Il Vecchio
Pegasus, 2012
Rüdiger DORN
2 - 4 spelers vanaf 10 jaar
± 120 minuten

Florence in de vijftiende eeuw. De familie 'Medici' klimt van een welstellende, maar
onbeduidende familie, op tot één van de meest invloedrijke Italiaanse dynastieën van deze
tijd. Cosimo de' Medici, beter bekend als "Il Vecchio" (de oude), heerst op dat moment niet
alleen in de economie en de politiek, maar bovendien imponeert hij de stad ook op artistiek
en cultureel opzicht. Omdat hij zich als opdrachtgever en mecenas onderscheidt, bijvoorbeeld bij de bouw van de koepel van de kathedraal, vergroot hij het aanzien van de stad
en daarmee natuurlijk ook het aanzien van zijn familie.
Uiteraard laten de andere grote Florentijnse families dit zich niet welgevallen en zij nemen
de strijdbijl op in de heerschappij van Florence.
De spelers kruipen in de rol van leiders van de rivaliserende families die het imperium van
de familie 'Medici' willen ondergraven om zelf de heerschappij over de stad te kunnen
overnemen.

Spelmateriaal
speelbord

actieoverzichten

familieleden

bemiddelaars
(plak stickers)

zeszijdige
dobbelstenen

florijnen
(waarde 1 en 5)

volgelingenmarkers

schrifrolmarker

koetsmarker

bisschopmarker

Medici
wapenschild

provincietegels

Florencetegels

extra kostentegel

startspelertegel

www.forumfederatie.be

IL VECCHIO (PEGASUS)

- 2 / 10 -

1. Overzicht

2. Spelopbouw

Het speelbord toont de regio Toscane. In het midden ligt
de hoofdstad Florence, omgeven door andere steden,
die door een wegennet met elkaar zijn verbonden.
Iedere stad biedt een bepaalde actiemogelijkheid, die
onderaan de naam van de stad als symbool is weergegeven. In drie hoeken van het speelbord voeren de
wegen naar aangrenzende buitenste regio's.

Er wordt één
speelbordzijde
gekozen (ze
onderscheiden
zich alleen qua
kleur).

De provincietegels worden
gesorteerd per regio en op de
passende velden in de hoeken
van het speelbord gelegd.

De spelers hebben als doel om met hun familieleden
provincies over te nemen in de buitenste regio's of hun
familieleden in de stadsraad van Florence te posteren
en zo hun adelstandpositie te verhogen. Dit alles levert de
familie machtpunten en/of bijkomende extra acties en extra
capaciteiten op.
Om dit doel te kunnen bereiken, moeten volgelingen
worden aangeworven, geld worden geïnd en
belangrijke schriftrollen worden verkregen.
Dit alles kunnen de familieleden verzamelen
op hun reis door de verschillende steden van
het mooie Toscane.

Heel eenvoudig is dit echter niet ! Om in de steden,
die met een wapenschildsymbool zijn gemarkeerd, acties
te kunnen uitvoeren, moeten bemiddelaars aanwezig zijn.
Omdat zij echter de toorn van 'Il Vecchio' vrezen, duiken zij na
elke actie op in een andere stad en zijn dus zelden beschikbaar
in de stad waar men ze nodig heeft. Koetsen en
bisschoppen kunnen helpen om de afhankelijkheid van
bemiddelaars te reduceren.
Hoe groter de invloed van de spelers in de buitenste regio's van
Florence wordt, des te meer vermindert de macht van 'Il Vecchio'
(dit wordt aangeduid door de stapel van de 'Medici'-wapenschilden).
Zodra deze stapel is opgebruikt en Il Vecchio de macht compleet
heeft verloren, wordt vastgesteld welke familie de grootste invloed in
Florence en omliggende regio heeft.

