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CONCEITO DO JOGO
Na Cidade de Katzburg, os mercadores estão a discutir as grandes novas. O prefeito, 
Henry-Cat, assinou um acordo comercial com o recentemente descoberto continente 
Felinia. Em troca de mercadorias preciosas (livros raros, bons vinhos, relógios de 
precisão, vestuário de luxo e vidraria refinada), os Reinos de Felinia concordaram em 
deixá-los instalar postos de comércio.
O espaço é limitado: Terás de agir rapidamente!
Quatro navios foram fretados pela Cidade para visitar os cinco países de Felinia. Para os 
embarcar, tens de ter uma combinação específica de mercadorias providenciadas pelos 
mercados da Cidade, e requisitados pelos líderes de Felinia. Isto também significa que 
terás de ganhar dinheiro para poderes suportar essas compras.
Os preços das várias mercadorias são definidos pela procura e oferta e por vezes podem 
ser bastante altos! Mas é o preço que tens de pagar para embarcar um dos navios, na 
esperança de estabelecer um posto de comércio em Felinia. Talvez consigas recolher 
ouro e especiarias enquanto o fazes!
Cada jogador representa uma Família de Mercadores cujo objetivo é ter a mais alta 
prosperidade quando último navio deixar Katzburg.

PREPARAÇÃO
Felinia pode ser jogado com as regras básicas (que se seguem) ou as regras avançadas 
(vê a página 7).
O jogo básico é recomendado para 3 ou 4 jogadores.

• Cada jogador recebe um tabuleiro de jogador, o marcador de Dinheiro, os Mercadores 
e as fichas de Licitação de uma cor e coloca-os à sua frente. Com menos de quatro 
jogadores, os componentes e tabuleiros de jogador extra ficam na caixa.

• Cada jogador deve colocar o marcador de Dinheiro no espaço "2" do seu tabuleiro de 
jogador. Isto significa que cada jogador começa com 2 moedas de prata.

• Consoante o número de jogadores, cada jogador recebe uma combinação específica 
de blocos de Mercadoria que coloca no centro do seu tabuleiro de jogador. A 
combinação exata é mostrada na caixa à direita, e também está listada na carta de 
Preparação de Mercadorias.

• Coloca os restantes blocos de Mercadoria no saco.

CONTEÚDO:
1 Tabuleiro de 2 lados
4 Tabuleiros de Jogador
3 Navios 3D (2 partes cada)

Peças de Madeira: 
40 Mercadores
4 Marcadores de Dinheiro
12 Fichas de Licitação

Blocos
45 Mercadorias
30 Comércio
8 Especiais
5 Bónus
20 Navios

55 Cartas:
11 Ouro
11 Especiarias
11 Comida
18 Lugar Misterioso
1 Jogador Inicial
2 "Mercado Fechado"
1 Preparação das Mercadorias

1 Saco de Algodão
1 Livro de Regras

Blocos de Mercadorias 
Iniciais para:

Jogador 2

Jogador 1 Jogador 2

Jogador 1 Jogador 2

Jogador 3 Jogador 4

O autor: Michael Schacht
O designer de jogos profissional 

adora música e ciclismo. Com mais 
de 100 produções um grande 
sucesso, o Jogo do Ano 2007.

Em www.michaelschacht.net ele 
oferece frequentemente expansões 
e outras coisas para os seus jogos.

2 Jogadores

3 Jogadores

4 Jogadores

Jogador 1

Jogador 3

Regras em Português – http://dreamwithboardgames.blogspot.pt
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• Escolhe o lado do tabuleiro com a ilha e coloca-o com a face para cima no centro da 
área de jogo.

• Para 2 jogadores, coloca 
as cartas "Mercado 
Fechado" como 
mostrado acima.

• Para 3 jogadores, coloca 
uma carta "Mercado 
Fechado" como 
mostrado acima.

• Para 4 jogadores, todos 
os mercados estão 
abertos. Não são 
necessárias cartas 
"Mercado Fechado"

• As cartas de Comida e as cartas de Lugar 
Misterioso não são necessárias para o jogo 
Básico.

• Ao lado do tabuleiro, separa as cartas de 
especiarias e ouro em montes que serão 
usadas como armazenamento comum.

