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Peças de Mercadoria

(8 verdes, 8 amarelas, 8 verme-
lhas, 8 azuis e 10 castanhas) (3x10, 6x5, 27x1 Liras)

Moedas Dado “Assistente”

1x

24x 31x

33x42x 36x

12x 4x

9x

Peças de Mesquita

Tabuleiro de Jogo Cartas de Bazar

Rubis Cristais Resumo das Regras

INTRODUÇÃO

COMPONENTES

IDEIA GERAL E OBJECTIVO DO JOGO

Bem-vindos ao Bazar de Istambul! Estás pronto para ser o melhor negociante? Se sim, precisas de adquirir 
os cobiçados Rubis primeiro que os teus adversários!

Mas não estás sozinho, os teus assistentes vão ajudar-te a obter mercadorias e dinheiro. Usa os teus ganhos 
com sabedoria investindo em novas habilidades ou poupando para adquirir Rubis! Com um pouco de 
sorte e a estratégia certa podes conseguir a vitória e ser o Mestre do Bazar!

És um comerciante do Bazar de Istambul com o objectivo de ser o primeiro a conseguir 6 Rubis (5 Rubis 
se for num jogo com 4 jogadores).
Vais precisar de dinheiro e mercadorias para adquirir Rubis e para isso necessitas 
dos teus assistentes, que são representados por dados. As 6 faces dos dados indi-
cam o que eles poderão oferecer-te: Cartas de Bazar, Liras e 4 tipos de mercado-
rias: tecidos (vermelho), frutas (amarelo), especiarias (verde) e jóias (azul).

Em cada turno envias 5 assistentes lançando 5 dados. Com as faces que sairem 
e com as tuas Peças de Mercadoria que guardaste previamente, podes então executar 2 acções, tais como 
ganhar recursos (mercadorias, dinheiro e cristais), ou adquirir Cartas de Bazar ou Peças de Mesquita que 
permitem ganhos adicionais.
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Coloca no Tabuleiro de Jogo um Rubi em cada um dos círculos com um ponto vermelho.
Não uses os círculos com este símbolo              em jogos com 2 jogadores.
Devolve os Rubis que sobrarem para a caixa, pois não serão usados.

Baralha as Peças de Mesquita com a face para baixo e coloca seis delas visíveis 
com a face para cima. Com as restantes forma uma pilha com a face virada para 
baixo.

Baralha as Cartas de Bazar e forma uma pilha de biscar, com a face virada para baixo.

Coloca os Dados, Moedas, Peças de Mercadoria e os Cristais junto ao Tabuleiro de Jogo for-
mando uma Reserva Geral.

Dá a cada jogador 1 Resumo das Regras e 1 Cristal.

Escolhe o jogador inicial e dá-lhe 5 Dados e nenhuma Moeda. O jogador à sua esquerda recebe 
apenas uma Lira. Se houver mais jogadores, continuando no sentido dos ponteiros do relógio, 
cada outro jogador recebe uma Lira a mais do que o jogador à sua direita.
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PREPARAÇÃO DO JOGO
Coloca o Tabuleiro de Jogo no centro da mesa com
a face visível correspondente ao número de jogadores
(2 a 3 Jogadores ou 4 Jogadores).

Vê o símbolo na 
base do tabuleiro
do lado esquerdo.
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Para executares as tuas acções, usa os símbolos da 
face superior dos Dados que lançaste, as tuas Peças 
de Mercadoria e as tuas Moedas.

Regras gerais das acções:

• Só podes usar cada Dado uma vez por turno 
para uma única acção.

• As tuas Peças de Merca-
doria castanhas podem ser 
descartadas para substituir 
qualquer Peça de Mercadoria de qualquer cor.

• Podes descartar as tuas 
Peças de Mercadoria e 
usá-los como símbolos de 
faces de Dados da mesma cor.

• Podes repetir a mesma acção no mesmo turno.

• Tens de acabar uma acção antes de começar a 
seguinte.

• Se precisares de receber Peças de Mercadoria, 
Cristais ou Liras e não houver suficientes na reserva 
geral, cada jogador que tenha pelo menos 1 recurso 
desse tipo tem de o devolver à Reserva Geral (re-
petindo se necessário). Podes então receber os teus 
ganhos, na totalidade.

