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4 Tabuleiros de Jogo individuais

42 Peças de Vegetação
(14 de cada forma (12 peças básicas e 2 Peças Iniciais)

6 Fontes
(3 roxas, 2 vermelhas, 1 branca)

6 Tabuleiros de Terreno hexagonais

8 Discos de Flores
(4 Discos Duplos e 4 Discos Individuais)

114 Jóias
(50 roxas, 38 vermelhas, 26 brancas)

1 Tapete de Distribuição 
de Jogo

26 Cartas de Árvore

16 Ajudantes
(4 de cada cor)

1 Bloco de Pontuação 1 Folheto de Preparação do Jogo e 
com o Guia das Acções Especiais

20 Árvores

1 Regador

6 Marcadores

5/9

1/9

COMPONENTES DO JOGOCOMPONENTES DO JOGO
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8/9
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settİng up the game

Take as many Terrain Boards as players, then add 2 extra Terrain Boards and place them in the middle of the table so that they are all connected. You may create a different setup for each game. Leave unused Boards in the box.
Place a random Fountain on each indicated spot. Put unused Fountains back in the box.

Place a Gem of the appropriate matching color on each Rock Space.

Place all remaining Gems next to the play area, within easy reach of the players.
 Place the Carpet Board next to the play area, within easy reach of the players.

Randomly place the 6 Cup Tiles on the 6 spots of the Carpet Board.

On each Cup, form a random pile of 6 Basic Vegetation Tiles of the indicated shape, face down. Then, cover each pile with the matching Starting Tile, face up. 

(2-player setup: remove the 2 bottom Tiles of each pile: 3-player setup: remove the bottom Tile of each pile).
Place the Blooming Tokens on the Carpet Board.

Shuffle all 26 Tree Cards to form a draw pile, face down. Draw the first 5 cards and place them face up next to the draw pile. Place a Tree on each of these cards and leave the others next to the draw pile.

Deal 1 random Player Board to each player ; make sure that one of them is marked with the First player symbol (lower left).
Each player takes the 4 Assistant counters corresponding to the color of his Player Board. Each player keeps 2 Assistants in front of them (on the Player Board) and places the 2 others in the middle of the Carpet Board. Each player receives 1 purple Gem and places it in their supply (in front of them). The First player receives also the Watering Can. 

Keep the Scoring Pad at hand. 
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Two players 
setting up example

Conta a lenda que há muito, muito tempo, numa noite escura, em que nem uma única 
estrela brilhava, o Jardineiro da Rainha caiu exausto, no meio do deserto.

Chorou durante horas – como conseguiria fazer crescer alguma coisa numa terra tão árida e infértil? No 
entanto, uma das suas lágrimas atravessou a areia e chegou ao outro mundo. A Deusa Ishtar, comovida pelo 
desespero do homem, recolheu a sua lágrima e devolveu-a à superfície, transformando-a numa generosa 

e inesgotável fonte. Eternamente grato, o jardineiro jurou fazer o seu melhor para criar os jardins mais 
magníficos destas paragens/terras… 
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O Rei confiou-te uma missão difícil: criar jardins maravilhosos no meio do deserto para 
agradar à sua Rainha. Tens apenas algumas fontes à tua disposição: usa-as para expandir 

áreas de vegetação, criar magníficos canteiros floridos, e plantar árvores majestosas.
Ouve os conselhos dos mestres para ganhares vantagem sobre os teus adversários, 

conseguir o maior número de pontos e tornares-te o Jardineiro do Rei!

Jóia inicial

Peças Iniciais

RESUMO E OBJECTİVO DO JOGORESUMO E OBJECTİVO DO JOGO

ELEMENTOS DO JOGOELEMENTOS DO JOGO
Tabuleiros de Terreno

Estes 6 grandes mosaicos hexagonais permitem-te criar a paisagem em que irás 
desenvolver os teus jardins. Cada um deles tem marcado um Espaço de Fonte. 
Muitos dos espaços são de areia, outros são de rocha com jóias, outros contêm uma 
placa sagrada.

