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    1.0 Componentes do Jogo 
 

I Tabuleiro do Jogo I Tabuleiro do Imperador (requer montagem) 

24 Notáveis 

3 Tokens de Preço 3 Marcadores Limite de Pedidos 

69 Rúpias 
(28x1, 15x2, 10x5, 10x10, 6x20) 

3 Marcadores de Pedidos 
de Guilda 1 Mercador 1 Construtor 1 Barco 
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    1.0 Componentes do Jogo 
 1 Marcador de Meditação 1 Marcador de Jogador Inicial 1 Dado D6 

12 Tiles de Em Construção 12 Tiles de Bônus de Construção 14 Tiles de Favores 

Para cada um dos 4 Jogadores 

1 Tabuleiro do Jogador 1 Saco de Pano 

8 Tiles de Cobertura 10 Trabalhadores 22 Marcadores de Jogador 

4 Fazendeiros 3 Marcadores de influência 1 Marcador de Meditação 

3 

Nível 2 

Nível 3 

Nível 4 

Nível 2 

Nível 3 

Nível 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2.0 preparacao do jogo 

 
2.1 Tabuleiro do Jogo 
1. Coloque os 3 Tokens de Preço nos espaços designados como “Trader”, com o menor número de bandeiras viradas para cima. 

2. Coloque os 12 Tiles de Bônus de Construção virados para cima nos espaços designados. 

3. Coloque os 12 Tiles de Em Construção, nos Edifícios apropriados do 2º, 3º e 4º Nível. 

4. Coloque o Mercador no tabuleiro: Para saber onde, role o dado. Mova o Mercador pela linha dos edifícios, um espaço para cada 
ponto no dado, começando pela pedreira (edifício no topo mais a esquerda, mostrando Arenito). Role novamente se o 
resultado for 5 ou 6. O Mercador move-se apenas sobre edifícios já construídos, então ficará em um dos quatro edifícios na 
coluna mais a esquerda. Em seguida, role o dado para o Construtor. Mova-o do primeiro Tile de Em Construção (o segundo 
Edifício no canto superior esquerdo do tabuleiro de jogo) pela linha de edifícios, um espaço para cada ponto no dado. Se o 
Construtor atingir o Edifício mais abaixo da coluna, ele se move para o edifício mais ao topo da próxima coluna. 

5. Coloque as Rúpias próximas ao tabuleiro. 

6. Coloque os Notáveis ao longo do rio: escolha aleatoriamente 5 Notáveis de Nível I e distribua-os nos espaços apropriados do rio 
(os níveis de Notáveis são indicados no verso de suas cartas). Continue esse processo até que você tenha colocado 14 Notáveis 
no tabuleiro (4 de Nível II, 3 de Nível III e 2 de Nível IV). Por favor, note que todas as três Guildas mostradas nos Notáveis (o 
símbolos nos cantos superiores dos Notáveis) devem ser representados mais ou menos igualmente, ou seja, numa distribuição 
de 5/5/4. Se este não for o caso, troque Notáveis começando com Nível I até que os símbolos da Guilda sejam distribuídos como 
descrito na sentença anterior. Coloque as cartas restantes de volta na caixa. Eles não serão necessários durante o jogo. 

7. Coloque os Marcadores de Limite de Pedidos nos espaços indicados entre os Piers. Coloque o Barco no primeiro Pier. 

8. Coloque o Indicador de Meditação no espaço de ação “Deliver a Good” (Entregar um Bem) no Círculo de Meditação. 

9. Determine o primeiro jogador de maneira randômica. Esse jogador pega o Marcador de Jogador Inicial e inicia o jogo. 
 

Personagens 

Principais e o 

Círculo de 

Meditação 

A cidade de 

Agra, com todos 

os seus edifícios. 

Notáveis, ao 

longo do Rio 

Yamuna 
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    2.0 preparacao do jogo 

 2.2 Tabuleiro do Jogador 
Cada jogador recebe: 

1. 1 Tabuleiro do Jogador 

2. 8 Tiles de Cobertura. Coloque um em 
cada quadrado marcado no lado 
esquerdo do seu Tabuleiro de Jogador. 

3. 1 Marcador de Meditação. Coloque-o 
no primeiro símbolo de meditação. 

4. 2 Rúpias 

Cada jogador também recebe, no 
seu/sua cor: 

5. 4 Fazendeiros. Coloque um desses no 
quadrado central de cada coluna e linha 
do seu Tabuleiro de Jogador. 

6. 10 Trabalhadores. Faça uma reserva 
deles próximo ao seu Tabuleiro de 
Jogador. 

7. 22 Marcadores de Jogador. Faça uma 
reserva deles no campo central do seu 
Tabuleiro de Jogador. 

8. Um saco de pano. Você manterá suas 
Rúpias dentro dele, escondidas ao 
longo do jogo. Você pode contar suas 
Rúpias a qualquer momento. 

 

 

Fazenda Seção de Favores 

Trilha da Meditação Visão Geral do Turno 

2.3 Tabuleiro do imperador 
1. Coloque o Tabuleiro do Imperador 
próximo do Tabuleiro de Jogo principal. 

2. Cada jogador coloca um marcador de 
influência na posição inicial de cada uma 
das 3 trilhas. 

3. Role o dado, uma vez para cada coluna 
de Favor da Guilda e coloque o marcador 
de favor da Guilda no número 
correspondente (de 1-6, contando de 
cima para baixo). Esses marcadores 
determinam quais dos 3 Pedidos estão 
disponíveis no início do jogo. 

4. Embaralhe os Tiles de Favores e forme 
uma pilha virada para baixo. Saque 3 
desses tiles e coloque-os virados para 
cima, ao lado do tabuleiro do Imperador. 

 

 

Exemplo: você rolou 3, 5 
e 1. Coloque um token de 
Pedido no espaço próprio 
de cada uma das colunas 
de Pedidos. 

Consulte a Página 27 para ver as diferenças no jogo e na preparação do jogo com 2 e 3 jogadores. 
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    3.0 Introducao 

 
Agra, Índia. O ano é 1572; este ano marca o 30º aniversário de Abu'l-Fath Jalal-ud-din Muhammad, popularmente 
conhecido como Akbar, the Great. Akbar é o terceiro governante da dinastia Mughal da Índia, sucedendo seu pai, 
Humayun. Com a orientação de seu regente, Bairam Khan, Akbar expandiu e consolidou os domínios Mughal da 
Índia. Usando de sua forte personalidade e habilidade como general, Akbar ampliou seu Império para quase todo o 
subcontinente indiano ao norte do rio Godavari; sua presença é sentida em todo o país devido o domínio militar, político, cultural e 
econômico dos Mughals. 
Para unificar o vasto estado de Mughal, Akbar estabeleceu um sistema centralizado de administração; governantes conquistados 
são conciliados através de casamento e diplomacia. Akbar tem mantido a paz e a ordem em todo o seu império, aprovando leis que 
lhe valeram o apoio dos assuntos não-muçulmanos. Evitando os laços tribais e a identidade do Estado islâmico, Akbar se 
esforçou para unir suas terras. A cultura persa do Mughal proporcionou um status quase divino a Akbar. 
Notáveis e emissários de todo o país estão a caminho da festa de aniversário de Akbar. Como um proprietário de terras 
ambicioso, você não pode deixar isso passar; as festividades são uma oportunidade de ouro para você subir em estatus e riqueza. 
Em sua terra você cultiva e colhe algodão e açafrão. Você possui uma floresta na qual você produz madeira, e uma pequena, 
mas muito lucrativa pedreira de arenito. Ao negociar e processar suas mercadorias, você poderá obter mercadorias mais luxuosas, 
que você usará para conquistar os Notáveis enquanto eles fazem o seu caminho para a capital. Claro, seus rivais têm o mesmo 
plano; você deve usar sua inteligência para ser mais esperto que eles. O aniversário de Akbar se aproxima. 

    4.0 visao geral do jogo 

 
O jogo dura um número variável de rodadas, começando com o jogador inicial e seguindo em sentido horário. Cada 
jogador, em ordem, realizará um turno que consiste em três fases: meditação, ação e pedido. A qualquer momento 
durante a sua vez, um jogador também pode executar qualquer número de ações secundárias. O jogo continua desta 
forma até o final do jogo ser acionado, ponto em que a rodada atual é completada e uma rodada final completa será 
jogada. Depois segue a pontuação final; o jogador com mais Rúpias no final do jogo é declarado vencedor. 

4.1 Turno do jogador 

4.1.1 Fase de Meditação 

O jogador do turno pode gerar Pontos de Meditação (MP), deitando seus trabalhadores. O MP ganho possibilitará 
realizar ações disponíveis no Círculo de Meditação. 

4.1.2 Fase de Ação 

O jogador então realiza sua ação principal através da alocação de um Trabalhador da sua reserva em um Edifício ou em um 
Personagem Principal. Essas ações permitem aos jogadores: produzir e processar bens, vendê-los aos Notáveis, cumprir Pedidos 

das Guildas ou entregar bens no Palácio. Jogadores podem também construir Edifícios ou expandir suas fazendas. 

4.1.3 Fase de Pedidos 

O jogador pode então ganhar Rúpias através do cumprimento dos Pedidos das Guildas ou entregando bens ao Palácio. 

4.2 acoes secundarias 
A qualquer tempo durante o seu turno, o jogador do turno pode realizar uma ação secundária gastando Favores ou 
Bens de Luxo. 

4.3 o fim do jogo 
O Fim do Jogo é disparado quando qualquer um dos eventos abaixo ocorrer: 

- Contrato Nível IV de um Notável for completado, OU 

- O Marcador de Influência de o jogador atingir o último degrau da trilha de influência, OU 

- A coluna de Pedidos da Guilda for preenchida com os 6 marcadores do jogador. 

