
RUDIGER DORN 
 

O JOGO SOBRE MERCADORIAS, VALORES E ADVERSÁRIOS 
Os jogadores assumem os papéis de mercadores genoveses. 
Eles realizam contratos lucrativos e compram importantes 

construções na cidade. Mas sem a benevolência de 
outros compradores, nada pode ser conseguido. 

E isto custa dinheiro... muito dinheiro! 
 

 
O jogo possui – dependendo da quantidade de jogadores – 7 a 12 rodadas. 
Por rodada, cada jogador tem uma jogada. Apenas nesta oportunidade ele 
pode mover o peão – válido para todos os jogadores – por Gênova. Ele 
pode andar por até cinco campos, principalmente construções. Em cada 
construção pode ser realizada uma ação. Como normalmente o jogador 
ativo pode realizar apenas uma das cinco ações, ele deverá tentar “vender” 
as outras ações – preferencialmente com lucro – para os demais jogadores. 
Caso ele peça um preço muito alto, então ele ficará “preso” a esta ação. 
Caso ele peça muito pouco, então os demais jogadores ficarão felizes com 
um excelente negócio... 
Através de negociações hábeis das diversas ações dos jogadores, cada um 
tenta chegar a contratos e mensagens, e realiza-los o mais rápido possível. 
Mas ser o proprietário de construções e cartas especiais também pode ser 
decisivo. 
Quem possuir mais ducados ao final do jogo, é o vencedor. 
 

 
1 Tabuleiro (mostra um padrão 8x8 com 18 construções, 20 campos de 

becos e uma praça do mercado) 
40 Mercador. (5 em cada um dos 8 tipos: Prata (cinza), Cobre (marrom), 

Sal (branco), Pimenta (preto), Trigo (amarelo), Arroz 
(beje), Linho (rosa) e Seda (turquesa)) 

60 Cartas (16 cartas “Grande Contrato”, 16 cartas “Pequeno 
Contrato”, 14 cartas “Mensagem”, 14 cartas “Privilégio”) 

80 Dinheiros (10x 5, 30x 10, 20x 50 e 20x 100 ducados) 
35 Marcas de (hexágonos, 7x nas cores azul, vermelho, amarelo, verde e 
  propriedade lilás) 
27 Cartas (5x cada “Campo Inicial Qualquer”, “1 Material  
  Especiais Qualquer”, “1 Ação Adicional”, “1 Ação de Construção” 

e 7x “troca 1:1”) 
1 Carta (“Jogador Inicial”) 
1 Torre (= “Torre do Negociante” = 5 discos marrons) 
1 Marcador (de rodadas = peça marrom) 
2 Dados (de oito lados, azul e vermelho) 

OBJETIVO DO JOGO 

CONTEÚDO DO JOGO 

OBJETIVO DO JOGO 
Os jogadores movem um peão 
conjunto através das 
construções da cidade em até 12 
rodadas. 
Em cada construção pode ser 
realizada uma determinada 
ação. 

Desta forma contratos podem 
ser realizados, mensagens 
entregues e construções 
adquiridas. 

Quem tiver mais ducados ao 
final do jogo, é o ganhador. 

Caso você esteja lendo estas regras pela primeira vez, nós recomendamos que você, primeiramente, não dê atenção nem aos textos 
itálicos marcados como Observações nem aos textos em negrito nos blocos laterais. As Observações esclarecem nuances das regras 
e situações específicas do jogo. Os textos laterais servem como regras resumidas com as quais você poderá se encontrar 
rapidamente no jogo, mesmo após muito tempo sem jogar. 



 
O tabuleiro é colocado no centro da mesa. 
 
Sobre cada uma das 5 construções (sem nome) à direita e à esquerda são 
preparados (conforme a ilustração abaixo): 
• 5 x 8 mercadorias 
• 7 cartas especiais “Troca 1:1” 
• 14 – 36 marcas de propriedade (Cada jogador escolhe uma cor e 

posiciona seus 7 marcadores na construção; Marcadores de cores não 
utilizadas permanecem na caixa.) 

• 60 cartas (em 4 montes fechados separados por tipo) 
 
As 4 x 5 cartas especiais restantes são posicionados – em 4 montes 
separados por tipo – ao lado do tabuleiro, fazendo fronteira com as 
respectivas construções (veja abaixo). 
 
Cada jogador recebe: 
• 4 cartas de jogo; uma de cada monte. As cartas são trazidas à mão de 

modo a não serem visíveis para os demais jogadores. 
• 130 ducados (2x 5, 2x 10 e 2x 50 ducados). O dinheiro de cada jogador 

é mantido em segredo durante todo o jogo. 
 
O dinheiro restante é posicionado – separado em montes por valor – ao 
lado do tabuleiro, como “Banco”. 
 
O jogador mais novo recebe 
• a torre do negociante (sempre todos os 5 discos; independente da 

quantidade de jogadores!), 
• os 2 dados, 
• o marcador de rodadas e 
• a carta de jogador inicial, que ele deixará pelo resto do jogo à sua 

frente. O marcador de rodadas deve ser colocado no campo 1 (com 
seta) da faixa de contagem de rodadas na esquerda do tabuleiro: a 
primeira rodada começa! 

