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A Guilda dos Mercadores Extraordinários

Trata-se de uma época de grandes descobertas.            
Novos e maravilhosos objetos chegam às mãos dos melhores 
mercadores. E se há um lugar que os mercadores adoram é 
a cidade de Dale.

Em Dale, há uma extraordinária guilda fundada pelos 
melhores mercadores. O difícil é conseguir ser membro: é 
preciso vencer o torneio anual de comércio para ser convidado 
para a guilda.

Mercadores notáveis do povo animal, de todas as partes do 
mundo, se encontram na cidade para participar do evento. 
Todo mundo tem apenas um objetivo em mente: ser celebrado 
como o vencedor e o mais novo membro da lendária guilda.

2 – 4 jogadores  •  Idade: 10+  •  20 – 40 minutos



Componentes
 ● 110 cartas

 ○ 6 baralhos do povo animal, com 15 cartas em cada um
 ● Araras Escarlates Irreverentes
 ● Pandas Gigantes Negociantes
 ● Guaxinins Ladrões do Norte
 ● Esquilos Voadores Acumuladores
 ● Jaguatiricas Sortudas
 ● Camaleões Velados Adaptáveis

 ○ 20 cartas de quinquilharia
 ● 1 tabuleiro de mercado
 ● 1 dado de jaguatirica, com lados 0, 1, 1, 2, 2, e 3 

 Mais sobre o Vale dos Mercadores?
Este jogo contém 6 baralhos únicos do povo animal que oferecem 

uma grande diversidade. Depois de muitas partidas, talvez 
você queira mais. Temos boas notícias para você, porquê 
tem mais.

O Vale dos Mercadores 2 é uma expansão independente. 
Ela inclui 6 novos baralhos que podem ser facilmente 

combinados com este jogo.

A expansão contém novos povos animais como Crocodilos Anões 
Intimidadores, Furões Jaspeados Impulsivos, e Corujas-das-Neves 

Observadoras. Está disponível em lojas especializadas e no nosso 
website. Mais baralhos, mais variação, mais diversão!
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Resumo do jogo
Os jogadores assumem os papéis de mercadores do povo animal que estão 
aprendendo novas técnicas, comercializando bens e administrando os 
seus estoques. O jogador que for o primeiro a terminar sua  incrível banca 
de mercador, ao construir 8 pilhas ascendentes de cartas à sua frente, é o 
vencedor da partida e consegue se filiar à guilda!

A Guilda dos Mercadores Extraordinários opera em 
Dale, no meio dos Alpes. Apesar da guilda ser bem 
conhecida, esta é tão misteriosa quanto seu líder e uma 
boa parte dos seus membros é desconhecida do público. 
Os associados famosos da guilda atuam como diplomatas 
em países e cortes notáveis, oferecendo negócios e favores.

Resumo das Cartas

Valor, símbolo do grupo e símbolo de 
possível ação bônus ( )

Nome e grupo da carta

Tipo

Efeito e texto

Símbolo da Guilda dos Mercadores 
Extraordinários ( )
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Tipos de cartas
Há três tipos de cartas no jogo. Dois tipos são de cartas do povo animal e o 
terceiro tipo é uma carta de lixo chamada quinquilharia.

Técnica
Cartas de técnica podem ser jogadas como uma ação técnica. Um símbolo de 
ação bônus ( ) na carta recompensa o jogador ativo com uma ação bônus. 

Passiva
Cartas passivas têm efeitos que são aplicados quando você tiver a carta em 
sua mão ou quando você usar a carta para outras ações, salvo indicação ao 
contrário no texto da carta. Mostre a carta para os outros jogadores quando 
for usar seu efeito.

Lixo
Os jogadores começam a partida com várias cartas de lixo, chamadas 
de quinquilharia, em seu baralho. Normalmente, você só pode usar 
quinquilharias para comprar novas cartas do povo animal.