3. Spelverloop
ACTIES
De speler die aan de beurt is, voert één actie uit. Door bepaalde stadsraadtegels
(aanhangsel B) die een speler heeft verkregen, kunnen de mogelijke acties nog
worden versterkt.
Bovendien mag een speler tijdens zijn speelbeurt een aantal provincietegels naar
keuze, die open voor hem liggen, gebruiken. Na het gebruik wordt de betreffende
provincietegel omgedraaid zodat hij verdekt voor de speler ligt (een lijst van alle
provincies vindt men in aanhangsel A).
Na het uitvoeren van de actie is de volgende speler, met de wijzers van de klok
mee, aan de beurt.

De volgende acties zijn mogelijk:
A.
B.
C.
D.
E.

Een stadsactie uitvoeren (marker nemen)
Een provincie overnemen (provincietegel nemen)
Een ambt in Florence overnemen (Florence-tegel nemen)
Versterking (een familielid in het spel brengen)
Genezing (een liggend familielid rechtop zetten)
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Het scorespoor
wordt pas aan het
einde van het spel
gebruikt (zie p. 7
"Waardering").
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Voorbeeld
Speler Rood heeft een 4
gedobbeld en zich op de
steden Empoli en Castel
Fiorentino geplaatst.
Daarna heeft hij het gebied 6
gekozen en zich naar
Volterra en Colle verplaatst.
OPMERKING
Op elke stad mogen zich
een willekeurig aantal
familieleden bevinden.

- 3 / 10 -

De Florence-tegels
worden gesorteerd
naar stadsraad
(donker) en adel
(licht) en verdekt op
de passende velden
gestapeld.

Bij 4 spelers: De Medici-wapenschilden worden verdekt zeer
grondig gemixt en 7 daarvan worden op de daarvoor voorziene plaats
onder Florence gestapeld.
Bij 2 of 3 spelers: De Medici-wapenschilden worden verdekt zeer
grondig gemixt en 5 daarvan worden onder Florence gestapeld.
Bij 2 spelers: De regio- en Florencesporen beginnen pas bij het tweede
veld.
Verdere afwijkingen over het aantal spelers zijn er niet.

De 5 bemiddelaars worden zo op de steden
geplaatst dat het kleursymbool passend is en dat op
elk gebied met hetzelfde nummer zich maximaal 1
bemiddelaar bevindt.

Voorbeeld: zie afbeelding speelbord
Een startspeler wordt geloot en hij
ontvangt de startspelertegel.
Deze tegel dient om te herinneren bij
welke speler de laatste ronde eindigt.

De startspeler ontvangt
2 florijnen, zijn rechterbuurman 4 florijnen en
alle andere spelers 3 florijnen.

De markers voor volgelingen,
schriftrollen, koetsen en
bisschoppen alsook de munten
worden naast het speelbord
klaargelegd en vormen de
algemene voorraad.
Deze is niet gelimiteerd.

Elke speler plaatst 4 familieleden in Toscane.
Te beginnen bij de startspeler dobbelt om de
beurt iedere speler tweemaal met de beide
dobbelstenen. Het dobbelresultaat bepaalt het
gebied waarin de speler in een stad 2 familieleden
mag plaatsen. Een gebied is gekenmerkt door een
getal tussen 2 en 12. Bij een 7 mag de speler een
gebied naar keuze nemen.
Nadat elke speler 2 familieleden in het spel heeft
gebracht, kiest om de beurt iedere speler een gebied
naar keuze en plaatst nog eens 2 familieleden op
een stad naar keuze van dit gebied.
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Iedere speler kiest een kleur en
ontvangt:
- 12 familieleden van zijn
kleur;
- 1 koets;
- 1 bisschop;
- 3 tegels van de stadsraadstapel (met donkere
rand), waarvan hij er één
kiest en open vóór zich
neerlegt.
Alle overige stadsraadtegels
worden gemixt en vormen de
nieuwe stapel. Op deze stapel
wordt de 'extra kosten'-tegel
gelegd.
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Reizen
Vóór de acties A tot C mag het familielid, dat de actie wil uitvoeren,
een reis naar de gewenste stad maken. Deze reis telt niet als actie.
Ã De reis via een weg naar een andere stad kost 1 florijn per stad.
Ã Via de afgifte van een koets kan men kosteloos naar een stad naar keuze
reizen (de regiosporen zijn geen steden).
Voorbeeld
Voor de weg van Sest naar Vicchio heeft men 2 florijnen nodig of 1 koets.