 
 

 

PREPARAÇÃO DO JOGO 

Posicionar as cartas especiais 
restantes ao lado das 
respectivas construções 

Beco Construção 
Praça do 
Mercado 

PREPARAÇÃO DO JOGO 
Abrir o tabuleiro 

Posicionar nas construções 
externas: 
- mercadorias 
- cartas de troca 1:1 
- marcas de propriedade 
- cartas de jogo 

Por jogador: 
- 3 cartas de jogo (1 por monte) 
- 130 ducados (2x 5/10/50) 

Dinheiro restante = banco 

Jogador mais novo recebe: 
- torre do negociante 
- ambos os dados 
- carta do jogador inicial 
e posiciona o marcador de 
rodadas no primeiro campo da 
faixa de contagem de rodadas 
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O jogador inicial começa; depois o jogo continua em sentido horário. O 
jogador que tem a vez é chamado jogador ativo e ele poderá fazer uma 
jogada, depois da qual o próximo jogador tem a vez e poderá fazer uma 
rodada e assim por diante. Quando todos os jogadores tiverem jogado uma 
vez, acaba a rodada. O jogador inicial (que não se altera durante todo o 
jogo!) move o marcador de rodada um campo à frente na faixa de 
contagem de rodadas. Caso o marcador seja movido para o campo que 
mostra a quantidade de jogadores, então esta rodada é jogada até o final. 
Depois disto é verificado quem é o ganhador. 
 
Cada jogada funciona sempre da mesma maneira: 
1. Primeiro o jogador ativo posiciona a torre do negociante. 
2. Depois ele pode, ainda, mover a mesma até 4 campos. Antes do 

movimento, os adversários negociam com o jogador ativo sobre quem e 
quando serão realizadas ações. 

3. Finalmente, as marcas de propriedade são posicionadas. 
4. Como última transação de sua jogada, o jogador ativo passa os 5 discos 

do negociante juntamente com os dois dados para o próximo jogador. 
Uma nova rodada começa, e assim por diante. 

 
Posicionar a Torre do Negociante 
O jogador ativo rola os dois dados. O 
dado vermelho representa a faixa 
vermelha no tabuleiro, e o azul, a faixa 
azul. Através do cruzamento de suas 
linhas imaginárias é determinado um 
ponto dentro da cidade. Neste campo o 
jogador ativo deve posicionar a torre do 
negociante. 
 
Mover a Torre do Negociante 

A partir do campo inicial, o jogador 
ativo (e somente ele!) pode mover o 
negociante para um campo vizinho 
horizontal ou vertical (não diagonal). 
Para isto ele pega todos os discos menos 
um (!) e os coloca no novo campo; o 
disco inferior da torre permanece no 
campo que acabou de ser deixado. Do 
novo campo, o negociante pode, mais 
uma vez, ser movido para um campo 
vizinho; novamente o disco inferior é 
deixado para trás e assim por diante. 

ANDAMENTO DO JOGO ANDAMENTO DO JOGO 

• Daqui em diante, sempre que falarmos no Negociante, sempre 
estaremos nos referindo a torre do negociante completa ou aos discos 
ainda não utilizados da mesma. 
• Tanto o Parque (Park) quando o Porto (Hafen) contam como 

construções. 
• Um campo é contado como qualquer uma das 18 construções 

(independente de seu tamanho), cada um dos 20 campos de beco 
(quadrados) bem como o mercado central. 

Jogador inicial começa, depois 
sentido horário 

Jogador da vez = Jogador Ativo 

Final do jogo quando marcador 
de rodadas atingir o respectivo 
campo 

Andamento da jogada: 
1. Posicionar torre do 

negociante (e ações?) 
2. Eventualmente mover a torre 

(e ações?) 
3. Posicionar marcas de 

propriedade 
4. Passar os dados e a torre do 

negociante adiante 

Posicionar o Negociante 
 
Ambos os dados definem o 
campo inicial (ou a carta especial 
“campo inicial qualquer”) 

Mover o Negociante 
Saindo do campo inicial, o 
jogador ativo (e somente ele) 
pode mover o negociante por até 
4 campos vizinhos. Em cada 
campo visitado é deixado um 
disco 

Na ilustração ao lado: 
Do campo inicial (Salão da Guilda – 
Gildenhalle) o jogador ativo pode mover 
o negociante através do Estábulo 
(Kutscherei) e do Parque (Park) para a 
Villa Colini. Ele também poderia chegar 
pelo Depósito de Metais (Metallager) 
até a Villa 1. Ao invés disto, ele poderia 
chegar à Taverna (Taverne) 2. Através 
do Estábulo (Kutscherei) também seria 
possível chegar até o Depósito de 
Especiarias (Gewürzlager) 3, e sobre a 
Praça do Mercado (Marktplatz) até o 
Palazzo 4 e assim por diante. 
Atenção: estas são apenas algumas de 
inúmeras possibilidades! Além disto, o 
jogador ativo poderia terminar sua 
jogada a qualquer momento. 
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Desta forma, o jogador ativo pode passar o negociante por até 5 campos 
(incluindo o campo inicial) e no final não existirá nenhum disco livre para 
mover mais o negociante. 
 
Observação: 
• Um campo já ocupado por um disco do negociante não pode ser 

visitado uma segunda vez na mesma jogada. 
• O jogador ativo pode mover o negociante mesmo que nem ele nem 

nenhum outro jogador possa realizar nenhuma outra ação. Isto é 
extremamente importante, principalmente em conjunto com as 
Mensagens e as Marcas de Propriedade (veja mais adiante). 

 
Realizar Ações 
Através da visita de até 5 construções, são permitidas ao jogador ativo, 
durante sua jogada, a realização das respectivas ações. Mas normalmente 
ele só pode realizar uma destas ações, as restantes serão realizadas 
prazerosamente por seus oponentes. Desta forma eles tentarão fazer com 
que o jogador ativo mova o negociante em construções específicas, através 
de ofertas atrativas na forma de dinheiro e mercadorias. 
Para a realização de ações, vale: 
• Apenas nas 18 construções podem ser realizadas ações. A ilustração em 

cada construção mostra qual ação é possível neste local. Mais sobre 
isto em “As Construções”. Para os campos de beco e a Praça do 
Mercado (Marktplatz) valem outras regras, as quais serão explicadas 
mais adiante. 

