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New York nos anos 30. O boom da construção se encontra 
em seu maior ponto. Principalmente ao longo da famosa 
Fifth Avenue um prédio nasce do chão ao lado de outro. 

Mas qual tem a melhor posição? Onde se encontra a 
boutique mais nobre e a galeria mais chique? Quem tem o 

melhor joalheiro em sua vizinhança?
 

 
 
Cada jogador tenta conseguir a maior quantidade de pontos de vitória. Isto não é 
conseguido apenas com a maior quantidade de prédios, mas sim colocando-os na 
vizinhança direta com vários negócios distintos. A combinação entre a construção 
de prédios e de lojas é uma chave importante para a vitória. 
Os jogadores possuem quatro diferentes possibilidades de jogada, nas quais eles 
podem, por exemplo, construírem lojas ou contabilizarem quadras. Adicionalmente 
eles recebem as importantes cartas de construção. Apenas aquele que possuir estas 
cartas em quantidade suficiente sairá vitorioso do decisivo leilão. Apenas através do 
leilão os jogadores adquirem a possibilidade de construir mais prédios... 
Planejamento e visão, assim como cooperação inteligente com os oponentes são 
outros importantes requisitos para a vitória. 
 
O ganhador é aquele que, ao final do jogo, possuir mais pontos de vitória. 
 
 

 
 
 1 Tabuleiro (mostrando Manhattan, com um campo inicial e um 

campo final e, entre eles, 7 quadras, bem 
como 20 campos e uma faixa de contagem) 

 60 Cartas de Construção (5x o valor 4, 4x 5, 3x 6 em 5 cores 
diferentes) 

 50 Cartas pretas (20x o valor 4, 16x 5 e 14x 6) 
 72 Prédios (18 por cor) 
 36 Placas de lojas (9 cada: boutiques, joalheiros, galerias, 

perfumarias) 
 4 Resumos (um por jogador) 
 2 Peças de Comissão (para marcação das quadras atuais) 
 6 Placas de Comissão (para marcação das quadras observadas) 
 2 Placas de Embargo (para marcação das quadras fechadas) 
 
 
 

IDÉIA	  DO	  JOGO	   IDÉIA DO JOGO 

Os jogadores tentam acumular 
pontos de vitória, construindo 
prédios e lojas 

Existem quatro possibilidade de 
jogada à disposição 

As cartas de construção são 
importantes para os inúmeros 
leilões 

O jogador com mais pontos de 
vitória é o ganhador 

MATERIAL	  DO	  JOGO	  



 
 
O tabuleiro é colocado no centro da mesa. Ele mostra 7 quadras, cada uma 
constituída de 5 locais para construção com cores diferentes, assim como o “campo 
inicial” à esquerda (com 4 campos brancos e 4 bejes), a partir do qual as duas 
comissões começam, e à direita, o “campo final” (= Central Park). 
(Atenção: O desenho no verso do tabuleiro mostrando cada quadra com 6 locais de 
construção é utilizado de uma forma um pouco diferente que é bastante atrativa 
para 4 jogadores (veja regras especiais no final deste manual).) 
 
As placas de lojas são misturadas fechadas e distribuídas: em cada quadra é 
colocada uma placa aberta em um local de construção qualquer. Durante a 
distribuição destas placas deve ser apenas observado que nenhuma cor de local de 
construção esteja ocupada com mais do que duas placas. 
20 outras placas são colocadas abertas – na ordem de abertura – da esquerda para a 
direita nos 20 campos na borda superior do tabuleiro. 
As 9 placas de lojas restantes não serão mais necessárias e retornam para a caixa. 
 
As cartas de construção coloridas são separadas por cor e, monte a monte, 
misturadas. Cada jogador recebe uma carta de cada cor, a qual é mantida na sua 
mão para que nenhum outro jogador possa ver. 
Finalmente as cartas de construção coloridas restantes formam 5 montes abertos 
acima do tabuleiro. Os montes devem ser posicionados de modo que apenas a 
primeira carta de cada monte seja visível. 
 
As cartas de construção pretas também são misturadas. Cada jogador recebe 4 
cartas pretas na mão. O restante das cartas pretas forma um monte fechado junto 
dos demais montes de cartas coloridas. 
 
Cada jogador recebe um resumo, o qual deve ser deixado com a frente aberta pra 
o jogador. Nele são mostradas as diferentes jogadas, os pontos para contagens bem 
como um “embargo” e um campo “estoque próprio”. 
(No verso encontra-se uma explicação sobre o movimento das peças de comissão.) 
 
Cada jogador escolhe uma cor e recebe: 

• 1 Prédio, que será usado como contador, sendo posicionado no campo 0/80 
da faixa de contagem. 