5/9

8/9

8/9

Jóia inicial + Primeiro Jogador

8/9

8/9

Discos de Flores
O tamanho dos Discos de Flores é equivalente 
a 1 ou 2 espaços. Têm ou 2 ou 3 flores cada.

Tabuleiros de Jogo
Nos Tabuleiros de Jogo encontras várias Acções Especiais que poderás utilizar e 
que te permitem fazer jogadas diferentes e marcar pontos de várias outras formas. 
Estas Acções Especiais aparecem em dois níveis. Todos os Tabuleiros de Jogo estão 
marcados com uma Jóia roxa para relembrar que todos os jogadores começam o 
jogo com uma Jóia roxa. O tabuleiro do Primeiro Jogador também está marcado 
com o número 1         .

Peças de Vegetação
Existem Peças de Vegetação em 3 formatos, cada uma com três espaços que 
podem ser Espaços de Relva (verde claro) ou Espaços de Flores que têm entre 
1 a 4 Flores (verde escuro). As 6 peças com gotas de água (2 por cada um dos 3 
formatos) são as Peças Iniciais.

Vê o folheto separado para saberes como fazer a Preparação do Jogo e 
encontrares informação sobre o teu Tabuleiro de Jogo.

Espaço 
de Relva

Espaço 
de Flores

Espaço  
de Fonte

Espaço de Areia

Espaço de Rocha 
(jóia branca)

Espaço de Rocha 
(jóia vermelha)

Espaço de Rocha 
(jóia roxa)

Placa Sagrada



Os Marcadores são distribuídos 
aleatoriamente nos espaços do Tapete 
de Jogo. Cada Marcador determina 
que tipo de Peça de Vegetação será lá 
colocada.

Valor em Jóias

Pontos
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Ajudantes
Alguns dos Ajudantes são colocados no Tapete de Jogo na 
preparação, enquanto outros ficam logo em frente dos 
jogadores. Podem ser colocados em Peças de Vegetação de 
forma a controlarem os Canteiros.

Bloco de Pontuação
O Bloco de Pontuação serve para anotar a pontuação 
de cada jogador no final do jogo para determinar o 
vencedor.

Fontes
Fontes são colocadas nos seus Espaços durante a 
preparação do jogo e permitem identificar a sua localização 
mais facilmente. O seu valor depende da sua cor: uma Fonte 
branca vale mais pontos do que uma Fonte vermelha que, por 
sua vez, vale mais pontos do que uma Fonte roxa.

Tapete de Jogo e Marcadores
O Tapete de Jogo contém diversos elementos do jogo, incluindo 6 Marcadores com 
espaços definidos. O centro do Tapete está reservado para os Ajudantes e para os 
Discos de Flores.

Regador
O Regador move-se à volta das Peças de Vegetação no 
Tapete de Jogo e indica qual a Peça que está disponível na 
vez daquele jogador.

Árvores e Cartas de Árvore
Cada Carta de Árvore ilustra uma Árvore específica. Para 
plantar a Árvore precisas de gastar as Jóias que estão no canto 
superior esquerdo dessa carta. Cada Árvore que plantares 
irá atribuir-te pontos no final do jogo. Ao comprares uma 
Carta de Árvore podes imediatamente colocar a Árvore num 
Espaço de Relva livre numa Peça de Vegetação.

Jóias
As jóias representam os recursos à tua disposição. 
Algumas jóias são mais raras que outras. As jóias roxas são 
comuns, as jóias vermelhas são mais raras, e as jóias brancas 
são muito raras. As jóias mais raras irão permitir-te adquirir 
Árvores que atribuem muitos pontos.

Espaços dos 
Marcadores

Espaço dos 
Ajudantes

Discos de Flores



  Um Canteiro é um conjunto de Espaços de Flores.