Guardiões do mercado aceitam 
quinquilharias como pagamento 
só porque eles sabem que poderão 
revendê-las depois. É bem fácil 
vender qualquer coisa a 
cidadãos desinformados, desde 
que você seja muito persuasivo.
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6 Exemplo da preparação para 2 jogadores

Preparação da partida
Escolha um número de baralhos do povo animal igual ao número de 
jogadores, e um baralho a mais. Coloque os outros baralhos do povo 
animal na caixa do jogo. Você pode mudar o jogo ao escolher animais cujas 
habilidades combinam com os estilos de jogo do seu grupo. Por exemplo, os 
Guaxinins Ladrões do Norte criam mais interação entre jogadores, enquanto 
que as Jaguatiricas Sortudas levam ao caos completo! Há uma lista que 
descreve o povo animal na última página deste manual. 

Construa o baralho de 
cada jogador: entregue 
a cada jogador uma 
carta de valor 1, de cada 
baralho do povo animal 
escolhido e um número 
de cartas de quinquilharia, 
até eles terem um total 
de 10 cartas. Embaralhe 
e coloque um baralho 
próximo a cada jogador. 
Coloque as cartas de 
quinquilharia restantes 
próximo à área de jogo 
formando uma pilha de 
quinquilharia separada.

Devolva as cartas de 
valor 1 restantes do povo 
animal para a caixa do 
jogo. Embaralhe as cartas 
do povo animal restantes 
para formar o baralho de 
mercado.
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O jogador que acordou mais cedo no dia deve 
começar a partida. Quando for jogar partidas 
consecutivas, um dos perdedores deve ser 
o jogador inicial da próxima partida.

Parece haver uma ligação em ser 
o primeiro a chegar ao mercado e 
conseguir os melhores negócios. Eu 
me pergunto porquê.

Coloque o tabuleiro de 
mercado perto do baralho 
de mercado. Pegue 5 cartas 
do baralho de mercado e 
coloque-as no tabuleiro 
para formar o mercado.

Cada jogador pega 5 
cartas do seu baralho para 
formar sua mão inicial.

Pilha de descarte do 
jogador

A banca de mercador do 
jogador

Pilha de descarte do 
mercado

Exemplo da preparação para 2 jogadores
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Resumo do turno
1. Fase de ação. Realize uma das seguintes ações:

a) Ação de mercado – Compre uma carta do mercado
b) Ação de técnica – Jogue uma carta técnica
c) Ação de banca – Construa uma pilha na sua banca
d) Ação de inventário – Descarte qualquer número de cartas de sua mão

2. Fase de limpeza
1) Preencher a mão novamente com 5 cartas
2) Preencher os espaços vazios do mercado

1. Fase de ação – Realizar uma ação
Comece seu turno escolhendo uma das quatro ações disponíveis. Você não 
pode realizar as outras ações neste turno, a não ser que receba uma ação bônus.

Quando uma carta diz para você jogar fora alguma coisa, esta coisa não vai 
para sua pilha de descarte. Em vez disso, cartas de quinquilharia são colocadas 
na pilha de quinquilharia e cartas do povo animal são colocadas na pilha de 
descarte do mercado. 

NOTA: as cartas são colocadas viradas para cima em todas as pilhas de 
descarte. Os jogadores podem examinar as pilhas de descarte a qualquer 
momento, mas não podem mexer na ordem das cartas.

a) Ação de mercado – Compre uma carta do mercado
Compre 1 carta do mercado pagando seu preço com uma combinação de 
quaisquer cartas de sua mão. As suas cartas valem o valor impresso quando 
usadas para comprar novas cartas. O preço da carta mais à direita no mercado 
é igual ao seu valor. Indo para à esquerda, os preços aumentam um por um: 

+1, +2, +3 e +4, como indicado nos espaços do mercado. Coloque as cartas 



9

usadas na compra na sua pilha de descarte e depois coloque as novas cartas do 
povo animal compradas na sua mão.