 

 
Nota: Para uma explicação detalhada das diferentes fases e ações, veja “6.0 O Jogo” na página 11. A pontuação final é explicada no 
capítulo “8.0: Pontuação Final” na página 21. 
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5.0 explicacao sobre elementos importantes 

 5.1 espacos de acao (personagens principais e edifícios) 
O Tabuleiro apresenta três seções onde pode alocar Trabalhadores. A parte superior mostra os quatro personagens 
principais que permitirão a você executar 4 ações principais do jogo: Construir, Navegar, Trocar Bens e Trabalhar na 
Fazenda. 

 

 

Arquiteto 

(Construir) 

Marinheiro 

(Navegar) 

Comerciante 

(Trocar Bens) 
        Botânica 

(Trabalhar na Fazenda) 

A seção intermediária do Tabuleiro mostra 16 edifícios. 
 

Os primeiros 4 são chamados de Edifícios de Produção e permitirão que você produza os quatro Bens Básicos do jogo 
(veja “5.2.1: Bens Básicos”). Estão disponíveis no início do jogo para você alocar um Trabalhador. 
 

Os próximos 12 edifícios são chamados de Edifícios de Processamento. Você processará Bens Básicos em Bens 
Processados (Cimento, Tijolos, Tábuas de Madeira, Papel, Curry, Corante, Óleo, Tecido), e certos Bens Processados podem 
ser convertidos em Bens de Luxo (Estátuas, Livros, Pinturas, Roupas). Estes começam o jogo não-construídos; uma vez 
construídos, eles se tornarão disponíveis em espaços para alocação de Trabalhadores. No entanto, você poderá processar 
e trocar mercadorias nesses espaços de construção, mesmo que seus edifícios não tenham ainda sido construídos. 

Edifícios de 
Produção 

Edifícios de 
Processamento 

A parte inferior do Tabuleiro mostra o Rio Yamuna, 
que carrega os Notáveis ao Aniversário de Akbar. 
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5.0 explicacao sobre elementos importantes 

 5.2 bens 
Os Bens são o coração deste jogo; eles são usados para praticamente todas as ações. Você usará Edifícios para 
produzir, processar, e armazenar bens. Cada marcador de jogador ao lado de um edifício representa um bem adquirido 
do tipo indicado por aquele edifício. 

Cada Edifício pode armazenar uma quantidade infinita de Bens, mesmo que ainda não tenha sido construído! 

 

Arenito Cimento 

Madeira Tábuas de Madeira 

Tijolo 

Papel 

Açafrão 

Algodão 

Curry 

Óleo 

Corante 

Tecido 

Estátuas 

Livros 

Pinturas 

Roupas 

M
A

T
E

R
IA

IS
 D

E
 C

O
N

S
T

R
U

Ç
Ã

O
 

BENS BÁSICOS BENS PROCESSADOS 

BENS DE LUXO 

VALOR DE 1 VALOR DE 2 VALOR DE 2 VALOR DE 3 

5.2.1 Valores dos Bens e Tokens de Preço 

O número de bandeiras ao lado de um ícone de Bens mostra 
seu valor. Valores dos Bens são muito importantes, pois muitas 
ações são influenciadas pelos valores de bens atuais. Graças à 
ação do "Trader" (Comerciante), você será capaz de alterar e 
manipular esses valores de bens colocando ou trocando tokens 
de preço no tabuleiro. 

Exemplo: 
Curry tem 
um Valor 
de Bem de 

2. 

5.2.2 Bens Básicos 

Durante o jogo você vai produzir e armazenar os 4 bens Básicos: Arenito, Madeira, Açafrão e Algodão. 
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5.0 explicacao sobre elementos importantes 

 
5.2.3 Produzindo Bens Básicos 

As trilhas de produção do seu tabuleiro de 
jogador determina quantos bens de qualquer 
tipo vai produzir quando escolher a ação de 
produzir nos Edifícios. Conte o número de 
espaços abertos (abertos) entre o símbolo 
de Bens Básicos e os 2 Fazendeiros 
adjacentes. O número de espaços indica a 
quantidade de Bens produzidos (mínimo 0, 
máximo 8). 

Nota: Você pode modificar a quantidade de 
mercadorias produzidas durante o jogo, 
removendo os Tiles de Cobertura e movendo os 
Fazendeiros. Mais detalhes: “6.1: Fase de 
Meditação” página 11 e “Botânico” página 16. Exemplo: o jogador Azul realiza uma ação na pedreira. Há dois 

espaços livres entre o símbolo de arenito e seus Fazendeiros, 
então ele produz 2 arenitos. 

5.2.4 Bens Processados 
Através de certas ações principais e 
secundárias, você pode processar um, dois ou 
três bens de um tipo em outro na direção das 
setas no tabuleiro. Bens Processados 
geralmente têm valores mais altos. Quando 
processar um ou mais bens através de uma 
ação, todos os outros jogadores podem 
processar exatamente UM BEM do mesmo 
tipo ao longo do mesmo caminho. O jogador 
ativo ganha 1 Favor para cada jogador que 
tiver processando um bem dessa maneira. 

Exemplo: você pode processar Arenito em Cimento ou Tijolo. 

5.3 Construindo edificios 
 5.3.1 Construindo Materiais 

Arenito, cimento, madeira e tábuas de madeira são considerados os 4 materiais 
de construção. Você precisará deles para Construir Edifícios de Processamento 
(incluindo os para cimento e tábuas!). Cada Material de Construção tem um 
“Valor de Construção” específico, mostrado por uma moldura de madeira com 
um número 1 ou 2. 

Exemplo: 
Cimento 

tem Valor 
de 

Construção 
de 2. 

5.3.2 Custos de Construção 

Você também encontrará a mesma moldura de madeira em cada Tile Em Construção. Estes Tiles simbolizam que os 
edifícios ainda não foram construídos no começo do jogo. Se você quiser construir um Edifício, precisará pagar os 
custos de Construção (veja “Arquiteto” na página 13 para mais Informações). 
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5.0 explicacao sobre elementos importantes 

 5.4 obtendo um contrato de um notavel 
No início do jogo, 14 notáveis estão exibidos ao longo 
do   rio.   Durante  a sua   Fase   de  Ação,  você  pode  
usar  o  “Sailor” (Marinheiro) para entregar os Bens 
requeridos  e  cumprir  os  Contratos  dos  Notáveis.  
Se  todos  os  Bens  requeridos  forem  entregues, um  
Contrato  de  Notável  é  cumprido.  O  contrato  vai  
para o jogador que tiver entregado o maior número 
de   bens.   Em   caso   de   empate,   o   jogador  que  
entregou   a   maior   quantidade   de   Bens  ganha o  
contrato.   Esse   jogador  pega   esse Notável para o 
seu local de contrato e pode, a partir de agora, usar 
a habilidade especial do Notável. Veja “7.0: Notá- 
veis” e “Apêndice I: Os Notáveis e seus contratos”. 

 5.5 favor 

Favor é um elemento especial no jogo que permite que você 
executar Ações Secundárias. Existem várias maneiras de ganhar 
Favores, que você poderá gastar em seu turno. Você recebe Favor: 
• Quando um dos seus trabalhadores em pé for "expulso" (1 Favor, 
ou 2 depois de ter chegado ao quarto passo da trilha de meditação) 
• Quando você visitar o Mercador (2 Favores) 
• Quando você alcançar espaços específicos nas Trilhas de 
Influência das Guildas (1 ou 2 Favores) 
• Através de certos Tiles do Bônus de Construção 
• Através de certos Notáveis, ou se você tiver marcadores em um 
Notável cujo contrato foi para outro jogador (após o Contrato ter 
sido realizado) 
• Quando outros jogadores seguirem sua Ação de Processamento 
(1 por jogador processando um Bem) 
• Através de certos eventos ao longo do rio. 

Favor é simbolizado pelos seus marcadores de Jogador; estes são armazenados na seção superior do seu tabuleiro de jogo 
(seção de Favor). Quando você recebe um Favor, coloque a quantidade correspondente de marcadores do Jogador na 
seção Favor. Cada marcador simboliza um Favor. Nota: você sempre recebe favor do "jogo", não de outros jogadores. Você 
começa o jogo com três ações de Favor, mas você poderá adicionar peças de Favor ao seu tabuleiro de jogadores à medida 
que avança pelo tabuleiro Imperial. 

Guilda dos  
Artesãos 

Guilda dos  
Mercadores 

Guilda dos  
Sábios 

5.6 guildas e o tabuleiro do imperador 

A Guilda dos Artesãos, a Guilda dos 
Mercadores e a Guilda dos Sábios é outro 
elemento importante do jogo. Todos os 
Notáveis no jogo pertencem a uma dessas três 
Guildas. 
Durante o jogo, você tentará aumentar sua 
influência com essas Guildas. Quanto maior  a  
sua posição em uma Guilda, mais recompensas 
ao completar as Ordens da Guilda. 
Você verá isso no Tabuleiro do Imperador: a 
porção central mostra as recompensas obtidas 
com a conclusão das Ordens; quanto mais alto 
você subir nos degraus, maiores serão suas 
recompensas. A porção inferior mostra as 
Ordens atualmente disponíveis para 
cumprimento em cada uma das três Guildas. 
Os marcadores da Ordem da Guilda são 
colocados aleatoriamente no começo do jogo 
e se moverá sempre que um jogador cumprir a 
ordem de um clã. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.0 o jogo 

 
O capítulo 4 descreveu a estrutura básica de um turno. Agora, vamos analisar detalhadamente todas as fases e ações. 

6.1 fase de meditacao (opcional) 
Você pode deitar qualquer número de seus Trabalhadores que estejam no tabuleiro para gerar Pontos de Meditação 
(MPs). Depois, você pode gastar seus MPs em Ações de Meditação. 

Nota: Você não pode “armazenar” MPs para o seu próximo turno. Qualquer MP não utilizado é perdido. 

6.1.1 Gerando Pontos de Meditação 

A sua trilha de meditação indicará quantos 
MP você pode gerar. Para o primeiro 
trabalhador deitado, você receberá o MP 
conforme indicado na sua trilha de 
meditação. O próximo trabalhador que 
você deitar vai gerar MP como indicado 
pelo espaço precedente e assim por 
diante. Não importa quantos 
trabalhadores deitarem, um trabalhador 
sempre vai gerar o mínimo de 1 MP. 

