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1. Coloque o porto e a trilha de pontuação no centro da área de jogo, 
como mostrado na ilustração.

Preparação do Jogo

Importante: As cores das cartas e das peças de fachada não correspondem às cores dos 

jogadores. Cada jogador pode escolher peças de todas as cores ao construir sua fachada.

2. Empilhe ao alcance dos jogadores 
as peças de fachada separadas por cor 
e forma.

1 de cada de tamanho 2   e   tamanho 4

1 de cada de tamanho 2,  tamanho 3 , tamanho 4

3. Embaralhe as cartas de fachada e empilhe-as viradas para 
baixo no porto. Este é o baralho do jogo.

Depois, preencha as cartas em exposição virando as primeiras 7 
cartas e colocando-as (no sentido horário) em frente às 7 pontes. 
Estas são as cartas em exibição.
Coloque a Carta de Fim de Jogo virada para cima ao lado da 
trilha de pontuação.

4. Cada jogador escolhe uma cor de jogador e pega uma casa 
e um marcador de pontuação daquela cor. Os jogadores colo-
cam suas casas na sua frente e seu marcador no espaço inicial da 
sua cor no marcador de pontuação.

5. Pegue 1 peça de habilidade de cada tipo de por jogador e empilhe-as, sepa-
radas por tipo, ao lado da trilha de pontuação. As peças restantes voltam para a 
caixa.

Cada jogador pega uma peça de habilidade “Quaisquer cartas”
(imagem à direita) e a coloca ao lado de sua casa.

Carta de fachada rosa

Coluna

Grade de construção:
Composta de 45 
espaços:
9 linhas e
5 colunas

Brasão (4x)

Linha

Linha com 
brasão(3x)

Mostra as 4 peças de 
fachada disponíveis 
dessa cor (rosa, no 
caso).

Baralho do jogo

Carta de Fim 
de Jogo

4
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 No jogo de 2 ou 3 jogadores, 

devolva as seguintes peças para a caixa:

 No jogo de 2 jogadores, embaralhe a Carta de Fim de Jogo com as pri-

meira 9 cartas e depois coloque-as no fundo do baralho de jogo.

 No jogo de 3 jogadores, remova 2 cartas de cada cor (10 cartas no 

total) e retorne-as para caixa antes de embaralhar o baralho do jogo.
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Exemplo: O jogador pega as duas cartas roxas adja-
centes e as coloca em sua mão. 

Estas duas cartas 
exteriores não 
são adjacentes!

O jogador da vez, começando com o primeiro jogador, escolhe uma de duas possíveis ações 
e a realiza:

OU 

Depois de fazer uma ação, a vez passa para o próximo jogador em sentido horário. O jogo 
termina imediatamente assim que um jogador marcar 12 pontos ou quando a Carta de 
Fim de Jogo for revelada. 

O jogador pega duas cartas em exibição 
adjacentes e adiciona-as à sua mão.
Não é permitido pegar só uma carta.

Depois, o jogador reabastece as cartas em 
exibição.

Limite de cartas na mão

Os jogadores têm um limite máximo de 7 cartas na mão depois de pegar cartas.

Se ao pegar cartas ele ultrapassar o limite de 7, o jogador deve descartar imediata-
mente até ficar com 7 cartas.

Carta de Fim de Jogo

Quando o baralho de cartas terminar pela 
primeira vez, embaralhe a pilha de descarte 
e use-a como um novo baralho de cartas. 
Depois, embaralhe a Carta de Fim de Jogo 
com as 9 primeiras cartas do baralho e 
coloque-as, viradas para baixo, no fundo do 
baralho.

Cada peça de fachada tem 
3 aspectos:

• Forma
• Cor
• Número
de quadrados 
(tamanho)

Importante: As cores das cartas e das peças de fachada não correspondem às cores dos 

jogadores. Cada jogador pode escolher peças de todas as cores ao construir sua fachada.