• Escolhe um jogador inicial. Ele recebe a carta 
Jogador Inicial e inicia o jogo.

A ilha de Felinia é composta por 5 países 
(cada um numa cor diferente).
Cada país é dividido em 9 províncias: uma 
província adjacente a um porto, duas com 
cruzamentos e 6 com Postos de Comércio.

• Tira e coloca dois blocos de 
Mercadoria aleatoriamente por cada 
mercado que não tem carta "Mercado 
Fechado".

O último espaço de mercado no 
fundo do tabuleiro é o Grêmio 
dos Mercadores, que nunca 
recebe blocos de Mercadoria.•

• Baralha os 5 blocos Navio de 
verso azul e forma um monte 
com eles, de face para baixo, ao 
lado do tabuleiro.

• Baralha os restantes blocos de 
Navio (com verso cinza) e 
coloca-os com a face para 
baixo sobre os blocos azuis.

• Monta os Navios 
3D e coloca-os 
nos 4 espaços do 
Porto de 
Katzburg.

• Tira os quatro blocos 
de navio de cima do 
monte e coloca-os 
com a face para cima, 
um por Navio 3D.

• Os 8 blocos Especiais de 
Comércio não são necessários 
para o jogo básico.

Usa apenas os 30 blocos de 
Comércio com figuras:

• Baralha os 30 blocos de 
Comércio e coloca um, 
com a face para baixo, 
em cada espaço de 
província com símbolo 
posto de comércio, da 
cor correspondente.

Empilha, neste espaço, as 
cinco fichas de bónus, com a 
face para cima.



3

O JOGO
O jogo dura várias rondas (entre 10 a 12): 
Cada ronda é composta por cinco fases:

1. Licitação
2. Comércio
3. Exploração
4. Armazenamento
5. Preparação da Próxima Ronda

Cada fase tem de ser resolvida completamente antes da próxima poder começar.

Cada jogador tem 3 fichas de Licitação. Começando com o primeiro jogador e seguindo 
no sentido horário, cada jogador colocará uma delas. Após três rondas, todos os 
jogadores terão colocados as suas fichas de Licitação, e a fase de Licitação termina.
Existem duas formas de jogar uma ficha de Licitação:

) O jogador coloca a ficha de Licitação no seu tabuleiro de jogador
Ao fazê-lo, ele recebe moedas de prata imediatamente.
Existem três círculos grandes no tabuleiro de cada jogador. Consoante a ronda em que 
te encontras, colocas a ficha de Licitação no primeiro, segundo ou terceiro círculo (da 
esquerda para a direita), e recebes 1, 2 ou 3 moedas. Para indicar isto, o jogador mover o 
marcador de Dinheiro 1, 2 ou 3 espaços para a direita.
Não podes mover o marcador de Dinheiro para lá do espaço "6". Dinheiro excedente é perdido.

OU
) O jogador coloca a ficha de Licitação no tabuleiro de jogo
Esse jogador pode jogar a ficha de licitação em qualquer mercado ou no Grêmio dos 
Mercadores. Para que, na Fase de Comércio, ele possa comprar e/ou trocar mercadorias.
Se já existir uma ou mais fichas de Licitação onde o jogador quer colocar a sua ficha de 
Licitação, ele empilha-a sobre as outras.

Não existem restrições para a colocação de fichas de Licitação: Cada jogador pode ter uma 
ou mais fichas de Licitação no seu tabuleiro de jogador e/ou uma ou mais fichas de 
Licitação em espaços de mercado e/ou uma ou mais fichas de Licitação no mesmo espaço 
de mercado.
Após 3 rondas, cada jogador terá colocado 3 fichas de Licitação e a fase de Licitação termina.

Agora, os jogadores compram e/ou trocam mercadorias.
Os mercados são resolvidos um de cada vez, começando pelo topo do tabuleiro 
(assinalado com uma seta), e continuando para baixo. O Grêmio dos Mercadores é o 
último a ser resolvido. Para todos estes locais, a ordem de turno é determinada pela 
ordem das fichas de Licitação, começando com o jogador cuja ficha está no topo e 
procedendo para baixo.