Exemplo: o jogador Magenta está no terceiro espaço da trilha de 
Meditação. Ele deita 3 Trabalhadores. Agora ele pode gastar até 

5 MPs (2+2+1). 

6.1.2 Ações de Meditação 

Agora você pode gastar MPs em Ações de Meditação. O círculo central da meditação mostra essas ações. O Marcador 
de Meditação irá bloquear um dos espaços de ação externos de uso. Você pode executar as ações disponíveis quantas 
vezes quiser e em qualquer ordem, contanto que você tenha MPs para gastar. A ação "Mover um Fazendeiro" nunca 
pode ser bloqueada e estará sempre disponível. Aqui estão as ações em detalhes: 

Trocar um Bem: você pode trocar um Bem por outro Bem do mesmo 
valor. O custo em MP é o mesmo que o valor do Bem. Nota: você só pode 
trocar Bens do mesmo valor. Não pode converter Bens em mais baratos ou 
mais caros! Exemplo: O jogador Teal gasta 2 MPs para trocar um Curry por 
um Papel. 
 

Entregar um Bem: Pague 3 MPs para entregar um Bem a um Notável. Para 
mais informações veja “7.0: Notáveis” e “Apêndice 1: Os Notáveis e seus 
Contratos”. 

 
Processar um Bem: Processar um Bem em outro ao longo de uma única 
seta por gastando MPs igual ao valor do Bem que você processa. Exemplo: 
Gaste 2 MPs para processar Algodão em Óleo, pois o valor do Óleo é 2. 
 

 
Remover um Tile de Cobertura: gaste 2 MPs para remover um Tile de 
Cobertura da sua fazenda; coloque-o ao lado do seu tabuleiro. 
 

 
Mova um Fazendeiro: Gaste 1 MP para mover qualquer um dos seus 
Fazendeiros um espaço. Nota: esta ação está sempre disponível. Veja 
“Botânico” na página 16. 

6.1.3 Mover o Marcador de Meditação 

No final da fase, mova o Marcador de Meditação para o último espaço de ação de Meditação que 
você usou. A exceção é a ação central, “Move a Farmer” (Mover um Fazendeiro): esse espaço 
nunca pode ser coberto. Se “Move a Farmer” foi a sua última Ação de Meditação, em vez disso, 
cubra o espaço de ação que você usou imediatamente antes de mudar seu fazendeiro. Esta ação 
agora está bloqueada para todos os jogadores até que o marcador for movido novamente. 
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6.0 o jogo 

 6.2 fase de acao (obrigatoria) 
Agora você deve executar uma ação colocando um Trabalhador da sua reserva de marcadores em qualquer 
Personagem Principal, Edifício Construído ou em um Tile de Construção que tiver um Construtor.  

Nota: No início do jogo, os primeiros 4 Edifícios (que produzem Bens Básicos) já estão construídos. 

6.2.1 Alocar seu Trabalhador em um Espaço de Ação 

6.2.1.1 Se o Espaço de Ação estiver desocupado 
Se você alocar o seu Trabalhador em um espaço de ação desocupado, realize a ação daquele espaço.  

6.2.1.2 Se o Espaço de Ação estiver ocupado por um Trabalhador 

 

Se o Personagem ou o Edifício contiver um Trabalhador de outro 
jogador, em pé, devolva esse Trabalhador ao seu dono. Esse jogador 
recebe 1 Favor (ou 2 se ele estiver no 4º degrau da trilha de 
Meditação) “do jogo”, como uma compensação. Então, execute sua 
ação. 

Se o Personagem ou o Edifício já contiver algum dos seus próprios 
trabalhadores, você pode usar este espaço de ação novamente. Basta 
pagar 2 Rúpias para o fornecimento geral e execute a ação: é o chamado 
efeito “PEON”. Se o seu trabalhador estiver deitado, coloque-o de pé. Se 
o seu trabalhador já está em pé, você não ganha favor por isso. Se você 
não puder ou não quiser pagar 2 Rúpias, deverá realizar outra ação. 

6.2.1.3 Se o Espaço de Ação estiver ocupado por um Mercador 

 
Se o Edifício estiver ocupado por um 
Mercador, você receberá 2 Favores 
DEPOIS de realizar a sua ação. 

                            Depois de receber Favor, role o dado e 
mova o Mercador um número de casas correspondente 
ao resultado do dado em qualquer edifício construído, 
sempre se movendo de cima para baixo e depois da 
esquerda para direita. Se o comerciante passar do 
último edifício “The Tailor” (Alfaiate), ele continua de 
volta para a “Quarry” (Pedreira) (veja a ilustração). 
Coloque 1 Rúpia do suprimento geral em cada edifício 
construído que o Mercador passar. Sempre que um 
jogador alocar um Trabalhador em um edifício com pelo 
menos uma rupia, o jogador receberá todas as Rúpias 
daquele Edifício. 

6.2.1.4 Se o Espaço de Ação estiver ocupado por um Construtor 

 Se o Edifício estiver ocupado por um Construtor, realize os 
dois passos seguintes: 
1. Construa um Edifício ignorando o Custo de Material (Nota: 
não receberá nenhum Bônus de Construção por isso) E 
2. Realize o Processamento de Bens (veja 6.2.2.3) 

Então, role o dado. Mova o Construtor um espaço para qualquer Tile Em 
Construção, para cada ponto no dado. Lembre-se que o Construtor se 
move como o Mercador: sempre de cima para baixo e depois da esquerda 
para a direita. Se o Construtor passar pelo “The Tailor” (Alfaiate), ele 
continua de volta na parte superior esquerda do Tile Construção em 
Andamento. Se todos os edifícios tiverem sido construídos, remova o 
Construtor do jogo. 

E se eu não puder alocar um trabalhador, porque todos os meus trabalhadores já estão no tabuleiro? 
Neste caso raro, você deve usar o efeito “PEON”. Atenção: você não pode construir um Edifício durante esta ação, pois requer 2 
Trabalhadores (veja “Architect” (Arquiteto) na próxima página). Se você tiver apenas 1 Rúpia, pague. Se você não tem nenhuma 
Rúpia, não precisa pagar por esta ação. 

Se o Personagem ou o Edifício estiver ocupado por um Trabalhador de outro jogador, que estiver 
deitado, devolva esse Trabalhador para seu dono (“expulsão”) e realize sua ação. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.0 o jogo 

 6.2.2 Realizar uma ação 

Existem 3 locais onde você pode alocar seus Trabalhadores: os Personagens Principais (no topo do tabuleiro), os Edifícios e os 
Edifícios de Processamento. Os Personagens permitem que você realize ações específicas, os edifícios permitem que você 
produza ou processe Bens que você precisará para outras ações no jogo e para o conselho Imperial. Vamos olhar para todas 
com mais detalhe: 

6.2.2.1 Ações dos Personagens Principais 

ARCHITECT (ARQUITETO) 

Com esta ação você pode, OU: 
1. Mover um dos seus marcadores de influência um espaço para cima, OU 
2. Construir um Edifício a sua escolha. Este é um processo de 3 etapas: 

1. Construir um Edifício 
Construa um edifício à sua escolha pagando materiais de construção correspondente 
aos custos mostrado no Tile Em Construção do Edifício. Se pagar seus custos de 
construção com pelo menos 2 tipos de materiais de construção, ganha um bônus de +1 
para a soma de todos Valores de Construção. Remova o Tile Em Construção desse 
Edifício. 
 

2. Receber e usar o bônus de construção 
Depois disso, escolha uma das fichas de bônus disponíveis no nível correspondente (2, 
3 ou 4 conforme simbolizado pelo número de arcos). Use o bônus mostrado no Tile 
(veja “Apêndice II” na página 25) e coloque-o voltado para baixo na sua frente. 
 

3. Coloque um trabalhador no novo prédio 
Em seguida, coloque um dos seus Trabalhadores de sua Reserva neste Edifício. Você 
pode agora processar (ver 6.2.2.3) até três Mercadorias associadas a esse Edifício. 

Nota: Você pode construir o Edifício onde o Construtor está localizado. Esta ação é paga como 
usual; não é livre. O Construtor então se move como de costume. 

O jogador Amarelo quer construir a Fábrica de Papel, que tem custo de 
construção de 4. Para isso, ele aloca um de seus trabalhadores sobre o 
"Architect" (Arquiteto) e remove 1 madeira (Valor de Construção 1) e 1 
Cimento (Valor de Construção 2). Como ele usou 2 tipos de materiais de 
construção, recebe o bônus de um valor de construção e constrói a Fábrica de 
Papel. Depois remove o Tile Em Contrução. 

Daí, ele pega um dos Tiles 
de Bônus de Construção 
disponíveis. Neste caso, 
recebe 3 Rúpias e 1 Favor. 

Ele aloca um de seus Trabalhadores na 
Fábrica de Papel para processar 3 
Madeira em 3 Papel. Os jogadores 
Azul e Laranja também têm madeira. 
O jogador Laranja decide em 
processar um Bem também, e o 
jogador Amarelo recebe um favor por 
isso. 
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6.0 o jogo 

 SAILOR (MARINHEIRO) 

Com esta ação você pode Entregar Bens para: 
1. O Tabuleiro Imperial para cumprir, exatamente, um Pedido da Guilda E/OU 
2. Quantos Notáveis quiser. 
O primeiro Bem que você entrega é grátis. Para entregar mais Bens, você tem que devolver um de 
seus Bens de um Edifício de volta a sua Reserva. O valor deste Bem determina quantos Bens 
suplementares você pode entregar neste turno. Então, dependendo do seu valor, você pode 
entregar 1-5 Bens. No final desta ação, receba 1 Rúpia para cada entrega que pagou mas não foi 
usada (porque você "pagou em excesso" o marinheiro). 