4. De acties
A. Een stadsactie uitvoeren

(marker nemen)

De speler kiest een eigen familielid, dat rechtop staat. Vóór het
uitvoeren van de actie mag dit familielid naar een gewenste stad
reizen (zie hierboven onder 'Reizen'). Afhankelijk van de stad waarop
het familielid landt, ontvangt de speler markers.

Voorbeeld
De speler laat een familielid van
Carmignano naar Pistoia reizen en
betaalt 1 florijn in de voorraad.

Het familielid bevindt zich in een stad met wapenschildsymbool:
Ã Eén van de beide volgende mogelijkheden moet worden gekozen:
- Er bevindt zich een bemiddelaar in de stad.
Deze wordt, met de wijzers van de klok mee, op de eerstvolgende stad met het gelijkgekleurde symbool gezet en dat
familielid wordt neergelegd.
- De speler geeft een bisschop af. In dit geval blijft het familielid
staan en er wordt geen bemiddelaar gebruikt en ook niet
verplaatst.
Ã De speler neemt uit de voorraad de marker met het overeenkomstige symbool:
- 5 florijnen of 1 schriftrol (aan bruine steden)
- 1 volgeling (aan zwarte, grijze en witte steden)
- 2 bisschoppen of 2 koetsen (aan paarse steden)

De bemiddelaar trekt verder naar
Dicomano en het familielid wordt
neergelegd. Aansluitend beslist de speler
een goudmunt (5 florijnen) te nemen.

Het familielid bevindt zich in één van de groene steden
Carmignano, Ponte a Sieve of Poggibonsi:
Ã Het familielid wordt neergelegd (met uitzondering wanneer een
bisschop wordt ingezet).
Ã De speler neemt 3 florijnen uit de voorraad.
Bemiddelaars bezoeken de groene steden niet.

B. Een provincie overnemen

(provincietegel nemen)

Er is een eigen familielid, dat rechtop staat, aan één van de rode steden (Vernio, Vicchio of Sovicille) nodig.
Eventueel kan dat familielid vóór deze actie naar deze stad reizen. Vanuit deze steden kan men de bijbehorende
regio betreden en een provincie van deze regio overnemen, op voorwaarde dat de volgende stappen worden
uitgevoerd:
Ã Volgelingen afgeven
De speler geeft de volgelingen af die nodig zijn voor de overname van de provincie van de betreffende regio.
De soort en het aantal van de nodige volgelingen zijn afhankelijk van de regio:
-

Republiek di Venezia: 1 sluipmoordenaar (zwart)
Ducato di Milano: 1 ridder en 1 abt (grijs en wit)
Stato della Chiesa: 2 identieke volgelingen en 1 volgeling van een andere kleur
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Ã Florijnen betalen, familielid inzetten
De speler betaalt het aantal florijnen dat is
afgebeeld op het eerstvolgende vrije veld van
het regiospoor. Op dit veld plaatst hij het
familielid.
Als er een wapenschild op dit veld is
afgebeeld, wordt een Il Vecchio-gebeurtenis
uitgelokt (zie pagina 7).
De waarde onder het veld toont de machtpunten die de speler aan het einde van het
spel ontvangt.
Ã Provincietegel kiezen (aanhangsel A)
De speler kiest een provincietegel die nog
voorhanden is en legt die open voor zich neer.
Elke provincietegel toont een extra actie die
de bezitter 1x in het spel kan benutten.
TIP
Tijdens het kiezen van de provincietegel
kunnen de andere spelers het spel
voortzetten.