NOTA: é permitido pagar mais do que é necessário por uma carta, se não 
conseguir pagar menos com as cartas que você está usando para fazer a 
compra. Ou seja, o valor que é pago a mais deve ser menor que o valor de 
cada carta usada para pagar. Por exemplo, você pode comprar uma carta 
que custa 5 com duas de quatro, mesmo com uma carta de valor cinco na 
sua mão, mas não é permitido usar cartas adicionais quando for comprar a 
mesma carta com um cinco ou um três mais um dois.

Todos os jogadores começam a competição com quinquilharias e duas 
técnicas de negócios. A chave para a vitória é saber quando adquirir 
novas técnicas e quando aumentar a variedade de sua banca.

b) Ação técnica – Jogue uma carta técnica
Você joga 1 carta técnica. Toda carta técnica pode ser jogada como uma 
técnica de negócios, impressa na parte inferior da carta. Mostre a carta e 
realize a ação descrita na carta. Os efeitos sempre acontecem na ordem 
descrita na carta. Coloque a carta em sua pilha de descarte depois de resolver 
os efeitos da carta, a menos que o texto indique o contrário.

NOTA: se você não pode pegar ou trocar a quantidade de cartas 
especificadas no efeito, realize a ação com a quantidade máxima de cartas 
possível.

Todo o povo animal tem seu jeito próprio 
de negociar. Alguns povos animais são 
especialmente bons em acumular bens 
em suas bancas, enquanto que outros se 
voltam para métodos menos respeitáveis.
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Se a carta tiver um símbolo de ação bônus ( ), você pode realizar uma outra 
ação depois de resolver todos os efeitos da carta. A ação bônus é atribuída 
no mesmo turno em que a carta é jogada. Sua ação bônus pode ser qualquer 
uma das quatro ações usuais. Se você usar a sua ação bônus para jogar uma 
outra carta técnica, que tiver um símbolo de ação bônus, você poderá realizar 
uma outra ação e assim por diante.

Você pode se apressar e conseguir fazer mais 
coisas se planejar o seu horário de acordo! Isto, se 

manter hábitos menos demorados…
NOTA: a ação bônus é concedida apenas 

se uma carta for jogada por sua técnica – e não se a carta for usada para 
comprar algo do mercado ou para jogar em sua banca.

Se você precisar descartar ou jogar fora várias cartas ao mesmo tempo, você 
escolhe a ordem em que estas vão para a respectiva pilha de descarte. A 
carta técnica jogada vai para a pilha de descarte depois de seus efeitos serem 
resolvidos.

c) Ação de banca – Construa uma pilha na sua banca
Sua banca de mercador consiste de 8 pilhas de cartas com valores ascendentes. 
O valor total de sua primeira pilha deve ser exatamente 1, o da próxima, 2 e 
assim por diante. Elas devem ser construidas em ordem ascendente. Tenha 
em mente que você não pode usar mais nenhum dos outros efeitos daquelas 
cartas depois delas serem colocadas em sua banca.

Você pode estar pensando porque não pode 
colocar quinquilharias à venda em sua 
banca. Nós estamos aqui para construir 
nossa reputação e não arruiná-la. 
Todavia, há alguns povos animais que 
conseguem se safar vendendo um 

pouco de lixo nas suas bancas...



Você pode jogar um  uma 
vez em seu turno e adicionar 
o valor do resultado ao valor 

desta carta, neste turno.
z

Jaguatiricas não são intimidadas por contratempos. Elas 
aceitam a surpreendente imprevisibilidade da natureza.

Passiva

1 REGATEADOR OUSADO
Jaguatiricas Sortudas

Passiva

2

Quando você pegar novas 
cartas, não conte esta carta 
para o limite de sua mão.

z
Não é raro ver uma arara em fúria por 

uma questão praticamente irrelevante.  É  
desconcertante como ficam tão calmas depois.