  Um Ajudante colocado num Canteiro controla esse Canteiro, o que significa 
que controla todas as Flores existentes nesse Canteiro. Um Canteiro nunca 
tem mais do que 1 Ajudante.

  Controlar um Canteiro Permite-te ganhar 1 ponto por cada Flor desse 
canteiro no final do jogo.

  Um Jardim é um conjunto de Peças de Vegetação contíguas. Pelo menos uma 
destas Peças tem de estar ligada a uma Fonte.

  Um Jardim pode estar ligado apenas e UMA Fonte, mas vários Jardins podem 
estar ligados à mesma Fonte.

  Um Jardim pode conter diversos Canteiros.

  Controlar uma Fonte permite-te ganhar pontos.

  O jogador que controlar o MAIOR NÚMERO de Espaços de Flores 
(independentemente do número de Flores) nos Canteiros dos Jardins 
ligados a uma Fonte, controla essa Fonte. Se houver um empate, todos os 
jogadores empatados controlam a Fonte.

CANTEİROS, JARDİM E FONTE

Os jogadores jogam no sentido dos ponteiros do relógio até que o 
jogo termine. Na sua vez, cada jogador realiza os passos seguintes, 
por ordem:

 Escolhe a Peça de Vegetação

 Coloca a Peça de Vegetação

 Recolhe as Jóias

 Acção Especial

 Plantar a Árvore
Quando um jogador tiver completado todos estes passos, o jogo 
continua com o jogador seguinte.
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Escolhe a Peça de Vegetação

Como JogarComo Jogar

Exemplo

Na tua vez, o 
Regador está na 
pilha do topo. Tu 
queres retirar a 
Peça com 3 espaços 
de flores que 
está em baixo, à 
esquerda. Para isso 
irás ter de gastar 2 
Jóias: avançar para 
a pilha seguinte 
não tem custo, a 
segunda não conta 
porque está vazia, 
e ainda precisas de 
avançar mais duas 
até chegar à Peça 
que queres.

Exemplo

Canteiro

Jardim

Neste exemplo, 
o jogador Amarelo 
controla a Fonte roxa, 
à direita. Ele tem 4 
Espaços de Flores contra 1 
do jogador Azul.

6/9

6/9

5/9

Na tua vez, primeiro tens de escolher uma Peça de Vegetação:

  Move o Regador para a próxima Peça de Vegetação no sentido dos 
ponteiros do relógio (ignorando os Marcadores vazios). 
(Nota: Na primeira jogada, o jogador coloca o Regador junto a uma pilha à sua escolha).

  Se não queres a peça no topo dessa pilha, move o Regador para a 
pilha que pretendes, pagando uma Jóia por cada avanço adicional.

  Retira a Peça de Vegetação do topo da pilha onde colocaste o 
Regador.

  Depois revela a Peça de Vegetação da pilha de onde moveste o 
Regador.

A seguir executa o passo Coloca a Peça de Vegetação.
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Depois, executa o passo Recolhe as Jóias.

Coloca a Peça de Vegetação
Adiciona a Peça de Vegetação escolhida a qualquer Tabuleiro de Terreno, de acordo 
com as seguintes regras:

    A Peça só pode cobrir Espaços de Areia ou de Rocha. Não pode cobrir uma 
Fonte, uma Placa Sagrada, ou outras Peças de Vegetação.

    Pelo menos um dos Espaços dessa Peça tem de ficar adjacente a uma Fonte ou a 
qualquer outra Peça de Vegetação colocada anteriormente.

    Não podes colocar uma Peça num local onde ela iria ligar dois Jardins 
diferentes de Fontes diferentes.

    Não podes colocar uma Peça se isso implicar que fiquem vários Ajudantes 
no mesmo Canteiro (mesmo que pertençam ao mesmo jogador).

As Peças de Vegetação a e B  não podem ser colocadas no Espaços 
vermelhos, porque iriam ligar dois Jardins, criando um caminho verde entre 
duas Fontes roxas.