Voorbeeld
De speler wil een provincie in de regio 'Ducato di Milano' overnemen. Hiervoor reist hij met een familielid voor 1 florijn van
Prato naar Vernio. Hij legt de gevraagde volgelingen af (één
ridder en één abt) en betaalt het bedrag dat op het eerstvolgende
vrije veld van het spoor
is vermeld (5 florijnen).
Hij plaatst het familielid
op dit veld en lokt hiermee een Il Vecchio-gebeurtenis uit.
Na de afhandeling van
deze gebeurtenis kiest de
speler één van de overgebleven provincietegels.

C. Een ambt in Florence overnemen

(Florence-tegel nemen)

Er is een eigen familielid, dat rechtop staat, in Florence nodig.
Eventueel kan dat familielid vóór deze actie naar deze stad reizen.
Vanuit deze stad kan men één van de beide sporen 'Stadsraad' of 'Adel'
betreden, op voorwaarde dat de volgende stappen worden uitgevoerd:
³ De speler geeft 2 schriftrollen af.
³ De speler plaatst het familielid op het eerstvolgende vrije veld van
één van de beide Florence-sporen.
³ Als de 'extra kosten'-tegel op de stapel van het gekozen spoor ligt,
moet de speler extra 3 florijnen betalen.
³ Als er een wapenschild is afgebeeld op het veld van het gekozen
Florence-spoor, wordt onmiddellijk een Il Vecchio-gebeurtenis
uitgelokt (zie pagina 7).
³ De speler neemt, afhankelijk van het gekozen spoor, de bovenste
5 stadsraadtegels (donkere rand, aanhangsel B) of respectievelijk
5 adeltegels (lichte rand, aanhangsel C) van de desbetreffende stapel
en zoekt er één tegel uit. De resterende tegels worden grondig gemixt
en verdekt onder de stapel gelegd.

Voorbeeld
Het familielid is in Florence en wil in de
stadsraad. De speler moet 2 schriftrollen
afgeven en extra 3 florijnen omdat de
'extra kosten'-marker op de stapel van de
stadsraadtegels ligt. Hij zet het familielid op het eerstvolgende vrije veld van
het spoor, kiest één van de bovenste
5 stadsraadtegels en legt die vooreerst
verdekt voor zich neer.

TIP
Tijdens het kiezen kunnen de andere spelers het spel voortzetten.
Een stadsraadtegel legt de speler vooreerst verdekt voor zich neer.
Vóór zijn volgende zet, legt hij deze tegel bloot en ontvangt meteen de
bonus die hierop is afgebeeld. Vanaf dat moment versterkt de tegel de
actie die hierop is afgebeeld.
Een adeltegel legt de speler verdekt voor zich neer. Zij leveren aan het
einde van het spel machtpunten op. De spelers kunnen de eigen adeltegels te allen tijde bekijken.

D. Versterking

(een familielid in het spel brengen)

De speler dobbelt met de beide dobbelstenen. Het dobbelresultaat bepaalt het gebied waarin de
speler in een stad 1 familielid uit zijn voorraad mag plaatsen.
Bij een 7 mag de speler een gebied naar keuze nemen, ook Florence.

E. Genezing

(een liggend familielid rechtop zetten)

De speler zet alle familieleden rechtop en ontvangt 1 florijn. Hiermee worden alle familieleden
gereactiveerd die voorheen bij een stadsactie (zie 'Stadsactie uitvoeren) werden neergelegd.
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IL VECCHIO-GEBEURTENIS
De stapel Medici-wapenschilden toont de tanende macht van Il Vecchio in Florence.
Maar Il Vecchio geeft zijn macht niet af zonder strijd.
Steeds wanneer een speler een familielid op een veld van een spoor plaatst, dat met een
Medici-wapenschild is getooid, neemt hij één zulk wapenschild (in zover er nog voorhanden zijn op het speelbord). De speler draait het wapenschild om en de Il Vecchio-gebeurtenis wordt uitgevoerd.
Teruggave
Iedere speler moet
ofwel 3 florijnen,
1 volgeling, 1 schriftrol,
1 koets of 1 bisschop
afgeven.