BISCOITOS
Araras Escarlates Irreverentes

Técnica

3

Descarte sua mão. Pegue a mesma 
quantidade de cartas de seu baralho 
e embaralhe-as com a mão de outro 

jogador. Devolva aleatoriamente 
a mesma quantidade de cartas 

para ambos os jogadores.
z

Mais caos, mais diversão!

CARAPETA
Jaguatiricas Sortudas

Passiva

2

Esta carta é uma cópia da 
carta do topo da pilha de 

descarte de outro jogador.
z

Situações inesperadas podem fazer a pele dos 
camaleões parecer um show de fogos de artifício. Para 

eles, é vergonhoso, mas para os outros é divertido.

REFLEXO
Camaleões Velados Adaptáveis

Passiva

2

Esta carta é uma cópia da 
carta do topo da pilha de 

descarte de outro jogador.
z

Situações inesperadas podem fazer a pele dos 
camaleões parecer um show de fogos de artifício. Para 

eles, é vergonhoso, mas para os outros é divertido.

REFLEXO
Camaleões Velados Adaptáveis

Todas as cartas que você usar somam 
+1 ao seu valor para este turno.

z
O império Axhiquk gosta de ostentar 

seu poder organizando desfiles imperiais 
cheios de pompa. As Jaguatiricas adoram 
transformá-los em esplêndidos festivais!

Técnica

5 SHOW EXTRAVAGANTE
Araras Escarlates Irreverentes

Técnica

3

Jogue fora uma carta de sua mão. 
Pegue uma carta do seu baralho 

e coloque-a em sua mão.
z

Ignore o passado, viva o presente e progrida.

RELÍQUIA DESPEDAÇADA
Araras Escarlates Irreverentes

Passiva

2

Quando você pegar novas 
cartas, não conte esta carta 
para o limite de sua mão.

z
Não é raro ver uma arara em fúria por 

uma questão praticamente irrelevante.  É  
desconcertante como ficam tão calmas depois.

BISCOITOS
Araras Escarlates Irreverentes

Descarte sua mão inteira. Pegue o 
mesmo número de cartas do seu 
baralho e coloque-as na sua mão.

z
O espetacular pavio curto pode ser considerado 
uma arte entre as araras. Não podemos dizer 

que os outros povos concordem com isso. 

Técnica

1 VENDEDOR LIGEIRO
Araras Escarlates Irreverentes

11

Para construir uma pilha, escolha qualquer número de cartas de um 
conjunto de povo animal da sua mão e coloque-as à sua frente, em sua banca, 
deixando todos os valores das cartas visíveis. Você não pode construir uma 
pilha parcial e depois continuar a adicionar cartas à ela.

Exemplo da banca de um jogador com as atuais 6 pilhas (valores 1-6)

Em alguns casos, certos efeitos de uma carta podem modificar os valores 
de suas pilhas. Isto é bom. Quando for construir a sua próxima pilha, esta 
deverá sempre ter o valor igual ao seu número de sequência de sua banca. 
Quando a pilha acabar, independentemente dos valores e das cartas que estão 
nela, esta é considerada finalizada.

Quando você coloca um objeto em exposição, 
não deve continuar a usá-lo. Desgastar 
a sua mercadoria é um jeito certeiro 
de perder a pouca reputação que você 
ainda tem.

d) Ação de inventário – Descarte qualquer número de 
cartas de sua mão
Coloque qualquer número de cartas de sua mão na sua pilha de descarte.
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2. Fase de limpeza 
A limpeza acontece depois do jogador ter escolhido a ação e as possíveis ações 
bônus.

1) Preencha novamente a sua mão com 5 cartas
Pegue cartas de seu baralho até ficar com 5 cartas na mão. Não há limite 
máximo de tamanho da mão, caso você já tenha mais cartas na mão.Apenas o 
jogador ativo preenche a sua mão. Se os outros jogadores tiverem menos que 
5 cartas, por qualquer razão, eles preenchem as suas mãos apenas na fase de 
limpeza de seus turnos.