A Peça de Vegetação a não pode ser colocada no Espaço amarelo, porque 
ficariam dois Ajudantes no mesmo Canteiro.

A Peça de Vegetação B  pode ser colocada no Espaço amarelo se este estiver 
coberto com um Espaço de Relva. Isto iria garantir que cada Ajudante 
ocupa o seu próprio Canteiro.

Exemplo

6/9

6/9

5/9 a

B

Ao colocar a Peça de 
Vegetação neste sítio, 

recolhes uma Jóia 
branca e uma Jóia 

roxa.

5/9

Recolhe as Jóias
Quando colocas uma Peça de Vegetação recolhe todas as Jóias dos Espaços 
correspondentes que cobriste, e coloca-as na reserva à tua frente. Por vezes não 
recolhes nenhuma Jóia (se não cobrires espaços de Rocha com Jóias).

A seguir, executa o passo Acção Especial.

Exemplo
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Para plantar esta 
Árvore, gasta 2 Jóias 
vermelhas e 1 Jóia 
branca da tua reserva 
e coloca a carta à 
tua frente virada 
para baixo. Decides 
plantar a Árvore neste 
Espaço de Relva livre. 
De seguida viras a 
primeira carta do 
baralho.

Plantar a Árvore
Podes plantar Árvores em cada turno, de acordo com os seguintes passos:

  Escolhe uma Carta de Árvore qualquer das cinco disponíveis junto ao baralho 
(ou a Carta de Árvore reservada, ver Acção i ).

  Verifica o custo da carta e gasta as Jóias necessárias da tua reserva. Não podes 
retirar uma carta se não puderes pagá-la.

  Coloca a carta à tua frente, virada para baixo.

  Pega na Árvore que estava em cima da carta e coloca-a em qualquer Espaço de 
Relva livre.

Se quiseres e puderes pagar, podes repetir os passos da acção e plantar outra 
Árvore.

  Vira quantas Cartas de Árvore forem precisas para preencher Espaços vazios 
e coloca uma Árvore em cada um.

E assim acaba o teu turno. O jogador à tua esquerda inicia o seu turno (escolher 
uma Peça de Vegetação, etc.).

6/9

Exemplo
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Acção Especial
Este passo não acontece de forma automática em cada turno, mas só se a Peça 
de Vegetação que escolheste tiver um dos 3 ícones seguintes. Podes decidir não 
utilizar esta Acção Especial, mas não podes guardá-la para mais tarde.

Ícone Ajudante: se a Peça que acabaste de colocar tem o Ícone 
Ajudante, e se tens pelo menos 1 Ajudante à tua frente, podes 
colocar imediatamente um Ajudante nessa Peça e cobrir 
esse ícone.

Ícone de Acção Especial: se a Peça que acabaste de colocar 
tem o Ícone de Acção Especial, podes desbloquear uma 
Acção Especial do teu Tabuleiro de Jogo. Para o fazeres 
coloca 2 Jóias da tua reserva (não importa a cor; podem ser 
iguais ou diferentes) em qualquer Acção livre à tua escolha. 
Se pretendes colocar as tuas Jóias no nível superior do teu 
Tabuleiro, tens de executar primeiro a Acção correspondente 
do nível inferior (num turno anterior). Qualquer Jóia que 
seja colocada no teu Tabuleiro já não pode ser retirada, nem 
pode ser movida para outro local. Verifica as diferentes Acções 
possíveis no guia do folheto separado. 

Só é possível desbloquear uma Acção Especial a cada turno. E 
cada Acção Especial apenas pode ser desbloqueada uma vez.

Nota: vê no folheto separado os detalhes de cada Acção 
Especial.

Escolha: se a Peça que acabaste de colocar tem o Ícone de 
Escolha, podes utilizá-la como Ícone Ajudante ou como Ícone 
de Acção Especial e executá-la nesse momento (ver acima).

Depois executa o passo Plantar a Árvore.