• Normalmente cada (!) jogador (não apenas o jogador ativo!) pode 
realizar uma ação por jogada – desde que o jogador ativo permita. 
(Exceção: carta especial “1 Ação Adicional”, veja mais adiante.) Caso 
um jogador não realize sua ação, então a mesma é perdida; ela não 
pode ser “recuperada” em uma jogada posterior. 

• A ação de uma construção pode ser utilizada em uma mesma jogada 
apenas por um jogador. 

• A realização de ações não está amarrada a ordem dos jogadores na 
mesa. 

 
 
As Normas de Comércio da Cidade de Gênova 
 
§ 1  A seguinte ordem deve ser observada para negociações e a 

realização de ações: 
 
§ 1.1 Construção Atual 
Primeiro o jogador ativo verifica se alguém gostaria de realizar a ação da 
construção atual, ou seja, da construção em que o negociante se encontra 
no momento. Atenção: isto também vale para o campo inicial do 
negociante. 
 
Assim que no mínimo um oponente fizer uma oferta, então a respectiva 
ação deve (!) ser realizada. Mas o jogador ativo tem a prerrogativa de 
realizar ele mesmo a ação. Caso ele não queira (ou não possa, por já ter 
realizado uma ação nesta jogada), então ele deve deixar o oponente que 
lhe fez a oferta realizar a ação. Depois ele pode mover o negociante 
novamente – ou terminar sua jogada. 

Realizar Ações 
 
Como normalmente o jogador 
ativo só pode realizar uma ação, 
os oponentes fazem ofertas 
pelas demais ações 

Ações só são possíveis nas 18 
construções 

Normalmente apenas uma ação 
por jogador (atenção para a carta 
especial “1 Ação Adicional” 

No máximo uma ação por 
construção 

NORMAS DE COMÉRCIO 

Atentar para a ordem de 
realização das ações: 

1. Construção Atual 
 
No caso de pelo menos um 
jogador fazer uma oferta, então 
a ação deve ser realizada 

O jogador ativo tem a 
prerrogativa de fazer a ação ele 
mesmo 
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Ele também poderá movê-lo caso nenhum jogador – dentro de um tempo 
razoável – fizer nenhuma oferta pela construção atual. Neste caso nem 
mesmo o jogador ativo realiza a ação desta construção, sendo a mesma 
perdida. 
 
§ 1.2 Construções Vizinhas 
Antes do jogador ativo mover novamente o negociante, os oponentes 
podem fazer ofertas para que o negociante seja movido para uma 
construção vizinha, aonde eles gostariam de realizar a ação. Caso o 
jogador ativo aceite uma oferta, então ela é considerada inquebrável: o 
oponente “paga” a oferta ao jogador ativo e este move o negociante para a 
construção vizinha escolhida e, uma vez lá, o oponente realiza 
imediatamente a respectiva ação. Depois disto, o jogador ativo pode 
mover novamente o negociante (e novamente vale a regra das 
“Construções Vizinhas”) – ou terminar sua jogada. 
 
O jogador ativo tem o direito de mover o negociante a um campo vizinho 
qualquer, sem que ele receba uma oferta de um oponente. Também pode 
acontecer de que nenhuma oferta seja feita pois os oponentes estão 
aguardando para verem para onde vai o negociante. 
 
Importante: Caso o negociante seja movido para uma construção vizinha 
sem que isto tenha sido negociado, então, uma vez lá, vale o § 1.1: 
Construção Atual. 
 
§ 1.3 Construção não Vizinha, mas Alcançável 
Os oponentes podem, a qualquer momento, negociar com o jogador ativo 
sobre a visita do negociante em construções mais afastadas. Nesta caso as 
ofertas não são imediatamente “pagas” e podem ser alteradas. Ela só serão 
relevantes quando o negociante se encontrar em um campo vizinho da 
construção negociada; a partir deste momento vale o § 1.2 Construções 
Vizinhas. 
 
§ 2 Além disto, devem ser observadas as seguintes regras para 

negociação. 
 
§ 2.1: Sem a participação direta do jogador ativo, nenhuma negociação 

pode ser realizada. 
§ 2.2: Todas as negociações / ofertas / conversas são, a princípio, 

dissolvíveis e são consideradas apenas como “propostas de 
negócios”. 

§ 2.3: Uma negociação é considerada “fechada” – e com isto torna-se 
inquebrável para ambos os lados – apenas quando a oferta feita 
pelo oponente é realmente aceita pelo jogador ativo. 

§ 2.4: Uma oferta para o jogador ativo incorpora sempre o fato de que o 
oponente irá realizar a ação da construção a que se refere o 
negócio. 