Bemiddelaars
Alle bemiddelaars
worden, met de wijzers van de klok mee,
op de volgende stad
van hun kleur gezet.

Familieleden
Iedere speler moet ofwel een
eigen familielid dat rechtop staat,
neerleggen ofwel een eigen
familielid dat neerligt terug in de
persoonlijke voorraad leggen.

SPECIALE SITUATIES
³ Na de verwijdering van het eerste Medici-wapenschild wordt de 'extra kosten'-tegel van de stadsraadstapel
op de adelstapel gelegd. Vanaf nu tot en met het einde van het spel gelden de extra kosten van 3 florijnen voor
de adeltegels.
³ Met het verwijderen van het laatste Medici-wapenschild wordt het einde van het spel ingeluid.

5. Einde van het spel
Als een speler het laatste Medici-wapenschild van het speelbord neemt, wordt de lopende ronde nog ten einde
gespeeld.
Aansluitend heeft iedere speler nog een dubbele speelbeurt ter beschikking. Te beginnen bij de startspeler mag
iedere speler direct na elkaar 2 acties uitvoeren. Als een speler aan deze dubbele speelbeurt verzaakt, ontvangt
hij aan het einde van het spel 2 machtpunten.

SPECIALE SITUATIE
Tijdens de dubbele speelbeurt is het toegelaten om een familielid op een compleet bezet spoor te plaatsen.
De kosten en de machtpunten komen overeen met diegene van het laatste veld van dit spoor. Als er nog tegels
voor dit spoor beschikbaar zijn, kiest de speler er één uit. In de dubbele speelbeurt wordt de bonus voor een
nieuwe stadsraadtegel onmiddellijk uitgedeeld.

WAARDERING
Iedere speler zet één familielid uit zijn voorraad of uit Toscane op het veld 0 van het scorespoor van het speelbord.
Men moet wel eerst nakijken of dit familielid een voorwaarde vervult van een adeltegel. Als dat zo is, waardeert
men eerst deze tegel.
Iedere speler ontvangt:
machtpunten voor elke adeltegel (afhankelijk van de voorwaarde, zie aanhangsel C);
3 tot 10 machtpunten voor elk familielid in de buitenste regio's Mailand, Venedig en Kirchenstaat;
2 machtpunten voor elk familielid in de stadsraad van Florence;
1 machtpunt voor elk familielid in de adel van Florence;
5 machtpunten als eigen familieleden in alle regio- en Florence-sporen zijn vertegenwoordigd;
3 machtpunten voor elke meerderheid aan familieleden op een regio- of een Florence-spoor. Bij een gelijke
stand is die speler in het voordeel die als eerste zijn familielid op het desbetreffende spoor heeft geplaatst.
- 1 machtpunt voor elk Medici-wapenschild;
- 2 machtpunten bij het verzaken aan de dubbele speelbeurt.
-

De speler die de meeste machtpunten heeft verzameld, wint het spel.
Bij een gelijke stand wint van die spelers, de speler die meer volgelingen en schriftrollen in zijn persoonlijke
voorraad heeft. Als er dan nog een gelijke stand heerst, wint van die spelers, de speler die de meeste florijnen in
zijn bezit heeft. Als er dan nog een gelijke stand is, zijn er meerdere winnaars.