A Partida 

A) Pegar Cartas

 A) Pegar cartas  B) Construir fachadas

Início do jogo

Começando com o primeiro jogador (recomendamos que o jogador mais velho comece), e 
seguindo no sentido horário, cada jogador pega sua mão inicial do baralho do jogo. Pegue 
o seguinte número de cartas dependendo do número de jogadores:

Mão inicial de cartas
1o Jogador 2o Jogador 3o Jogador 4o Jogador

Dois jogadores 2 3
Três jogadores 2 3 3
Quatro jogadores 2 3 3 4

Peça de fachada rosa (5 quadrados)

Quadrado
de janela

Quadrado
de tijolinho

Baralho do jogo

Cartas
em exposição

Espaço para 
descarte

Exemplo de fachada parcialmente 
construída durante o jogo:

 Pule este passo no jogo com 2 jogadores. 

O jogo termina quando o baralho terminar uma vez.

4
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Exemplo: A peça verde está colocada 
adjacente a outra peça verde nesta 
casa; portanto o jogador deve des-
cartar apenas 2 cartas em vez de 3.

Exemplo: A peça verde não está 
colocada adjacente a outra peça verde 
desta casa; portanto, o jogador deve 
descartar 3 cartas.

3 cartas rosas por uma 
peça rosa de tamanho 3

Adjacente à mesma cor: Não adjacente à mesma cor:

Esta peça foi colocada 
adjacente a outra peça, 
mas não em cima.

Esta peça foi colocada 
em cima de outra peça.

Esta peça foi colocada 
na última linha.

Esta peça foi colocada 
na última linha e em 
cima de outra peça.

Esta peça não foi 
colocada nem em cima 
de outra peça, nem na 
última linha.

B) Construir Fachadas

1. Escolha uma Peça de Fachada

2. Colocando a Peça de Fachada (Regras de Construção)

O jogador da vez descarta cartas da sua mão em troca de uma peça de fachada seguindo duas regras:

1. O número de cartas deve ser igual ao número de quadrados 
(tijolinho ou janela) da peça de fachada escolhida.

2. Todas as cartas descartadas devem ser da mesma cor da peça 
de fachada escolhida.

Se o jogador cumprir estas duas condições, ele pega a peça de 
fachada escolhida. Um jogador só pode pegar uma peça de 
fachada na vez dele.

Exceção:

Se um jogador colocar uma peça de fachada de tal modo a 
tocar ao menos um dos quadrados de uma peça da mesma 
cor colocada anteriormente, ele pode descartar menos cartas 
que o normal.

Uma peça é considerada colocada adjacente a outra peça se 
ao menos um quadrado daquela peça estiver adjacente a um 
quadrado de uma peça existente. 

O jogador troca cartas da mão por uma peça de fachada e a anexa à sua casa. Ele ganha pontos por linhas ou colunas completadas 
durante o seu turno.

1. Antes de colocar a peça, ela pode ser rotacionada em 
qualquer direção; no entanto, ela deve se encaixar na grade de 
construção.

2. Uma peça deve ser colocada na última linha, ou de tal modo que ao menos um quadrado 
esteja diretamente em cima de uma peça colocada anteriormente. Só é necessário que um 
quadrado esteja em cima da peça (veja os exemplos abaixo).

O jogador deve colocar a peça de fachada imediatamente, obedecendo as seguintes regras de construção:

A B C D E
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Fim de Jogo

Linha:

1 ponto se a linha contém janelas e tijolinhos, ou apenas tijolinhos.

2 pontos se a linha for composta apenas de janelas.

Coluna:

2 pontos se a coluna contém janelas e tijolinhos, ou apenas tijolinhos.

4 pontos se a coluna for composta apenas de janelas.

Se um jogador completa uma ou mais linhas ou colunas da casa duran-
te a vez dele, ele marca pontos da seguinte forma:

O jogador avança seu marcador de pontuação na trilha de acordo.