As pessoas precisam de tempo para organizar 
as suas coisas depois de uma 
visita generosa... Os convidados 
poderiam ser atenciosos 
e limpar a bagunça que 
causaram, mas qual seria a 
graça disso?.

Toda a vez que o seu baralho se esgotar e você ou qualquer outro precisar 
pegar novas cartas dele, embaralhe a sua pilha de descarte e use-a para formar 
um novo baralho. Se o seu baralho e a sua pilha de descarte se esgotarem ao 
mesmo tempo quando você precisar pegar novas cartas durante a limpeza, 
pegue cartas de quinquilharia da pilha de quinquilharia para preencher a sua 
mão com 5 cartas. No caso raro da pilha de quinquilharia se esgotar, use as 
cartas dos baralhos que não estão a ser utilizados como substitutas. Cartas 
de quinquilharia são as únicas que são consideradas ilimitadas em termos de 

quantidade.

Caso você não consiga encontrar nada mais 
adequado para venda, aposto que acumulou 

algum lixo aqui e ali para usar num dia ruim.
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2) Preencha os espaços de mercado vazios
Se houver espaços vazios no mercado, mova todas as cartas para o espaço 
vazio seguinte, à direita, se possível. Pegue novas cartas do baralho de 
mercado e preencha os espaços com elas, da direita para esquerda, até que o 
mercado tenha 5 cartas nele.

Produtos frescos certamente são os mais caros. Espero que você tenha 
moedas a mais sobrando. Quando os mercadores perceberem que a 
demanda não está lá aquelas coisas, eles serão mais humildes e baixarão 
os preços. Um pouquinho.
Se o baralho de mercado alguma vez se esgotar e você precisar de novas 
cartas do baralho, embaralhe a pilha de descarte do mercado e use-a para 
formar um novo baralho de mercado. Se o baralho de mercado e a pilha de 
descarte se esgotarem ao mesmo tempo, não acontece nada.

Não existe essa coisa de recursos infinitos. Quando tudo acaba, acabou 
mesmo. Bem, tecnicamente, você pode simplesmente esperar pelo próximo 
carregamento de mercadorias que chega amanhã, mas você precisa 
esvaziar sua banca hoje! Se não conseguir, aposto que outra pessoa 
consegue.

Vencendo a partida
Quando você constrói a 8ª pilha na sua banca 
de mercado você imediatamente é aclamado o 
vencedor da partida.

Quando uma banca acaba, o proprietário é 
declarado vencedor da competição e recompensado 
com a filiação na guilda. Só há um vencedor por 

ano, por isso os perdedores têm bastante tempo 
para aprimorar suas habilidades!
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Regras para uma equipe de 4 jogadores
Os mercadores podem juntar forças com outros e formar equipes quando 
forem jogar com 4 jogadores. Isso reduz o tempo ocioso e melhora o ritmo 
da partida. Nós recomendamos usar as regras de equipe depois de algumas 
partidas com as regras normais para que você já tenha se familiarizado com o 
mecanismo fundamental do jogo.

Mudanças nas regras normais
Há duas equipes compostas por dois jogadores cada. Dois jogadores da 
mesma equipe sentam em lados opostos. Os outros dois jogadores, que 
também estão de frente um para o outro, estão na outra equipe. Assim, cada 
jogador tem um oponente em ambos os lados e um colega de equipe à sua 
frente. Durante a preparação, escolha 4 baralhos do povo animal, em vez de 5, 
para incluir na partida.
NOTA: o jogo vem com 20 cartas de quinquilharia. Você precisa de mais 4 
cartas para as regras de equipe, se  não tiver O Vale dos Mercadores 2. Neste 
caso, pegue todas as cartas de valor 1 de um único baralho não usado nesta 
partida e utilize as cartas para substituir as cartas de quinquilharia que faltam.