§ 2.5: Apenas moeda “real” – dinheiro (em seus 5 tipos) e/ou todos os 
tipos de bens – pode ser ofertado em qualquer combinação. Bens 
são: 
• os 4 tipos de cartas de jogo 
• os 5 tipos de cartas especiais 
• mercadorias 
• marcas de propriedade (caso sejam utilizadas marcas de 
propriedade na negociação, então o ofertante retorna a 

Caso nenhum jogador queira a 
ação de uma construção, então 
a mesma é perdida 

2. Construção Vizinha 
 
Oponentes fazem ofertas por 
específicas construções vizinhas 

Caso o jogador ativo aceite a 
oferta, então: 
 
- Oponente “paga” 
- Jogador ativo move o 
negociante para a construção 
combinada 
- Oponente realiza a ação 

O jogador ativo pode mover o 
negociante sem se comprometer 
com uma oferta; neste caso 
passa a valer a regra 
“construção atual” 

3. Construções Alcançáveis 
 
Também é possível a negociação 
de construções não vizinhas; 
mas estas negociações são 
dissolvíveis até o negociante se 
encontrar em um campo 
vizinho 

Exemplo do início de uma jogada: 
Bruno rola 7 / 2. Carla: Eu ofereço 5 
ducados a você pelo Depósito de Tecidos 
(Tuchlager). Isto é muito pouco! Assim 
eu mesmo faço! Mas você nem quer... 
Alguém outro oferece alguma coisa pelo 
depósito? Vocês querem que a Carla 
recebe 2 mercadorias por ridículos 5 
ducados? Anna: Você se move depois 
para o Depósito de Metais 
(Metalllager)? Depende de sua oferta. 
Eu lhe dou a prata... Infelizmente não 
estou precisando... E como ficamos com 
meus 5 pelo Depósito de Tecidos 
(Tuchlager)? Calma aí. Eu vou oferecer 
a Bruno mais alguma coisa: a tecidos. 
Combinado! Parem, isto eu também 
ofereço e coloco 5 ducados em cima. 
Combinado! Eu saio! Então eu reduzo a 
minha oferta: 10 ducados. Muito pouco, 
mas se você me der sua tecidos nós 
fechamos negócio... Ok! Carla pega suas 
duas mercadorias e passa a tecidos para 
Bruno. Estou esperando mais ofertas! 
Para onde eu movo o negociante? 
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quantidade combinada de marcas para o estoque no tabuleiro, de 
onde os demais jogadores pegam, cada um, a mesma quantidade 
na sua respectiva cor para seus estoques pessoais.) 

§ 2.6: Moedas “falsas” não podem ser utilizadas. (Como, por exemplo, se 
comprometer a, em uma jogada posterior, abrir mão de 
determinada ação ou direito e assim por diante.) 

§ 2.7: É claramente permitido oferecer bens em uma oferta que somente 
serão adquiridos após a realização da ação desejada. 

§ 2.8: Uma oferta também pode conter o fato do jogador ativo entregar 
dinheiro e/ou bens para o ofertante. Mas não são permitidos 
negócios obscuros (por exemplo, impedir um terceiro de realizar 
uma ação). 

§ 2.9: O jogador ativo tem toda a liberdade de escolher qual oferta ele 
aceita. (Não é necessário, por exemplo, ser a mais alta ou mesmo a 
mais lucrativa!) 

§ 2.10: O jogador ativo também pode ofertar alguma coisa para mover o 
negociante para um campo de beco; mas isto nunca está associado 
a uma ação (mas é importante em conexão com marcas de 
propriedade (veja mais adiante)). 

 
 
As Construções 
 
O jogador que realizar a ação de uma construção recebe um ou dois bens, 
conforme mostrados na ilustração sobre a respectiva construção. 
 
Observação: 
• Caso um bem não esteja mais disponível no estoque, então o jogador 

teve azar e sai sem nada. A ação vale como realizada de qualquer 
maneira (veja também “Pequenos Contratos”). 

 
Salão da Guilda (Gildehalle): o jogador traz a primeira carta do monte 
“Grandes Contratos” (Großer Auftrag) para a mão. Em cada carta está 
uma das 4 Villas, bem como 3 materiais que o jogador deve entregar. 
 
Prefeitura (Rathaus): o jogador traz as duas primeiras cartas do monte 
“Pequenos Contratos” (Kleiner Auftrag) para a mão. Em cada carta é 
mostrada uma construção e um material que o jogador deve entregar. 
 
Estação do Correio (Poststation): o jogador traz as duas primeiras cartas 
do monte de mensagens (Botschaft) para a mão. Em cada carta encontram-
se duas construções, entre as quais os jogadores devem levar uma 
mensagem. 
 
Catedral (Kathedrale): o jogador pega duas marcas de propriedade de sua 
cor do estoque comum (ao lado do tabuleiro) e as coloca à sua frente – no 
seu estoque pessoal. Ele ainda não os coloca sobre construções! 
 
Palazzo / Parque (Park) / Estrebaria (Kutscherei) / Porto (Hafen) / 
Taverna / Trattoria: o jogador pega a carta especial correspondente do 
monte ao lado da construção ou, no caso da carta “Troca 1:1”, do 
tabuleiro, e a coloca à sua frente. 
 
 

Dario: Eu ofereço 15 se você mover 
para a Prefeitura (Rathaus). Eu ofereço 
20 para o Depósito de Metais 
(Metalllager). Dario, eu ganho um dos 
dois contratos pequenos? Ok, mas eu 
escolho qual. Combinado! Parem! Eu 
ofereço 25 pelo Depósito de Metais 
(Metalllager). Tentador... Dario, eu 
escolho, caso contrário eu vou para o 
Depósito de Metais (Metalllager)! Não, 
mas eu coloco mais 5 ducados na oferta! 
Ok! 
E assim por diante. 

