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1.0 Introdução 
Em EMIRA tu e os teus companheiros de jogo são sheiks ricos do oriente, de um tempo distante. Tens a esperança de convencer um número de princesas, ou “Emira’s”, 

a juntarem-se ao teu palácio de família. Para ganhar a sua preferência, tens de te tornar o mais atraente possível – para na tua terra de origem, a mulher decidir 

quem é atraente! Só um sheik com sorte e engenhoso pode ter a esperança de dar as boas-vindas a uma Emira dentro do seu palácio. 

Para alcançares o teu objectivo, podes vir a precisar de melhorar a tua aparência, aumentar o teu status, ou mesmo ampliar o teu palácio. Claro que, um sheik precisa 

de ouro para fazer tudo isto! Assim, tens de investir no comércio lucrativo de especiarias para ganhar mais ouro. 

Cada princesa não só tem as suas próprias preferências, como também tem competências que pode vir a trazer para o teu palácio. As quatro maiores competências 

são: Inteligente, Doméstica, Cozinheira, e Romântica. Cada sheik tem as suas preferências secretas, por quais das competências ele quer e precisa para o seu palácio. 

O primeiro sheik que consiga atrair o número requerido de Emira’s (dependendo da sua preferência secreta e do número de jogadores) é o vencedor. 

 

Nota: Emira é um jogo histórico e satírico que nada glorifica nem recomenda a preparação de um harém por qualquer motivo! Na nossa versão, as princesas têm 
confiança em si próprias e são emancipadas: a mulher escolhe o seu próprio futuro neste jogo! 

 

 

2.0 Conteúdo 
Cada cópia de Emira contém: 

 1 Tabuleiro do jogo 

 5 Tabuleiros individuais 

 15 Discos em madeira em 5 cores (3 em cada um das cores: verde, branco, vermelho, azul e preto). 

 1 Marcador do jogador inicial 

 16 Cartas de objectivos (4 para 3 jogadores, 5 para 4 jogadores e 7 para 5 jogadores) 

 54 Cartas de evento 

 28 Cartas de Emira 

 20 Cartas de status 

 23 Camelos 

 20 Secções do palácio 

 2 “+1” Cartas de status 

 39 Fichas de aparência (9x beleza, 9x comportamento, 9x traje e 12x “+1” 

 90 Moedas de ouro (20x 10, 15x 50, 30x 100, 15x 500 e 10x 1.000) 

 12 Peças amarelas “pequeno fornecimento de especiarias” 

 12 Peças de “grande fornecimento de especiarias” 

 2 Marcadores especiais de “Xenia” 

 1 Saco 

 5 Sumários das regras (incluindo um trilho do palácio para usar na versão avançada) 

 1 Livro de regras 
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2.1 Tabuleiro do Jogo 

Posiciona o tabuleiro do jogo no centro da mesa. Ele mostra várias caixas: 

 

 Caixa das cartas de Emira: Posiciona as cartas de 

Emira 

  Caixa da princesa em jogo: Posiciona as cartas de 

Emira “activas” para a actual jogada do jogo. 

 Caixa da princesa indecisa: Posiciona qualquer carta 

de Emira “indecisa”. 

 Caixa das cartas de status: Posiciona as cartas de 

status. 

 Caixa de status em jogo: Posiciona as cartas de 

status “activas” para a actual jogada do jogo. 

 Caixa do marcador de aparência: Posiciona a actual 

ficha de aparência disponível 

 Caixa de secção do palácio: Posiciona a actual secção 

disponível do palácio. 

 Caixa do camelo: Posiciona o actual camelo disponível. 

 Caixa de grande fornecimento de especiarias: 

Posiciona a actual grande caravana de especiarias 

disponível 

 Caixa de pequeno fornecimento de especiarias: 

Posiciona a actual pequena caravana de especiarias 

disponível. 

 

 

2.2 Tabuleiro Individual 

Cada jogador recebe o seu próprio tabuleiro e posiciona-o à sua frente. O teu tabuleiro tem várias caixas diferentes: 

 

 O teu fornecimento permanente de especiarias: Recebes 

uma base de rendimento fixa, em todas as jogadas, 

baseada no teu próprio fornecimento de especiarias. 

 O teu comércio de especiarias: Existem 4 trilhos para 

qualquer ficha de caravana de especiarias que adquiras. 

 As caixas para as tuas fichas de aparência: Os 4 tipos 

diferentes de fichas de aparência – beleza, 

comportamento, traje e “+1” – são posicionadas aqui. 

 O oásis: Posiciona qualquer camelo que adquiras no teu 

oásis. Por debaixo do teu oásis está o trilho dos camelos. 

 O palácio: Podes expandir o teu palácio, adicionando aqui 

as secções do palácio. 
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jogo 
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fornecimento permanente de 

especiarias 
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de especiarias Palácio 
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2.3 As Cartas de Jogo 

O jogo Emira contém 120 cartas: cartas de evento, cartas Emira, cartas de objectivos e cartas status. 

 

2.3.1 As Cartas de Evento 

Existem 54 cartas de evento em Emira. Tu adquires cartas de evento durante o jogo. Quando jogas uma carta de 

evento, o evento descrito na carta tem de ser resolvido (por exemplo, “Golden Times”).  

Todas as cartas de evento estão descritas na secção 7.2. 

 

2.3.2 As Cartas Emira 

Existem 28 cartas Emira no jogo. Cada carta tem o nome de uma 

princesa, o que ela procura num sheik, as suas competências, e a 

possibilidade de uma capacidade especial. Todas as princesas estão 

descritas na secção 7.3. 

 

 

 

 

 

2.3.3 Cartas de Objectivos 

Existem 3 conjuntos de cartas de objectivos em Emira (16 no total); um conjunto de 

cada para 3, 4, ou 5 jogadores em jogo. Cada objectivo diz-te quais são as tuas 

condições de vitória para o jogo. as cartas de objectivos estão listadas na secção 7.1. 

 

 

 

 

 

2.3.4 Cartas de Status 

Cada uma das 20 cartas de status em Emira tem um custo de aquisição, e um montante 

adicional de status para o proprietário. Existem também 2 cartas especiais “+1” 

marcadas com “Acting (representar)” e “Singing (cantar)”, as quais ganhas atraindo as 

princesas específicas. Existe uma lista das diferentes cartas status na secção 7.4. 

 

 

2.4 Marcadores do Jogo 

Emira inclui uma variedade de marcadores de jogo: 

 

2.4.1 Marcador do Jogador Inicial 

Este marcador em madeira mostra quem é o jogador 

inicial na actual jogada do jogo. 