• 2 Prédios, que são colocados da seguinte forma no tabuleiro: o jogador mais 
novo (= jogador inicial) posiciona um prédio em um campo de construção 
vazio qualquer*. Depois seu oponente da direita posiciona um prédio em um 
campo de construção vazio e assim por diante, até que cada jogador tenha 
posicionado um prédio (ou seja, primeiramente roda-se no sentido anti-
horário). Agora cada jogador posiciona seu segundo prédio em um campo de 
construção vazio, mas na ordem inversa, começando pelo jogador que 
acabou de colocar seu primeiro prédio. 
Exemplo:  1a rodada de colocação: Anna – Dieter – Carla – Bernd 
    2 a rodada de colocação: Bernd – Carla – Dieter – Anna 

• 3 Prédios, que são colocados sobre a carta resumo dos jogadores, no campo 
“estoque próprio”. Este estoque deve ser visível para que todos os jogadores 
saibam quantos prédios cada oponente tem à disposição. 

 
Os prédios restantes são separados por cor e disponibilizados no estoque comum 
abaixo do tabuleiro. 
(Caso menos do que 4 jogadores participem do jogo, então os prédios das cores 
não participantes são deixados na caixa.) 
 
As peças de comissão e as 2x3 placas de comissão são posicionadas nos locais de 
mesma cor do campo inicial. 
 
As duas placas de embargo são deixadas ao lado do tabuleiro. 
 
 

PREPARAÇÃO	  DO	  JOGO	  

Abrir o tabuleiro 

PREPARAÇÃO DO JOGO 

Deixar as placas de embargo 
preparadas 

Cada jogador recebe: 

• 1 carta de construção de cada 
cor 

• 4 cartas de construção pretas 

• 1 carta resumo 

(cartas restantes em 6 montes: 
coloridas em monte aberto e pretas 
em monte fechado) 

• 6 prédios 
- um como contador 
- 2 no tabuleiro 
- 3 como estoque pessoal 

(prédios restantes no estoque 
comum) 

*Pequena dica: faz sentido manter 
os 2 prédios na vizinhança direta de 
lojas. 

Posicionar as peças e placas de 
comissão no campo inicial 



 
 
(As regras a seguir descrevem o jogo para três e quatro jogadores; as regras 
modificadas para o jogo com dois podem ser encontradas na página XX.) 
 
O jogador inicial começa e depois o jogo segue em sentido horário. Quem tem a 
vez possui quatro jogadas para escolher (A, B, C ou D), das quais uma deve ser 
realizada completamente através da realização da 1a ação, seguida da 2a e, 
finalmente, da 3a ação. 
 
 A B C D 
1. O jogador pega 

3 prédios 

O jogador 
posiciona 
uma loja 

O jogador pega uma 
carta preta e move 

uma peça de comissão 

O jogador pontua 
uma quadra 

2. O jogador pega duas cartas coloridas O jogador pega 2 
cartas pretas 

3. O jogador move uma peça de comissão 
 
� A 1a Ação 
 
u A) Pegar 3 Prédios 

O jogador pega 3 prédios da sua cor do estoque comum e as coloca no seu 
estoque pessoal. Um jogador pode ter qualquer quantidade de prédios no seu 
estoque pessoal. 

 
u B) Posicionar uma Loja 

O jogador pega uma loja disponível nos campos superiores do tabuleiro e a 
posiciona em um local de construção à sua escolha (mais sobre esta opção 
em “As Lojas”). 

 
u C) Pegar 1 Carta Preta e Mover a Peça de Comissão 

O jogador pega a carta superior do monte fechado de cartas pretas e a traz 
para sua mão, sem que os demais jogadores vejam qual era esta carta. Depois 
ele move uma das duas peças de comissão (mais sobre isto em “A 3a Ação”). 

 
u D) Pontuar uma Quadra 

O jogador pontua uma quadra (mais sobre isto em “Pontuação de 
Quadras”). 

 
� A 2a Ação 
 
u A/B/C) Pegar 2 Cartas Coloridas 

Caso o jogador tenha escolhido como primeira ação pegar 3 prédios, 
posicionar uma loja ou pegar uma carta preta e mover uma peça de comissão, 
então ele deve pegar duas cartas coloridas como sua segunda ação, o que 
significa que ele escolhe duas cartas quaisquer entre as 5 cartas coloridas 
abertas no topo dos 5 respectivos montes e as traz para sua mão. As cartas 
devem ser de cores diferentes. 

 

 

ANDAMENTO	  DO	  JOGO	  

Quem tem a vez realiza uma das 4 
diferentes possibilidades de jogada 
(A, B, C ou D) 

ANDAMENTO DO JOGO 

Cada ação é composta de três 
ações sequenciais 

A Primeira Ação 

A) Trazer 3 prédios do estoque 
comum para o próprio 

B) Posicionar uma loja da linha de 
lojas em um campo de 
construção 

C) Pegar uma carta preta e mover 
uma peça de comissão 

D) Pontuar uma quadra 

A Segunda Ação 

A - C) Escolher 2 cartas coloridas e 
trazê-las para a mão 



u D) Pegar 2 Cartas Pretas 
Caso o jogador tenha escolhido, como 1a 
ação, pontuar uma quadra, então ele pega 
duas cartas pretas como sua 2a ação, 
simplesmente pegando as duas primeiras 
cartas do monte de compra preto e as 
trazendo para sua mão sem que os 
oponentes vejam estas cartas. 