As Construções 
 
A realização da ação de uma 
construção significa que o 
jogador receberá um ou dois 
bens 
(com uma exceção: nas Villas 
também podem ser realizados 
grandes contratos) 

Salão da Guilda 
- 1 grande contrato 

Prefeitura 
- 2 pequenos 
  contratos 

Correio 
- 2 mensagens 

Catedral 
- 2 marcas de 
  propriedade 

Palazzo... 
- 1 carta 
  especial 
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Depósitos de Materiais: de acordo com o depósito 
• de Grãos (Getreidelager): Trigo (amarelo) – Arroz (beje) 
• de Metais (Metalllager): Prata (cinza) – Cobre (marrom) 
• de Tecidos (Tuchlager): Seda (turquesa) – Linho (rosa) 
• de Especiarias (Gewüzlager): Sal (branco) – Pimenta (preto) 
o jogador pega ambas as mercadorias do estoque e as posiciona à sua 
frente de modo a todos poderem ver. 
 
Observação: 
• Não é permitido pegar duas peças de uma mercadoria no lugar de uma 

de cada tipo. No caso de que uma das duas mercadorias esteja 
esgotada, o jogador receberá apenas uma mercadoria do outro tipo. 

 
Villas (Colini, Monetti, Ricci, Zasteri): em cada uma das 4 Villas o 
jogador pode realizar uma de duas possíveis ações: 
• ou ele realiza o grande contrato respectivo 
• ou ele pega a primeira carta do monte “Privilégio” para sua mão. 
 
Becos: em um campo de beco não pode ser realizada nenhuma ação. Caso 
o negociante seja movido para um campo de beco, nada acontece. A visita 
de campos de beco tem uma função importante ao final da jogada, que 
será esclarecido mais adiante, em “As Marcas de Propriedade”. 
 
Praça do Mercado (Marktplatz): na praça do mercado não é possível 
realizar nenhuma ação. Caso o negociante seja movido para lá, nada 
acontece. Mas caso a praça do mercado seja o campo inicial do 
negociante, ou seja, caso ela tenha sido tirada nos dados (resultados = 4/4, 
4/5, 5/5), então o contador de rodadas é imediatamente movido para o 
próximo campo. (Mais sobre isto em “As Cartas Especiais” (“Campo 
Inicial Qualquer”) e “Final do Jogo”.) 
 
 
As Cartas de Jogo 
 
Grande Contrato (Großer Auftrag) 
Caso um jogador deseje realizar um grande contrato, então ele deve 
realizar esta ação na respectiva Villa: o jogador coloca as 3 mercadorias 
requeridas novamente no estoque e a carta de contrato, aberta, em baixo 
do monte. Como recompensa ele recebe 100 ducados do banco e uma 
carta especial à sua escolha do estoque. 
 
Observação: 
• Assim que o primeiro contrato aberto aparecer no topo do monte de 

compra, este deve ser novamente embaralhado, formando um novo 
monte fechado. (Isto também vale para os outros 3 montes de compra.) 

• Para cada uma das 4 Villas existem 4 grandes contratos. Eles são 
feitos de modo a não ser necessária nenhuma mercadoria dos 
depósitos ao vizinhos da Villa e, de cada um dos outros 3 depósitos, 
uma mercadoria de cada. 

• Como um jogador só pode realizar uma ação por construção, não é 
possível realizar vários grandes contratos na mesma Villa na mesma 
jogada. 

 
 

de grãos 
 
de metais 
 
de tecidos 
 
de especiarias 

Villa 
- realizar 1 grande 
  contrato ou 
- 1 privilégio 

Becos 
²  marcas de 
     propriedade 

Praça do mercado 
Caso campo inicial, 
então marcador de 
rodada 1 campo à 
frente 

As Cartas de Jogo 
 
Grande Contrato 

- Realizável na respectiva Villa 
  (é uma ação) 
- 100 ducados + 1 carta especial 
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Pequenos Contratos (Kleiner Auftrag) 
Apenas o jogador que acabou de realizar a ação de uma construção pode, 
imediatamente após a ação, realizar um pequeno contrato respectivo: ele 
devolve a mercadoria necessária para o estoque e o contrato, aberto, sob o 
monte de compra. Como recompensa ele recebe 40 ducados do banco. 
 
Observação: 
• Para a Prefeitura (Rathaus), os quatro Depósitos e as quatro Villas 

não existe nenhum pequeno contrato, para a Trattoria e a Taverna, 1 
para cada, e para todas as demais construções, 2 para cada. 

• A realização de um pequeno contrato – em contrapartida ao grande 
contrato – não conta como uma ação, mas está simplesmente associado 
a uma, a qual o jogador deve ter realizado. De qualquer modo, um 
jogador não pode realizar mais de um pequeno contrato para uma 
mesma construção na mesma jogada. 

• É permitido que um jogador realize a ação em uma construção na 
qual, por exemplo, os bens não estejam mais disponíveis no estoque, 
simplesmente para poder realizar um pequeno contrato na sequência. 

 
Mensagens (Botschaft) 
Para que uma mensagem seja considerada realizada, o negociante precisa 
simplesmente passar pelas duas construções marcadas na mesma jogada. 
Nem o jogador que possui a mensagem, nem qualquer outro jogador 
necessita realizar nenhuma ação em nenhuma das duas construções. 
Naturalmente ações podem ser realizadas por qualquer jogador nestas 
construções. Um jogador que realizar uma mensagem, a coloca aberta sob 
o monte de compra. Como pagamento ele recebe 30 ducados do banco. 
 
Observação: 
• A ordem da mensagem não é fixa. Desta forma, por exemplo, a 

mensagem “Gildehalle – Park” também é considerada realizada 
quando, em uma jogada, o negociante passou primeiro no parque 
(Park) e depois no salão da guilda (Gildehalle). 

• Não existe nenhuma mensagem que tenha a Estação de Correios 
(Poststation). Ambas as construções das cartas de mensagens sempre 
se encontram a 2 campos entre si. 

• É permitido a um jogador realizar várias mensagens em uma mesma 
jogada; estas mensagens também podem ter construções repetidas. 

