
No fim do século XIII, Veneza era uma próspera república onde o comércio se en-
contrava no auge. Em 1295, depois de uma longa jornada, Marco Polo volta para sua 
cidade natal. Ao chegar, ele tem de fazer  todo o possível para ter acesso aos palácios 
das famílias mais nobres. Com isso, poderá aumentar sua reputação na cidade e 
conseguir mais privilégios. 
 Em suas múltiplas visitas, Marco Polo nunca deixa de contar como foram suas via-
gens e falar de suas aventuras. Ele sempre fala dos companheiros que o acompanha-
ram e apoiaram em seu périplo.
 Tudo isto está presente na primeira expansão de “As Viagens de Marco Polo”.
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Estes componentes gerais podem ser adicionados ao jogo básico sem usar 
nenhum outro módulo.

O módulo Cidade de Veneza pode ser usado de forma independente ou em conjunto com o 
jogo básico e o módulo Os Companheiros.
Importante: Se vocês quiserem jogar em cinco pessoas é preciso usar o módulo Cidade de 
Veneza.

O módulo Os Companheiros pode ser usado de forma independente ou em conjunto com o 
jogo básico e o módulo A Cidade de Veneza.

Com esta expansão se adicionam dois novos módulos, A Cidade de Veneza e Os Companheiros que permitirão disputar 
partidas com até 5 jogadores.
Para que você possa separar a expansão do jogo básico, nós a marcamos com o seguinte símbolo:

A Cidade de Veneza

Os Companheiros

Geral

Componentes

 1 Tabuleiro de Veneza 
  (2 partes)
 16 postos de troca 
  (4 de cada uma das cores:  
  azul, verde, amarelo, 
  vermelho)

Componentes para o 5º jogador
 1 tabuleiro de jogador
 3 figuras de madeira 
  (na cor do quinto 
  jogador, lilás)
 6 dados (5 lilás e 1 preto)
 13 postos de troca (na cor lilás)
 1 carta de 50/100 pontos

9 Companheiros

Componentes para 
um quinto jogador

16 postos de troca

Tabuleiro de Veneza: 
É preciso juntar 

as duas partes do 
tabuleiro.

Você encontra uma breve explicação dos novos 
símbolos e personagens na página 5

Você encontra uma explicação 
detalhada do módulo Cidade de 
Veneza na página 3.

As mudanças para 
partidas com 5 jogadores 
são explicadas em deta-
lhes na página 6

Você encontra uma explicação 
do módulo Os Companheiros 
na página 4

8 camelos
3 marcadores de bônus 

de cidade

 6 novos contratos
 5 novos personagens
 5 dados
 3 novos marcadores 
  de bônus de cidade
 11 cartas de bônus
 4 cartas de cidade novas
 4 cartas de objetivo novas
 8 camelos
 1 livreto de regras

5 personagens

4 cartas de cidade 4 cartas 
de objetivo

6 contratos 5 dados

11 cartas 
de bônus

Verso9 companheiros representados como camafeus em gavetas
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Prepare o jogo do modo normal, mas com as seguintes mudanças:

 

Desenvolvimento do Jogo
Existe um novo espaço de ação no tabuleiro de Veneza, que lhe permite começar com um posto de troca 
em Veneza.

Atenção: Nesta ação o número de espaços disponíveis é igual à quantidade de jogadores menos 1 (ex. 3 espaços no caso de uma 
partida com 4 jogadores) Durante a preparação coloque 1, 2 ou 3 dados (com um valor de 1) das cores que não estão sendo usadas 
nos espaços necessários. Estes dados são colocados começando no primeiro espaço à esquerda e permanecem aí durante toda partida.