Atenção: Adicionalmente, cada jogador que não 
possua nenhum prédio na quadra pontuada 
também recebe uma carta do monte preto. 
 
 
� A 3a Ação 
 
u A - D) Mover uma Peça de Comissão 

A terceira ação é a mesma para todas as 
4 jogadas (e excetuando a parte de 
pegar cartas pretas, idêntica a primeira 
ação da jogada C). 
O jogador deve mover uma das peças 
de comissão, transferindo a mesma 
para o centro da próxima quadra da 
esquerda para a direita, ou para o 
Central Park ou de lá para o campo 
inicial. Caso existam 2 possíveis campos alvos (do campo inicial, da 34th 
Street East ou West e do Times Square), então o jogador pode escolher 
livremente entre eles. Uma quadra deixada pela peça de comissão é 
imediatamente marcada com uma placa de comissão da mesma cor (retirada 
do campo inicial), de modo a ser possível reproduzir quais quadras foram 
observadas por esta comissão. 
No lugar de mover uma peça de comissão na direção do Central Park, o 
jogador tem a opção de colocar uma peça de comissão que já se encontre no 
Central Park (e apenas esta!) novamente no campo inicial. Com isto, o jogo 
normal é interrompido e segue-se para um leilão dos locais de construção e a 
construção de prédios (mais sobre isto em “O Leilão”). 
 
Uma comissão pode se 
mover para um campo no 
qual se encontre a outra 
comissão ou exista uma 
placa dela. 
Em outras palavras: O 
caminho das duas comissões 
pode ser parcialmente ou 
completamente igual; Qual 
comissão se move para onde 
é uma decisão individual do 
jogador. 

 
Atenção: 
Uma quadra que possua um sinal de 
embargo (mais sobre isto em 
“Embargo”) não é levada em 
consideração para o movimento de 
uma comissão, e simplesmente 
pulada (o que faz com que o 
caminho de uma comissão do 
campo inicial até o Central Park 
possa ter apenas 3 quadras 
observadas). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azul pontua esta quadra. Ele re-
cebe 2 cartas pretas + uma ter-
ceira, já que ele não possui ne-
nhum prédio nesta quadra. Verde 
também recebe uma carta preta. 

Fig. 01 

A Terceira Ação 

A - D) Mover uma das duas 
comissões 
- na próxima quadra ou 
para o Central Park 
- Do Central Park para o 
campo inicial 

Fig. 02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O jogador da vez pode mover a comissão branca 
para o campo inicial ou a bege para o Central 
Park. Fig. 03 

D) Pegar 2 cartas pretas 

Todos os jogadores que não 
possuírem nenhum prédio na 
quadra pontuada recebem 1 carta 
preta 

A propósito: cada jogador pode ter 
qualquer quantidade de cartas 
coloridas ou pretas na mão 

As comissões são movidas do 
campo inicial, através de quadras 
vizinhas, em direção ao Central 
Park 

Uma quadra deixada por uma 
comissão é marcada com uma 
placa de comissão da sua cor 

Quando uma comissão é movida 
do Central Park novamente para o 
campo inicial, começa um leilão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O jogador que tem a vez pode mover a comissão 
branca para o Central Park ou para a 52nd St. 
West. Fig. 04 

Uma quadra com um embargo 
não é levada em conta por uma 
comissão e é pulada por ela 



 
 
Para pegar uma loja da faixa onde as mesmas se encontram, vale o seguinte: 
A faixa de disponibilidade mostra 8 blocos, cada um com 3 ou 2 campos. Do bloco 
atual (que é sempre o bloco mais à esquerda que ainda possua lojas) pode ser 
escolhida uma loja qualquer.  
Assim que a penúltima loja de um bloco for escolhida, imediatamente a última loja 
deste bloco é colocada aberta no campo abaixo do Central Park – e o próximo 
bloco passa a ser o bloco atual, e assim por diante. 
 
Em outras palavras: 
De um bloco com 3 campos, apenas 2 
lojas serão construídas e de um bloco 
com 2 campos, apenas 1; a última loja 
de um bloco sempre vai para o campo 
abaixo do Central Park. 
 
 
 
Para o posicionamento das lojas em um campo 
de construção vale: 
Uma loja pode ser construída em um campo de 
construção livre qualquer ou em um campo de 
construção qualquer no qual exista exatamente 
uma (também vale idêntica) outra loja. 
Lojas nunca podem ser construídas em campos 
de construção que já estejam ocupados por 2 lojas 
ou por um ou mais prédios. 
Após uma loja ser construída, ela permanece no 
mesmo local e posição até o final do jogo 
(exceção: Embargo). 
 