2.4.2 As Secções do Palácio 

Posiciona as tuas secções do palácio que adquiriste 

no teu tabuleiro individual para expandir o teu 

palácio. 

2.4.3. Marcadores de Camelo 

Posiciona as tuas fichas de camelo que adquiriste 

dentro do oásis. Os camelos dão um desconto nas 

licitações. 

   

 

2.4.4. Fichas de Aparência 

Existem 4 tipos diferentes de fichas de aparência disponíveis em Emira.: beleza, 

comportamento, traje e marcadores bónus especiais “+1”. Podes adquiri-las e 

adicioná-las às caixas do tabuleiro individual. 

 

 

 

Título da 

carta 

Evento 

 

Título 

Primeira 

preferência 

Capacidade 

Especial  

Competência Segunda 

preferência 

 

Número de jogadores 

Condições standard de vitória 
Condições especiais 

de vitória 

 

Título Custo de 

aquisição 

Número de 

pontos de 

Status 

 

Marcador Bónus +1 

Beleza 
Traje 

Comportamento 
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2.4.5 As Peças de Comércio de Especiarias 

Emira inclui peças de pequenas e grandes caravanas 

de especiarias. Quando compras uma caravana, ela 

é colocada num dos trilhos de especiarias, do teu 

tabuleiro individual. As Caravanas de especiarias 

aumentam o teu rendimento. 

2.4.6 Os Discos de Madeira 

Usa os discos de madeira no início do jogo para 

determinar a cor de cada jogador (cada cor tem um 

bónus inicial diferente). Durante o jogo, irás usar os 

teus discos no teu tabuleiro individual. 

2.4.7 Os Marcadores Especiais de “Xenia” 

Existem 2 marcadores especiais que só são usados 

quando a carta de Emira “Xenia” está em jogo. 

   

2.4.8 Moedas de Ouro 

Emira usa moedas de ouro (20x 10, 15x 50, 30x 100, 

15x 500 e 10x 1.000). 

 

 

2.5 Sumários das Regras 

Podes usar os sumários das regras para te ajudar a manter o controlo do progresso durante cada jogada do jogo. Também mostra as preferências e competências 

das princesas. Adicionalmente elas incluem o trilho do palácio usado na versão avançada do jogo.  

 

3.0 Preparação do Jogo 
Posiciona o tabuleiro do jogo no meio da mesa. 

Separa todos os camelos, secções de palácio, fichas de aparência “+1”, e caravanas de especiarias e coloca todo este material, ao lado do tabuleiro do jogo, 

juntamente com as 2 cartas de status “+1” (“Singing” e “Acting”), uma carta de status com o valor de 350 ouros, e 1 ficha de cada tipo de aparência (beleza, 

comportamento e traje). Posiciona 1 disco de madeira de cada cor no saco e mistura-os bem. Cada jogador tira um, e recebe o tabuleiro que coincide com a cor do 

disco, o próprio disco e o segundo disco da mesma cor (o terceiro disco só é usado na versão avançada). 

 

Cada sheik (cor) tem uma vantagem única: 

 O sheik verde tira um camelo e posiciona-o no oásis do seu tabuleiro individual. 

 O sheik branco tira uma secção de palácio e adiciona-a ao palácio do seu tabuleiro individual. 

 O sheik vermelho tira a carta de status com o valor de 350 ouros que está ao lado do tabuleiro do jogo, e posiciona-a, com a face virada para cima, à sua frente. 

Nota: Se não existir o sheik vermelho num jogo com 3 ou 4 jogadores, baralha esta carta de status de regresso ao baralho de cartas de status. 

 O sheik azul tira a ficha de aparência “traje” que está ao lado do tabuleiro do jogo e adiciona-a ao seu tabuleiro individual. 

Nota: Se não existir o sheik azul num jogo com 3 ou 4 jogadores, esta ficha é colocada no saco com as outras fichas de aparência.  

 O sheik preto tem um grande fornecimento permanente de especiarias. Isto dá-lhe um extra de 50 ouros em cada jogada, e já está marcado no tabuleiro individual 

preto. 

Determina o jogador inicial aleatoriamente. Posiciona o marcador do jogador inicial na frente do jogador inicial. 

 

Preparar o baralho das cartas de status: 

 Remove as 4 cartas “3 point” e baralha o resto do baralho. 

 Remove as 6 primeiras 6 cartas. Baralha as cartas “3 point” com as restantes cartas. 

 Posiciona o maior baralho, com a face virada para baixo, no tabuleiro do jogo e coloca as 6 cartas removidas anteriormente, no topo do baralho. 

Posiciona 1 dos teus 2 discos de madeira na caixa “50 moedas de ouro” do teu trilho de camelo. Irás usar o outro disco durante a fase de licitação. 

Mistura as cartas de objectivos para o número de jogadores em jogo. Cada jogador tira 1 carta de objectivo. Guarda o teu objectivo secretamente, longe dos olhares 

dos outros jogadores! 

Baralha as cartas de evento e dá 3 delas, com a face virada para baixo, a cada jogador. 

Cada jogador examina as 3 cartas de evento e secretamente escolhe 1. As outras 2 são devolvidas ao baralho. Baralha o baralho, mais uma vez, e posiciona-o, com a 

face virada para baixo, no tabuleiro do jogo. 

Nota: remove as 3 cartas de evento “Restoration” antes de baralhares as cartas. Estas só são usadas quando jogamos o jogo avançado 

Baralha as cartas Emira e posiciona-as, com a face virada para baixo, no tabuleiro do jogo. 

Nota: As capacidades especiais das princesas “Albina” e “Firyal” só são usadas na versão avançada. 

Posiciona as restantes fichas de aparência para dentro do saco (existe 8 de cada tipo, mais 1 ficha extra de “traje” se não existir o sheik azul em jogo). Não ponhas os 

marcadores “+1” dentro do saco. 

Por fim, dá a cada jogador 750 em moedas de ouro. 
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4.0 Modo de Jogar 
Estas são as regras para 4 e 5 jogadores. Se existirem apenas 3 jogadores, existem algumas alterações das regras, que estão descritas na secção 6.0. 

 

Emira é constituída por várias jogadas. Em cada jogada existem 8 fases: 

4.1 Jogar cartas de evento 

4.2 Receber o rendimento do comércio e do fornecimento de especiarias  

4.3 Preparar o tabuleiro do jogo 

4.4 Licitar e Acções 

4.5 Adquirir cartas de evento 

4.6 A princesa escolhe o seu Sheik 

4.7 Sustento 

4.8 Alteração do Jogador Inicial 

 

4.1 Jogar Cartas de Evento 

Começando com o jogador inicial e continuando no sentido dos ponteiros do relógio, cada jogador pode jogar 1 carta 

de evento (isto não é obrigatório). Se uma carta de evento mostrar um símbolo, nenhuma outra carta de evento com 

o mesmo símbolo pode ser jogada mais tarde, durante a mesma jogada. Isto impede efeitos cumulativos ou 

contraditórios de ocorrerem. Quando a tua carta de evento for resolvida, ela é removida do jogo, a menos que ela 

diga o contrário. Guarda estas cartas de evento permanente, com a face virada para cima, à tua frente. Podes 

encontrar mais sobre cartas de evento na secção 7.2. 