 
Privilégios (Privileg) 
Nas 4 Villas o jogador pode, como já descrito, realizar uma de duas ações: 

• realizar 1 grande contrato ou 
• pegar 1 carta de privilégio 

Caso o jogador decida-se pela segunda opção, então ele pega a primeira 
carta do monte de cartas de privilégio e a traz para a mão. 
Em cada carta de privilégio encontra-se uma das 14 construções na borda 
da cidade. Somente bem no final do jogo, após o término da última jogada, 
as cartas de privilégio são pontuadas. Quanto mais construções vizinhas se 
encontrarem nas cartas de privilégio de um jogador, mais dinheiro elas 
trazem. A carta mostra o valor das diferentes “correntes de construções”: 
uma única construção vale 10 ducados, 2 construções vizinhas valem 30, 3 
valem 60, 4 valem 100 ducados; depois disto o valor sobe 50 ducados para 
cada construção adicional. 
 

- Realizável na respectiva 
   construção (não é uma ação) 
- 40 ducados 

Pequeno Contrato 

- Realizável quando o 
  negociante passa em ambas as 
  construções (não é uma ação) 
- 30 ducados 

Mensagem 

Pontuação no final do jogo: 
quanto mais construções 
vizinhas, mais receita 
	  

Privilégio 
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Exemplo: Anna possui as seguintes 6 cartas de privilégio: Metalllager, 
Park, Kutscherei, Villa Ricci, Hafen, Villa Zasteri. 
Com isto, ela possui privilégios em 3 construções isoladas (Metalllager, 
Hafen e Villa Zasteri): ² 3 x 10 ducados 
Assim como uma corrente de 3 construções (Park, Kutscherei e Villa 
Ricci)    ² 1 x 60 ducados 
O valor total de seus privilégios soma 90 ducados. 
(Caso, por exemplo, ela ainda possuísse a carta de privilégio “Villa 
Colini”, então sua receita subiria para 170 ducados: uma corrente de 5 
construções + 2 construções isoladas.) 
 
 
As Cartas Especiais 
 
Um jogador pode possuir qualquer quantidade de cartas especiais. Ele 
pode utilizá-las em qualquer combinação e quantidade. Cartas especiais 
utilizadas retornam para seu monte de compra. 
 
Campo Inicial Qualquer (beliebiges Startfeld) 
Quando um jogador realiza a ação da Estrebaria (Kutscherei), ele recebe 
uma destas cartas especiais. Ele só pode utilizá-la quando ele for o jogador 
ativo, no lugar da rolagem de dados. Ele pode colocar o negociante em um 
campo qualquer. Caso este campo seja a praça do mercado (Marktplatz), o 
marcador de rodadas é imediatamente movido para o próximo campo. 
 
1 Ação Adicional (1 weitere Aktion) 
Quando um jogador realiza a ação do Parque (Park), ele recebe uma 
destas cartas especiais. Adicionalmente à sua ação normal em uma jogada, 
que normalmente lhe é de direito, ele pode realizar uma ação adicional. 
Como já citado, um mesmo jogador pode utilizar várias cartas desta por 
jogada. Ele pode utilizá-la a qualquer momento, inclusive na jogada em 
que ele acabou de receber esta carta. 
 
Observação: 
• A utilização desta(s) carta(s) é especialmente recompensadora para o 

jogador ativo, já que ele pode mover o negociante para construções à 
sua escolha. 

• Mesmo através da utilização desta carta não é permitido realizar 
várias vezes a ação de uma mesma construção em uma mesma jogada. 

 
1 Mercadoria Qualquer (1 beliebige Ware) 
Quando um jogador realiza a ação do Porto (Hafen), ele recebe uma destas 
cartas especiais. Quando ele a utiliza, ele pode pegar uma mercadoria 
qualquer do estoque no tabuleiro e trazer para sua frente. Ele pode utilizar 
esta carta especial no início, durante ou ao final de sua ação, inclusive ao 
final da ação em que ele acabou de receber a carta. Para um melhor 
esclarecimento: assim que um jogador recebeu a autorização do jogador 
ativo de realizar uma ação ou quando este jogador, como jogador ativo, irá 
realizar uma ação, esta carta pode ser utilizada – isto quer dizer que 
mesmo antes (!) da ação propriamente dita a carta pode ser utilizada. Ele 
também pode utilizá-la durante ou depois de terminada a ação. Mas assim 
que sua ação for declarada terminada, esta carta não pode mais ser 
utilizada até que o jogador tenha uma nova ação a realizar. 
 

As Cartas Especiais 
 
Podem ser utilizadas em 
qualquer combinação 

Jogador ativo pode 
escolher o campo 
inicial 

Pode ser realizada uma 
ação adicional a 
qualquer momento 

Recebe-se uma 
mercadoria à sua 
escolha 
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Troca 1:1 (Tausch 1:1) 
Quando um jogador realiza a ação da Taverna ou da Trattoria, ele recebe 
uma destas cartas especiais. Quando ele a utiliza, ele pode trocar um bem 
qualquer em sua propriedade por um bem qualquer do estoque. Esta carta 
especial pode ser utilizada da mesma forma que a carta especial “1 
Mercadoria Qualquer”. 
 
Exemplos: 
• Ele devolve uma mensagem (sob o respectivo monte) e pega a carta 

superior do monte de pequenos contratos. 
• Ele devolve uma mercadoria e pega uma de suas marcas de 

propriedade do estoque. 
• Ele devolve uma (outra!) carta “Troca 1:1” e pega uma mercadoria 

qualquer. 
• Ele devolve um grande contrato e pega um novo grande contrato. 

e assim por diante. 
 