Exemplo: o jogador Magenta paga uma 
Pintura (valor de 3) e pode entregar 4 Bens 
(1entrega gratuita + 3 entregas pela a 
Pintura). Decide entregar apenas 2 Bens e 
recebe 2 Rúpias pelas entregas restantes. 

Cumprir um Pedido da guilda 
Escolha qualquer Pedido marcado com o marcador de Pedido da Guilda e entregue todos os Bens 
necessários de uma vez. Nota: você só pode fazer isso se devolver um Bem (exatamente como duas 
entregas são necessárias para cumprir um Pedido da Guilda). Então continue como explicado em 
“6.3.2: Cumprindo um Pedido”). 

Exemplo: o jogador Azul 
quer cumprir o pedido da 
coluna da Guilda dos Sábios. 
Paga um Curry para o 
Marinheiro (valor de 2) e 
remove 1 Madeira e 1 pintura 
dos prédios. Como tem uma 
entrega que sobrou, recebe 1 
Rúpia. Então, por cumprir o 
Pedido, recebe Rúpias, 
coloca 1 dos seus marcadores 
no pedido cumprido e remove 
o Marcador de Pedido da 
Guilda 1 degrau para baixo. 

Entregar Bens a Notáveis 
(Por favor, consulte “7.0 Notáveis” na página 19 para uma explicação detalhada desta ação). Mova 
seus Bens para tantos Notáveis disponíveis, você deseja e pode. Para cada Bem entregue, receberá 
1-5 Rúpias. Para cada Notável a quem você entregar pelo menos um Bem, você pode mover o 
Marcador de Influência correspondente para cima, um espaço no Tabuleiro do Impedrador. Se um 
Contrato de Notável é cumprido deverá ser avaliado imediatamente. 

Exemplo: o jogador Amarelo 
quer entregar 1 Curry e 1 
Madeira para 2 Notáveis
diferentes. Remove um 
marcador de Algodão (valor de 
1 e com sua Entrega Gratuita 
realiza 2 entregas) e move um 
marcador do Edifício do Curry 
e um do Lenhador para os 
Notáveis. Recebe 2 rupias por 
isso. Além disso, move seu 
Marcador de Influência 1 
degrau para cima, na Guilda 
dos Sábios e dos Artesãos.  
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6.0 o jogo 

 
 

Entrega Dupla 
 
Ao usar a ação principal do “Sailor”(Marinheiro), e somente ao usar esta ação, você pode entregar 
um dos Bens pedidos para um Notável duas vezes. Coloque o seu primeiro marcador no Bem 
pedido leve sua recompensa como de costume. Em seguida, coloque um segundo marcador ao lado 
do primeiro. Isso só vai fazer ganhar 1 Rúpia, mas contará na escolha de qual jogador ganha o Tile 
do Notável. 

Exemplo: o jogador Azul quer 
o Mahout, onde outro jogador 
já entregou um Bem em 
primeiro lugar. O Azul usa 2 
de suas entregas para entregar 
2 Madeira para o Mahout. O 
Mahout agora recebeu todos 
os Bens pedidos. Examinando 
a carta do Mahout, Azul 
entregou mais bens e assim 
leva o contrato. Azul agora 
sobe um passo (e apenas um) 
na Guilda dos Mercadores. 

TRADER (COMERCIANTE) 

O comerciante permite que você troque até 3 de seus Bens por QUAISQUER outros que você desejar. 
O valor total dos bens adquiridos deverá ser um a menos do que o valor total dos bens negociados. 

Exemplo: o Jogador 
Laranja quer trocar 
seus 2 Cimento 
(valor de 2, cada) e 1 
Açafrão (valor de1), 
total de 5, para o 
seguintes bens, de 
valor total de bens 
de 4: 1 Curry (valor 
de 2) e 2 Algodão 
(valor de 1 cada). 

Antes ou depois da Ação de Troca, você pode colocar, mover ou virar um dos três tokens. Esses 
tokens podem aumentar ou diminuir o valor de qualquer Bem em 1. 
 

Enquanto você pode escolhe qual lado do token de Preço usar, você NUNCA poderá empilhá-los, ou 
para aumentar/diminuir o valor de um Bem em mais de 1 do seu valor original. Você poderá usar isso a 
seu favor para ganhar mais bens na troca. 
 
Os tokens de preço permanecem onde estão até que um jogador decida mover um, usando o 
Comerciante, ou quando ocorre um evento específico no Rio. 

Exemplo: O jogador Azul quer 
trocar Bens. Ele coloca o token de 
Preço com 2 bandeiras na Madeira. 
A madeira agora tem valor 2 em vez 
de 1. Ele remove 2 Madeira (total 
valor: 4 - 1 = 3) e agora escolhe 
colocar um marcador de jogador em 

qualquer bem de valor 3. 
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6.0 o jogo 

 BOTANIST (BOTÂNICO) 

Com esta Ação você pode realizar qualquer das 2 diferentes, a seguir, em qualquer ordem, das 3 
opções: 

Aumente a meditação: remova Bens para avançar sua Trilha de meditação, 
avance em um passo. Os custos para avançar são ilustrados entre a posição 
atual e o próximo espaço. (Nota: Se o seu marcador de meditação estiver 
pelo menos no espaço 4 (valor "3") ou superior, você agora ganhará 2 
Favores ao invés de 1, sempre que um de seus Trabalhadores for expulso. 

 
Remover um Tile de Cobertura: Remova um Tile de Cobertura do seu 
tabuleiro de jogador e coloque-o ao lado dele. 
 
Mover Agricultores: Você pode: 
• Mover até 2 dos seus Fazendeiros 1 espaço cada, OU 
• Mover 1 dos seus espaços de Fazendeiros, 2 espaços. 
 
Nota: os Fazendeiros NUNCA podem se mover através de símbolos de Bens 
ou de Tiles de Cobertura. 

6.2.2.2 Os Edifícios de Produção e suas Ações 
Nos 4 Edifícios de Produção (Pedreira, Lenhador, Fazenda da Açafrão, Fazenda de Algodão) você pode produzir os quatro Bens 
Básicos, que serão armazenados em seus respectivos Edifícios depois (veja “5.2.3: Produzindo Bens Básicos” na página 9).  
 

Nota: Cada Edifício pode conter um número ilimitado de Marcadores de Jogador. Ao produzir, você não é obrigado a colocar 
tantos quantos bens foram produzidos. Você pode colocar menos marcadores no Pedido e guardá-los para outra coisa. Se você 
precisar de mais marcadores, poderá sempre retornar seus Marcadores dos Edifícios e/ou Marcadores de Favores do seu 
tabuleiro de jogador. 

Exemplo: O jogador Laranja 

executa a Ação do Lenhador e 

tem 4 espaços vazios ao lado do 

símbolo de Madeira. Ele recebe 4 

Madeira. Então ele leva 4 

Marcadores de Jogador da sua 

reserva e coloca-os no Edifício do 

Lenhador. 

6.2.2.2 Os Edifícios de Processamento e suas Ações 
Estes edifícios permitem-lhe converter seus próprios Bens em Bens diferentes e mais avançados. Para fazer isso, mova seus Bens 
ao longo de uma seta de um Edifício para outro, no qual você colocou um Trabalhador. Você pode processar de 1 a 3 Bens neste 
caminho. Os outros jogadores podem, como mencionado anteriormente, processar UM BEM ao longo da mesma seta. Você vai 
ganhar 1 Favor para cada outro jogador que processar um Bom dessa maneira. 

Exemplo: O jogador Azul tem 4 

Algodão e aloca seu Trabalhador no 

Edifício da Fábrica de Tecido. Ele 

quer processar um total de 3 Algodão 

em Tecido. Então ele pega 3 Algodão 

e move-os ao longo da seta para 

dentro o Edifício do Tecido, onde eles 

serão processados em Tecido. O 

jogador Magenta o segue e move 1 de 

seus marcadores de algodão para o 

Edifício de Tecido, que dá ao jogador 

Azul 1 Favor. 

16 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.0 o jogo 

 acoes secundarias 
Existem três tipos de Ações Secundárias que você pode realizar no seu turno. São: "Óleo e Curry", “Favores” e “Artigos de Luxo”. 
Você pode fazer a qualquer momento durante o seu turno e não contam como ação obrigatória. 

1.  Ações de Óleo e Curry 
No seu turno, você pode pagar 1 Óleo OU 1 
Curry para levantar um dos seus trabalhadores, 
ou pode gastar 1 Óleo E 1 Curry para levantar 3 
trabalhadores. 
Dica: será mais útil no início da Fase de 
Meditação. 

2. Ações de Favor 
Seu tabuleiro de jogador contém espaços de Ações de Favor. 
  

Você pode executar cada Ação de Favor, uma vez, a qualquer 
momento durante o seu turno. Pode, ainda, realizar as Ações de 
Favor no meio da execução de outras ações. 
 

Observe que algumas Ações de Favor exigem que você gaste 
todos Marcadores de Favor, enquanto outras exigem que você 
possua mais Marcadores de Favor do que você deve gastar. 
 

Quando você executa uma Ação de Favor, coloque 1 de seus 
Marcadores de jogador no espaço da Ação para se lembrar que  o 
usou este turno. No final do seu turno, retorne todos marcadores 
alocados em Ações de Favor de volta a sua reserva.  
 

Cada jogador começa o jogo com 3 Ações de Favor disponíveis: 

Pague 2 Favores para receber 1  
Arenito, Madeira, Açafrão  

ou Algodão. 

Pague 3 Favores para  
Processar 1 Bem. 

Tendo 4 favores, pague 3 em troca de 
mover o marcador de influência um degrau 

para cima na Trilha de Influência de uma 
Guilda de sua escolha. 