Atenção! Lembra-te que não podes colocar o 
teu Ajudante se já estiver outro Ajudante no 
mesmo Canteiro.



Pontuação FinalPontuação Final

Quando duas pilhas de Peças de Vegetação estiverem vazias, avançamos para o final do jogo. Completem 
a ronda a decorrer de forma a que cada jogador tenha jogado o mesmo número total de turnos. Agora é o 

momento da Pontuação Final.

88

 Total: 51 Pontos Total: 61 Pontos

8/9

8/9

Final do JogoFinal do Jogo

Exemplo

Jogador Amarelo

Jogador Azul

Nota: As outras duas Fontes não estão controladas por nenhum jogador, e por isso não dão Pontos.
6/9

6/9

5/9

4

6
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Quando o jogo acaba, atribui os pontos da 
seguinte forma:

Usa o Bloco de Pontuação para anotar os Pontos 
de cada jogador. O jogador com mais Pontos 
ganha o jogo.

Põe de lado alguma Carta de Árvore 
reservada que não conseguiste 
plantar. Esses pontos não contam.

Depois mostra todas as Cartas de 
Árvore que tens à tua frente e soma 
todos os pontos. 

Marca 1 Ponto por cada Flor nos 
Canteiros controlados pelos teus 
Ajudantes.

Marca 4 Pontos por cada Fonte 
roxa que controles.

Marca 6 Pontos por cada Fonte 
vermelha que controles.

Marca 8 Pontos se controlas a 
Fonte branca.

Atribui pontos de acordo com as 
Acções Especiais desbloqueadas 
(nível superior). Verifica as Acções 
no guia do folheto separado).

Neste exemplo, o jogador Amarelo pontua: O jogador Azul pontua:

19 (11+8) Pontos por Árvores plantadas

8 Pontos por Flores em Canteiros que controla

4 Pontos pela Fonte roxa
(5 Espaços de Flores vs. 2 do Azul)

7 Pontos pela Acção b

9 Pontos pela Acção c

4 Pontos pela Acção e

19 (8+7+4) Pontos por Árvores plantadas

14 Pontos por Flores em Canteiros que 
controla

4 Pontos pela Fonte roxa
(6 Espaços de Flores vs. 0 do Amarelo)

8 Pontos pela Acção a

6 Pontos pela Acção d
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Preparação do jogo

1
 

 Coloca na mesa tantos Tabuleiros de Terreno 
como jogadores, e depois junta dois tabuleiros 
adicionais e coloca-os no meio da mesa, para 
que estejam todos ligados. Podes criar uma dis-
posição diferente para cada jogo. Guarda os ta-
buleiros que não fores usar.

2
  

Coloca aleatoriamente uma Fonte em cada local 
marcado. Guarda na caixa as restantes Fontes.

3
  

Põe também uma Jóia da cor correspondente 
em cada local indicado.

4
 

 Coloca todas as restantes Jóias junto à área de 
jogo, perto dos jogadores.

5
  

Posiciona o Tapete de Jogo junto à área de jogo, 
perto dos jogadores..

6
  

Nos 6 locais do tapete, coloca aleatoriamente 6 
Marcadores para as Peças de Vegetação.

7   Em cada Marcador forma uma pilha aleatória de 
6 Peças de Vegetação simples do formato indi-
cado, viradas para baixo. Depois vira para cima 
a peça no topo de cada pilha.

  (Para 2 jogadores: retirar as duas Peças de baixo de 
cada pilha; 

  Para 3 jogadores: retirar a última Peça de baixo de 
cada pilha).

8
  

Coloca os Discos de Flores no Tapete de Jogo.
  

9
  

Baralha as 26 Cartas das Árvores e forma uma 
pilha, virada para baixo. Retira as 5 primeiras 
cartas e coloca-as de face para cima, ao lado do 
baralho. Põe uma Árvore em cada uma destas 
cartas e deixa as outras junto às restantes cartas.