Comprar no mercado
No seu turno, cada jogador apenas pode comprar a Mercadoria disponível no mercado. 
Cada ficha de Licitação permite ao jogador a compra de um bloco de Mercadoria.
O preço desse bloco é igual ao número total de fichas de Licitação no espaço de 
mercado, independentemente da cor.
Se o jogador comprar a Mercadoria, ele recua o seu marcador de Dinheiro, de acordo 
com o preço pago. Ele tira o bloco de Mercadoria, coloca-o no seu tabuleiro de jogador e 
coloca a sua ficha ao lado do mesmo.
Se um jogador não tiver dinheiro suficiente, ou não quiser comprar o bloco de 
Mercadoria, ele tira apenas a ficha de Licitação sem fazer a compra (o mesmo acontece 
se já não restarem blocos de Mercadoria).
Continua-se com a próxima ficha de Licitação nesse local.

Exemplo: Na segunda ronda da Fase de 
Licitação, o jogador azul coloca uma 
ficha de Licitação no segundo espaço do 
seu tabuleiro e recebe 2 moedas (move o 
seu marcador de 4 para 6).

Exemplo: Vermelho coloca uma ficha de 
Licitação no Mercado onde uma ficha de 
Licitação Azul já se encontra. Vermelho 
coloca a sua ficha por cima.

O primeiro mercado a ser 
resolvido é o do topo do 
tabuleiro. Está assinalado com 
uam pequena seta preta.

1. FASE DE LICITAÇÃO

2. FASE DE COMÉRCIO
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Trocas no Grêmio dos Mercadores
Como descrito antes, os jogadores jogam por turnos começando com a ficha do topo (se 
existir mais que uma), e o preço de troca é igual ao número de fichas nesse espaço 
(independentemente da cor).
Igual à compra, cada ficha de Licitação permite ao jogador realizar exatamente uma Troca.
O jogador pode escolher não pagar e receber a sua ficha de volta, ou pode pagar o preço 
e realizar uma das seguintes opções de troca:
A) Ele pode trocar um dos seus blocos de Mercadoria por um de uma cor diferente (se disponível) à sua 

escolha, do saco. Se a cor desejada não estiver disponível, ele tem de escolher outra. Para além disso, 
ele recebe uma Especiaria do armazenamento. Ele coloca ambos à sua frente.

B) Ele troca um Ouro e uma Especiaria do seu armazenamento por uma ficha de Bónus, à sua escolha, 
do tabuleiro de jogo (podes ver a pilha). Se não existirem fichas de bónus, esta ação não está 
disponível.

Esse jogador coloca a ficha de bónus com a face para baixo à sua frente (ele pode vê-la 
quando quiser). O Ouro e Especiarias são devolvidos ao armazenamento.

Imediatamente após a compra de um bloco de Mercadoria ou uma Troca ("fazer negócio"), 
o jogador pode embarcar no navio, mas apenas se conseguir providenciar as Mercadorias e 
moedas mostradas no bloco de navio, e apenas se o navio tiver espaço livre (círculo).

Este navio tem dois espaços. Para 
embarcar com um Mercador, precisas 
de 3 blocos de Mercadoria: 2 Peças de 
Vestuário e 1 de Vidraria.

Este navio tem um espaço. Para 
embarcar com um Mercador, precisas 
de 2 blocos de Mercadoria (relógios) e 1 
moeda.

O jogador coloca o mercador do seu armazenamento no espaço livre do marco. Se 
existir mais que um espaço livre, ele coloca o Mercador no primeiro espaço. Os blocos 
de Mercadoria necessários são colocados de volta no saco e o marcador de Dinheiro 
recua consoante necessário.
Se o jogador tiver todas as Mercadorias (e moedas) necessárias para colocar mais que 
um Mercador no navio (mesmo ou outro), ele pode fazê-lo simultaneamente.
Um jogador pode ter Mercadores em vários navios.
Um jogador pode ter Mercadores em ambos os espaços de um navio.

Importante: Receber de volta a ficha de Licitação sem Comprar ou Trocar não permite 
ao jogador embarcar.
Se te esqueceres de embarcar e deixares o próximo jogador iniciar o seu turno, terás de 
esperar até ao teu próximo "negócio" para poderes embarcar.
Exemplo: O jogador Verde recebe a sua ficha de Licitação de volta do segundo mercado, 
sem fazer compra. Embora tenha os blocos de Mercadoria necessários para o navio, ele 
não pode embarcar com um Mercador sem antes ter comprado ou trocado algo.