Este espaço de ação funciona de modo similar ao espaço de ação Boa Vontade do Khan (página 7 do jogo básico). 
Se você for o primeiro a usar este espaço de ação, coloque um dado com o valor que você quiser no espaço mais à 
esquerda.
O próximo jogador a usar a ação deverá colocar seu dado no espaço seguinte e assim por diante. O valor de cada dado colocado deve 
ser maior ou igual ao dado que havia no espaço anterior, caso contrário você não pode realizar esta ação. Como sempre, cada cor só 
pode estar presente uma vez.
Se colocar um dado no espaço de ação A Cidade de Veneza, você deverá colocar 1 posto de 
troca no tabuleiro de Veneza. O primeiro posto de troca em Veneza tem de ser sempre coloca-
do diretamente no espaço de ação do Palácio Grande. Todos os postos comerciais posteriores 
devem ser colocados adjacentes a outros postos de troca que já tiverem sido colocados. Os 
Palácios que estão unidos por linhas tracejadas são considerados adjacentes.

Você tem de pagar os seguintes custos
Algumas conexões entre Palácios estão marcadas com um custo. Se quiser colocar um posto de troca e a co-
nexão com este palácio tiver um custo indicado, você terá de pagar este custo primeiro. Depois, você poderá 
colocar seu posto de trocas no palácio.

A Cidade de Veneza - um novo espaço de ação

Se colocar teu posto 
de troca em um espaço 
do Palácio Grande, 
você disporá de 1 ou 2 
cartas de cidade. Estas 

cartas funcionam da maneira habi-
tual (página 11 das regras básicas).

Se colocar seu posto de 
trocas em um espaço de pa-
lácio pequeno, você receberá 
o marcador de bônus de 
cidade. Estes marcadores de 

bônus funcionam da maneira habitual 
(páginas 10 e 16 das regras básicas).

Se colocar seu posto de troca em 
um espaço do último Palácio 
Grande, você disporá de 2 ações. 
Estas ações são consideradas como 
se fossem 2 ações separadas que 
estavam em duas cartas de cida-

des distintas (pág. 11 das regras básicas).

1 Posicione o tabu-
leiro de Veneza 

alinhado à esquerda do 
tabuleiro do jogo básico.

2 Quando for distribuir as cartas de cidade, você deve colocar 1 carta em cada um dos 
espaços do Palácio grande no tabuleiro de Veneza. Como usará 3 cartas de cidade a mais, 

você colocará o total de 12 cartas de cidade.

4 Pegue os 4 postos de troca adicionais de sua 
cor e coloque-os junto à borda superior de seu 

tabuleiro de jogador como na figura abaixo.

3 Embaralhe todos os marcadores de bônus de 
cidade que estiverem disponíveis para você. 

Distribua-os aleatoriamente do modo normal e 
coloque mais 3 nos espaços do Palácio pequeno no 
tabuleiro de Veneza, o que dá um total de 9.

1.
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Prepare o jogo da maneira usual. Depois, você tem também de fazer as seguintes coisas:

Partida Basica
Na frente da carta, se vê a característica que o companheiro oferece. No verso de cada companheiro existe um espaço que forma um 
novo espaço de ação (localizado na pilha de companheiros). Este espaço de ação pode ser usado várias vezes. Nele você deverá colocar 
exatamente 1 dado. Com ele você conseguirá a mercadoria que deseja da reserva geral e ficará com um dos companheiros virados para 
cima próximo a você. A característica dele está agora disponível para você durante a rodada em andamento. Você pode ter quantos 
companheiros quiser dentro de uma rodada. A maioria de seus companheiros lhe fornece sua característica, toda vez que você puder 
aplicá-la. Existem alguns só podem ser usados uma vez. Estes estão marcados com o símbolo (x1). Depois de usá-los, você deve colo-
cá-los de lado.

 O que lhe oferece cada Companheiro?

O que mais precisa ser dito?
Como sempre, você deverá pegar seus postos de troca começando pelo posto que se encontra no canto 
superior esquerdo e ir descendo. i.e. os 5 pontos   que você recebe quando coloca seu 12º posto 
de troca, os 10 pontos   quando coloca o 13º

Importante: Nós sempre falamos em postos de troca, quer eles se encontrem no tabuleiro de jogo ou no tabuleiro de 
Veneza.

Pontuação final
No tabuleiro de Veneza existem Palácios Grandes e Pequenos que contam na pontuação final do jogo. Se você tiver um 
posto de troca na cidade, conte os pontos de vitória indicados.

Exemplo Em seguida, coloca um posto de troca em um 
Palácio Pequeno que limite com o posto de troca 
que havia colocado antes. Em seguida, 
você recebe a recompensa indicada: 
um camelo e uma seda.

