen.

Voorbeeld: Speelt de speler de horizontale schriftrol uit, dan verdient hij 8
OP, omdat er 4 delen voltooid zijn.

Twee schriftrollen uitspelen
Na het restaureren van een deel van het fresco, dat op zijn beide
schriftrollen is gemarkeerd (snijpunt van twee lijnen), mag de
actieve speler beide schriftrollen uitspelen. Daarmee verdient hij
3 overwinningspunten per gerestaureerd frescodeel. Beide rijen
worden afzonderlijk afgehandeld, waardoor het snijpunt dus twee
keer wordt gewaardeerd. Op deze wijze zijn maximaal 30 punten
te verdienen.

Voorbeeld: De speler heeft een snijpunt gerestaureerd en speelt beide
schriftrollen uit.
Hij verdient horizontaal 12 OP (4 delen x 3 OP) + verticaal 9 OP (3 delen x
3 OP) = 21 OP.

De speler gaat dit totale aantal punten op het puntenspoor
naar voren. Gespeelde schriftrollen gaan terug in de doos.
Niet uitgespeelde schriftrollen leveren geen punten op aan
het einde van het spel.
Let op: Men kan een schriftrol niet meer uitspelen, nadat een
andere speler het laatste deel van een rij heeft gerestaureerd.

Spel met twee spelers
Leonardo krijgt geen schriftrollen.
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