Nota: Durante a primeira jogada do jogo, não podes jogar qualquer carta de evento. 

 

4.2 Rendimento do Comércio e do Fornecimento de Especiarias  

Recebes rendimentos a partir do teu fornecimento pessoal de especiarias em todas as jogadas (conforme indicado no teu tabuleiro individual). Tu ganhas rendimentos 

adicionais de ouro, através do investimento no comércio de especiarias. Quando adquires uma caravana de especiarias, posiciona-a no trilho apropriado de comércio 

de especiarias (ver secção 4.4.1). Recebes o montante de ouro mostrado em cada caravana de especiarias que deténs. Depois de receberes o teu rendimento de uma 

caravana de especiarias, move o marcador de caravana em 1 caixa para o lado esquerdo do trilho. 

 

Se uma caravana de especiarias já está na caixa mais à esquerda, recebes o rendimento uma última vez, e depois a caravana é removida do teu tabuleiro e regressa à 

provisão. 

Nota: Também não recebes o rendimento na primeira jogada. 

 

4.3 Preparar o Tabuleiro do Jogo 

Tira a primeira carta de Emira e posiciona-a, com a face virada para cima na caixa “em jogo”. Depois vira a carta topo de status. Tira 1 ficha de aparência 

aleatoriamente do saco e coloca-a no tabuleiro do jogo. Posiciona 1 secção de palácio, 1 camelo, 1 caravana pequena de especiarias e 1 caravana grande de especiarias 

nos espaços apropriados do tabuleiro do jogo. 

 

4.4 Licitar e Acções 

Durante esta fase irás levar a cabo 1 acção. Cada tipo diferente de acção, só pode ser executada por um jogador, numa  jogada do jogo. Para determinar qual o jogador 

que irá escolher a primeira acção, terás de licitar ouro. O maior apostador escolhe, paga por ela, e executa qualquer acção. Depois os restantes jogadores licitam 

para o direito de escolher de entre as acções que restam, e assim em diante. 

Nota: Não tens de declarar antecipadamente qual a acção que queres levar a cabo! 

 

O jogador inicial é o primeiro a licitar. As ofertas são feitas segundo o sentido dos ponteiros do relógio. Quando for a tua vez de licitar, tens de apostar, pelo menos 10 

moedas de ouro a mais, do que a licitação mais alta ou passar. Se passares, não podes mais fazer uma oferta nesta licitação. A licitação continua, desde que qualquer 

jogador esteja disposto a aumentar a aposta, em pelo menos, 10 moedas de ouro. Quando todos os jogadores, menos um, tiverem passado, o maior apostador paga ao 

banco a sua oferta e escolhe imediatamente e paga por uma das acções disponíveis (isto é, qualquer acção que ainda não tenha sido executada na actual jogada). 

Depois de executares a tua acção, posiciona o teu disco no tabuleiro do jogo para mostrar que executaste a tua acção. Não podes participar mais em qualquer 

licitação nesta jogada. O jogador à esquerda do apostador vencedor, começa a próxima licitação.  

 

Os jogadores que já tenham executado uma acção não podem licitar em qualquer outra licitação durante esta jogada. O vencedor de cada licitação não pode escolher 

em executar uma acção, que já tenha sido executada nessa jogada por um outro apostador vencedor. As licitações continuam até que todos os jogadores tenham 

adquirido e executado uma acção. Se fores o último jogador a executar uma acção, não tens de licitar por ela, Só pagas o custo normal da acção. 

 

Símbolo 
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4.4.1 As Diferentes Acções 

Existem 6 acções para escolher em cada jogada: 

 Comprar uma pequena caravana de especiarias 

 Comprar uma grande caravana de especiarias 

 Melhorar a tua aparência 

 Melhorar o teu status 

 Comprar uma secção do palácio 

 Comprar um camelo 

 

Comprar uma Caravana de Especiarias 

Quando compras uma caravana de especiarias, tira o marcador do tabuleiro do jogo e posiciona-o na caixa mais à direita de um dos teus trilhos de comércio de 

especiarias do teu tabuleiro individual. Durante a fase do rendimento de cada jogada, irás mover o teu marcador em um espaço para a esquerda. Isto determina 

quantas jogadas irás receber o rendimento da caravana, antes de esta se esgotar. 

Podes adquirir uma pequena ou grande caravana de especiarias. Adicionalmente, quando adquires, podes escolher em torná-la numa caravana rápida ou lenta. Em 

cada jogada do jogo só existe 1 pequena e 1 grande caravana de especiarias disponíveis para aquisição. Quando adquires uma caravana, tira uma à tua escolha (se 

ambos ainda estiverem disponíveis), e decide se queres torná-la rápida ou lenta. Posiciona a caravana no trilho apropriado do teu tabuleiro individual e paga ao banco 

o respectivo custo. O custo por cada tipo de caravana é mostrado no teu tabuleiro individual, ao lado dos trilhos das especiarias. 

Podes adquirir mais do que 1 caravana do mesmo tipo (em diferentes jogadas). Podes posicionar mais do que 1 caravana do mesmo tipo no trilho do comércio de 

especiarias. 

 

Uma Pequena Caravana de Especiarias (Lenta ou Rápida) 

Tens de pagar 450 ouros por uma lenta caravana pequena. Durante 8 jogadas, irá pagar-te 150 ouros em cada jogada, durante a fase de rendimento. 

Tens de pagar 550 ouros por uma rápida caravana pequena. Durante 4 jogadas, irá pagar-te 300 ouros em cada jogada, durante a fase de rendimento. 

 

Uma Grande Caravana de Especiarias (Lenta ou Rápida)  

Tens de pagar 750 ouros por uma lenta caravana pequena. Durante 8 jogadas, irá pagar-te 250 ouros em cada jogada, durante a fase de rendimento. 

Tens de pagar 900 ouros por uma rápida caravana pequena. Durante 4 jogadas, irá pagar-te 500 ouros em cada jogada, durante a fase de rendimento. 

Nota: O lucro com as caravanas rápidas de especiarias é um pouco semelhante, no entanto, o ouro é entregue mais rápido. 