O jogo termina imediatamente assim que um jogador marca 12 
pontos ou mais ou a Carta de Fim de Jogo for revelada:

• Se um jogador marcar 12 pontos ou mais, aquele jogador é o 
vencedor do jogo!

• No entanto, se a Carta de Fim de Jogo for revelada, o joga-
dor com mais pontos naquele momento é o vencedor do jogo.

Em caso de empate, o jogador empatado que tiver a casa com 
menos espaços vazios é o vencedor. Se o empate persistir, os 
jogadores dividem a vitória. 

Ações dos brasões

Depois de colocar a peça, o jogador realiza uma das três ações 
especiais para cada brasão coberto ou linha completada marcada 
com um brasão:

1. Peças especiais          – O jogador pega uma peça especial, 
colocando-a imediatamente seguindo as regras de construção. 
Estas peças são como todas as outras peças, exceto por só pode-
rem ser adquiridas com uma ação especial. Se a peça colocada 
cobrir um brasão ou completar uma linha com um brasão, o 
jogador pode fazer uma ação especial adicional normalmente.

OU

OU

2. Pegar uma peça de habilidade – O jogador pega uma peça 
de habilidade do estoque e a coloca na frente dele, lado ativo 
para cima. Nenhum jogador pode ter duas peças da mesma 
habilidade.

Um jogador pode usar suas peças de habilidade especial ativas 
a qualquer momento no seu turno para fazer a ação mostrada. 
Uma vez usada, a peça de habilidade é virada para o lado ina-
tivo. Estas peças são explicadas em detalhe na página 6 deste 
livreto.

3. Ativar as peças de habilidade – O jogador vira todas as 
suas peças de habilidade usadas (inativas) para o lado da frente 
(ativo). Ele pode usar estas peças novamente no futuro.

A) Cobrir um brasão

O jogador cobre um bra-
são e pode escolher uma 
das ações dos brasões.

B) Cobrir uma linha com 
brasão

O jogador cobre com-
pletamente uma linha 
com um brasão e pode 
fazer uma das ações dos 
brasões.

Exemplo: O jogador 
coloca a peça especial na 
lacuna da última linha, 
completando, assim, 
aquela linha.

3. Marcando pontos

1 ponto

Lado ativo
(não usado):

Linhas Colunas

Lado inativo
(usado):

2 pontos

2 
po

nt
os

4 
po

nt
os

A

B
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Peças de Habilidade
As peças de habilidade dão ações especiais que podem ser combinadas com as ações                                 e                                            .
Os jogadores podem usar quantas peças de habilidade ativas eles quiserem durante o seu turno. Peças de habilidade usadas são viradas do 
lado ativo para o lado inativo. Ao realizar uma ação de brasão (veja página 5), um jogador pode virar todas as suas peças inativas de volta 
para o lado ativo.

Quaisquer cartas

Ao realizar a ação                               , o jogador 
pode pegar duas cartas de quaisquer duas pontes 
do porto. 

Desconto na construção

Ao realizar a ação                                          , 
o jogador pode descartar uma carta a menos 
em troca de uma peça de fachada.

Mudança de cor

Ao realizar a ação                                          , 
o jogador pode tratar suas cartas de uma cor 
como se elas fossem de uma outra cor.

Ambas as ações –  Em vez de ter que escolher entre duas ações ("A) Pegar cartas" ou "B) 

Construir fachada") o jogador pode usar esta peça para realizar ambas as ações durante seu 

turno apenas uma vez. Primeiro, ele realiza a ação                                  , seguido pela ação

                                              . O jogador reabastece as cartas em exibição somente no final do 

seu turno (depois da ação "B) Construir fachada"). 

Atenção: Se um jogador tem mais de 7 cartas na mão após a ação "A) Pegar cartas", ele deve descartar 

as cartas excedentes primeiro, antes de prosseguir com a ação "B) Construir fachada".