Em baixo, podes ver o Resumo das Regras que 
mostra todas as acções que podes fazer. Do lado 
esquerdo do Resumo, é mostrado o que tens de 
descartar de modo a receberes o que está à direita. 
Ainda do lado esquerdo, são mostrados os símbolos 
que aparecem nos Dados (com excepção das duas 
últimas linhas). Os símbolos às riscas representam 
qualquer um dos 4 tipos de mercadoria. Diferentes 
letras significam mercadorias diferentes.

DESENROLAR DO JOGO

ACÇÕES

Em cada ronda os jogadores têm o seu turno à vez, começando pelo primeiro jogador e seguindo no senti-
do dos ponteiros do relógio. O jogo termina no final da ronda em que um dos jogadores obtenha um total 
de 6 Rubis (5 Rubis se for num jogo com 4 jogadores).

Resumo do turno:
1. Recebe as receitas das Peças de Mesquita (se tiveres alguma). Dependendo da Peça de Mesquita, a 

receita pode ser três Liras, um Cristal ou uma Carta de Bazar. (Verifica os detalhes das Peças de Mesquita 
na página 7).

2. Lança os Dados. Normalmente os jogadores lançam 5 dados apesar de algumas Peças de Mesquita 
permitirem lançar Dados adicionais. Apenas nesta fase podes descartar um Cristal para relançar quantos 
Dados quiseres. Se tiveres mais Cristais podes usá-los para relançar novamente os Dados. 

3. Executa Acções. Normalmente os jogadores executam duas acções apesar de algumas Peças de Mesqui-
ta permitirem fazer acções adicionais. Todas as acções disponíveis estão explicadas no capítulo seguinte.

4. Passa os 5 Dados ao próximo jogador (à tua esquerda).
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Áreas de comercializa-
ção de Rubis para os
4 tipos de mercadorias:
o campo livre junto ao 
Rubi mostra o número 
de mercadorias desse tipo 
necessário.
Exemplo: para o próximo Rubi precisas de descartar
5 mercadorias verdes (em peças e/ou faces de Dados).

Área de comercialização 
de Rubis no tapete da 
esquerda:
descarta todas as mercado-
rias que não estão cobertos 
por um Rubi, na tapete.
Exemplo: para o próximo Rubi precisas 
de descartar uma mercadoria de cada 
tipo mais duas mercadorias à tua escolha (em peças e/ou faces de Dados).

Área de comercialização de Rubis 
no tapete da direita:
descarta o número de Liras que apare-
ce no círculo junto ao próximo Rubi 
disponível: ganha 1 Rubi.

Descarta mercadorias iguais ao custo de uma das seis Peças 
de Mesquita com a face visível: ganha essa peça. 

Repõe a Peça de Mesquita, tirando
uma nova Peça do topo da pilha.

Importante: se tiveres exactamente 5 Peças de
Mesquita (4 Peças de Mesquita para 4 jogadores) 
ganha imediatamente um Rubi da área de Mesquita 
do tabuleiro. Só podes fazer isto uma vez no jogo.

Descarta duas mercadorias iguais:
ganha uma Peça de Mercadoria da mesma cor.

Descarta três mercadorias diferentes:
ganha uma Peça de Mercadoria castanha.

Descarta quantos símbolos de Moeda quiseres:
ganha duas Liras por cada símbolo (cada face).

Explicação de cada uma das acções disponíveis:

Descarta duas mercadorias diferentes:
ganha um Cristal.

Descarta quatro mercadorias diferentes: ganha duas Peças 
de Mercadoria à tua escolha (com excepção da castanha).

Descarta quantos símbolos de Carta quiseres:
revela uma Carta de Bazar da pilha de biscar por cada símbolo 
de carta descartado (consulta a página 8 para detalhes sobre as Cartas). Escolhe e usa apenas uma Carta. 
De seguida descarta todas as Cartas de Bazar reveladas, para a pilha de descarte. Se a pilha de biscar das 
Cartas de Bazar estiver vazia, baralha a pilha de descarte e cria uma nova pilha de biscar.

Descarta o número de mercadorias necessárias: ganha 1 Rubi. 
O tipo e número de mercadorias a serem descartados dependem 
das áreas de comercialização de Rubis do tabuleiro.