 

Melhorar a tua Aparência 

Existem 3 tipos de fichas de aparência no jogo (beleza, comportamento e traje) disponíveis para adquirir. Em cada jogada, 1 é tirada aleatoriamente do saco e 

adicionada ao tabuleiro do jogo. Cada ficha de aparência custa 350 ouros. Quando compras uma, posiciona-a no espaço coincidente do teu tabuleiro individual. Pode 

ter mais do que 1 de cada tipo. Simplesmente amontoa as fichas iguais, umas em cima das outras, Cada ficha de aparência dá-te 1 ponto de atracção. Quando tens 1 

ficha de cada tipo, automaticamente recebes uma ficha “+1” de graça, a qual te dá 1 ponto de aparência adicional. Recebes uma destas fichas “+1” por cada conjunto 

completo de 3 fichas de aparência que colecciones. 

Se ninguém adquirir a ficha de aparência do tabuleiro do jogo, durante a jogada, ela é devolvida ao saco no final da fase de licitação.  

 

Melhorar o teu Status 

Em cada jogada, 1 carta status é posta “em jogo” no tabuleiro do jogo. Se adquirires esta carta, o teu status melhora pelo montante mostrado na carta. O custo da 

carta de status é também mostrado, e varia entre 300 a 1.500 ouros. Tens de pagar este custo ao banco.  

Se ninguém comprar a carta status durante a jogada, ela é posicionada, com a face virada para baixo, no fundo do baralho, no final da fase de licitação. Ela pode 

reentrar em jogo mais tarde. As cartas status estão listadas na secção 7.4. 

 

Comprar uma Secção do Palácio 

Cada nova secção do palácio custa 500 ouros (pagos ao banco). As secções do palácio são importantes por duas razões. Primeira, algumas princesas preferem um 

grande palácio. Segunda, tens de ter secções do palácio suficientes para fornecer uma casa para todas as princesas do teu agregado familiar (ver a secção 4.6). 

Nota: Não estás limitado a só 8 secções do palácio (não obstante só 8 estarem desenhadas no teu tabuleiro individual). Podes sempre adicionar mais secções do 
palácio. 

 

Comprar um Camelo 

Um camelo custa 150 ouros (pagos ao banco). Ele dá-te uma vantagem em futuras licitações. Cada camelo que tenhas dá-te um desconto de 50 ouros nas tuas 

licitações. Assim, se tiveres 1 camelo, e licitares 250 ouros, só irás pagar 200 ouros, se ganhares a licitação. Os camelos nunca reduzem o custo de executar uma 

acção. 

Nota: Não recebes dinheiro do banco, se a tua licitação final depois do desconto dos camelos for menos que 0! 

Nota: Se todos as unidades dos itens (cartas status, aparência, palácio ou fichas de camelos, etc.) tiverem sido adquiridos, então mais ninguém pode comprar mais 
desses itens, durante o jogo. 
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4.4.2 Regras Gerais para Licitação e Executar Acções 

1. Se todos os jogadores passarem durante uma licitação, o jogador que começou a licitação (passando) pode escolher uma acção sem ter que pagar por uma 

licitação. Só pagas o custo da acção. Não podes licitar 0 ouros isso irá ser considerado “passar”). A licitação mínima é sempre 10 ouros. 

2. Não tens de executar uma acção (mesmo se ganhares a licitação). Podes ter calculado mal os custos e não tens o dinheiro suficiente para pagar o sustento. 

Exemplo: o sheik azul reconhece depois de vencer a licitação que não pode suportar o sustento de 250 ouros pelas 5 princesas no seu palácio, se ele comprar 
uma nova secção do palácio.  

3. Existem 2 casos especiais onde podes escolher em não executar uma acção, e em substituição tirares 150 ouros do banco: primeiro, se tiveres menos do que 

500 ouros em dinheiro; ou, segundo, se tiveres 4 ou mais princesas no teu palácio e não tens caravanas de especiarias no teu tabuleiro individual. Qualquer 

número de jogadores pode fazer esta escolha durante a jogada. Não tens que licitar para esta acção. 

4. Podes licitar para uma licitação (mesmo se fores o último jogador a pagar nessa licitação) mesmo que tenhas menos do que 500 ouros em dinheiro. Isso iria 

permitir-te não executar nenhuma acção e receber 150 ouros do banco. 

5. Se ninguém comprar uma acção em particular durante a jogada, não coloques um segundo marcador desse tipo no tabuleiro do jogo, durante a próxima jogada. 

Em cada jogada, só pode existir 1 caravana grande, 1 caravana pequena, 1 secção de palácio, 1 camelo, 1 ficha de aparência e 1 carta status disponível para 

aquisição. 

 

4.5 Adquirir Cartas de Evento 

Começando com o jogador inicial e continuando no sentido dos ponteiros do relógio, cada jogador pode escolher em adquirir 1 carta de evento. 

Tens duas opções: 

1. Podes pagar 150 ouros ao banco para tirares as 2 primeiras cartas de evento, escolhes 1 para guardar, e posicionas a outra, com a face virada para baixo, no 

fundo do baralho. 

2. Podes pagar 250 ouros ao banco para tirares as 3 primeiras cartas, escolhes 1 para guardar, e posicionas as outras 2, com a face virada para baixo, no 

fundo do baralho. 

Nota: Remove do jogo as cartas de evento jogadas durante “Jogar Cartas de Evento”. Não as ponhas de regresso ao fundo do baralho das cartas de evento. 

 

4.6 A Princesa escolhe o seu Sheik 

Este é o momento em que a princesa, com a face virada para cima, escolhe qual o palácio de família que ela irá associar-se. Ela só irá escolher um sheik, se ele tiver 

espaço suficiente no seu palácio para ela viver. 

Nota: Só 2 princesas podem permanecer no palácio básico que inicias o jogo. Cada secção de palácio adicional, adiciona espaço suficiente para 1 princesa adicional. 

 

Procura apenas nos sheiks que têm espaço suficiente no seu palácio para ela, a princesa escolhe um que melhor se adapte à sua primeira preferência (ver secção 

7.3). Se 2 ou mais sheiks estão empatados para essa preferência, ela escolhe dos sheils empatados, aquele que melhor se adequar à sua preferência. Se 2 ou mais 

sheiks estão ainda empatados, a princesa está “indecisa” e ela é colocada no espaço de indecisa do tabuleiro do jogo. 

Exemplo: Thara escolhe o sheik com a melhor aparência. Existem 2 sheiks empatados para a melhor aparência. Assim, ela escolhe aquele com o maior palácio entre 
os dois. 