Regra especial após o posicionamento de determinadas lojas 
Imediatamente após a construção da 3a, 6a e 9a loja no tabuleiro, acontece uma 
pontuação especial (assim como mostrado na linha de lojas do tabuleiro). 

� Após a 3a loja ser construída (isto é, após os primeiros dois blocos serem 
completamente esvaziados) cada jogador que possuir neste momento pelo 
menos 1 prédio em, no mínimo, três quadras, recebe 4 pontos de vitória, ou 
seja, ele move seu marcador de pontos 4 campos à frente. 

 
� Após a sexta loja ser construída (blocos 3 + 4 completamente esvaziados), 

cada jogador que possuir pelo menos 1 prédio em, no mínimo, quatro 
quadras, recebe 6 pontos de vitória. 

 
� Após a nona loja ser construída (blocos 5 + 6 completamente esvaziados), 

cada jogador que possuir pelo menos 1 prédio em, no mínimo, cinco 
quadras, recebe 8 pontos de vitória. 

 
� Após a décima segunda loja ser construída (blocos 7 + 8 completamente 

esvaziados) acaba o jogo. Neste momento não existem mais pontos de 
vitória extra. 

 
Atenção: O Central Park não conta como quadra, ou seja, prédios que se encontrem 
lá não são levados em consideração nas pontuações especiais. 
 
 

 
 
Um jogador que escolher a opção de jogada D deve, como sua primeira ação, 
pontuar uma quadra. Nesta quadra deve existir no mínimo uma das duas peças de 

As	  Lojas	   As Lojas 

 
 
 
 
 
No momento em que a Boutique for 
posicionada em um local de construção, a 
Galeria é levada para o campo abaixo do 
Central Park, ou vice versa. Fig. 05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma perfumaria pode ser 
construída nos campos marrom 
ou cinza. Fig. 06 

Apenas lojas do bloco atual podem 
ser colocadas no tabuleiro 

Aquele que colocar a penúltima 
loja de um bloco no tabuleiro, 
imediatamente leva a última loja 
do bloco para o campo abaixo do 
Central Park 

Uma loja pode ser construída em 
qualquer campo de construção 
vazio ou em um campo de 
construção onde exista apenas 
mais uma loja 

Pontuação Especial: 

� Blocos 1 + 2 esvaziados: 4 
pontos para cada um que 
tiver prédios em 3 ou mais 
quadras 

� Blocos 3 + 4 esvaziados: 6 
pontos para cada um que 
tiver prédios em 4 ou mais 
quadras 

� Blocos 5 + 6 esvaziados: 8 
pontos para cada um que 
tiver prédios em 5 ou mais 
quadras 

Central Park não conta como 
quadra! 

Pontuação	  das	  Quadras	   Pontuação das Quadras 

Só podem ser pontuadas quadras 
onde se encontre uma peça de 
comissão 



comissão (as placas de comissão não são levadas em consideração neste 
momento!). Nem o campo inicial nem o campo final valem como quadra (embora 
possam existir construções no Central Park). Caso ambas as peças de comissão se 
encontrem nos campos inicial ou final, então os jogadores não podem escolher a 
jogada D. 
 
Exemplo: Na figura 03 (página 4) apenas a quadra “52nd St. East” e na figura 04 
(página 4) ou a quadra “34th Street West” ou a “Times Square” poderiam ser 
pontuadas. 
 
Cada prédio na quadra pontuada traz pontos de vitória ao seu dono. A quantidade 
destes pontos depende da quantidade de diferentes tipos de lojas na vizinhança 
direta dos prédios. Caso um mesmo tipo de loja esteja presente mais de uma vez, 
então ele conta como apenas um. 
Cada jogador que possui prédios na quadra pontuada calcula seus pontos e move 
seu marcador para frente na faixa de contagem. Os pontos por prédio são: 
 

� 0 lojas vizinhas:  1 ponto de vitória (SP) 
� 1 loja vizinha:  2 pontos de vitória 
� 2 lojas vizinhas:  3 pontos de vitória 
� 3 lojas vizinhas:  5 pontos de vitória 
� 4 lojas vizinhas:  8 pontos de vitória 

 

 
 
Azul recebe 2x 2SP = 4 SP Azul recebe 2x 2Sp = 4 SP Azul recebe 2x 5SP = 10 SP 
Amarelo recebe 2 SP Amarelo recebe 3 SP Amarelo recebe 8 SP 
 Vermelho recebe 2x 3SP = 6 SP 
 
 

 
 
Quando um jogador move uma peça de comissão do Central Park para o campo 
inicial, o jogo é temporariamente interrompido e segue-se para um leilão, no qual 
são leiloados locais de construção nas quadras observadas por esta peça de 
comissão e no Central Park. Cada quadra é leiloada. O primeiro leilão ocorre com a 
primeira quadra observada pela peça de comissão, mais próxima ao campo inicial 
(identificável pela placa de comissão da mesma cor). O próximo leilão ocorre na 
próxima quadra visitada pela comissão e assim por diante. Após cada leilão a 
respectiva placa de comissão é levada novamente para o campo inicial. Após o 
leilão no Central Park, a rodada de leilão acaba e o jogo segue normalmente. A peça 
de comissão e suas placas se encontram novamente disponíveis no campo inicial e 
podem ser movidas mais uma vez. 
 