Mais tarde no jogo, quando os marcadores Influência subirem os degraus da Trilha de 
Influência da Guilda, você poderá de ganhar Ações de Favor adicionais. Quando chegar ao 3º / 
6º degrau de qualquer Trilha de Influência da Guilda, você pode receber 1/2 Marcadores de 
Favor, ou optar por pegar um dos três Tiles de Ação de Favor disponíveis (se você pegar o Tile, 
lembre-se de substituí-lo por outro da pilha de compras). Você pode ter até três Tiles de Ação 
de Favor adicionais em seu tabuleiro. Se você receber um quarto favor, poderá escolher qual 
Tile descartar. Embaralhe o Tile descartado de volta na pilha de compras. 

3. Ações de Bens de Luxo 
Cada um dos 4 Bens de luxo permite que execute uma ação especial. Você pode gastar apenas UM de cada um esses 
Bens durante o seu turno. Para indicar isso, mova o Bem para o local apropriado. No final do seu turno, retorne os 
marcadores a sua reserva. 

Estátua: Depois da Fase de Ação e 
antes da Fase de Pedido, realize uma 
ação principal adicional. 
 
 
 
 
 
Livro: Levante 3 de seus Trabalhadores 
que estão deitados e receba 1 Favor. 

Pintura: Mova seu marcador de 
Influência 1 degrau para cima em 2 
Trilhas de Influência de Guilda da sua 
escolha. 
 
 
 
 
Roupas: Receba Rúpias na quantidade 
atual do Valor de Bens de Roupas. 
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 6.3 fase de PEDIDOS (OPCIONAL) 
Agora você pode entregar Bens para: 
 

- servir ao Imperador Akbar, OU 
 

- cumprir, exatamente, 1 Pedido de qualquer trilha de Ordens da Guilda. 

6.3.1 Servindo ao Imperador Akbar 

Entregue exatamente UM Bem ao imperador Akbar. Observe 
que você só pode entregar Bens que o Imperador ainda não 
tenha sido servido. Pegue um dos seus Marcadores de 
Jogador do Edifício apropriado e coloque-o na tigela 
correspondente o símbolo do Bem no topo do tabuleiro 
Imperial. No final do jogo, você receberá Rúpias de acordo 
com quantos Bens você entregou ao Imperador (ver “8.0: 
Final Pontuação"). 

6.3.2 Cumprindo um Pedido 

Os Pedidos são separados por Guildas que são 
identificadas por símbolos em cada coluna. Cada 
Pedido consiste em 2 Bens, e o número de 
Pedidos disponíveis é determinado pelos 
Marcadores de Limites de Pedidos; cada coluna 
só pode conter o número de  marcadores de 
jogadores determinado por este limite. 

Você só pode entregar 
um Pedido marcado 
por um Marcador de 
Pedido da Guilda. 

Para cumprir um Pedido você tem que ter avançado ao longo 
da Trilha de Influência da Guilda apropriada; seu marcador de 
Influência deve ter movido ao menos um passo. 
 

Para cumprir um Pedido, você deve possuir todos os Bens 
necessários. Retorne os marcadores dos seus Edifícios de volta 
para a sua reserva. (NOTA: Se você usar o “Sailor” para cumprir 
um Pedido, você deve fazer as duas entregas de uma só vez). 

Coloque um dos seus 
marcadores de Jogador 
no Pedido preenchido e 
mova o Marcador de 
Pedido da Guilda para o 
próximo espaço livre. Se 
o Marcador de Pedido 
da Guilda estava na 
última linha, comece de 
novo no topo. 

Então, verifique a posição do seu Marcador de influência: 
- Se o seu marcador é o mais alto (ou está empatado nessa 
posição) na Trilha de Influência desta Guilda, você recebe 
Rúpias conforme observado à esquerda da pista. 
 

- Em qualquer outro caso, receba o valor indicado de Rúpias, 
menos um (isto é, "x-1"). Então, mova seu Marcador de 
Influência até um passo na Trilha da Guilda apropriada. 
 

Se todos os pedidos de uma Guilda já foram atendidos, 
coloque o token do Pedido nessa coluna. Isso desencadeia o 
fim de o jogo (veja “8.0: Final Scoring”). 
 

Exemplo: o jogador Laranja quer cumprir o atual Pedido da 

Guilda dos Comerciantes. Ele não pode cumprir o Pedido 

dos Artesãos porque ainda não subiu um passo na Trilha 

dessa Guilda, e  não pode cumprir a dos Sábios porque essa 

Trilha atingiu o Limite de Pedidos de 3. O jogador retira 

um de cada um dos seus Marcadores de Óleo e de Tintura 

do tabuleiro de jogo, colocando um deles no local ocupado 

pelo marcador de Pedido da Guilda. O marcador de Pedido 

da Guilda agora é movido um passo para baixo, indicando 

um novo Pedido de 1 Madeira e 1 Estátua. O jogador recebe 

2 Rupias (3-1, porque o jogador Laranja não está na 

liderança nesta trilha), e então move seu marcador de 

influência para cima, um passo. 
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7.0s notaveis 

No início do jogo, os Notáveis são colocados ao longo do rio. Estes Notáveis exigem certos Bens, oferecendo 
Contratos vantajosos em troca. Além disso, também te recompensarão com Rúpias toda vez que você 
entregar Bens a eles, e também vão aumentar a sua influência entre as diferentes Guildas. Para entregar Bens 
encomendados, você pode usar a ação “Sailor” (Marinheiro - ver página 14), ou a Ação de Meditação “Deliver a 
Good”. 
 
No início do jogo, você só pode entregar Bens aos Notáveis até a posição do Barco. No momento que 2 
Contratos de Notáveis Nível I forem cumpridos, o Barco se move para o próximo píer no rio, permitindo 
entregas a Notáveis de Nível II. Esse processo continua até que o barco chegue ao último píer. Quando isso 
acontecer, desencadeiará o fim do jogo (veja “8.0: Pontuação final” na página 21). 

7.1 o rio 

O barco desce o rio de píer em píer, enquanto os Notáveis vão saindo do rio. Entre dois piers, o tabuleiro mostra o número de Notáveis que 
precisam ter seus Contratos preenchidos para mover o Barco de um Píer para outro mais abaixo no rio. Sempre que o barco se move para 
um novo pier, ele irá desencadear um evento. Entre determinados Piers, novos Marcadores de Limite de Pedidos serão retirados do Rio e 
colocado no Tabuleiro do Imperador. 
 

1º Pier: ponto de partida do barco. Uma vez que o Contrato de Notável de Nível I tiver sido cumprido, o Barco se moverá 
para o 2º Pier. 

 
2º Pier: o edifício com o construtor é construído. Remova o Tile Em construção e mova o Construtor com o dado, como de 
costume. Depois que o 1 contrato de Notável Nível II for cumprido, o barco se moverá para o 3º Pier. 

 
3º Pier: o Mercador se move (rolando o dado, como descrito anteriormente). Cada jogador recebe 1 Favor por Algodão 
que possuir (máximo de 3). O Marcador de Limite de Pedidos com o número “4” é colocado no Tabuleiro. Uma vez que 
exatamente 2 Contratos de Notáveis do nível II tenham sido cumpridos, o Barco se move para o 4º Píer. 
 

4º Pier: todos os tokens de Preço são removidos do tabuleiro e voltam ao Comerciante. Todos os jogadores recebem 1 
Favor. O Marcador de Limite de Pedidos com o "5" é colocado no Tabuleiro do Imperador. Depois que 1 Contrato de 
Notável de nível III for cumprido, o barco se move para o 5º pier. 
 

5º Pier: cada jogador recebe um Bem de valor 1/2/3 dependendo da quantidade de Algodão que possuir (0/1 /2+). O 
Marcador de Limite de Pedido com o número "6" é colocado no Tabuleiro do Imperador. Uma vez que 1 Contrato de 
Notável Nível-IV for cumprido, o barco se move para o 6º pier. 
 

6º Pier: vender Roupas com a ação de Bens de Luxo produz +1 Rupia. O final do jogo é desencadeado (veja “8.0: 
Pontuação Final” na página 21). 
 

Nota: O movimento do barco acontece imediatamente após o número indicado de contratos de Notáveis ser cumprido. Todos os efeitos 
ligados a esse movimento acontecem antes do jogador continuar com o seu turno (o jogo pára temporariamente). 

7.2 entrega e recompensa 

Se você entregar um Bem a um Notável, leve o respectivo 
Marcador de Jogador do Edifício e coloque o no Bem ordenado 
mostrado no Notável. Então receba imediatamente Rúpias iguais 
ao número total de Marcadores do Jogador nesse Notável. 
 
Você pode ainda entregar outro Bem, pegue sua(s) Rupia(s) e 
assim por diante. As Rúpias serão pagas separadamente após cada 
entrega diferentemente de uma entrega dupla. Isso significa que 
se você entregar completamente a um Notável 2 Bens, você 
receberá 3 Rupias (1 + 2); se você entregar completamente a um 
Notável 3 Bens, você receberá 6 rúpias (1 + 2 + 3)! 
 

Exemplo: na sua vez, o jogador Amarelo entrega 1 Óleo 

ao Cozinheiro e recebe 1 Rúpia. Então é a vez do jogador 

Azul: ele entrega 1 Madeira e recebe 2 Rúpias. Se o 

Amarelo tivesse entregado ambos os bens, teria recebido 

3 Rupias em vez disso (1 + 2, para um total de 3). 
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7.0s notaveis 

7.3 regra especial: entrega 
dupla 

7.4 cumprindo e avaliando 

Quando você executar a ação “Sailor” (Marinheiro), você pode 
entregar um dos Bens encomendados duas vezes (isso não é 
permitido com a Ação de Meditação (“Entregar um Bem”). 
Coloque seu primeiro Marcador sobre o Bem ordenado e leve sua 
recompensa como sempre. Em seguida, coloque o segundo 
marcador ao lado do primeiro. Para este marcador extra, você 
recebe apenas UMA Rúpia, mas isso conta na avaliação para 
determinar qual jogador ganhará o contrato do notável. 
 