1 Ação de Construção (1 Gebäudeaktion) 
Quando um jogador realiza a ação do Palazzo, ele recebe uma destas 
cartas especiais. Quando ele a utiliza, ele pode realizar a ação de uma 
construção sobre a qual ele possua marcas de propriedade da sua cor. 
(Mais sobre isto em “Marcas de Propriedade”.) Esta carta especial pode 
ser utilizada da mesma forma que a carta especial “1 Mercadoria 
Qualquer”. 
 
Observações: 
• A utilização desta carta não vale como “realizar uma ação”, ou seja, o 

jogador precisa realmente apenas da carta especial, e nenhuma ação. 
• Quando da utilização desta carta, não existe nenhuma diferença se 

nesta jogada já foi realizada uma ação nesta construção ou não. 
Também não faz diferença nenhuma se o negociante se encontra nesta 
construção ou não. 

• É permitido, através da utilização de várias destas cartas especiais, em 
uma mesma rodada a utilização da mesma construção várias vezes. 

 
Exemplo de utilização de Cartas Especiais: 
Anna utiliza a ação do Porto (Hafen), através da qual ela recebe uma 
carta especial “1 Material Qualquer”. Imediatamente ela utiliza esta 
carta e pega um Cobre do estoque. Logo em seguida ela abre seu pequeno 
contrato “Porto – Cobre” (“Hafen – Kupfer”), devolve o Cobre para o 
estoque e o contrato sob o respectivo monte. Ela recebe 40 ducados do 
banco. Ela ainda utiliza uma carta especial “Troca 1:1” (de uma jogada 
anterior): ela devolve uma marca de propriedade (de seu estoque pessoal) 
e pega um novo pequeno contrato (“Palazzo – Pimenta”) (“Palazzo – 
Pfeffer”). Ela declara sua ação como terminada. Como ela ainda possui 
uma carta especial “1 Ação Adicional” (de uma jogada anterior) ela 
ainda pode fazer ofertas ao jogador ativo: ela oferece a ele 10 ducados 
caso ele mova o negociante para o Palazzo. O jogador ativo concorda, 
pega seus 10 ducados e move o negociante do Porto (Hafen) para o 
Palazzo. Anna devolve sua carta especial “1 Ação Adicional” e pega, 
como ação do Palazzo, a carta especial “1 Ação de Construção”. Como 
ela possui uma marca de propriedade no Depósito de Especiarias 
(Gewürzlager), ela imediatamente utiliza esta carta especial: ela recebe 
um Sal e uma Pimenta deste depósito. Finalmente ela abre seu pequeno 

Troca um bem por 
outro bem qualquer 

Atenção: dinheiro não conta 
como bem e, com isto, não pode 
ser parte de uma troca 1:1 

Realizar a ação de uma 
construção própria 
(sem utilizar a ação 
para isto!) 
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contrato, devolve a Pimenta para o estoque e o contrato sob o respectivo 
monte. Ela recebe, mais uma vez, 40 ducados do banco. Ela declara sua 
ação terminada... 
 
 
As Marcas de Propriedade 
 
Para que elas servem? 
Como já descrito, a possibilidade de utilização de 
marcas de propriedade conectadas com a carta especial “1 
Ação de Construção” é bastante útil para realizar a ação de uma 
construção a qualquer momento. Adicionalmente, o dono de uma 
construção também recebe dinheiro: 
 
• Durante o jogo: Cada vez que um jogador realizar uma ação em uma 

construção na qual exista a marca de propriedade de outro jogador, 
então o dono desta marca de propriedade recebe 10 ducados do banco. 
Ele não recebe os 10 ducados caso ninguém ou ele mesmo realize a 
ação. 

• Ao final do jogo: Depois do jogo terminar, cada jogador recebe 10 
ducados do banco para cada construção em que este possua uma marca 
de propriedade. 

 
Como elas são posicionadas? 
Após o jogador ativo declarar sua jogada terminada, marcas de 
propriedade podem ser colocadas nas construções vizinhas 
horizontalmente ou verticalmente aos campos de beco pelos quais o 
negociante passou durante a jogada. 
O jogador ativo começa e, depois, segue-se em sentido horário uma vez. 
Aquele que tem a vez e possui marcas de propriedade em seu estoque 
pessoal pode escolher por passar ou escolher um campo de beco visitado 
pelo negociante. Neste caso, o jogador pode posicionar uma de suas 
marcas de propriedade sobre cada uma das construções vizinhas a este 
campo1. 
Depois o(s) disco(s) do negociante é(são) retirado(s) deste campo de beco. 
Nenhum outro jogador pode, nesta jogada, posicionar marcas de 
propriedade partindo deste mesmo campo de beco. 
 
Caso uma das possíveis construções válidas desta forma já possua uma 
marca de propriedade de outro jogador, então esta pode ser retirada. Mas 
para isto o jogador da vez deve “sacrificar” sua própria marca de 
propriedade: ele pega a marca de propriedade do oponente da construção e 
a devolve – juntamente com uma de suas marcas de propriedade de seu 
estoque pessoal – para o estoque comum. Caso o jogador da vez ainda 
possua, após este procedimento, mais uma marca de propriedade em seu 
estoque pessoal, então ele pode agora, caso queira, coloca-la na – agora 
vazia – construção. 
 