1
Você coloca um dado com o valor 6 no 
espaço de ação.

2

Os companheiros - Eles o acompanham durante uma rodada.

A cidade de Veneza

?

4
2
3

1

Embaralhe todos os companheiros e coloque-os virados para baixo em uma pilha no canto inferior esquerdo do tabuleiro. 
Em seguida, coloque 6 companheiros desta pilha virados para cima junto à borda inferior do tabuleiro.

Sarraceno: Pode 
ser usado uma 

vez, durante 1 ação, você pode inter-
cambiar moedas e camelos à taxa de 
1 para 1.

Escritor: toda vez que 
completar um contrato, 
você poderá pagar um 

bem a menos ou ganhar 3 pontos a mais.

Cambista: Este companheiro tem seu 
próprio espaço de ação. Você tem de colocar 
exatamente 1 dado nele, depois você pega 8 

moedas da Reserva. Além disso, poderá entregar um bem (uma 
vez apenas) para conseguir 5 moedas a mais. Você pode usar 
este espaço de ação várias vezes sem custo.

Gondoleiro: 
Atenção: este companheiro só participa do jogo se 
vocês estiverem usando o módulo A Cidade de Veneza. 

Esse camarada tem seu próprio espaço de ação. Você tem de colo-
car exatamente 1 dado nele, depois posiciona 1 posto de troca em 
Veneza seguindo as regras normais.

Cartógrafo: toda vez que tiver de pagar custos 
extras, (camelos / dinheiro) para se mover de 
um espaço a outro, você pagará 2 camelos a me-

nos por espaço por terra e 5 moedas a menos no caso de rotas ma-
rítimas. Você não pode reduzir os custos no tabuleiro de Veneza.

Guarda-costas: Toda 
vez que usar o espaço de 
ação “Viajar”, seu custo de 

viagem será 2 moedas por espaço.

Freira: Toda vez que colocar um dado, você 
poderá modificá-lo dois pontos para cima 
ou para baixo (você não pode virar de 6 para 

1 e vice-versa). Se o espaço de ação já estiver ocupado, você terá 
também de pagar o valor modificado correspondente.

Diplomata: Uma vez, você pode colocar 1 
dado numa carta de cidade de sua escolha, na 
qual você não tenha colocado ainda nehum 

posto de troca. A regra normal se aplica às cartas de cidade, você 
pode usar essa ação do modo normal.

Mercador: Toda vez que for ao Bazar, você 
terá de usar um dado a menos (mínimo de 1). 
Além disso, você pode aumentar os dados que 

coloca aí em 2 pontos e com isso conseguir mais bens/camelos.

6 Companheiros virados para cima
Pilha de Companheiros
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Os Simbolos - O que eles significam?
Agora explicaremos os novos Símbolos que aparecem nesta expansão.

Os novos Personagens - O que eles podem fazer?

No final de uma rodada
 Além do procedimento normal de final de rodada (v. pág. 16 do livro de regras do jogo básico), você tem de fazer o seguinte:
1. Todos os Companheiros são reunidos e embaralhados novamente.
Você pega de volta todos os companheiros que estão virados para cima e para baixo e todos os companheiros da rodada e os embara-
lha virados para baixo. Você recria a pilha de companheiros.
2. 6 Companheiros são designados.
Você vira 6 Companheiros e os coloca à direita da pilha (exceto no final da quinta rodada por causa do fim do jogo).

Bellela, Fantina & Moreta 
Se tiver este personagem depois da seleção 
de personagens, você compra 5 personagens 
da pilha dos personagens não selecionados, . 
No início de cada rodada (antes de jogar os 
dados), você tem de decidir com qual perso-
nagem você quer jogar nesta rodada. Depois 
da rodada, coloque o personagem de volta na 
caixa. Então, você joga cada rodada com um 
personagem diferente. Jogo Avançado: Você 

pode comprar e descartar os 5 personagens antes da seleção de 
personagens. Desta maneira, na hora de escolher o personagem 
já poderá avaliar se te interessa ou não.
A maioria dos personagens você pode usar da maneira habitual. 
Alguns exigem regras especiais que estão descritas a seguir;

Jogo Básico
• Niccolo & Marco Polo: Pegue sua segunda figura e coloque-a 

junto com a primeira. Durante toda esta rodada, você disporá 
de duas figuras no tabuleiro. No fim da rodada, você tem de 
decidir com qual das duas figuras você fica e colocar a outra 
de volta na caixa. 

