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Caminhos sinuosos - reviravoltas surpreendentes - simplesmente mágico! 

Para 2 a 4 jogadores a partir dos 8 anos. 
 

Autor: Reiner Knizia 
Design gráfico: DE Ravensburger, KniffDesign (Regras)  

Ilustrações: Eckhard Freytag, Walter Pepperle 
Editor: Philipp Sprick 

Versão Portuguesa: Paulo Santos 
 
Indigo é uma cor azul intensa, que já é extraída das plantas de índigo desde a antiguidade. A sua cor azul escura foi 
considerada por muitas culturas e religiões como um símbolo da eternidade e da imortalidade. Como a cor tem um 
efeito relaxante sobre o corpo humano e, portanto, permite manter a cabeça fria, é exatamente o que os jogadores 
devem tentar fazer neste jogo, para tentarem ganhar as joias mais preciosas.  
 

Componentes 

 
 

Ideia e Objetivo do Jogo 
No Indigo jogadores tentam reunir as pedras mais valiosas. Eles colocam peças de caminhos que permitem o 
movimento das gemas das saídas da borda do tabuleiro de jogo. Estas saídas pertencem apenas a eles ou são 
compartilhados com um outro jogador. No primeiro caso, outros jogadores não recebem nada, mas no segundo 
caso, há uma gema adicional para o outro jogador que partilha a saída. 
 

1 Tabuleiro de jogo 
4 Biombos de jogador (com as 
regras resumidas) 
7 Peças de tesouro 
54 Peças de caminho 
24 Fichas (6 por cor) 
24 Gemas de vidro: 

12 Âmbar (amarelo) 
10 Esmeraldas (verde) 
2 Safiras (azul) 

 

Fichas 

Peças de Tesouro 

Gemas 

Peças de Caminho Biombos 

Tabuleiro 
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Preparação do Jogo 
Posiciona o tabuleiro de jogo no meio da mesa. 
Ela mostra espaços hexagonais, 7 deles em 
destaque na cor. Estes são os espaços de tesouro. 
Coloca as 7 peças de tesouro: a azul escura é 
colocada no centro do tabuleiro e as azuis claras 
nas extremidades, de modo que as suas setas 
apontem na direção do centro. 
No inico do jogo as gemas são colocadas sobre as 
peças de tesouro. Como mostra a ilustração, a 
peça do centro recebe 1 safira azul e 5 
esmeraldas verdes. Cada peça azul clara recebe 
uma gema âmbar amarela (sobre a seta). As 
outras 12 gemas que restam são colocadas ao 
lado do tabuleiro como reserva. 
Cada hexágono de caminho tem imprimido 3 
rotas, que estão, no entanto, separadas umas das 
outras. Mistura todos os hexágonos, peças viradas 
para baixo, e coloca-os em vários montes ao lado 
do tabuleiro de jogo, para que possam ser 
bicados.  
 
Cada jogador recebe um biombo e 6 fichas da mesma cor. O biombo é colocado à frente do jogador. 
 
A seguir coloca-se as fichas: nas bermas do tabuleiro há 6 conjuntos de objetivo (áreas a laranja dourado). Cada um 
tem 6 pontos de entrada (marcadas com linhas na imagem lateral). As fichas são colocadas nos círculos dos 6 
objetivos e assim mostrar a quem possui cada objetivo. Dependendo do número de jogadores, as fichas são 
colocadas em posições diferentes no tabuleiro, de acordo com a tabela que se segue (As cores dos jogadores na 
tabela são meramente ilustrativos; as fichas não utilizadas são colocadas de volta na caixa.) 
 

 
 
Agora, cada jogador tira uma peça de caminho de um dos montes com a face para baixo e guarda-a de modo a que 
só ele possa ver a face. Agora está tudo pronto para começar o jogo! 
 
 
 
 

2 
Jogadores 

3 
Jogadores 

4 
Jogadores 

Com dois jogadores não há objetivos partilhados. As gemas ao lado do tabuleiro de jogo não são necessárias. 

Com três jogadores cada jogador tem a propriedade exclusiva de um objetivo. Os outros objetivos são partilhados com 
os outros jogadores. Configuração alternativa para três jogadores: 
Podes, como no jogo de dois jogadores, jogar também com propriedade exclusiva de objetivos. Neste caso, cada 
jogador possui apenas dois objectivos. Reparte os objectivos no sentido dos ponteiros do relógio como se segue: 
vermelho, turquesa, branco, vermelho, turquesa, branco. 