Nota: Assim que exista uma oportunidade que faça um dos sheiks o mais atractivo para uma princesa indecisa, ela é imediatamente colocada no seu palácio! Se a 
preferência for ouro, isto pode acontecer em qualquer altura. Caso contrário, isso só irá acontecer durante a fase de licitação de uma futura jogada, quando os sheiks 
executarem acções que alterem a sua sedução. 

 

Todas as princesas e as suas capacidades e preferências estão listadas na secção 7.3. 

Se agora tiveres o número de princesas requeridas com as competências no teu palácio, e consegues pagar o seu sustento para a jogada (durante a fase de 

sustento), tu ganhas o jogo – mas só depois de a jogada terminar. A jogada tem de ser completada antes de poderes declarar a vitória! 

Regras gerais: 

Nunca podes recusar uma princesa que escolha juntar-se ao teu palácio! 

 As capacidades especiais das princesas têm de ser aplicadas imediatamente. 

 As capacidades especiais das princesas Albina e Firyal só são aplicadas nas regras avançadas. 

 Podes guardar o teu ouro escondido dos outros jogadores. Mas, quando uma princesa cuja preferência for o ouro e estiver em jogo, tens de revelar o teu ouro 

quando for a altura de ela escolher o seu sheik! 
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4.7 Sustento 

Tens de pagar o sustento pelo teu palácio em todas as jogadas. Tens de pagar 50 ouros por cada princesa que esteja a viver no teu palácio (sim – mesmo durante as 

1001 noites – comida, roupas e luxo eram muito caras!). 

Se não puderes pagar todos os custos do sustento,haverá um tumulto no teu palácio e 1 princesa irá deixá-lo! Pagas todo o dinheiro que te resta, baralhas todas  as 

tuas cartas Emira e deixa outro jogador seleccionar uma aleatoriamente. Essa princesa é posicionada, com a face virada para baixo, no fundo do baralho das cartas 

Emira. Ela pode reentrar em jogo mais tarde. Perdes imediatamente qualquer vantagem ou desvantagem que tenhas recebido dessa princesa. Ver também a secção 

7.3. 

Excepção: Ver “Xenia” na secção 7.3. 

Nota: algumas princesas exigem dinheiro extra durante o sustento! 

 

4.8 Alteração do Jogador Inicial 

Se fores o jogador inicial, passa o marcador de jogador inicial ao jogador à tua esquerda, no final da jogada. Uma nova jogada tem início com um novo jogador inicial. 

 

 

5.0 Ganhar do Jogo 
A tua carta de objectivo dá-te as tuas condições de vitória para o jogo. O primeiro jogador a completar o objectivo indicado na sua carta, no final de uma jogada do 

jogo, é o vencedor! 

Para realizar o teu objectivo, podes usar as competências das princesas que tenhas atraído para o teu palácio. As 4 competências são: inteligência, doméstica, 

cozinhar e romance. Se conseguires satisfazer todas as competências mostradas na tua carta de objectivo, não vais precisar assim de tantas princesas no teu 

palácio para vencer 

Certas princesas têm mais do que 1 competência, mas uma tal princesa só pode usar 1 competência de cada vez (ver a secção 7.3). 

Para ganhares, vais precisar de ter no teu palácio, pelo menos, o número de princesas indicado na coluna da esquerda da tabela que se segue. Também precisas de 

satisfazer a mistura de competências, conforme indicado na tua carta de objectivo. Se não coleccionares a combinação correcta de competências, então vais precisar 

de atrair o número de princesas indicado na coluna da direita da tabela que se segue. Estes totais dependem do número de jogadores em jogo. A lista das cartas de 

objectivo está na secção 7.1. 

 

Jogadores Mínimo Máximo 

5 Jogadores 4 6 

4 Jogadores 5 7 

3 Jogadores 6 8 

 

Nota: Se existir uma princesa indecisa ou se a carta de evento “Double Trouble” foi jogada, é possível que 2 jogadores possam satisfazer as suas condições de vitória 
na mesma jogada! Neste caso raro, é um jogo empatado e ambos os jogadores partilham a vitória!  
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6.0 Regras para 3 jogadores 
Quando preparas o jogo, põe as seguintes peças de regresso à caixa: 4 de cada pequena e grande caravana de especiarias, 2 fichas de aparência de cada tipo, e 7 

camelos. Remove também as seguintes cartas status do baralho: 1x 300 ouros, 1x 350 ouros, 1x 400 ouros, 2x 800 ouros, e 1x 1400 ouros. Usa todas as cartas Emira. 

Quando constróis o baralho de status no início do jogo, tira 3 cartas (em vez de 6) antes de baralhares com as cartas de “3 point”. 

As regras para 3 jogadores são muito similares à de 4 ou 5 jogadores: 

 A fase de preparação (secção 4.3) só se efectua em todas as outras jogadas (de números ímpares) do jogo. Durante esta fase, vira 2 cartas Emira. 

 A fase de aquisição de cartas de evento (secção 4.5) só se efectua nas jogadas ímpares do jogo. 

 

6.1 Sequência de uma jogada ímpar 

Usa as seguintes fases (as alterações para um jogo com 4/5 jogadores são notadas): 

1) Joga cartas de evento 

2) Recebe o rendimento do comércio e fornecimento de especiarias. 

3) Prepara o tabuleiro do jogo: tiras 2 cartas Emira. A ordem dessas princesas é importante. A primeira carta é a princesa 1 e activa nesta jogada, e a outra é 

a princesa 2. Caso contrário, prepara o tabuleiro da mesma forma que no jogo com 4/5 jogadores. 

4) Licitar e acções 

5) Nenhuma aquisição de qualquer carta de evento é possível. 

6) A primeira princesa escolhe o seu sheik. 

7) Sustento. 

8) Alteração do jogador inicial. 

 

6.2 Sequência de uma jogada regular 

1) Não podes jogar qualquer carta de evento. 

2) Recebe o rendimento do comércio r fornecimento de especiarias. 

3) Prepara o tabuleiro do jogo: Não tiras uma carta Emira – em vez disso, a princesa 2 (ver 6.1) está agora activa. Não adicionas qualquer marcador ao 

tabuleiro do jogo, em vez disso, todas as acções efectuadas na jogada do jogo anterior, não estão disponíveis nesta jogada! 

Excepções: Se alguém comprar a secção do palácio na jogada anterior, adiciona uma nova. 

4) Licitar e acções. 

5) Adquirir cartas de evento. 

6) A segunda princesa escolhe o seu sheik. 

7) Sustento 

8) Alteração do jogador inicial 

Nota: Põe todas as fichas de aparência não adquiridas de regresso ao saco, no final de fase de licitação da jogada de número ímpar do jogo. O mesmo é verdade para 
uma carta status: se ninguém comprar a carta durante uma das duas jogadas do jogo, posiciona-a no fundo do baralho das cartas de status, no final da fase de 
licitação da jogada de número impar do jogo. 