Exemplo: No primeiro espaço de 
mercado encontra-se um monte de 4 
fichas de Licitação. Azul começa e 
paga 4 moedas por um bloco de 
Mercadoria do espaço de mercado. 
Azul recebe a sua ficha de volta.

Exemplo: O jogador azul já tem 4 blocos de 
Mercadoria,

e compra um relógio:

Agora ele tem a combinação correta, e 
pode embarcar o navio das 9:45 para 
"Reino das Chitas" (cor esmeralda), 
usando 2 Vestuário e 1 Vidraria.

No navio que vai para o "Reino das 
Chitas", existem dois espaços disponíveis, 
logo, ele coloca o Mercador no primeiro 
espaço (perto da proa), deixando o espaço 
de trás (perto da popa) vazio).

Ele decide embarcar no barco das 5:00 em 
direção ao "Reino do Leão" (laranja), 
porque tem 2 Relógios e 1 Moeda. Ele 
coloca o Mercador no navio, coloca os 5 
blocos de Mercadoria no saco e recua o seu 
marcador de Dinheiro por 1 espaço.

Agora vermelho pode comprar 
um bloco de Mercadoria por 3 
moedas, mas quer, logo apenas 
recebe a sua ficha.

Verde compra um dos blocos 
que sobram por 2 moedas.

Vermelho compra o último 
bloco de Mercadoria por 1 
moeda.

Exemplo: O jogador azul está no topo 
de uma pilha de 2 fichas. Ele paga 2 
moedas e troca 1 Ouro e 1 Especiaria 
por um Bloco de Bónus.
O jogador Vermelho paga 1 moeda e 
troca um dos seus blocos de 
Mercadoria por um tipo diferente de 
Mercadoria do saco. Também tira 1 
Especiaria.

Embarcar depois de Negócio
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Partida:

Se todos os espaços do navio estiverem ocupados, o mesmo está pronto para partir para 
o seu destino, indicado pela cor do bloco de Navio. Move o navio para o seu porto de 
destino. Se existirem vários navios a navegar durante a mesma fase, navegam um após o 
outro, de acordo com a hora de partida mostrada no bloco de navio (o mais cedo navega 
primeiro). No caso de nenhum navio estar pronto para navegar, então o navio que sairia 
mais cedo navega para o porto de destino (mesmo que esteja vazio, nesse caso, o bloco 
de navio é descartado imediatamente).

Chegada:
Quando um navio chega ao porto de destino, os Mercadores no navio movem-se até 3 
passos do navio.
• O primeiro passo é sempre para a província adjacente ao porto.
• Depois, o jogador pode revelar até dois blocos de Comércio nesse país (blocos de 

Comércio mantêm-se com a face para cima).
• Depois, os dois passos restantes devem ser usados para alcançar um dos blocos de 

Comércio com a face para cima nesse país. Para o fazer, tens de te mover ao longo das 
rotas desenhadas, até províncias adjacentes, passo a passo.

Quando um Mercador entra numa província com um símbolo, ele recebe 
imediatamente a recompensa correspondente:

Tira 1 
Especiaria

Tira 1 
Ouro

Recebe 1 
Moeda de Prata

Tira 1 bloco de Mercadoria 
do saco, aleatoriamente

Quando um Mercador entra numa província com um bloco de Comércio com a face para 
cima, o seu movimento termina e ele fica lá até ao final do jogo. O jogador recebe o bloco de 
Comércio e coloca-o com a face para baixo à sua frente (pode vê-lo quando quiser).

Um Mercador não pode voltar à província que visitou anteriormente e não pode 
entrar numa província onde esteja presente outro Mercador. Um Mercador não pode 
entrar numa província que tem um bloco de Comércio com a face para baixo.

Se existirem dois Mercadores num navio, o primeiro Mercador completa o seu 
movimento, seguido do segundo.
Assim que todos os Mercadores num navio tiverem realizado o seu movimento, o bloco 
de Navio é descartado e o Navio 3D vazio é movido para o porto de Katzburg.
Voltar a casa: se o movimento do Mercador for completo e ele não conseguir alcançar uma 
província com um bloco de Comércio com a face para cima, ele tem de regressar ao 
armazenamento do seu jogador (não conseguiu encontrar um lugar para estabelecer um 
posto de comércio). No jogo básico, é por norma aconselhável alcançar um bloco de Comércio.