Papa Gregório X 
Atenção: Este personagem só parti-
cipa do jogo quando vocês estiverem 
usando o módulo Os Companheiros, 
v. págs. 4-5. Se tiver este persona-
gem, no início de cada rodada 
você escolhe um dos Companhei-
ros virados para cima. Depois 
deverá pegar outro Companheiro 
da pilha e virá-lo para cima para 

que volte a haver 6 disponíveis. Você pode usar esse 
Companheiro de acordo com as regras normais e 
devolve-lo no fim da rodada junto com os demais.

• Guilherme de Rubruk: você não pega os postos de troca pre-
tos nem recebe os pontos de vitória adicionais.

• Kublai Khan: Você não deve usar o Kublai Khan! Se ele for um 
dos personagens virados para cima, você deverá colocá-lo de 
volta na caixa e escolher outro personagem.

Mini-expansão - Os novos personagens
• Arghun Khan: Compre 3 cartas de cidade da pilha. Nesta ro-

dada, você pode escolher uma destas cartas de cidade 1 vez por 
turno e usá-la. Para isso, você não precisa de nenhum dado.

• Frei Nicolau: Você recebe a ficha inicial.

1. Expansão - Os companheiros de Marco 
Polo
• Rusticiano: Compre 3 cartas de bônus da pilha. Você pode usá-

-las na rodada em andamento. No fim da rodada, você coloca 
as cartas de bônus que não usou de volta na caixa.

• Donata Badoer: Você pega todos os dados e pode jogar exata-
mente 1 deles na rodada em andamento.

• Pedro, o Tártaro: Somente se escolher este personagem na 
primeira rodada, você poderá começar com sua figura em um 
dos oásis assinalados (pág. 6). Caso contrário, não muda nada.

Donata Badoer 
Se tiver este personagem no início da partida, você rece-
berá 5 dados que tem valores de 2 a 6. Em cada rodada, 
você deverá usar 1 dado que deverá ser deixado de um 
lado e depois virar a Donata. Deste modo, estará indi-
cando que nesta rodada já está usando sua habilidade 
especial. No início de cada rodada, ela deverá ser virada 
de novo.  
Cada dado conta como um dado sem cor e com o valor 
indicado. Desta maneira, os dados podem ser jogados 

sozinhos ou em combinação com outros dados. Os dados não podem ter 
seu valor modificado para menos, nem para mais. Também não podem ser 
usados novamente.

Carta de Cidade: você compra um número de contratos da 
pilha especial de contratos igual ao valor do dado que colocou ali. 
Escolha até 2 destes contratos e coloque os restantes no fundo da 
pilha especial de contratos. Você recebe também dois camelos.

Os Companheiros

Tabuleiro de Veneza 
(Custo): Escolha 3 itens à 
vontade. Você pode escolher 
bens iguais.

Companheiros: 
Pegue um dos 
Companheiros 
virados para cima.

Carta de Cidade: Escolha e use 
uma carta de cidade na qual 
você tenha colocado um posto 
de troca. Isto ainda é possível 
mesmo que a carta de cidade 
escolhida já esteja ocupada. 
Como sempre, o dado indicará 
quantas vezes você pode reali-

zar a ação da carta de cidade escolhida.
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Importante: Se quiserem disputar uma partida com 5 jogadores, vocês terão de usar o módulo A Cidade de Veneza (v. págs. 3 e 4).
Vocês precisarão também dos componentes adicionais para o 5º jogador. Nas partidas com 5 jogadores é preciso assumir que em cada 
cidade grande ou pequena do tabuleiro tem espaço para um quinto posto de troca. Desta maneira, as regras de colocação permitirão 
colocar até 5 postos de troca. Para isso não é necessário usar nenhum tabuleiro novo. Durante a preparação, você coloca o sexto dado 
preto no lugar correspondente do tabuleiro.