Se ninguém comprar a secção do palácio, durante uma jogada do jogo, não adicionas outra na próxima jogada do jogo. só adicionas uma secção do palácio na jogada a 
seguir a alguém ter comprado a que está no tabuleiro do jogo. 

 

6.3 Cartas de Evento num jogo com 3 jogadores 

As seguintes cartas de evento funcionam um pouco diferente num jogo com 3 jogadores: 

 

Double Trouble (Dupla Preocupação): 3 princesas entram em jogo. Tens de escolher, antes de olhar para as cartas, se vão existir 2 activas numa jogada ímpar e 1 

activa numa jogada regular, ou se vai existir 1 activa numa jogada ímpar ou 2 activas numa jogada regular.  

 

Quiet Days (Dias Calmos): só 1 princesa entra em jogo. Tens de escolher, antes de olhar para a carta, se ela vai estar activa na jogada ímpar ou na jogada regular. Tira 

a princesa na fase de preparação da jogada ímpar. 

 

Changibg Her Mind (Mudar o seu Espírito): Tens de escolher, antes de olhares para as cartas, se irás modificar as preferências das princesas para a jogada regular 

do jogo ou para a jogada ímpar do jogo. Se a “Double Trouble” estiver também em jogo, e existirem 2 princesas activas para a jogada do jogo escolhida, antes de 

olhares para as cartas, podes escolher qualquer uma das princesas. 
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7.0 Listas das Cartas 

7.1 Cartas de Objectivo (x16) 

5 jogadores (x7) 

 1 Princesa “inteligente”, 1 princesa “doméstica” e 1 princesa “romântica”. 

 1 Princesa “inteligente”, 1 princesa “cozinheira” e 1 princesa “romântica”. 

 1 Princesa “doméstica”, 1 princesa “cozinheira” e 1 princesa “romântica”. 

 2 Princesas “inteligentes” e 1 princesa “doméstica” 

 2 Princesas “inteligentes” e 1 princesa “cozinheira” 

 “2 + 1” Princesas com estas capacidades: “inteligente” e “romântica” 

 “2 + 1” Princesas com estas capacidades “doméstica” e “cozinheira” 

 

 

4 jogadores (x5) 

 1 Princesa “inteligente”, 1 princesa “doméstica”, 1 princesa “cozinheira” e 1 

princesa “romântica”. 

 2 Princesas “inteligentes”, 1 princesa “doméstica” e 1 princesa “cozinheira”.  

 1 Princesa “inteligente”, e “2 + 1” princesas com as capacidades “doméstica” e 

“romântica” 

 1 Princesa “romântica”, e “2 + 1” princesas com as capacidades “inteligente” e 

“cozinheira” 

 “2 + 1 + 1” Princesas com as capacidades “doméstica”, “cozinheira” e 

“romântica” 

 

 

3 jogadores (x4) 

 2 Princesas “inteligentes”, 1 princesa “doméstica”, 1 princesa “cozinheira” e 1 

princesa “romântica” 

 2 Princesas “domésticas” e “2 + 1” princesas entre as capacidades: 

“inteligente” e “cozinheira” 

 2 Princesas “inteligentes” e “2 + 1” princesas entre as capacidades: 

“doméstica” e “romântica” 

 “ 2 + 2 + 1” Princesas entre as capacidades “inteligente”, “cozinheira” e 

“romântica” 

 

7.2 Cartas de Evento (54 – 3 cópias de cada uma) 

 Bazaar (mercado): Durante a fase de preparação, despejas o saco e seleccionas 1 ficha de aparência à tua escolha e adicionas ao tabuleiro do jogo para esta 

jogada. Devolve as restantes fichas para dentro do saco. 

 

 Better Breed (melhor criação): Move o teu disco em 1 espaço para a direita no trilho do teu camelo. Isto aumenta o desconto que obténs por cada camelo que 

detèns. A primeira vez que jogares esta carta de evento, o desconto passa a ser de 70 ouros por camelo, a segunda vez 100, e depois 150. 

 

 Camel Breeding (procriação de camelo): Cada jogador recebe 1 camelo de graça por cada 2 camelos que detenha. 

Nota: Se não existirem camelos suficientes para todos os jogadores, esta carta não tem efeito.  

 

 Camel Epidemic (epidemia de camelo) Cada jogador perde 1 camelo por cada 3 camelos que detenha. 

 

 Changibg Her Mind (mudar o seu espírito): Examina a carta topo de Emira. Podes escolher em deixar as preferências da princesa conforme mostra a carta, trocar 

a sua primeira e segunda preferencias, ou devolver essa princesa ao fundo do baralho das cartas. 

 

 Court Influence (influência na corte): Examina as 3 primeiras cartas de Emira e devolve-as ao topo do baralho por qualquer ordem que desejares. 

 

 Double Trouble (Dupla Preocupação): Tira 2 cartas Emira, durante a fase de preparação desta jogada. Não alteres a ordem das princesas. A primeira princesa 

tirada escolhe o seu sheik primeiro, depois a segunda faz a sua escolha. 

 

 Godens Times (tempos dourados): Na fase de rendimentos desta jogada, cada jogador obtém um bónus de 20% do seu rendimento. Isto inclui o seu fornecimento 

pessoal de especiarias e qualquer rendimento das caravanas. 

 

 Good Looking (bem parecido): Escolhe 1 tipo de ficha de aparência. Recebes um marcador “+1” por cada conjunto de 3 fichas desse tipo. Posiciona o marcador “+1” 

em cima desta carta e guarda-a até ao final do jogo. 

 

 Guest House (casa dos hóspedes): tens espaço para 1 princesa adicional no teu palácio. Guarda esta carta á tua frente até ao final do jogo.  

 

 Interrupt Spice Trade (quebra no comércio de especiarias): Durante a fase de rendimento, cada jogador só recebe rendimentos pelo seu fornecimento 

permanente de especiarias. Nenhum rendimento é pago pelo comércio de especiarias e as peças de caravanas de especiarias não se movem para a esquerda. 
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 New Orders (nova ordens): Examina as 3 primeiras cartas de status e devolve-as ao topo do baralho por qualquer ordem que desejares. 

 

 New Spice Caravan (nova caravana de especiarias): Move 1 dos teus marcadores de caravanas de especiarias em 1 espaço para a direita no trilho do comércio de 

especiarias. 

 

 Noble Merchandise (distintas mercadorias): Durante a fase de preparação, procura no baralho das cartas de status e escolhe qual a carta a adicionar ao 

tabuleiro do jogo para esta jogada. Baralha as restantes cartas e posiciona-as, com a face virada para baixo, no espaço do baralho das cartas de status. 