Com quatro jogadores um jogador partilha alguns objetivos com cada adversário. 
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Modo de Jogar 

O jogador mais jovem começa. Em seguida, o jogo prossegue no sentido dos ponteiros do relógio 
No seu turno, o jogador coloca uma peça de caminho. Em seguida, move uma joia e se for o caso, obténs a gema. A 
seguir, tira uma nova peça de caminho. 
 
1. Posicionar Peças 

O jogador coloca a sua peça de caminho 
sobre um hexágono livre, à sua escolha. 
A peça pode colocar-se adjacente a outra 
(s) peça (s) ou sozinha (fig. 1). 
 
Exceção: Não é permitido bloquear duas 
saídas, colocando uma curva 
diretamente para ambas as saídas (fig. 
2). 
 

 

Mover Gemas 

Quando uma gema está adjacente a um caminho de uma peça acabada de colocar, é movida: 
 

Peças de Tesouro 
Quando uma peça de caminho é 
colocada adjacente a uma peça de 
tesouro marcada com uma seta, o 
jogador move a gema na direção da seta 
até ao final do caminho adjacente: No 
caso de peça de tesouro na borda (ver 
fig. 3), move-se a gema âmbar amarela.   
Quando a peça de caminho é adjacente à peça de tesouro do centro (ver fig. 4) move-se primeiro as esmeraldas 
verdes, até que permaneça apenas a safira azul. Esta será sempre a última gema a ser movida desta peça de 
tesouro (que se move exatamente como todas as outras, quando colocada uma peça de caminho). 

 
Peça de caminho 
Quando uma peça de caminho 
colocada estende um caminho 
onde já se encontra uma gema 
(ver fig. 5), o jogador move-a por 
todo o caminho até ao fim deste 
novo caminho (ver fig. 6). A 
gema deve sempre avançar o 
caminho através da rota 
estabelecida. Ela nunca pode 
retroceder ou “dar a volta” 
numa peça. Se mais do que uma 
gema for afetada pela colocação 
de uma peça de caminho 
adjacente, todas elas são 
movidas (ver fig. 7). 
 
Cuidado: Se duas gemas se 
encontram no mesmo caminho 
são retiradas do jogo (ver fig. 
8.)! Pelo que, uma gema nunca é 
colocada de volta a uma peça de 
tesouro. 
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Ganhar Gemas 
Quando uma gema é movida para uma saída, é tomada pelo 
jogador que possui o objetivo (ver fig. 9).  
 
Quando o objetivo é propriedade de dois jogadores, o 
segundo jogador também recebe uma gema na mesma cor, 
retirada da reserva (ver fig. 10). 
 
Esclarecimento: 
Quando um objetivo é propriedade de dois jogadores, 
ambos partilham todas as 6 saídas para esse objetivo. 
Independentemente de qual das seis saídas a gema usou, 
ambos os jogadores recebem uma gema.  
Quando um objetivo pertence apenas um jogador, é claro, 
que só uma gema é adquirida. 
 
As pedras preciosas adquiridas são armazenadas atrás da 
tela de um jogador. 
 

 
2. Tirar Peça de Caminho 
No final do seu turno, o jogador tira uma nova peça de caminho de um dos montes. Em seguida é o turno do 
próximo jogador. 
 
 

Fim do Jogo 
O jogo termina assim que não haja mais gemas no tabuleiro de jogo. Todos os jogadores contam as suas gemas: 

 

Cada Zafira 3 
pontos 

 

Cada Esmeralda 
2 pontos 

 

Cada âmbar 1 
ponto. 

 
O jogador com mais pontos ganha. Em caso de empate, o jogador de entre os empatados com o maior número de 
gemas, ganha. Se o empate prevalecer, os jogadores partilham a vitória. 
 
Dicas: 

 Podes jogar várias partidas. Antes de começar a 
jogar acorda o número de partidas e soma os 
pontos obtidos em cada uma delas. 
 

 Para um jogo mais estratégico, cada jogador 
recebe no início duas peças de caminho. Depois 
de colocar uma peça, tira outra como de 
costume. Assim, ele pode sempre escolher entre 
duas peças para jogar. Todas as outras regras 
permanecem inalteradas. 

Designer e editora agradecem a todos os jogadores de 
playtest que contribuíram para o esenvolvimento do 
Indigo, especialmente Iain Adams, Ross Inglis e Kevin 
Jacklin. 
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