De winnaar verbant Il Vecchio uit Florence en heerst vanaf nu over deze stad.
Maar hoelang nog ? De andere spelers staan zeker klaar voor een revanche.
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6. Varianten met een kleinere geluksfactor
Als men het spel 'Il Vecchio' met een kleinere geluksfactor wil spelen, kan men de volgende wijzigingen
aanbrengen aan het reglement:
³ Bij de actie 'versterking' wordt niet gedobbeld, maar het familielid mag op een stad naar keuze worden gezet.
³ De 'Il Vecchio'-gebeurtenis op de rugzijde van het Medici-wapenschild wordt niet uitgevoerd.

AANHANGSEL
A. De provincies
Op de provincietegels zijn functies afgebeeld die éénmalig in het spel kunnen worden gebruikt.
Na het gebruik worden de tegels omgedraaid.
In het algemeen ontvangen de spelers markers of mogen extra acties uitvoeren.

DUCATO DI MILANO (MAILAND)
De speler geeft een schrifrol af en
ontvangt 2 volgelingen naar keuze.

De speler ontvangt 6 florijnen.

De speler mag een provincie met
een combinatie van volgelingen naar
keuze overnemen, alleen het aantal
moet kloppen.

De speler geeft één volgeling naar
keuze af en ontvangt 2 schriftrollen.

De speler ontvangt 1 volgeling naar
keuze.

De speler ontvangt 1 bisschop
en 1 koets

REPUBBLICA DI VENEZIA (VENEDIG)
De speler ontvangt één marker
'schriftrol'.

De speler ontvangt één marker
'ridder'.

De speler ontvangt één marker
'sluipmoordenaar'.

De speler ontvangt één marker 'abt'.

De speler ontvangt 1 florijn voor elk
familielid dat zich in een stad bevindt
(niet op een spoor).

De speler dobbelt en zet 1 familielid
in een stad in een gebied dat overeenstemt met het gedobbelde getal.

STATO DELLA CHIESA (KIRCHENSTAAT)
De speler mag een gebruikte
provincietegel opnieuw gebruiken.
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De speler geeft 1 volgeling of
1 schriftrol af en ontvangt hiervoor
2 volgelingen naar keuze of
2 schriftrollen.

De overname van een provincie kost
geen geld.

De speler geeft 5 florijnen af en
ontvangt hiervoor 1 volgeling naar
keuze en 1 schriftrol.

De speler ontvangt 1 volgeling naar
keuze of 1 schriftrol of 5 florijnen.

De speler zet één familielid zonder te
dobbelen in een stad naar keuze,
ook Florence is toegelaten.
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B. De stadsraadtegels
Op de linkerzijde is telkens één actie voorgesteld die door de betreffende tegl wordt versterkt.
Op de rechterzijde staat de bonus die de bezitter van de tegel bij het uitvoeren van de actie
ontvangt.
Bij het blootleggen van de tegel ontvangt men de bonus eveneens (niet voor de starttegel).
Wie 1 schriftrol neemt, mag voor 1 florijn
1 extra schriftrol nemen. Bij het blootleggen
ontvangt men één schriftrol kosteloos.

Wie 2 koetsen neemt, ontvangt 1 marker 'bisschop'
en 2 florijnen extra.

Wie in een 'bruine' stad voor geld kiest,
ontvangt 4 florijnen extra.

Wie 2 markers 'bisschop' neemt, ontvangt
1 koets en 2 florijnen extra.

Wie 1 volgeling neemt, ontvangt 2 florijnen
extra.

Wie geneest, ontvangt 1 familielid extra dat door
het dobbelen in het spel wordt gebracht.

Wie 1 abt neemt, ontvangt 1 abt extra.

Wie 1 familielid in het spel brengt door dobbelen,
mag een ander familielid in een stad van hetzelfde
gebied inzetten. Bij het blootleggen mag men een
familielid door het dobbelen in het spel brengen.

Wie 1 ridder neemt, ontvangt 1 ridder extra.

Wie een provincie overneemt, ontvangt
1 schriftrol extra.