Se todos os Bens Ordenados em um Notável forem entregues (2 
ou 3 diferentes tipos, dependendo do Notável), este Notável tem 
o Contrato considerado cumprido e é imediatamente avaliado. A 
jogada pausa e acontece o seguinte: o jogador que entregou o 
maior número de bens àquele notável pega a carta, vira para o 
lado do Contrato e coloca-o do lado do seu tabuleiro de jogador. 
Ele pode usar a habilidade especial imediatamente. Se houver 
empate, o jogador que entregou Bem(ns) superior(es) recebe o 
Notável. Ele também leva sua Marcadores de Jogador do Tile de 
volta a sua reserva.  
 

Todos os outros jogadores com Marcadores nesse Notável 
recebem seus Marcadores de volta, colocando-os como Favor em 
seus Tabuleiros de Jogador. Não recebem o contrato, mas são 
compensados com favores. 
 

Exemplo: o jogador Azul quer o “Mosaic Maker”, mas o 

jogador Magenta já entregou um Bem para isso, no topo da 

carta. O Azul usa uma entrega dupla com o Marinheiro e 

entrega 2 Cimento a este Notável. Recebe 2 Rúpias pelo 

primeiro Cimento entregue, mas apenas UMA para o 

segundo. O contrato do “Mosaic Maker” é cumprido e o Azul 

recebe o Notável. Azul pode agora pegar um dos Tiles de 

favores disponíveis, ou escolher qualquer Tile da pilha de 

compra, embaralhando-a depois. O Azul agora pode usar a 

habilidade do “Mosaic Maker” para receber 1/2 Favores por 

Turno, a um custo de 1/3 MPs. 

7.5 aumentando a influencia 
Depois de ter concluído todas as entregas que desejou fazer, você pode aumentar sua influência no Tabuleiro do Imperador: para cada 
Notável a quem você forneceu pelo menos 1 Bem neste turno, pode mover seu Marcador de Influência um passo para cima na Trilha de 
Influência correspondente. 
 
Nota: Assim que qualquer um dos seus Marcadores de Influência tiver alcançado o espaço com Bônus de Favor, você imediatamente 
recebe um dos três disponíveis. 
Favorecer as telhas OU a quantidade indicada de Favor.). 

Exemplo: o jogador Amarelo realiza a Ação 

“Sailor” (Marinheiro) e entrega 1 Tijolo a 

Mullah (recebe 1 Rúpia) e 1 Tábua a 

Jagirdar (1) (recebe 3 Rúpias, pois o jogador 

Magenta tinha feito uma Entrega Dupla 

antes). O Contrato de Jagirdar é cumprido e 

avaliado. Como Magenta tem mais 

Marcadores, o contrato vai para ele (2). 

Então, o primeiro Contrato Nível II é 

cumprido e o barco avança do 2º ao 3º pier 

(3), que desencadeia o evento: os 

movimentos do comerciante (com o dado). 

Todos os jogadores recebem 1 Favor por 

Algodão que possuírem (máximo de 3). O 

Amarelo por ter entregado a Mullah (Guilda 

dos Sábios) e a Jagirdar (Guilda dos 

Mercadores), sobe um passo na Trilha de 

Influência das duas Guildas (4). Tendo 

atingido o 3º passo da Trilha de Influência 

da Guilda dos Comerciantes, pode agora 

escolher entre: ou 1 Favor ou 1 Tile novo de 

Favor (5). Escolhe o último e coloca o Tile 

no seu tabuleiro de jogador (6). 
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7.0s notaveis 

7.6 HABILIDADES DOS NOTAVEIS 
Quando você recebe um Notável, pode usar suas habilidades especiais. Há efeitos duradouros e efeitos imediatos; alguns dos benefícios 
mais comuns que você recebe dos Contratos dos Notáveis incluem: 
 

Rúpias: são recebidas quando certas condições são cumpridas ou no final do jogo. 
 
 

Entregas Generosas: toda vez que entregar um Bem (a um Notável, ou em algum lugar no Tabuleiro do Imperador), 
você recebe uma ou duas Rúpias extras da reserva. 
 
Uma vez por turno: você pode usar esses efeitos apenas uma vez durante o seu turno. Dica: gire o Notável 90° quando 
usar a habilidade dele/dela e lembrar de que você já o usou neste turno. 
 

Uma vez por jogo: esses efeitos são executados uma vez, imediatamente após o recebimento do Notável. Para uma 
explicação mais detalhada desses efeitos, veja “Apêndice I: Os Notáveis e seus Contratos” na próxima página. 
 

8.0 pontuacao final (fim do jogo) 

O final do jogo é desencadeado sempre que: 

- Um Contrato de Notável Nível IV é cumprido, OU 

- O Marcador de Influência do Jogador atinge o degrau mais alto de uma Trilha de influência OU 

- Uma coluna de Pedidos da Guilda é preenchida com marcadores de 6 Jogadores. 

Quando uma dessas três condições for atendida, termine a rodada atual. Todo mundo joga mais uma vez depois disso. Os jogadores 
contam então suas Rúpias, começando com o que eles coletaram durante o curso do jogo e ainda recebendo Rúpias adicionais para: 

- Cada Notável marcado com o símbolo “Fim do Jogo”, os jogadores recebem Rúpias de acordo com o Contrato (ver Apêndice I: Os 
Notáveis e seus Contratos ”na página 22). 

- Cada uma das três Trilhas de Influência será pontuada: o jogador no degrau mais alto de cada trilha de Influência recebe 2 Rúpias para 
cada um dos Marcadores de Jogador na coluna correspondente. Todos os jogadores na segunda posição nas Trilhas de Influência recebem 
1 Rúpia por marcador. No caso de os jogadores estarem empatados na posição mais alta de uma pista, cada um recebe 1 Rúpia por 
marcador; os jogadores em segundo lugar não recebem nada. 

- Cada jogador cujo Marcador de Meditação alcançou o último espaço da Trilha de Meditação recebe 5 Rúpias. 

- Cada jogador recebe 1 Rúpia para cada um dos seus Tiles de Cobertura  removidos. 

- Cada jogador recebe 1/3/5 / + 3 Rúpias por ter entregado 1/2/3 / + 1 Bens para o Imperador Akbar. 

Os jogadores agora somam suas Rúpias. O jogador com a maior quantidade total de Rúpias é o vencedor do jogo. 

Em caso de empate, os jogadores empatados contam os valores de seus Bens e Favor restantes (cada Favor conta como um Bem de valor 
1). O jogador com o maior valor de Bens ganha. Se ainda houver empate depois disso, a vitória é compartilhada. 
 

Exemplo de uma pontuação final:  

1. O jogador de Laranja possui 36 Rúpias em moedas. 

2. Recebe Rúpias de seus 2 Notáveis com o símbolo "Fim de Jogo":  

         - 4 Rúpias de Subadar (cumpriu 4 pedidos)  

          - 4 Rúpias de Grand Imam: tem 2 Contratos de Sábios (incluindo o 
do Grand Imam) e cumpriu 2 Pedidos de Sábios. 

3. Das Trilhas de Influência da Guilda, recebe:  

          - 4 Rúpias pela Guilda dos Mercadores (é o 1º na trilha e 
completou 2 Pedidos)  

          - 2 Rúpias pela Guilda de Sábios (é o 2º na pista e completou 2 
Pedidos). 

4. Removeu 5 Tiles de Cobertura (+5 Rúpias). 

5. Entregou 5 Bens ao Imperador Akbar (+11 Rúpias (5 + 3 + 3)) 

Então a pontuação final é: 36 + 4 + 4 + 4 + 2 + 5 + 11 = 66 Rúpias. 
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apendice 

1. os notáveis e seus contratos 

Nota: toda vez que é mencionado que você recebe um bônus quando você “entrega” um Bem, ele se refere a entregar um Bem para um 
Notável, uma Ordem, Akbar ou o “French Trader” (Comerciante Francês). 

NÍVEL 1 

1. Portuguese Trader (Comerciante Português) 
O contato entre a Europa Ocidental e o Império Mughal começou no início do século XVII. Os Portugueses, 
Ingleses, Franceses e Holandeses foram os únicos a negociar com os Mughals.  
Durante a ação do "Sailor" (Marinheiro) você pode gastar mais de 1 Bem para aumentar a quantidade de Bens que 
pode entregar, mas em um valor total máximo de 4 Bens (por exemplo: você poderia gastar 2 madeira e 2 açafrão 
para Entregar 5 Mercadorias: 1 Bem grátis+ 4 “pagas”. 
Você recebe 1 Rúpia toda vez que entregar um Tecido. 
 

2. Sufi 
Figura mística islâmica, praticante do Sufismo. 
Imediatamente mova o Marcador de Meditação uma vez na Trilha de meditação gratuitamente. 
Você recebe 1 Rúpia cada vez que entregar Curry. 
 
 
 

 
3. Takshaka 
Pedreiro Tradicional. 
Toda vez que você constrói um Edifício (sem usar o Construtor), você recebe um valor de Construção +1 e recebe 1 
Rúpia. 
 
 
 
 

4. Mahout 
Os elefantes eram uma parte essencial da cultura indiana. Eles foram usados para comércio, transporte e 
até mesmo finalidades militares. Um Mahout é um cavaleiro, treinador ou guardião de elefantes. 
Cada vez que você produzir Arenito ou Madeira, você produz 1 Bem adicional do mesmo tipo. 
 
 
 
 

5. Khatib 
No Islã, um khatib é uma pessoa que faz o sermão (literalmente “narração”) durante as orações da sexta -
feira e do Eid. 
Toda vez que você produz Algodão ou Cúrcuma, produz 1 Bem adicional do mesmo tipo. 
 
 
 

 
6. French Trader (Comerciante Francês) 
O contato entre a Europa Ocidental e o Império Mogol começou no início do século XVII. O Português, 
Inglês, Francês e Holandês foram os únicos a negociar com os Mughals (Nota: historicamente, o francês só 
começou a negociar com os Mughals após a morte de Akbar em 1605). 
Uma vez durante o seu turno, pode colocar 1 Bem de Valor 1, 2 ou 3 nesta carta. Quando o comerciante francês tiver 
três Marcadores de Jogador, recebe imediatamente 5Rúpias e coloca os Marcadores de volta em sua reserva. Não se 
esqueça de que pode receber uma ou mais Rúpias extras se entregar bens ao “French Trader” em combinação com 
alguns outros notáveis (por exemplo, receber +1 Rúpia por Tecido com o “Portuguese Trader”). 
 