Aqui, cada jogador pode guardar até 3 dos seus blocos de Mercadoria, para a próxima 
ronda, gratuitamente.
O jogador tem de pagar 2 moedas para manter um 4º, mas não mais que isso.
Os restantes blocos de Mercadoria são vendidos (regressam ao saco) por 1 moeda cada.
Até esta fase, um jogador é pode ter mais que 3 blocos de Mercadoria.

Remove as fichas de Licitação do tabuleiro de Jogador (e coloca-os ao lado 
do mesmo). 
Navios:  Repreenche cada navio 3D com um bloco de Navio do monte, com a face 
para cima. Se não houver blocos de Navio suficientes para repreencher os navios 3D, dá-

Como usar os valores diferentes 
das cartas Especiaria e Ouro?

As cartas Especiaria e Ouro (e cartas 
Comida no jogo avançado) têm dois lados 
diferentes. Usa o lado com Valor 1 se 
tiveres uma unidade desse item. Se tiveres 
várias, podes reduzir o número de cartas 
usando o lado de Valor 3.

Como usar as cartas?
Todas as cartas (exceto as cartas Lugar 
Misterioso no jogo Avançado) têm de ser 
mantidas com a face para cima na mesa, 
para que os outros jogadores as possam 
ver.

O mercador Verde chega ao porto do 
Reino do Tigre (violeta).

Primeiro passo: O mercador Verde entra 
na província adjacente ao porto.

Depois, ele revela 2 blocos de Comércio nesse país.

Segundo passo: Ele entra na província adjacente 
com símbolo Moeda e recebe 1 Moeda.

Terceiro passo: Ele entra na província 
adjacente com o bloco de Comércio de Tigre. O 
jogador Verde recebe este bloco e o mercador 
mantém-se na província até ao final do jogo.

3. FASE DE EXPLORAÇÃO

4. FASE DE ARMAZENAMENTO

5. PREPARAÇÃO DA PRÓXIMA RONDA

Cartas

3. FASE DE EXPLORAÇÃO
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se uma (última e completa) Fase de Exploração, onde todos os navios com Mercadores (mesmo 
que não completamente preenchidos) navegarão como descrito acima (vê Final do Jogo).

Repreencher Mercadorias:  Abastece cada mercado (exceto, claro, os fechados) 
até 3 blocos de Mercadoria cada, tirados aleatoriamente do saco.

Passa a carta de Jogador Inicial para a esquerda.

O jogador pode vender, a qualquer altura do jogo, ouro, especiarias e/ou Mercadorias. 
Ele recebe 2 Moedas por Ouro, 1 por Especiaria e 1 por Bloco de Mercadoria.
Dica: Os preços estão impressos no canto superior direito do tabuleiro.
As cartas de Ouro e Especiarias são devolvidas ao Armazenamento. Os blocos de 
Mercadoria voltam para o saco.

FINAL DO JOGO
Existem duas formas do jogo terminar:

1) Se um jogador colocar o seu último Mercador num navio durante a Fase de Comércio
Todos os jogadores terminam a Fase de Comércio normalmente.
Durante a Fase de Exploração, TODOS os navios deixam o porto de Katzburg (mesmo 
os não preenchidos). Completa a fase de Exploração normalmente.
A "Fase de Armazenamento" e "Preparação para a Próxima Ronda" são saltadas. Avança 
para Final do Jogo e Pontuar.

2) Se não sobraram blocos de Navio suficientes para repreencher todos os navios durante 
a Preparação da Próxima Ronda
Todos os navios deixam imediatamente o porto de Katzburg. Se tiverem Mercadores, 
joga-se uma fase de Exploração normal.
Continua para o pontuar (não há "Fase de Armazenamento" nem "Preparação da 
Próxima Ronda").