Em raras ocasiões, a guilda aceita dois novos 
membros ao mesmo tempo. São eventos não 

convencionais que pedem métodos não 
convencionais. Para economizar os recursos de 
todos, decidiu-se que todos os participantes 

devem formar equipes para 
tomar parte da competição. A 
equipe vencedora não somente 

será a melhor nos negócios, mas 
também aquela que é excelente em 

se comunicar.
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Cada equipe divide uma banca. A primeira equipe a terminar a sua 10º pilha 
vence a partida imediatamente.

Quando você construir uma pilha, seu colega de equipe pode te ajudar ao 
adicionar uma ou mais cartas à pilha. Lembre-se de preencher a sua mão 
apenas depois do seu turno.
Quando uma carta afeta “outro jogador”, você pode escolher seu colega de 
equipe. Os efeitos de carta que afetam “outros jogadores” apenas afetam 
jogadores da equipe oponente. Por exemplo, descartar cartas e pagar a mais 
pelas cartas. “Todos os jogadores” e “cada jogador” ainda se referem a todo 
mundo.
Toda a conversa é pública.

Para deixar a competição o mais justa 
possível com povos tão criativos, algumas 
regras precisam ser seguidas. Truques 
são permitidos desde que todos 
estejam à vista. Aí, você só poderá 
culpar a si mesmo se for derrotado por 
um indivíduo mais ardiloso.

Exemplos
 ● Você não pode trocar uma Bolota (Esquilos Voadores Acumuladores 4) 

por uma carta da banca de seu colega de equipe porque a banca dele é 
considerada sua.

 ● O seu colega de equipe não descarta uma carta quando você joga Chatice 
(Guaxinins Ladrões do Norte 2).

 ● Exceção: Vendado (Jaguatiricas Sortudas 5) você não pode pedir ao seu 
colega de equipe adivinhar.



            Araras Escarlates Irreverentes 
Administração da mão – Araras ajudam você a administrar a sua mão de cartas. 
Jogadores novos gostam da sua natureza oportunista, enquanto que jogadores 
experientes usam as araras para otimizar o seu jogo.

            Pandas Gigantes Negociantes
Proficiência de mercado – Pandas são amigos próximos dos guardiões do mercado 
e  beneficiam disso. Eles são ótimos para iniciantes e jogadores que querem um jogo 
mais pacífico.

            Guaxinins Ladrões do Norte 

Conflito direto – Guaxinins são perfeitos para os jogadores que querem algum 
conflito. Eles não se importam com a definição de “propriedade”. Você foi avisado!

            Esquilos Voadores Acumuladores
Manipulação de banca – Ninguém consegue construir uma banca tão rápido quanto 
os esquilos. Jogadores inexperientes gostam desses acumuladores, enquanto que os 
experientes conseguem realizar combinações interessantes com eles.

            Jaguatiricas Sortudas 
Caos e sorte – Jaguatiricas podem te dar uma vantagem se a sorte estiver do seu lado. 
Adicione-as ao jogo se você quiser introduzir um pouco de destruição ao seu torneio!

            Camaleões Velados Adaptáveis
Imitação – Camaleões fazem você jogar as suas cartas como se fossem outras cartas 
em jogo. Eles são recomendados para jogadores mais experientes com planos a longo 
prazo.

Uma carta passiva de camaleão que você usar é uma cópia idêntica de uma carta válida 
para todos os propósitos do jogo. Se houver uma carta válida, você deve copiá-la antes 
de usar a carta do camaleão. Se não houver cartas válidas ou o efeito de copiar voltar 
para a carta original, a carta do camaleão tem seu próprio símbolo do grupo e valor. O 
efeito de copiar se mantém durante o  turno corrente ou enquanto os efeitos da carta 
copiada perdurarem.Vale o qual durar mais.