 

7. Tintureiro 
Características distintas dos tecidos indianos incluem o uso com temas decorativos, bem como o uso de 
corante de ganança o que fornece uma tonalidade vermelha vibrante. 
Toda vez que você produzir Bens, pode trocar 2 desses Bens por 1 Bem da mesma cor com valor 2. 
Você recebe 1 Rúpia toda vez que entrega o Corante. 
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apendice 

NÍVEL 2 

8. Cook 
A culinária Mughlai consiste em pratos desenvolvidos nos centros do Império Mughal. Esta cozinha é 
fortemente influenciada por aqueles da Ásia Central, a região de onde os Mughals Turco-Mongóis se 
originaram. A culinária Mughlai, por sua vez, influenciou fortemente as cozinhas regionais da moderna Índia, 
Paquistão e Bangladesh. 
Nesta carta, você pode alocar até 2 de seus trabalhadores em pé que foram "expulsos" (não trabalhadores deitados). 
Na Fase de Meditação, pode levar um ou ambos os Trabalhadores de volta a sua reserva de Trabalhadores para gerar 
MPs (como se você tivesse os deitados). 
Você recebe 1 Rúpia toda vez que entrega um Óleo. 
 
 

9. Muezzin 
O muezim é uma pessoa escolhida na mesquita que lidera a chamada (adhan) para o serviço de sexta-feira e as 
cinco orações diárias. 
Toda vez que você gerar pelo menos 1 MP na Fase de Meditação, receberá um MP adicional. 
 
 
 
 

10. Jagirdar 
Um Jagir era uma espécie de concessor de terras feudais. Em troca do uso da terra, o vassalo (jagirdar) tinha 
que se certificar contribuições, seja na forma de pagamento de impostos ou de serviço militar. 
• Se outro jogador executar a ação “Sailor” (Marinheiro), você também pode entregar 1 Bem a um Notável. Se você 
fizer isso, o jogador ativo recebe 1 Favor; você entrega seu Bem depois que o jogador ativo termina sua entrega OU 
• Se você realizar a ação “Sailor” (Marinheiro) poderá entregar um Bem extra sem nenhum custo. 
 
 

11. Califa 
Uma pessoa considerada um sucessor religioso do profeta Maomé e um líder de todo a comunidade o 
muçulmana. 
Uma vez por turno, você pode gastar 1 Algodão para colocar um Trabalhador que estiver deitado, em pé.  
 

 
 

12. Calígrafo 
A caligrafia islâmica é a prática artística da escrita a mão e a caligrafia, baseada no alfabeto das terras que 
compartilham uma herança cultural islâmica comum. Inclui a caligrafia árabe, otomana e persa. É conhecido 
em árabe como khatt Islami, que significa linha islâmica, design ou construção. 
Para usar o PEON, você precisa pagar apenas 1 Rúpia (em vez de 2). 
Você recebe 1 Rúpia toda vez que entrega Papel. 
 
 

13. Mullah 
Às vezes, o termo é aplicado a um homem ou a uma mulher muçulmana educados em teologia islâmica e lei 
sagrada.  
Uma vez durante seu turno ao realizar uma ação Favor, você pode pagar um Favor a menos do que o requerido, mas 
ainda deve ter a quantidade necessária de Favor. Nunca pode usar este efeito para reduzir o favor de você tem que 
gastar para zero. 
Você recebe 1 Rúpia cada vez que entrega um Tijolo. 
 

14. English Inglês (Comerciante Ingês) 
O contato entre a Europa Ocidental e o Império Mughal começou no início do século XVII. Os Portugueses, 
Ingleses, Franceses e Holandeses foram os únicos a negociar com os Mughals. 
Uma vez por turno, você pode trocar um Bem por outro do mesmo valor. 
 
 
 
 

15. Mosaic Maker 
Mosaicos e decorações embutidas foram amplamente utilizados nos edifícios de Mughal. No tempo de Akbar, 
os mosaicos eram feitos de pequenas tesselas que eram combinadas com padrões geométricos persas. 
Imediatamente pegue um tile Favor de sua escolha da pilha de compras ou nas três viradas para cima. Embaralhe a pilha 
depois para formar uma nova pilha de sorteio. 
Uma vez por turno, você pode gastar 1/3 de MP para receber 1/2 Favor. 
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apendice 

16. Mujtahida 
Um mujtahid é um indivíduo qualificado para exercer o exercício ijtihad (raciocínio jurídico) na avaliação da lei 
islâmica. O equivalente feminino é um mujtahida. Em geral, os mujtahids devem ter um conhecimento 
extensivo do Árabe, o Alcorão, a Sunnah e a teoria jurídica (Usul al-fiqh). 
Imediatamente construa o Edifício mais próximo ao canto superior esquerdo, sem custo, seguindo as regras de 
construção de Edifício (consulte “Arquiteto” na página 13). 
Você recebe 2 Rúpias cada vez que entregar uma Estátua. 
 
 

17. Dutch Trader (Comerciante Holandês) 
O contato entre a Europa Ocidental e o Império Mughal começou no início do século XVII. Os Portugueses, 
Ingleses, Franceses e Holandeses foram os únicos a negociar com os Mughals. 
Durante a pontuação final, você recebe 1 Rúpias por ter cumprido pelo menos um Pedido de uma única Guilda. Se tiver 
cumprido Pedidos de 2 Guildas, receberá 3 Rúpias. Se cumpriu Pedidos de todas as 3 Guildas, receberá 6 Rúpias. 
Você recebe 2 Rúpias cada vez que entregar Roupas. 
 
 

 

18. Pintor 
Os Mughals desenvolveram um estilo particular de pintura, geralmente confinado a miniaturas em livros de 
ilustrações ou como trabalhos únicos a serem mantidos em álbuns. Este estilo surgiu da pintura Persa em 
miniaturas, com Influências hindus, jainistas e budistas. 
Imediatamente levante 3 Trabalhadores (posição vertical) e suba um degrau em qualquer Trilha de Influência da Guilda. 
Você recebe 2 Rúpias cada vez que entregar uma Pintura. 
 
 

 

19. Subadar 
‘Subadar’ era um título que designava o governador de uma Subah (província) durante a era de Mughal. Essas 
pessoas também eram conhecidas como "Sahib i Subah" ou "Nazim". A palavra "subadar" é de origem persa. 
Durante a pontuação final, você recebe 1 Rúpia para cada Pedido de Guilda que você cumpriu. 
Você recebe 2 Rúpias cada vez que entregar um Livro. 
 
 
 

 

20. Sadr us-Sudur 
O Sadr us-Sudur era o principal conselheiro religioso do imperador e era encarregado de distribuir fins 
religiosos, educacionais e beneficentes. Como chefe de justiça do império, sua autoridade judicial era a 
segunda, atrás apenas do imperador. 
Entregue imediatamente um Bem para Akbar em um espaço disponível com o mesmo valor que o Bem entregue (por 
exemplo: você pode colocar um Marcador do Bem Papel no espaço de oferta de um Curry). 
Durante a pontuação final, você recebe 1 Rúpia para cada um dos seus Marcadores entregues ao Akbar. 
 
 

 
 
 

21. Grande Mufti 
O Grande Mufti é o mais alto oficial de direito religioso em um país muçulmano sunita ou ibadiano. 
Imediatamente receba 3 Favores. 
Durante a pontuação final, você recebe 3 Rúpias para cada conjunto de todos os 3 símbolos da Guilda que você possui/ 
ocupa (em Pedidos e/ou Notáveis). 
 
 

 
                                    22. / 23. / 24. Grande Imam / Artista do Tribunal / Dewan 

                                    O Grande Imam é um prestigiado título religioso sunita. O Artista da Corte refere-se aos  
                                       muitos artistas que Akbar atraiu a sua corte de toda a Pérsia e Ásia Central, inspirado por  
                                    sua pai, Humayun, que acreditava que os artistas "eram o prazer de todo o mundo". O  
                                    Dewan servia como chefe de receita de uma província. 
                                    Imediatamente receba 3 Favores. 
                                    Durante a pontuação final, você recebe 1 Rúpia para cada Notável e Pedido que você tem/ocupa   
                                    com o símbolo da Guilda apropriada (incluindo os próprios Grande Imam, Artista da Corte ou  
                                    Dewan). 
 

NÍVEL 4 
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i1. Tiles de bonus de construcao 

NÍVEL 2 

NÍVEL 4 

NÍVEL 3 

Mova um degrau para cima da Trilha de 
Influência da Guilda dos Artesãos. 

Receba 3 Rúpias. 

 

 

 

 

Mova um degrau para cima da Trilha de 
Influência da Guilda dos Mercadores. 

Receba 3 Rúpias. 
 
 

Remova um Tile de Cobertura e coloque ao 
lado do seu Tabuleiro de Jogador. 

Receba 2 Rúpias. 

 

 

 

 

Receba 1 Favor. 

Receba 3 Rúpias. 
 
 

Mova um degrau para cima da Trilha de 
Influência da Guilda dos Artesãos. 

Receba 4 Rúpias. 

 

 

 

 

Mova um degrau para cima da Trilha de 
Influência da Guilda dos Sábios. 

Receba 4 Rúpias. 
 
 

Receba 1 Favor. 

Receba 4 Rúpias. 

 

 

 

 

 

Receba 5 Rúpias. 
 
 

Mova um degrau para cima da Trilha de 
Influência da Guilda dos Sábios. 

Receba 5 Rúpias. 

 

 

 

 

Mova um degrau para cima da Trilha de 
Influência da Guilda dos Mercadores. 

Receba 5 Rúpias. 
 
 

Receba 1 Favor. 