Observação: Caso um jogador mova a peça de comissão para o campo inicial 
como sua primeira ação, então sua jogada é interrompida, o que significa que ele 
não pega as duas cartas de construção coloridas. Apenas após o leilão ter sido 
realizado, o jogador continua com sua segunda e terceira ação. 
 
O leilão funciona por meio das cartas de construção, as quais possuem 3 
informações: 
 
(1) Cor 

Existem cartas de construção coloridas e pretas. Cada uma das 5 cores 
corresponde a um local de construção em cada uma das 7 quadras. As cartas de 

Os	  Leilões	   Os Leilões 

Fig. 07 

Se ambas as peças de comissão 
estiverem nos campos inicial e 
final, então não pode ser pontuado 

Pequena dica: É comum não ser 
possível pontuar de modo a se 
receber mais pontos que os 
oponentes. Com isto é preciso 
agarrar uma boa oportunidade 
quando ela aparece. 

Cada prédio traz para seu dono 
pontos relacionados à quantidade 
de diferentes tipos de lojas na 
vizinhança: 

- 0 lojas u 1 SP 
- 1 loja   u  2 SP 
- 2 lojas u  3 SP 
- 3 lojas u  5 SP 
- 4 lojas u  8 SP 

Quando uma peça de comissão é 
movida do Central Park para o 
campo inicial, é realizado um 
leilão, no qual os campos de 
construção nas quadras visitadas 
pela peça de comissão e no Central 
Park são leiloados. 

As cartas de construção possuem 
três informações: 

Cor: (relacionadas aos locais de 
construção + preto (= Coringa)) 



construção pretas são neutras e podem ser usadas junto com as coloridas sempre 
e em qualquer quantidade. 

(2) Número 
O número em ambos os cantos superiores mostra o valor da carta em um leilão 
(4, 5 ou 6). Caso um jogador use mais de uma carta, os respectivos valores são 
somados para formar um valor total. 

(3) Prédios 
Cada carta de construção com valor 6 mostra um prédio, com valor 5, dois 
prédios e com valor 4, três prédios. A quantidade de prédios mostra qual a 
quantidade máxima de prédios que o ganhador do leilão poderá construir. De 
todas as cartas utilizadas pelo ganhador do leilão, apenas uma carta é levada em 
consideração: a que mostrar menos prédios. Os prédios em diversas cartas não 
são somados! 
Em outras palavras: caso um jogador só use cartas 4, então ele poderá 
construir até 3 prédios. Caso ele tenha utilizado pelo menos uma carta 5, então 
ele poderá construir apenas 2 prédios. Se tiver utilizado pelo menos uma carta 
6, então poderá construir apenas 1 prédio. 

 
Exemplo: 

- Azul ganha o leilão com 2 cartas cinzas 4 e duas cartas pretas 4: ele pode 
construir até 3 prédios no campo de construção cinza. 

- Amarelo ganhou o leilão com 2 cartas violeta 4, 1 carta preta 5 e duas 
cartas pretas 6: ele pode construir apenas 1 prédio no campo violeta. 

 
Caso um jogador queira participar de um leilão, então ele precisa decidir com qual 
cor de cartas de construção ele irá fazer ofertas. Com a escolha desta cor, ele 
também decide-se pelo campo de construção correspondente na quadra atual. Para a 
escolha da cor podem existir três situações: 
 
(1) O jogador já possui pelo menos 1 prédio nesta quadra: 

Neste caso ele pode utilizar apenas cartas de construção na cor do campo de 
construção em que se encontra seu prédio e cartas pretas (independente de ainda 
existirem mais locais de construção vazios). 

 
(2) O jogador não possui nenhum prédio nesta quadra e existe pelo menos mais 

um campo de construção vazio: 
Neste caso ele pode utilizar apenas a cor do campo de construção ainda vazio e 
cartas pretas. Ele também pode fazer isto mesmo no caso de um outro jogador já 
ter usado a mesma cor. 