10
  

Distribui a cada jogador um Tabuleiro de Jogo 
de forma aleatória; certifica-te de que um deles 
está marcado com o símbolo de 1º Jogador (em 
baixo, à esquerda).

11
  

Cada jogador recebe 4 Ajudantes da cor corres-
pondente ao seu Tabuleiro. Cada um mantém 2 
Ajudantes no seu Tabuleiro de Jogo, e coloca os 
outros 2 no centro do Tapete de Jogo. Cada jo-
gador recebe também uma Jóia roxa que junta 
à sua reserva (à sua frente). O primeiro jogador 
recebe também o Regador. 

12
 

Ter à mão o bloco de pontuação.

11

12

Exemplo de 
Preparação para 
2 Jogadores
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Acções Especİaİs

f  Tira 2 jóias à tua 
escolha da pilha comum.

A   Pontuação final: atribui 
2 pontos por cada Placa 
Sagrada adjacente a pelo 
menos um Canteiro de 
Flores que controles.

g  Tira um disco de 3 
flores do Tapete de Jogo e 
coloca-o num Espaço de 
Relva livre.

Nota: Só pode haver 1 
Ajudante por cada canteiro.

b  Ganha as duas seguintes 
vantagens: 

 Daqui para a frente 
podes considerar qualquer 
ícone de Ajudante como um 
ícone de Acção, e vice-versa.

 No final do jogo soma 7 
pontos.

h  Tira um Disco 
Duplo de 2 flores 
do Tapete de Jogo e 
coloca-o em qualquer 2 
Espaços de Relva livres 
adjacentes. 

Nota: Só pode haver 
1 Ajudante por cada 
canteiro.

c  Pontuação Final: Soma 
pontos por cada Jóia não 
utilizada da tua reserva.

  1 ponto por cada  
Jóia branca

   2 pontos por cada 
 Jóia vermelha

    3 pontos por cada 
Jóia roxa

İ  Ganha as seguintes duas vantagens:

 Tira uma Carta de Árvore das 
5 disponíveis e coloca-a à tua frente 
voltada para cima, com a sua árvore, 
separada das restantes Cartas de 
Árvores que adquiriste anteriormente. 
Não plantas esta Árvore agora. Tens de 
reservá-la para usar mais tarde. Se não a 
plantares até ao final do jogo, não conta 
para a pontuação final (não ganhas nem 
perdes pontos). Depois vira de imediato 
a carta que ficou no topo da pilha para 
que continuem 5 cartas disponíveis, e 
coloca uma árvore em cima da carta.

 Tira um Ajudante da tua cor do 
Tapete de Jogo e coloca-o à tua frente. 
Agora tens um novo ajudante.

j  Ganha as seguintes duas 
vantagens:

 Tira uma Peça de Vegetação 
do topo de qualquer dos montes 
e coloca-o à tua frente (vira a peça 
seguinte). Reserva esta Peça de 
Vegetação para usares mais tarde. 
Numa jogada futura de “Escolhe uma 
Peça de Vegetação”, podes decidir não 
mover o Regador e colocar esta Peça 
que já tens. Se não usares esta Peça 
até ao final do jogo, não conta para a 
pontuação final. 

 Tira um Ajudante da tua cor do 
Tapete de Jogo e coloca-o à tua frente. 
Agora tens um novo ajudante.

d  Pontuação Final: ganha 
2 pontos por cada Árvore 
adjacente a pelo menos um 
Canteiro de Flores que controles.

e  Pontuação Final: 
ganha 7 pontos por 
cada Ajudante que não 
utilizaste.

Nota: Para desbloqueares uma Acção da linha de cima, tens 
que primeiro completar a Acção associada na linha de baixo. 
Para facilitar, estão desenhadas estradas (por exemplo, se 
queres o desbloquear o 
Para facilitar, estão desenhadas estradas (por exemplo, se 
queres o desbloquear o c , tens que desbloquear o 
Para facilitar, estão desenhadas estradas (por exemplo, se 

, tens que desbloquear o h ).
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