Wie 1 sluipmoordenaar neemt, ontvangt
1 sluipmoordenaar extra.

Wie 1 familielid op een Florence-spoor plaatst,
ontvangt 1 volgeling naar keuze extra.

C. De adeltegels
Op de linkerzijde is een voorwaarde afgebeeld. Voor de vervulling ervan ontvangt men
aan het einde van het spel machtpunten. Figuren en markers kunnen eventueel bij meerdere
adeltegels worden gewaardeerd. Boven het dubbelepunt is aangegeven hoe vaak deze
voorwaarde mag worden vervuld (∞ = zo vaak men wil). Op de rechterzijde is afgebeeld
hoeveel machtpunten (MP) de speler ontvangt bij het vervullen van de voorwaarde.
De speler ontvangt 6 MP als hij 3 familieleden
De speler ontvangt 3 MP voor telkens
in een witte, grijze of zwarte stad heeft staan
2 familieleden in de persoonlijke voorraad.
(staande of liggend).
De speler ontvangt 3 MP voor telkens
2 familieleden in de steden (staande of
liggend, niet op de sporen).

De speler ontvangt 65 MP voor telkens
3 familieleden in de drie verschillende regio's.

De speler ontvangt 3 MP voor telkens
2 familieleden in de regio's.

De speler ontvangt voor telkens 2 aangrenzende
familieleden op de sporen zoveel MP als er
spelers meespelen.

De speler ontvangt 2 MP voor elk familielid
in de adel.

De speler ontvangt 8 MP als hij in de persoonlijke
voorraad minstens 1 volgeling + 1 florijn +
1 schriftrol + 1 koets + 1 bisschop heeft.

De speler ontvangt 2 MP voor elk familielid
in de stadsraad.

De speler ontvangt 3 MP voor elke provincie
waarvan hij de functie niet heeft uitgevoerd.

De speler ontvangt voor elk paar
koets/bisschop in de persoonlijke voorraad
telkens 2 MP (maximaal echter 8 ).

De speler ontvangt MP afhankelijk van het
aantal verzamelde Medici-wapenschilden:
3/5/7/10 MP voor 1/2/3/4 wapenschilden.
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EÉN VAN DEZE ACTIES UITVOEREN
Indien gewenst: een reis voor 1 florijn per stad of
MARKER NEMEN kosteloos per koets.
Familielid neerleggen en de bemiddelaar verderzetten (of in de
plaats een bisschop afgeven).
Marker nemen: 5 florijnen of 1 schriftrol (bruin), 1 volgeling
(zwart, grijs, wit), 2 koetsen of 2 bisschoppen (paars),
3 florijnen (groen) en geen bemiddelaar nodig.
PROVINCIETEGEL Indien gewenst: een reis naar een rode stad (kosten zie boven).
NEMEN
Het familielid op het regiospoor plaatsen.
Vereiste volgelingen en florijnen afgeven.
Eventueel een Il Vecchio-gebeurtenis uitvoeren.
1 provincietegel van de regio uitkiezen.
FLORENCETEGEL Indien gewenst: een reis naar Florence (kosten zie boven).
NEMEN
Het familielid op het stadsraadspoor of het adelspoor plaatsen.
2 schriftrollen afgeven en eventueel 3 florijnen betalen.
Eventueel een Il Vecchio-gebeurtenis uitvoeren.
Van de stapel 5 tegels nemen en één ervan behouden.
VERSTERKING

Alle eigen
familieleden
rechtop zetten
en 1 florijn
ontvangen.

Dobbelen en één
familielid in één
van de mogelijke
steden plaatsen.

SLOTWAARDERING
Voor familieleden op de
regio- en Florencesporen.

Voor elke meerderheid op
een spoor.

Bij familieleden op alle
5 sporen.

Voor elk
Medici-wapenschild.

Voor adeltegels.

Voor het verzaken aan
de dubbele speelbeurt.
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