 
(3) O jogador não possui nenhum prédio nesta quadra e não existe nenhum 

campo de construção livre:  
Neste caso, o jogador automaticamente joga pelo “Embargo” (mais sobre isto 
em “Embargo”). Agora o jogador pode, excepcionalmente, usar cartas de uma 
cor (+ cartas pretas) cujos campos de construção estejam ocupados por lojas. 
Isto nunca é possível em outro caso! 
Mas o jogador não pode usar cartas de uma cor cujo campo de construção esteja 
ocupado com prédios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número: (todos os valores 
utilizados são somados) 

Prédios: (a carta utilizada que 
mostre a menor quantidade de 
prédios diz quantos prédios podem 
ser construídos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vermelho só pode usar cartas laran-
jas; Amarelo apenas verdes. Azul e 
Verde podem usar apenas cartas 
cinzas ou marrons (ambos podem 
jogar a mesma cor). Ninguém pode 
usar cartas violetas. Adicionalmente 
qualquer um pode usar cartas pretas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vermelho só pode usar cartas laran-
jas; Amarelo apenas verdes e azul 
apenas marrons. Verde pode usar ou 
apenas cartas violetas ou apenas 
cinzas. Adicionalmente qualquer um 
pode usar cartas pretas. 

Fig. 09 Fig. 08 

Cada jogador pode usar uma 
única cor (+ cartas pretas) por 
leilão 

A cor utilizada corresponde ao 
local de construção: 

• Com, no mínimo, um prédio 
próprio 

• Vazio 
(caso não exista nenhum 
prédio) 

• Ocupado com lojas 
(caso não exista nenhum prédio 
e nenhum campo de construção 
vazio) 

A propósito: Cada jogador pode ter 
apenas um campo de construção 
com prédios por quadra. Neste 
campo de construção ele pode, no 
decorrer do jogo, construir qualquer 
quantidade de prédios. 



Andamento do Leilão 
Sempre começa o jogador que moveu a peça de comissão para o campo inicial. Ele 
baixa uma quantidade qualquer de cartas de construção como oferta inicial ou ele 
passa e sai deste leilão. 
A primeira carta que qualquer jogador baixa deve sempre ter uma cor permitida; 
todas as demais cartas que este jogador adicionar posteriormente devem ser uma 
combinação qualquer de cartas de construção de mesma cor e cartas pretas. O valor 
total de uma oferta é a soma do valor de cada carta individual utilizada. 
Depois o leilão prossegue em sentido horário – podendo existir várias rodadas de 
ofertas. Cada jogador deve aumentar a oferta do jogador anterior, ou seja, baixar um 
valor total maior, ou passar. 
Quando um jogador tem a vez novamente, então ele pode aumentar sua oferta 
prévia, adicionando mais cartas correspondentes (cartas já baixadas não podem ser 
trazidas novamente para a mão). Ou ele passa; neste caso o jogador sai do leilão 
atual e traz todas as cartas utilizadas até o momento novamente para sua mão. 
O leilão termina quando todos os jogadores menos 1 passarem. O ganhador do 
leilão se desfaz de todas as cartas ofertadas, colocando-as abertas abaixo do monte 
respectivo*. Ele pode, então, construir prédios na quadra em questão, no campo de 
construção da mesma cor das cartas de construção utilizadas. Mas ele pode 
construir no máximo a quantidade de prédios mostrada na carta com a menor 
quantidade de prédios. Ele pega esta quantidade de prédios de seu estoque pessoal e 
as coloca no campo de construção respectivo, aonde eles permanecerão até o final 
da partida (Exceção: Embargo). 
Atenção: Um jogador também pode construir menos prédios do que lhe é permitido 
(até mesmo não construir nenhum). Isto significa que um jogador pode participar de 
um leilão mesmo que ele não possua nenhum prédio em seu estoque pessoal. 
Caso nenhum jogador faça ofertas em um leilão, então segue-se para o leilão da 
próxima quadra. 
 
Embargo 
Caso todos os campos de construção de uma quadra estejam ocupados com prédios 
ou lojas antes do início de um leilão, então o ganhador deste leilão decide se ele, 
como já explicado, construirá mais prédios (mesmo aqui ele poderá construir menos 
prédios do que o permitido) ou se ele colocará um Embargo nesta quadra. Caso o 
jogador não possua nenhum prédio na quadra, então ele deve colocar um Embargo. 
Quando um jogador coloca um Embargo, o seguinte acontece: 
 

• O jogador recebe tantos pontos 
quanto prédios (próprios ou não) 
existirem na quadra. 

• Os demais jogadores recebem a 
metade dos pontos (eventualmente 
arredondado para baixo!) que eles 
receberiam se esta quadra fosse 
pontuada (como na 1a ação da jogada 
D).  

 
Cada jogador move seu marcador de pontos 
na faixa de contagem. 
 
Para deixar claro: O jogador que coloca o 
Embargo não pode escolher qual tipo de 
ponto ele recebe: ele receberá sempre a 
quantidade de pontos igual a quantidade de prédios e nunca a metade de sua 
pontuação de prédios. 
 
Depois disto, todas as lojas e prédios desta quadra são 
retirados do jogo e retornam para a caixa. Um placa de 
embargo é colocada na quadra. Nesta quadra nada mais será 
feito no decorrer do jogo, como se ela não existisse mais. A 
peça de comissão pulará sobre ela e nenhum leilão será 
realizado nela, bem como nenhum prédio ou loja será mais 
construído. 