PONTUAR PROSPERIDADE
Cada jogador conta os seus Pontos de Prosperidade
• Cada tipo de Bloco de Comércio é pontuado separadamente
O espetro de valores impresso no bloco de Comércio mostra o valor possível do mesmo:

Se um jogador apenas tiver um bloco de Comércio do mesmo tipo, pontua 1 ponto
Se o jogador tiver dois blocos de Comércio do mesmo tipo, cada pontua 2 pontos
Se o jogador tiver três blocos de Comércio do mesmo tipo, cada pontua 3 pontos
Se o jogador tiver quatro ou mais blocos de Comércio do mesmo tipo, cada pontua 4 
pontos

Se um jogador apenas tiver um bloco de Comércio do mesmo tipo, pontua 1 ponto
Se o jogador tiver dois blocos de Comércio do mesmo tipo, cada pontua 2 pontos
Se o jogador tiver três ou mais blocos de Comércio do mesmo tipo, cada pontua 3 
pontos

- Cada grupo de Mercadores é pontuado separadamente.
Um grupo contém todos os Mercadores presentes em províncias diretamente adjacentes entre si (no mesmo país ou em países diferentes).

Num grupo de 3 ou mais, cada 
Mercador pontua 3 pontos.

Num grupo de 2 Mercadores, 
cada Mercador pontua 2 pontos.

Um grupo de apenas um 
Mercador, pontua 1 ponto.

Dica: Um resumo da distribuição de 
pontos está impresso no canto inferior 
direito do tabuleiro.

Ouro/Especiarias/Mercadorias 
esgotadas?

O Ouro e Especiarias devem ser 
suficientes para todo o jogo. Os jogadores 
devem otimizar as duas faces das cartas 
Ouro e Especiarias para libertar quantas 
cartas for possível. Mesmo assim, se não 
existirem no armazenamento comum, 
não as podes receber.

Variante para Jogadores 
Experientes

Depois de repreencheres os navios 3D 
vazios, vira o bloco de Navio do topo do 
monte para cima (se existir). Desta forma 
consegues ver o que vem a seguir.

Vender Mercadorias, Ouro e/Ou Especiarias



7

Por cada ouro, o jogador 
pontua 1 ponto.

Por cada duas especiarias, o 
jogador pontua 1 ponto.

Por cada bloco de Mercadoria, o jogador 
pontua 1 ponto.

OUTRAS COISAS IMPORTANTES:
Importante: No tabuleiro de jogo, por cada país, está assinalado um resumo da 
distribuição dos blocos de Comércio.
Dica: Para um bloco de Navio, precisas sempre de no mínimo, um bloco de 
Mercadoria da sua cor. Podes preparar-te recolhendo Mercadoria dessa cor.
Dica: Os últimos 5 blocos de Navio incluem um por cada um dos 5 destinos.
Não podes olhar o verso dos blocos de Comércio dos adversários durante o jogo.

Ele pontua 5x3 + 2x2 + 1 = 20 Pontos
Porque ele tem este bloco de bónus:

Ele pontua 2x1 pontos adicionais pelos 
seus dois blocos de Comércio Pantera.

Pelo seu grupo de 4 Mercadores e 2 grupos 
cada de 2 Mercadores, ele pontua 4x3 + 
2x2 + 2x2 = 20 pontos

Por 2 blocos de Mercadoria, 2 Ouro e 3 
Especiarias, ele pontua 2+2+1 = 5 Pontos.

O jogo avançado é recomendado para 2 a 4 jogadores.
Os jogadores experientes devem usar as regras do jogo Básico, com as seguintes 
adições:

PREPARAÇÃO ADICIONAL
• Usa o lado avançado do tabuleiro de jogo (como mostrado à direita).

•Constrói armazenamentos como no jogo básico, mas cria 
também um monte de cartas de Comida.
• Baralha as cartas de Lugar Misterioso e constrói um monte 

com face para baixo. Coloca-o ao lado dos restantes.
• Usa os 38 blocos de Comércio. Baralha-os e coloca um, com a 

face para baixo, em cada espaço de província com o símbolo 
posto de comércio, da cor correspondente. Depois vira-os todos 
para cima.

O JOGO

Um terceiro tipo de comércio está disponível: um bloco de Mercadoria por um bloco de 
Mercadoria de qualquer tipo e uma unidade de Comida.

Este bloco de bónus é 
pontuado como um bloco 

adicional do seu tipo.

Com um bloco de bónus +1, cada bloco 
de Comércio do tipo correspondente 
vale um ponto adicional. O bloco de 
bónus por si só não vale pontos.