 

 Qite days (dias calmos): Não tires uma carta Emira durante a fase de preparação desta jogada. Não haverá nenhuma nova princesa para se associar a um palácio 

nesta jogada. As princesas indecisas não são afectadas. 

 

 Restoration (restituição): Move o teu disco em 1 espaço para a direita no trilho do teu palácio. O valor total do palácio é aumentado em +0,5 pontos. 

 

 Sick Camel (camelo doente): Na fase de licitação desta jogada, os camelos não dão um desconto na licitação.  

 

 Vermin (insectos): Escolhe 1 tipo de Caravana de Especiarias (por exemplo “lenta caravana pequena”). Todos os jogadores que tenham qualquer caravana desse 

tipo, têm de mover um marcador em 1 espaço para a esquerda. Se escolheres apenas o tipo de caravanas lentas (ou rápidas), então qualquer jogador que tenha 2 

ou mais desse tipo tem de mover 2 marcadores de caravanas em 1 espaço para a esquerda (cada um). Se não tiveres nenhuma caravana que coincida com a 

escolha, esta carta não te afecta. Se tiveres várias caravanas, escolhes quais vais mover.  

 

7.3 Cartas de Princesa (28x) - Capacidades Especiais para as Princesas 

Nome Preferência 1 Preferência 2 Competências Capacidades Especiais 

Albina Aparência Status Inteligência Grande Festividade 

Halimah Aparência Status Doméstica Cantora 

Asima Aparência Status Cozinheira  

Noor Aparência Palácio Inteligente/Cozinheira Desconfiada 

Rasha Aparência Palácio Cozinheira Actriz 

Thara Aparência Palácio Romântica  

Zainab Aparência Dinheiro Inteligência Sensata 

Nibal Aparência Dinheiro Doméstica  

Samira Aparência Dinheiro Romântica Muito Romântica 

Zahrah Status Aparência Inteligência Ladra 

Fatima Status Aparência Doméstica  

Layla Status Aparência Romântica Bons Modos 

Malika Status Palácio Inteligência  

Nadia Status Palácio Doméstica Beleza Épica 

Firyal Status Palácio Cozinheira Grande Recepção 

Hind Status Dinheiro Doméstica/Romântica Longa Lua-de-mel 

Farah Status Dinheiro Inteligência Adora animais 

Raidah Status Dinheiro Cozinheira  

Adara Palácio Aparência Inteligência Conhece as Rotas de Comércio 

Suleika Palácio Aparência Doméstica Ciumenta 

Janan Palácio Status Inteligente/Cozinheira Gulosa 

Sahar Palácio Status Romântica  

Anisah Palácio Dinheiro Inteligência  

Zafirah Palácio Dinheiro Cozinheira Rica 

Xenia Dinheiro Aparência Cozinheira/Romântica Gananciosa 

Yasmine Dinheiro Status Doméstica  

Badra Dinheiro Palácio Inteligente Arquitecta 

Sidi Sukeiman a mais Emira   Cavaleiro Branco 

 

Notas Gerais sobre as capacidades especiais: Em todos os casos, as capacidades de cada uma das princesas só se aplicam, desde que, elas estejam no teu palácio. 

Se uma princesa deixar o teu palácio, por alguma razão, não recebes mais o benefício (ou sofres a penalidade!) que a princesa te dá. Para as princesas com 

desvantagens que só se aplicam uma vez, não recebes nada de volta. Essas princesas são a Samira, Zahrah, Hind, e para as regras avançadas Albina e Firyal. Em 

relação a Suleika, Janan e Xenia quando os seus efeitos estão fora de uso, elas não te dão o dinheiro de volta. 

 

Múltiplas Competências: Existem 4 princesas com 2 competências, Noor, Hind, Janan e Xenia. Podes escolher qual a competência que a princesa tem em qualquer 

altura (só 1 – não ambas!). Não tens de declarar qual a competência que ela tem, até teres as princesas necessárias para ganhar o jogo! 
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Nome Descrição das Capacidades Especiais 

Albina Quando ela entra pela primeira vez no teu palácio, tens de mover o disco do teu trilho do teu palácio em um espaço para a esquerda. O valor do 

palácio diminui em 0,5 pontos Aparência 

Halimah Desde que ela esteja no teu palácio, recebes a carta status “+1” do “Singing”. 
Asima  

Noor Tens de revelar o teu ouro aos outros jogadores, desde que, ela viva no teu palácio. 

Rasha Desde que ela esteja no teu palácio, recebes a carta status “+1” do “Acting”. 
Thara  

Zainab Se ela estiver no teu palácio, durante a fase de tirar cartas de evento, pagas só 100 ouros (em vez de 150) para escolheres tirar 2 cartas, ou 200 

(em vez de 250) para escolheres tirar 3 cartas. 
Nibal  

Samira Quando ela entra pela primeira vez no teu palácio, tens de descartar 1 ficha de aparência à tua escolha (se tiveres alguma) e devolve-a ao saco. 

Isto pode forçar-te também a perder uma ficha “+1”. Não podes perder as fichas de “comportamento” e de “beleza” que recebeste de graça da 

Layla ou Nadia, porque elas pertencem às princesas e não ao sheik. 

Zahrah Quando ela entra pela primeira vez no teu palácio, tens de descartar 1 carta status à tua escolha (se tiveres alguma). Se não tiveres cartas “1 

point”, tens de descartar uma de “2” ou de “3 point”! Não podes perder as cartas especiais de “Acting” ou “Singing” que recebeste de Halimah ou 

Rasha, porque elas pertencem às princesas e não ao sheik. 
Fatima  

Layla Desde que ela esteja no teu palácio, recebes a ficha de “aparência” que está ao lado do tabuleiro do jogo. Isto pode te ajudar a ganhar uma ficha 

“+1”. 
Malika  
Nadia  

Firyal Quando ele entra pela primeira vez no teu palácio, tens de mover o disco do trilho do teu palácio em um espaço para esquerda.  O valor do palácio 

diminui em 0,5 pontos. 

Hind Não podes actuar durante a jogada depois de ela se juntar ao teu agregado familiar (isto é, não podes influenciar as acções, mas só podes “reagir” 

ás acções): 

Fase 1: Não podes jogar uma carta de evento 

Fase 2: Recebes o teu rendimento e moves os teus marcadores de caravanas normalmente. 

Fase 3: O jogo é preparado de forma normal 

Fase 4: Passas sempre durante a licitação, e não podes executar uma acção, nem tirar o extra de 150 ouros.  

Fase 5: Não podes adquirir uma carta de evento. 

Fase 6: Podes atrair a próxima princesa. 