Os jogadores passam ou baixam 
uma oferta qualquer à sua frente, 
sempre maior que a oferta do 
jogador anterior, até que reste 
apenas um jogador 

O jogador oferece 19 para o campo 
de construção marrom. O próximo 
jogador deve oferecer, no mínimo, 
20. 

O ganhador se desfaz de sua oferta 
e... 

... constrói de 0 a 3 prédios no 
campo de construção 
correspondente 

* assim que uma carta aberta aparecer no 
monte preto, ele deve ser embaralhado e 
formar um novo monte de compra. Os 
montes coloridos não são nunca 
embaralhados. 

... ou coloca um Embargo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vermelho ganha o leilão e coloca 
um Embargo na quadra (ele também 
possuía um prédio e poderia ter 
construído mais, mas com objetivos 
táticos, ele não o fez). 
Vermelho recebe 4 pontos, Amarelo 
recebe 5:2 = 2 pontos e Azul recebe 
6:2 = 3 pontos. Fig. 10 

Fig. 11 

O jogador que coloca o embargo 
recebe 1 ponto por prédio na 
quadra 

Os demais jogadores recebem 
metade (arredondado para baixo) 
dos seus pontos em uma 
pontuação normal 

Após um embargo todos os 
prédios e lojas desta quadra são 
retirados e uma placa de embargo 
é colocada; esta quadra não é mais 
levada em consideração no 
decorrer do jogo 



Dica: Caso a outra peça de comissão se encontre exatamente nesta quadra, após 
seu próximo movimento nenhuma placa de comissão será posicionada ou caso uma 
placa de comissão se encontre sobre ela, a mesma deverá ser retirada. 
 
Leilão no Central Park 
Ao final de cada rodada de leilões, ainda são leiloados locais no Central Park. Este 
leilão se diferencia um pouco dos leilões realizados nas quadras. O jogador que 
moveu a peça de comissão para o campo inicial também começa este leilão. 
Através da jogada de uma carta de construção de uma cor 
qualquer à sua escolha (mais uma quantidade qualquer de outras 
cartas de construção da mesma cor + cartas pretas) ele define qual 
cor (+ cartas pretas) todos os demais jogadores deverão usar, caso 
queiram participar do leilão. Caso o jogador não queira jogar 
carta nenhuma, então o próximo jogador tem a chance de definir a 
cor do leilão e assim por diante. 
O jogador que, após as possíveis rodadas de ofertas, tiver feito a 
maior oferta, se desfaz de suas cartas e constrói na periferia do 
Central Park (Central Park South Street) no máximo tantos 
prédios quanto mostrado na sua carta com menor quantidade de 
prédios. 
Os prédios construídos no Central Park só trazem pontos para os jogadores no final 
do jogo; no decorrer da partida eles não são levados em consideração em nenhuma 
pontuação. Em contrapartida, eles também não podem ser alvos de um Embargo. 
 
 

 
 
O jogo termina quanto uma das seguintes situações acontecer: 
 
1) Uma das duas últimas lojas é posicionada no tabuleiro; com isto a última loja 

vai para o campo abaixo do Central Park. O jogo termina imediatamente (o 
jogador não realiza a 2a e a 3a ação de sua jogada!). 
 

2) Após um leilão, o segundo Embargo é posicionado. O Embargo ainda é 
realizado completamente (distribuição de pontos etc.), e o jogo termina 
imediatamente depois (não ocorre nenhum outro leilão!). 

 
Em ambos os casos, segue-se para uma pontuação final: 
Cada quadra que não possua nenhum Embargo é pontuada uma última vez, 
exatamente como descrito em “Pontuação de Quadras”. 
Depois as prédios na Central Park South Street são pontuados. Para tanto, todas as 
lojas que se encontram no campo abaixo do Central Park são misturadas fechadas. 
Destas placas, três são abertas. Exatamente como na pontuação de uma quadra, os 
pontos por prédio no Central Park são definidos pela quantidade de lojas de 
diferentes tipos (no mínimo 2 e no máximo 5 pontos). 
 

   
= 2 Pontos = 3 Pontos = 5 Pontos 

 
Ganha aquele que obtiver mais pontos. Em caso de empate, ganha aquele que 
possuir maior quantidade de cartas de mão. 
 
 
 
 
 
 
 

No leilão do Central Park todos os 
jogadores devem usar a mesma cor 

Prédios no Central Park trazem 
pontos apenas no final do jogo (2 – 
5 pontos) 

A propósito: No Central Park 
podem coexistir qualquer 
quantidade de prédios de todos os 
jogadores; para uma melhor 
visualização recomendamos que os 
prédios de mesma cor sejam 
colocados juntos. 