Exemplo: para o próximo Rubi precisas de 
descartar 14 Liras, usando apenas as Moedas 
que acumulaste.
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FIM DO JOGO

PEÇAS DE MESQUITA

CARTAS DE BAZAR

Logo que um jogador consiga 6 Rubis (5 Rubis num jogo com 4 jogadores), acaba a ronda de modo a que 
cada jogador tenha o mesmo número de turnos. O jogo então termina e ganha o jogador com mais Rubis.
Se houver empate, os jogadores empatados vendem as suas Peças de Mercadoria por 3 Liras cada e os seus 
Cristais por 2 Liras cada e somam esse valor às suas Liras. O jogador empatado com mais Liras ganha.
Se continua a haver um empate, os jogadores empatados com mais Liras partilham a vitória.

Ganha 1 Dado quando adquirires 
esta Peça de Mesquita. A partir do 
próximo turno, podes juntar este 
dado adicional aos teus lançamen-
tos.

As Peças de Mesquita dão benefícios que duram até ao fim do jogo. Podes ter mais do que uma Peça de 
Mesquita do mesmo tipo. Quando ganhas uma Peça de Mesquita, só podes usar a habilidade a partir do 
início do teu próximo turno.

Há os seguintes tipos de Peças de Mesquita:

Ganha 3 Liras no início do teu 
turno.

Ganha 1 Cristal no início do teu 
turno.

Revela uma Carta de Bazar
no início do teu turno, executa 
os benefícios dela e descarta-a.

Podes executar uma acção adicio-
nal no teu turno.

Quando executares a acção que 
te permite ganhar Liras, ganha 
uma Peça de Mercadoria da cor 
mostrada na Peça de Mesquita.

A área na carta delimitada por este 
símbolo, só se aplica ao jogador que está a 
fazer a jogada.

As Cartas de Bazar quando usadas permitem obter ganhos adicionais. As regras gerais são as seguintes:

A área na carta delimitada por este sím-
bolo, apenas se aplica aos jogadores que 
não estão a ter o seu turno, que têm assim 
um ganho adicional.

Descarta o que está representado antes 
da seta vermelha para ganhares o que está 
representado depois da seta. Só se usa 
uma vez.

Tens de ter (não descartar) o que está 
representado antes da seta branca para 
ganhares o que está representado depois 
da seta. Só se usa uma vez.

Se não puderes ou não quiseres cumprir 
os requisitos da condição na parte supe-
rior desta carta, ganha uma Lira.

À esquerda de uma seta vermelha: Des-
carta uma Peça de Mesquita.
À direita de uma seta vermelha: Ganha 
uma das 6 Peça de Mesquita com a face 
para cima (repõe uma nova).

 Nota: os símbolos quadrados que aparecem nas Cartas antes de uma seta e que representam Peças de 
Mercadoria não podem ser substituídos por símbolos circulares dos Dados. 
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Ganha 4 Liras.

Se descartares o recurso representado na carta: 
ganha 3 ou 4 Liras.

Ganha uma Peça de Mercadoria castanha.

Ganha a Peça de Mercadoria que está repre-
sentada na carta.

Ganha a Peça de Mercadoria que está repre-
sentada na carta.

Se descartares 2 Liras: ganha a Peça de Merca-
doria que está representada na carta.

Ganha a Peça de Mercadoria ou o Cristal, 
conforme o que está representado na carta,
e 3 Liras.
Ganha a Peça de Mercadoria ou o Cristal, 
conforme o que está representado na carta,
ou 3 Liras.
Se descartares os recursos representados na 
carta: ganha o próximo Rubi de uma das áreas 
de comercialização de Rubis do tabuleiro de 
jogo (excepto a Área de Mesquita).
Caso contrário: ganha uma Lira.

Se usaste pelo menos 2 Dados com o símbolo 
de carta na acção corrente: ganha a recom-
pensa representada na carta. Caso contrário: 
ganha uma Lira. Nota: Se revelares uma destas cartas 
como carta de bónus no início de turno (devido a uma Peça 
de Mesquita), não podes cumprir os requisitos e por isso só 
podes ganhar uma Lira.
Se tiveres o número de Peças de Mercadoria 
castanha indicado: ganha a recompensa indi-
cada na carta.
Caso contrário: ganha uma Lira.

Se descartares o representado antes da seta 
vermelha: ganha a recompensa indicada de-
pois da seta. Caso contrário: ganha uma Lira.