Receba 5 Rúpias. 

 

 

 

 

 

Receba 6 Rúpias. 
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apendice 

ii1. Tiles de favores 

Gaste 2 Favores e levante um dos seus 
Trabalhadores que estiverem deitados no 
Tabuleiro do Jogo. 

 

 

 

 
Tendo 2, gaste 1 Favor para receber +1MP 
(usado apenas na Fase de Meditação). 

 

 

 

 

 

Tendo 3, gaste 2 Favores para remover um 
Tile de Cobertura; coloque-o próximo ao seu 
Tabuleiro do Jogador. 

 

 

 

 
Tendo 4, gaste 2 Favores para entregar um 
Bem ao Imperador Akbar ou completar uma 
Pedido de qualquer Guilda. 

 

 

 
 

 

Tendo 3, gaste 2 Favores para mover 
qualquer Token de Preço (você deve estar 
realizando uma Ação de Comércio). 

 

 

 

 
Tendo 4, gaste 3 Favores para receber 1 Bem 
de Valor 2. 

 

 

  

 

 

Tendo 3, gaste 2 Favores para processar 1 
Bem de Valor 1 para um Bem de Valor 2. 

 

 

 

 

 
 
 

Gaste 2 Favores para processar um Bem 
adicional. Esta Ação de Favor tem que ser 
combinada com outra Ação de 
Processamento (Ação de Meditação, Ação de 
Favor, Edifícios de Processamento; e 
também quando processando junto com 
outro jogador). 

 
Tendo 3, gaste 2 Favores para vender 1 Bem 
pelo seu valor em Rúpias.  

 

 

 

 

 
Tendo 4, gaste 2 Favores para entregar 1 Bem 
a um Notável disponível. 

 

 

 

 
 

Tendo 2, gaste 1 Favor para mover seus 
Fazendeiros 2x (ou 1 Fazendeiro 2x ou 2 
Fazendeiros 1x).  

 

 

 
 

 

Gaste 2 Favores para trocar 1 Bem por outro 
Bem do mesmo valor.  

 

 

 

 

 

Gaste 4 Favores para avançar um degrau com 
seu Marcador de Meditação de graça. 

 

 

  

 

 
Gaste 3 Favores para usar o PEON de graça 
(só pode-se usar na Fase de Ação). 
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apendice 

iv. mudancas para o jogo de 2 e 3 jogadores 

1. Coloque 1 Notável a menos por nível em cada seção do rio. Você só 
colocará 10 notáveis. E a distribuição da guilda deve ser 4/3/3. 

2. Para jogos com 2/3 jogadores, coloque 4/2 marcadores neutros aleatórios 
(use componentes de uma cor de jogador inativo) na Seção do Conselho do  
Emperor Akbar do Tabuleiro do Imperador.  

    • Para 2 jogadores, role o dado duas vezes para cada um dos lados da 
esquerda e da direita e cubra os Bens indicados pelos números. Se um dos 
produtos já estiver sido coberto, não role de novo: é aceitável que menos de 
4 Bens sejam cobertos. 

    • Para 3 jogadores, jogue o dado duas vezes: para o 1º número rolado, 
cubra um dos 6 Bens à esquerda. Para o segundo número, cubra um dos 
outras 6 Bens à direita. 

3. Para jogos com 2/3 jogadores, coloque 6/3 Bens neutros nas Colunas de 
ordens da Guilda do tabuleiro do Imperador: 

    • Para 2 jogadores, role o dado duas vezes para cada coluna de Pedido da 
Guilda e cubra os Pedidos correspondentes. Se algum número rolado já está 
coberto, role novamente quantas vezes for necessário até outro pedido 
possa ser coberto. 

• Para 3 jogadores, role o dado uma vez para cada coluna de Pedido da  
Guilda. Após a 1º rolada, cubra o respectivo Pedido da 1ª Coluna de Pedidos 
da Guilda. Após o 2º rolada, cubra um Pedido da 2º Coluna de Pedidos da 
Guilda, e assim por diante. 
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sumario 

Turno do jogo: 

Regras facilmente esquecidas: 

Como ganhar favores: 

Como ganhar rupias: 
Fase de Meditação (opcional) 

Fase dos Pedidos (opcional) 

Fase de Ação (obrigatória) 

1. Gerar Pontos de Meditação (MPs): Para o primeiro 
Trabalhador deitado, receba MPs conforme indicado pelo seu 
Marcador de Meditação. O próximo trabalhador que você 
deitar irá gerar MP como indicado pelo espaço precedente e 
assim por diante. Um Trabalhador sempre gerará um mínimo 
de 1 MP. 

2. Ações de Meditação: Use todos os MPs gerados para Ações 
disponíveis. 

3. Mova o Marcador de Meditação para a última Ação de 
Meditação usada (“Move a Farmer” nunca fica bloqueada). 

 

Aloque um dos seus Trabalhadores da reserva em um espaço 
de ação: os personagens principais (no topo do tabuleiro), os 
Edifícios de Produção ou Edifícios de Processamento. 

1. Se o espaço de ação for ocupado por um Trabalhador: 

     I. Se for um Trabalhador deitado de outro jogador, expulse-
o e devolva-o ao seu dono. Então execute a ação do espaço. 

     II. Se for o Trabalhador em pé de outro jogador, expulse-o e 
devolva-o ao seu dono; aquele jogador recebe 1 Favor (ou 2, se 
esse jogador tiver alcançado o 4º degrau da sua Trilha de 
meditação. Então execute a ação desse espaço. 

     III. Se for o seu próprio trabalhador, você DEVE pagar 2 
Rúpias para executar a ação. Coloque o Trabalhador que já 
está presente em pé; você não ganha favor com isto. Em 
seguida, execute a ação desse espaço.  

2. Se o espaço de ação estiver ocupado pelo Mercador: Ganhe 
2 Favores depois de executar a ação. Depois, role o dado e 
mova-o. Coloque 1 Rúpia em cada prédio construído pelo qual 
ele passa. 

3. Se o espaço de ação estiver ocupado pelo Construtor: 
Construa um Edifício sem custo material (e sem bônus de 
construção). Depois disso, role o dado e mova o Construtor 
(sobre edifícios não construídos). 
 

 

 

 

1. Servir Imperador Akbar: Entregue 1 Bem para Akbar, OU 

2. Cumprir uma Ordem: entregar 2 Bens para cumprir um único 
Pedido marcado em uma das três Guildas. Verifique sua 
posição na Trilha de Influência da Guilda. Se você for: 

     A. 1º na Trilha: receba Rúpias 

     B. Não primeiro: receba Rúpias -1 e avance 1 degrau 

No seu turno você também pode executar três tipos de 

Ações secundárias: 

1. Ações de Óleo e Curry: pague Óleo e/ou Curry para levantar 
Trabalhadores deitados. 

2. Ações de Favor: gaste Favores para ganhar bônus. 

3. Ações de Bens de Luxo: gaste produtos de Luxo para 
executar ações especiais. 
 

• Entregar aos Notáveis: Receba 1 Rúpia por Marcador no Notável 
por entrega (em entrega dupla, o 2º  Bem sempre paga 1 Rúpia). 

• Cumprir Pedidos: usando a ação “Sailor” (Marinheiro) ou durante 
a Fase de Pedidos. 

• Construir um Edifício: receba de 2 a 6 Rúpias dos Tiles de Bônus 
de Construção. 

• Execute a ação “Sailor” (Marinheiro): para cada entrega não 
utilizada, receba 1 Rúpia. 

• Aloque um Trabalhador em um Edifício com 1 ou mais Rúpias: 
Pegue todas as Rúpias naquele Edifício. 

• Realize a ação “Roupas” de Luxo: receba Rúpias na quantidade 
do valor de bens da roupa. 

• Use certas habilidades especiais dos Notáveis para obter Rúpias. 

• Na pontuação final você recebe Rúpias extras por: suas entregas 
a Akbar, sua posição na Trilha de Influência das Guildas, certos 
contratos de Notáveis, Tiles de Cobertura removidos e por alcançar 
o espaço final na Trilha de Meditação. 
 

 

• Se um dos seus Trabalhadores em pé for "expulso" de um espaço 
(1 Favor, ou 2 se você alcançou o quarto degrau da Trilha de 
Meditação). 

• Quando você visita o Mercador (2 favores). 

• Quando você sobe em uma das Trilhas das Guildas e alcança 
espaços específicos (1 ou 2 Favor). 

• Através de certos Tiles de Bônus de Construção. 

• Através de habilidades especiais de certos Notáveis, ou se você 
for o segundo no cumprimento de um Contrato de Notável (após o 
Contrato for cumprido). 

• Quando outros jogadores seguem sua Ação de Processamento (1 
por jogador que processa um Bem). 

• Realizando a ação do Livro (Bens de Luxo). 

• Através de certos eventos ao longo do rio. 

 
 

• Mova o Marcador de Meditação depois de realizar pelo menos 
um das 4 ações externas de Meditação. 

• Receba Rúpias após TODAS as Entregas para Notáveis. 

• Se você usar o “Arquiteto”, você pode escolher construir um 
Edifício OU pode subir 1 degrau em uma das três Trilhas das Guildas. 

• Para colocar os Trabalhadores em pé: use o “Curry”, ou execute a 
ação do Livro (Bens de Luxo). 

• Você pode usar Favor e/ou efeitos de Notáveis a qualquer 
momento durante o seu turno (mesmo no meio de uma ação). 

• Coloque 1 Rupia em cada Edifício que o Construtor passe. 

• Colocar um Trabalhador em um Edifício contendo o Construtor 
permite que o Edifício seja construído (e usado). 

• Mova o barco e acione o evento do Rio IMEDIATAMENTE depois 
que a quantidade necessária de Pedidos de Notáveis tiver sido 
realizada. 

• No final do seu turno, devolva todos os seus Marcadores em 
Ações de Favor e dos Tokens dos Bens de Luxo (ações) a sua 
reserva e vire o Notável utilizado. 
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