Fig. 12 

FINAL	  DO	  JOGO	   FINAL DO JOGO 

O jogo termina assim que a linha 
de lojas ficar vazia ou o segundo 
embargo for posicionado 

Todos os prédios em todas as 
quadras que não possuírem 
embargos são pontuados mais uma 
vez 

3 lojas são abertas: cada prédio no 
Central Park traz os pontos 
respectivos 

Ganha aquele que tiver mais 
pontos 



 
 
Caso apenas 2 jogadores participem da partida, todas as regras permanecem as 
mesmas, com as seguintes diferenças: um terceiro jogador imaginário também 
toma parte no jogo; nós iremos chama-lo de Egon1. 
 
A preparação do jogo para 2 jogadores é idêntica à preparação para 3 e 4 
jogadores. Nada é especialmente preparado para Egon, exceto que alguns prédios 
de uma cor não utilizada são deixados preparados para ele ao lado do tabuleiro. 
 
O andamento do jogo também é idêntico exceto os leilões: apenas aqui Egon 
entra em cena, da seguinte forma:  
1.) Primeiro o jogador que moveu a peça de comissão do Central Park para o campo 

inicial faz a primeira oferta – ou passa. 
2.) Depois o próximo jogador tem a vez e oferece mais ou passa. 
3.) Egon sempre faz uma oferta como terceiro jogador: para ele serão abertas cartas 

pretas, uma após a outra, até que um valor apareça uma segunda vez. A soma 
total acumulada (entre 8 e 21, veja ilustrações ao lado) é a oferta final de Egon; 
ele não adiciona mais nenhuma carta. 

4.) Caso a oferta de Egon seja menor ou igual a mais alta oferta até o momento, 
então Egon sai do leilão. Os outros dois jogadores continuam o leilão de acordo 
com a regras usuais. 

5.) Caso a oferta de Egon seja a mais alta, então os jogadores que ainda não 
passaram tem alternadamente a vez: ou eles oferecem mais que Egon ou passam. 
Caso ambos passem, Egon ganha. 
As cartas de Egon são, após cada leilão, colocadas sob o monte de cartas pretas. 

 
Caso Egon ganhe um leilão no Central Park, então ele não constrói nada. Caso ele 
ganhe um leilão em uma quadra, então ele constrói de acordo com as seguintes 
regras: 
• Egon constrói, independente das cartas utilizadas, sempre um prédio por local de 

construção. 
• Egon constrói sempre em campos de construção vazios, mesmo quando ele já 

possuir (de rodadas de leilões anteriores) outros prédios nesta quadra. Isto 
significa que, ao contrários dos demais jogadores, lhe é permitido construir em 
diferentes campos de construção de uma mesma quadra. 

• Egon sempre constrói no campo mais “valioso” da quadra, ou seja, naquele 
campo que trará mais pontos em uma pontuação. Caso existam vários campos 
na mesma condição, então ele constrói um prédio em cada um destes campos. 

 
Exemplo: Egon [vermelho] construiria da seguinte maneira nestas quadras. 

 
• Caso Egon ganhe um leilão em uma quadra em que não exista nenhum campo 

livre, então ele coloca um Embargo – e ambos os jogadores recebem pontos por 
seus prédios normalmente. 

 
Quando um dos jogadores ganha um leilão, então ele pode construir na quadra 
conforme as regras normais. 
Caso um jogador posicione um embargo, então este jogador conta os prédios de 
Egon como sendo seus. 
O jogo termina como de costume com a linha de lojas vazia ou a colocação do 
segundo embargo. 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 N.T.: Egon = ein Gegner ohne Nase = um oponente sem nariz 

Regra	  Especial	  para	  o	  Jogo	  com	  2	  Jogadores	   Regra Especial para 2 
Jogadores 

Fig. 13 

No jogo para 2 jogadores, um 
terceiro jogador imaginário entra 
em cena: Egon 

Tudo permanece inalterado, 
exceto o leilão: 
Egon sempre faz uma oferta por 
terceiro abrindo cartas pretas do 
monte até que um valor apareça 
pela segunda vez 

Caso Egon ganhe o leilão em um 
quadra, então ele constrói 
 

• Sempre um prédio por 
local de construção 

 
• Sempre em um local de 

construção vazio 
 

• Sempre no local de 
construção vazio mais 
valioso 

A propósito: nunca são marcados 
pontos para Egon, nem em uma 
contagem, embargo ou na contagem 
final 



 
 
Este tabuleiro se destina especialmente para 4 jogadores. Ele também pode ser 
utilizado com 3 ou 2 jogadores, mas nestes casos ele não traz tanta dificuldade 
para o ganhador da partida quanto em um jogo com 4 jogadores. 
 
Todas as regras permanecem inalteradas, com uma exceção: na preparação do jogo 
as 7 lojas são distribuídas nos campos marcados de cada quadra. Também nestes 
campos é possível a construção de uma segunda loja durante o jogo. 
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Regras	  para	  o	  Tabuleiro	  com	  6	  Campos	  

O mapa no verso do tabuleiro é 
especialmente desenvolvido para 4 
jogadores 