Exemplo: Bruno (Azul) é o jogador ativo. Após 3 movimentos (começando 
na Villa Ricci, passando no Depósito de Especiarias (Gewürzlager) e 
terminando em dois campos de beco) ele declara sua jogada terminada. 
Como jogador ativo, ele começa com a colocação de marcas de 
propriedade. Ele se decide pelo último campo de beco visitado e posiciona 
uma marca de propriedade no Salão da Guilda (Gildehalle) e outra na 

As Marcas de Propriedade 
 
Úteis em combinação com a 
carta especial “1 Ação de 
Construção” 

Cada ação de um oponente em 
uma construção própria traz 10 
ducados 

Cada construção própria ao 
final do jogo traz 10 ducados 

Marcas de propriedade são 
posicionadas ao final de uma 
jogada: começando com o 
jogador ativo, uma por 
construção vizinha a um campo 
de beco visitado 

1 Não é necessária a colocação de 
marcas de propriedade em ambas 
as construções vizinhas, mesmo 
quando o jogador possuir marcas 
de propriedade suficientes em seu 
estoque pessoal. 

Marcas de propriedade dos 
oponentes podem ser retiradas; 
“custa” uma marca de 
propriedade própria 

11 



Estrebaria (Kutscherei), retirando na sequência ambos os discos do 
negociante do campo de beco escolhido. 
 
Carla (Amarelo) é a próxima a ter a vez e que possui marcas de 
propriedade à sua frente: ela sacrifica uma delas para retirar a marca de 
propriedade da Estrebaria (Kutscherei) e depois posiciona uma outra 
marca de propriedade sua nesta construção, bem como outra no Depósito 
de Especiarias (Gewürzlager). Na sequência ela retira o disco do 
negociante. 
Embora outros jogadores também possuam marcas de propriedade às 
suas frentes, eles não podem posicionar mais nada nesta jogada, já que 
não existem mais campos de beco visitados e ainda livres. 
 

 
A quantidade de rodadas depende da quantidade de jogadores: para 2 
jogadores o jogo possui, no máximo, 12 rodadas, para 3 jogadores, 10 
rodadas, para 4, 8 rodadas e para 5, 7 rodadas. Através da regra da Praça 
do Mercado (Marktplatz) esta quantidade pode diminuir (drasticamente). 
Atenção: A última rodada de uma partida é sempre jogada até o final, de 
modo que todos os jogadores tenham sito jogadores ativos a mesma 
quantidade de vezes! 
 
Após o termino do jogo, todos os jogadores abrem suas cartas de 
privilégio e recebem os devidos ducados do banco. Adicionalmente, cada 
jogador recebe 10 ducados do banco para cada construção em que possua 
uma marca de propriedade. Todos os demais bens em propriedade do 
jogador não tem valor. Aquele que possui mais ducados é o ganhador. Em 
caso de empate, ganha a aquele que possuir maior quantidade de bens 
sobrando. 
 
Exemplo: Nós nos encontramos em uma partida com 4 jogadores, ao final 
da quinta rodada. Anna é a jogadora inicial; ela tem a vez e move o 
marcador de rodadas para o sexto campo. Então ela roda 4/4. Ela 
posiciona o negociante na Praça do Mercado (Marktplatz) e move o 
marcador de rodada mais um campo à frente. Após a jogada de Anna, 
Bruno tem a vez: ele utiliza a carta especial “Campo Inicial Qualquer” e 
posicionar o negociante novamente na Praça do Mercado (Marktplatz). 
Novamente o marcador de rodadas deve ser movido um campo à frente, 
alcançando, agora, o oitavo campo e finalizando a partida. Mas como o 
rodada atual deve ser jogada até o fim, após a jogada de Bruno, Carla e 
Dario ainda serão, cada um, uma vez jogadores ativos – completamente 
independente de o negociante ser ou não colocado mais uma vez na Praça 
do Mercado (Marktplatz). 
Após Dario terminar sua jogada e da eventual colocação de marcas de 
propriedades pelos jogadores, as cartas de privilégio de todos os 
jogadores devem ser abertas e as construções contabilizadas para o 
levantamento do ganhador. 
 
 
 
 
 
 

FINAL DO JOGO 
	  

PREPARAÇÃO DO JOGO 

No máximo 12 rodadas 
 
Última rodada sempre 
jogada até o fim 
 
Receita das cartas de 
privilégio 
 
10 ducados para cada 
construção própria 
 
O jogador com mais 
ducados é o ganhador 
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No jogo para 2 jogadores, todas as regras apresentadas permanecem 
inalteradas, com as seguintes adições: 
 
• As ofertas devem conter, no mínimo, um bem; elas não podem ser 

compostas apenas de dinheiro. 
 
• Após o oponente realizar sua ação da jogada, o jogador ativo pode 

realizar uma segunda ação. 
Atenção: Esta regra e a carta especial “1 Ação Adicional” não tem 
correlação. 
 
Exemplo 1: Já no campo inicial o oponente faz uma oferta ao jogador 
ativo, a qual é aceita, e o oponente realiza sua ação. Depois disto o 
jogador inicial pode realizar 2 ações. 
Exemplo 2: O jogador ativo realiza uma ação e, depois, o oponente 
realiza uma ação. Agora o jogador ativo pode realizar uma segunda ação. 
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Fon: 08051 - 970721, Fax: 08051 - 970722, 
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Tradução: Romir G. E. Paulino 
romir.blogspot.com 
Esta é uma tradução livre. Em caso de dúvidas, 
leve sempre em consideração a versão original, 

em alemão. 

REGRA ESPECIAL PARA 2 JOGADORES 
	  

DOIS JOGADORES 

Duas adições às regras normais: 
 
1) Ofertas não podem conter 
somente dinheiro 
 
2) Jogadora ativo recebe uma 
ação adicional quando o 
oponente realiza uma ação 