O jogador com a maior pontuação vence.
No caso de empate, o jogador empatado com mais moedas vence.
Se ainda existir empate, os vencedores partilham a vitória.

Exemplo de Pontuar: O jogador Azul tem:

JOGO AVANÇADO

2. FASE DE COMÉRCIO
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As tuas unidades de comida 
valem 2 pontos (cada) no 
final do jogo.

Sempre que entras numa 
província com 1 ou 2 
símbolos de comida, recebes 
uma unidade adicional. 
Também recebes uma 
unidade imediatamente 
quando recebes este bloco.
Importante: não se aplica 
quando recebes comida 
durante Comércio.

Tira imediatamente uma 
unidade de comida e um 
ouro do armazenamento. 
Ganha 1 moeda e tira um 
bloco de Mercadoria 
aleatoriamente do saco. De 
seguida, remove este bloco de 
Comércio especial do jogo.

Cada uma das tuas 
especiarias vale 1 ponto no 
final do jogo (ao invés de 1 
ponto por 2).

Os Mercadores que estão 
sozinhos pontuam 2 pontos 
ao invés de 1 no final do 
jogo.

Sempre que entras numa 
província com símbolos de 1 
ou 2 moedas, recebes 1 moeda 
adicional. Também recebes 1 
moeda adicional quando 
obténs este bloco.
Lembra-te: não podes ter mais 
que 6 moedas.

Sempre que entras numa 
província com símbolos de 
1 ou 2 ouro, recebes 1 ouro 
adicional. Também recebes 
1 ouro imediatamente 
quando obténs este bloco.

Movimento dos Mercadores:  Movimento dos Mercadores: O movimento base é ainda de 3 
passos. Como os blocos de Comércio estão virados para cima, revelar não se aplica. 

Por cada comida que gastas, os Mercadores podem mover-se um passo adicional. A comida 
tem de ser devolvida ao monte de armazenamento imediatamente após o uso.

Voltar a Casa: Lembra-te se o movimento terminar e o Mercador não tiver alcançado uma 
província com um bloco de Comércio, ele é devolvido ao armazenamento do jogador.

Recolher em Províncias com Símbolos
Quando um Mercador entra numa província com um símbolo, ele recebe 
imediatamente a recompensa correspondente:

Por cada carta de Lugar 
Misterioso, pontua 1 ponto 
adicional no final do jogo.

Como descrito 
nas regras básicas.

Recebe 1 
de Comida

Tira as duas cartas do topo do monte 
Lugar Misterioso e escolhe apenas 
uma. Cuidado: o jogador não pode 
escolher uma carta de Lugar 
Misterioso de um tipo que já possua.

Todas as recompensas recolhidas (comida, mercadorias, etc.) podem ser usadas imediatamente.

FINAL DO JOGO
Pontuar
Se o jogador apenas tiver uma carta de Lugar Misterioso, ele pontua 1 ponto.
Se o jogador tiver duas ou mais cartas de Lugar Misterioso, ele pontua 2 pontos.

BLOCOS DE COMÉRCIO ESPECIAIS
Alguns destes blocos têm efeitos durante o jogo, outros dão pontos adicionais no final.

Lembra-te!
Os Mercadores não podem voltar a uma 
província que já visitaram.
Os Mercadores não podem entrar numa 
província onde já se encontre outro.

Quando um Mercador entra numa 
província com um bloco de Comércio, o 
seu movimento termina. Esse jogador 
recebe o bloco de Comércio e o 
Mercador mantém-se na província até 
ao final do jogo.

SOBRE A COMIDA
A comida não pode 
ser vendida. A comida não pontua nada por 
norma (exceto com um bloco de Comércio 
Especial).

Para manter uma carta com um símbolo 
Livros Raros ou Bons Vinhos no fundo, 
o jogador precisa da Mercadoria 
correspondente. Ele tem de colocar a 
Mercadoria de volta no saco (revelando 
a carta como prova).
Coloca as restantes cartas no fundo do 
monte.
Podes manter as tuas cartas Lugar 
Misterioso escondidas dos adversários.
Comentário: Por vezes podes não querer 
a carta.

3. FASE DE EXPLORAÇÃO

Regras em Português – http://dreamwithboardgames.blogspot.pt