Carta adicional

Ao realizar a ação                               , o jogador 
pode pegar uma terceira carta adicional de qual-
quer ponte no porto.

Exemplo: O jogador pode trocar 
todas as suas cartas azuis por 
cartas de qualquer outra cor 
(verde, rosa, amarelo ou roxo).

1o caso: 2o caso:

Exemplo: O jogador descar-
tou apenas duas cartas por 
uma peça de tamanho 3. 

Atenção: quando um jogador constrói uma peça de 

fachada de tamanho 2 adjacente a uma peça da mesma 

cor e usa essa peça de habilidade, ele não precisa 

descartar para pegar a peça

Exemplo: O jogador pode descartar duas cartas a me-
nos: uma a menos porque a peça será colocada adjacen-
te a uma peça já colocada da mesma cor, e outra porque 
ele usou a habilidade “Desconto na construção”.

Exemplo:
O jogador pega uma 
terceira carta que não 
estava adjacente às 
outras duas.

Exemplo:
O jogador pega duas 
cartas que não são 
adjacentes.

Exemplo: O jogador pode mudar 
suas 4 cartas verdes e 1 carta 
roxa para 5 cartas verdes ou 5 
cartas roxas.

As ações especiais das peças de habilidade:
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 A) Pegar cartas

 A) Pegar cartas

 A) Pegar cartas

 A) Pegar cartas

 B) Construir fachadas

 B) Construir fachadas

 B) Construir fachadas

 B) Construir fachadas
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Um jogo de 

Daniel Skjold Pedersen 

& Asger Harding Granerud 

para 2 a 4 jogadores

a partir de 8 anos.

•  1 Trilha de pontuação 1 Porto

•  4 Casa (nas cores dos jogadores: vermelho, azul, amarelo e verde)

•  20 Peças de habilidade – 4 peças x 5 tipos de habilidade

•  4 Marcadores de pontuação (1 por cor de jogador: vermelho, azul, amarelo 

e verde)

•  70 Cartas de fachada  1 Carta de fim de jogo

•  62 Peças de fachada (dupla-face) – 10 de cada: azul, amare-
lo, rosa, verde e roxo, além de 12 peças brancas especiais

•  1 Livreto de regras

Componentes

Objetivo do Jogo

Verso
(inativo)

Frente (lado ativo)

VersoCarta de 
fim de jogo

14x verde, azul, amarelo, rosa e roxo

3x 2:

Quantidade x Quadrados

3x 3:

3x 4:

1x 5:

12x 1 (Peças especiais):

Quaisquer 
cartas

Carta
adicional

Desconto na 
construção

Mudança 
de cor

Ambas
as ações

“Nyhavn” (Novo Porto) é famosa por suas casas com frontões 

coloridos pela orla. Os jogadores enfrentam o desafio de construir 

novas fachadas de um modo que se encaixem perfeitamente com 

essa pitoresca paisagem do porto.

O objetivo do jogo é ser o primeiro jogador a marcar 12 ou mais 

pontos, ou ter mais pontos quando a Carta de Fim de Jogo for 

revelada.

Os jogadores vão coletar cartas de cores diferentes em exposição 

que eles podem usar para comprar peças de fachada da mesma cor 

com formas e cores diferentes.

Os jogadores usarão essas peças para construir a fachada de suas 

casas pouco a pouco. Cada vez que um andar (linha) é comple-

tada, eles marcam 1 ponto, e 2 pontos por terminar uma partição 

da casa (coluna). No entanto, esses pontos dobram se a linha ou 

coluna for feita inteiramente de janelas.

Quando os jogadores cobrirem um brasão, ou terminarem um 

andar com um brasão, eles ganham uma habilidade especial que 

vai ajudá-los a chegar mais rápido ao seu objetivo.

Atenção: As cores das casas não correspondem às cores das cartas de fachada nem 
às peças de fachada.

Atenção: As cores das cartas correspondem às cores das peças de fachada.