Fase 7: Tens de pagar os teus custos de sustento. 

Fase 8: O jogador inicial muda normalmente. 

Farah Só pagas 50 ouros por um novo camelo (em vez dos usuais 150 ouros). 
Raidah  

Adara As novas caravanas de especiarias só te custam o montante de ouro mostrado nesta tabela: 

 Lenta Rápida 

Pequena 450 ouros 500 ouros 

Grande 650 ouros 800 ouros 
 

Suleika Cada vez que uma nova princesa se junta ao teu palácio, enquanto a Suleika está a viver no teu palácio, tens de pagar um sustento especial de 

pagamento único (uma vez só) de 100 ouros em adição ao teu normal sustento nessa jogada. 

Janan Ela é muito cara e requer um sustento de 100 ouros em vez dos 50 ouros. 
Sahar  

Anisah  

Zafirah Ela tem o seu próprio dinheiro – nunca pagas o sustento por ela. 

Xenia Ela exige um presente especial de 250 ouros a cada 3 jogadas do jogo. Quando ela chega pela primeira vez ao jogo, ela escolhe o sheik mais rico. 

Ele tem de pagar a ela 250 ouros de presente por essa jogada. Depois, posiciona 2 marcadores especiais em cima da carta. Durante a fase de 

sustento de cada jogada, remove um desses marcadores. Se não existir nenhum marcador na carta, no início da fase de sustento, tens de lhe 

pagar 250 ouros de presente, mais uma vez, e depois coloca-as de novo 2 marcadores especiais na carta. 

Depois do primeiro presente, podes recusar em lhe dar um presente quando ele é devido. Contudo, se recusares em pagar, ela deixa o teu palácio 

para ir para o palácio do sheik mais rico de entre os outros sheiks. Este novo sheik tem de pagar imediatamente os 250 ouros de presente e depois 

coloca os 2 marcadores especiais em cima da carta. Xenia pode mudar de mãos várias vezes, desta maneira, durante o jogo.  

Nota: Se a Xenia entrar em jogo ou associar-se a outro harém e esse jogador não conseguir pagar o seu sustento, por causa dela, a Xenia e só a 
Xenia deixa o palácio e é removida do jogo. Não mistures as tuas cartas Emira e não tens que seleccionar uma à sorte. Mas isto só acontece para o 
primeiro “presente” que ela te exige! Se não puderes pagar numa terceira jogada mais tarde, tens de enviá-la para o teu oponente mais rico. Não 
podes enviá-la para fora do jogo! 

Yasmine  

Badra Só pagas 400 ouros por uma nova secção do palácio (em vez dos usuais 500 ouros) 

Sidi 

Sukeiman 

 Ele junta-se ao palácio onde vivem o maior número de princesas. Ele não tem uma segunda preferência. Quando ele se junta ao teu palácio, ele 

“rouba” uma das princesas, deixando de imediato o teu palácio com essa princesa. Remove do jogo o Sidi Suleiman e a princesa “roubada”. 

Nota: O palácio não tem de ser grande o suficiente para acomodar o Sidi Suleiman, porque ele deixa o palácio imediatamente! Por isso, é impossível 
impedir que ele entre no teu palácio, mantendo-o pequeno para que ele não caiba. O sidi Suleiman não requer sustento, uma vez que não fica no 
palácio. 
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7.4 Cartas de Status (20 + 2 “+1”) 

 1 ponto de status: 3x 300, 4x 350, 3x 400 moedas de ouro em custos. 

 2 pontos de status: 1x 700, 1x 750, 2x 800, 1x 850, 1 x900 moedas de ouros em custos. 

 3 pontos de status: 1x 1.200, 1x 1.300, 1x 1.400, 1x 1.500 moedas de ouro em custos. 

 1x “+1” carta de status “Singing”, 1x “+1” carta de status “Acting” 

 

 

8.0 Regras Avançadas 
Jogadores experientes que queiram um jogo mais desafiante podem jogar com estas regras. 

 

8.1 Preparação do Jogo 

Cada jogador tira um terceiro disco em madeira da sua cor e um sumário das regras. Vira o sumário das regras sobre o lado com o trilho do palácio. Posiciona o 

disco de madeira no espaço marcado com o “0”. 

 

A posição do teu disco no trilho do palácio afecta o valor do teu palácio, quando tentas atrair uma princesa. Este valor é melhorado pela carta de evento “Restoration” 

e reduzido pelas capacidades especiais das princesas Albina e Firyal. 

 

Exemplo: um sheik detém 3 secções do palácio. Ele joga uma carta de vento “Restoration” e move o seu disco em um espaço para a direita. Agora quando uma 
princesa escolhe o seu sheik, o seu palácio vale 3.5 pontos em vez de 3. 

 

8.2 Modo de Jogar 

A ordem normal de jogar permanece na mesma, excepto que agora podes jogar uma carta de evento na tua primeira jogada. 

 

Fase 7 (sustento), é também alterada. Se não conseguires pagar o custo total do sustento para as tuas princesas, existe um grande tumulto no teu palácio. É 

possível que mais do que uma princesa deixe o teu palácio. Baralha todas as tuas cartas Emira e deixa outro jogador seleccioná-las aleatoriamente, uma por uma, até 

puderes pagar o sustento por todas as restantes princesas. As princesas que deixarem o palácio são baralhadas em conjunto e posicionadas, com a face virada para 

baixo, no fundo do baralho das cartas Emira. Elas podem reentrar em jogo mais tarde.  

 

8.3 Ganhar o Jogo 

A tua carta de objectivo dá-te as tuas condições de vitória para o jogo. O primeiro jogador a completar o objectivo indicado na carta, no final da jogada, é o vencedor! 

 

Podes também determinar uma “pontuação” para cada jogador em jogo, baseada no que tens no final do jogo. Esta pontuação é usada para desempatar, se dois 

jogadores tiverem completado as suas condições de vitória na mesma jogada (por causa de uma princesa indecisa ou a carta de evento “Double Trouble”), e também 

pode ser usada para classificar todos os jogadores em jogo. 

 

Cada princesa no teu palácio vale 2 pontos. 

Ter os teus desejos combinados com competências das tuas princesas vale 3 pontos, mesmo se não tenhas as princesas necessárias para ganhar o jogo. 

 

Se existir um empate, os jogadores empatados comparam as suas outras conquistas do jogo. Pontua 1 ponto por cada ficha de aparência, pontos de status, e secções 

do palácio que detenhas. Pontua também 1 ponto por cada camelo, e adiciona os pontos que tiveres no trilho do teu palácio. Se ainda existir um empate, então o 

jogador com mais dinheiro é o melhor classificado. 
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