Regras: Gregor Abraham, Hanna 
& Alex Weiss
© 2017  
Hans im Glück Verlags-GmbH 
www.hans-im-glueck.de 

O autor e a editora gostariam de agrade-
cer a Antonio, Ido, Bruno, Luca, Aska, Si-

mone, Camilla, Andrea e Gregor Abraham, 
Tom Hilgert, Klaus Knechtskern, Helmut 
Ohley e Karl-Heinz Schmiel pelos muitos 
testes que fizeram e, como sempre, muito 

especialmente a Dieter Hornung.

Los nuevos personajes  cont.

Rusticiano 
Se tiver este personagem no início do jogo, você deverá embaralhar todas as cartas de bônus e com-
prar 6 delas. Coloque as cartas de Bônus restantes de volta na caixa.
As cartas de bônus são consideradas ações extras (páginas 12 e 13 das regras básicas), portanto, você 
pode jogar quantas cartas de bônus quiser, tanto antes quanto depois da ação. Você pode usar uma 
vez cada carta de bônus, depois ela deve ser colocada de volta na caixa. 
Variante profissional: você pode também comprar as 6 cartas de bônus antes da escolha de personagens. Desta 
maneira, quando for escolher o personagem já poderá avaliar se te interessa.
O que cada uma das cartas de bônus faz?

Mudancas para o caso de 5 jogadores

Pedro, o Tártaro 
Se tiver este personagem desde o início da partida, você deverá escolher um dos três oásis as-
sinalados e colocar sua figura nele (portanto, não começará em Veneza). Além disso, uma vez 
por rodada você poderá esvaziar um espaço de ação.  Ou seja, escolherá um espaço de ação, 
tirará todos os dados que há nele e os colocará de lado. Exceção: Se escolher “A Boa Vontade 
do Khan” ou “A Cidade de Veneza”, você retirará somente o último dado que houver. Depois 
realizará seu turno normalmente e poderá usar o espaço de ação esvaziado, se quiser.
Depois de usar esta característica, você deve virar seu personagem para indicar que ele já foi 
usado nesta rodada. No começo da próxima rodada, você deve desvirar o Pedro.

Pague 15 moedas para colocar um posto de 
troca numa cidade grande ou pequena de sua 
escolha ou num Palácio do tabuleiro de Veneza 
(obedecendo as regras normais). O posto não 
pode ser colocado em Pequim nem em Suma-
tra. Não é permitido pagar mais para colocar 
vários postos de troca.

Pegue 2 contratos 
da Pilha Especial e 2 
camelos da Reserva 
geral.

Você recebe 1 
ponto de vitória 
para cada 2 
postos de troca 
que tiver.

Você pode esvaziar 1 
espaço de ação de sua es-
colha uma vez (como na 
Característica de Pedro, o 
Tártaro, acima). 

Você pode pagar 3 camelos para 
colocar um posto de troca em cada 
espaço por onde você passar du-
rante sua viagem que tenha cidade 
grande ou pequena.

Atenção: esta carta de bônus só pode ser 
usada, se vocês estiverem jogando com o 
módulo Os Companheiros
Pegue 1 dos Companheiros virados para 
cima. Você poderá usá-lo seguindo as 
regras habituais.

Pegue 1 
dado preto 
da reserva

Receba a recompensa 
correspondente ao 
marcador de bônus de 
uma cidade em que 
você já tem um posto 
de troca.

Compre 3 cartas de cidade da pilha e escolha uma 
delas. Você pode usá-la quando quiser. Quando 
você a usar, considerar-se-á que foi colocado nela 
um dado virtual com valor 6.

Se cumprir o contrato, você recebe a recompensa 
duas vezes, os pontos de vitória só uma vez. Se 
ao fazê-lo você se mover duas vezes, isto contará 
como uma movimentação e você poderá colocar 
apenas 1 posto de troca no fim de seu movimen-
to.

Troque uma carta de cidade na 
qual você já colocou um posto 
de troca por uma carta de cidade 
nova. Para fazer isso, você deverá 
comprar 3 cartas de cidade da 
pilha e escolher uma delas.
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