
Veneza no final do século 13 – uma popular cidade comercial. 
Marco Polo volta a sua cidade natal em 1295 depois de uma longa jornada. 
Para chegar lá e garantir certos privilégios e acesso aos palácios de famílias 
nobres, Marco precisa fazer alguns esforços. Como resultado, sua reputação 

na cidade continua a aumentar, o que lhe dá benefícios adicionais.
Marco Polo gosta de falar sobre as suas viagens e aventuras. 
Ele menciona repetidas vezes os seus companheiros que o 

acompanharam em seus caminhos mais curtos e mais longos.
   Tudo isso você experimentará na primeira expansão para 

"As viagens de Marco Polo".



Componentes do jogo

Com esta expansão são adicionados 2 novos módulos ("A Cidade de Veneza" e "Os Companheiros"),
além de componentes que permitem jogar com 5 jogadores.
Para que você possa identificar a expansão, seus componentes são marcados com o seguinte símbolo: 

Geral
6 novos contratos
5 novos personagens
5 tokens de dados
3 novos marcadores de bônus de cidade
8 camelos pequenos
11 cartas de bônus
4 novas cartas de cidade
4 novas cartas de objetivos
1 regra do jogo

Você pode usar esses componentes sem utilizar os módulos desta expansão. Basta adicionar as cartas
e os contratos às suas respectivas pilhas.

A Cidade de Veneza
O módulo "A Cidade de Veneza" pode ser adicionado individualmente ao jogo básico ou em conjunto
com o módulo "Os Companheiros".
Importante: se você quer jogar um jogo com cinco jogadores, você deve
usar o módulo "A Cidade de Veneza".

• 1 tabuleiro de Veneza (2 partes)
• 16 postos comerciais (ou de troca, conforme regras do jogo básico)

(4 de cada cor: azul, amarelo, verde e vermelho)
Material para o 5º jogador:
• Tabuleiro do jogador
• 3 meeples de madeira (ou figuras, conforme regras do jogo básico)

(na cor roxa)
• 6 dados (5 roxos e 1 preto)
• 13 postos de troca (na cor roxa)
• 1 cartão de pontos 50/100

Os Companheiros
O módulo "Os Companheiros" pode ser adicionado individualmente ao jogo básico ou em conjunto
com o módulo "A Cidade de Veneza".

Verso
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A Cidade de Veneza - Um novo espaço de ação

Monte o jogo como de costume com as seguintes alterações:

1. Coloque o tabuleiro de Veneza à 
esquerda do tabuleiro do jogo básico.

2. Ao distribuir as cartas de cidade, você
coloca uma carta  de cidade em cada um
dos  grandes  palácios  no  tabuleiro  de
Veneza. Assim, você joga com 3 cartas de
cidade a mais (12 no total).

3.  Você  mistura  secretamente  os
marcadores  de  bônus  de  cidade  e  os
distribui como de costume e adiciona 3 aos
pequenos palácios do tabuleiro de Veneza
(um total de 9).

4.  Você  pega  os  4  postos  de  troca
adicionais na sua cor e os coloca acima do
tabuleiro do seu jogador.

Atenção: Antes  de  iniciar  o  jogo,  pegue  um dado  de  cada  cor  dos
jogadores que não estão em jogo. Da esquerda para a direita, coloque
esses  dados  nos  espaços de  ação.  Esses  dados  permanecerão  durante
todo o jogo.

Como jogar
O tabuleiro de Veneza apresenta um novo espaço de ação que permite adicionar postos de troca.

Este  espaço  de  ação  funciona  de  forma  semelhante  ao  espaço  de  ação  "Boa
vontade do Khan" do jogo básico. Se você quer ser o primeiro a usar essa ação,
coloque 1 dado de sua escolha no primeiro espaço livre à esquerda. 
O próximo jogador deve colocar os dados no próximo local livre e assim por
diante. O dado a ser colocado deve ter o mesmo ou maior número do dado anterior, caso contrário a
ação não pode ser realizada. Cada jogador pode colocar um de seus dados aqui apenas uma vez na
rodada.

Se você colocar 1 dado no campo de ação "A Cidade de Veneza", então
você coloca 1 posto de troca no tabuleiro de Veneza.
O primeiro  posto  de  troca  em Veneza  deve  sempre  ser  colocado no
espaço do grande palácio mais próximo do espaço de ação. Todos os
seus  postos  de  troca  subsequentes  devem estar  conectados  por  uma
linha tracejada a um de seus postos de troca já colocado. 
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Quando você adiciona um posto de troca a  um espaço de pequeno palácio,  trate  o
marcador de bônus da cidade como no jogo básico.

Se você colocar seu posto de troca em um espaço de grande palácio, trate as cartas de
cidade como no jogo básico.

Se você colocar seu posto de troca no espaço do último palácio, trate os espaços de
ação de forma separada, como no jogo básico.

Você precisa pagar custos conforme mostrado 
Algumas conexões entre 2 palácios são marcadas com custos. Se você deseja
colocar 1 posto de troca e a conexão com o palácio é marcada com custos, você
deve pagar antes esses custos.

A Cidade de Veneza
Exemplo: Você coloca um dado de valor 6 no espaço de ação. 

Em  seguida,  você  coloca  um  posto  de  troca  no
pequeno palácio adjacente ao grande palácio em que
seu posto de troca já está colocado. No exemplo, você
retira imediatamente o bônus do suprimento: camelo e
seda.

O que mais precisa ser considerado?
Como de costume, você remove seus postos de troca da esquerda para a
direita e de cima para baixo. Ou seja, você obtém os 5 pontos quando
você coloca seu 12º posto de troca e 10 pontos quando você coloca seu
13º posto de troca.

Importante:  quando falamos sobre postos de troca,  sempre queremos dizer  todos os  postos,  quer
estejam no mapa ou em Veneza.

Pontos no final do jogo
No cenário de Veneza, há pequenos e grandes palácios que marcam pontos no final do jogo. Se você
tem um posto de troca neles, some os pontos mostrados.
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Os Companheiros - Eles acompanham você por uma rodada

Monte o jogo como de costume com as seguintes alterações:

Embaralhe todos os companheiros e os coloque virados para baixo em uma pilha no canto inferior
esquerdo do tabuleiro. Se você não está jogando com a “Cidade de Veneza”, retire o Gondoleiro do
jogo.
Então, coloque 6 companheiros ao lado desta pilha  com a face para cima.

Como jogar
Na parte da frente do cartão, você pode ver a característica que um companheiro traz para você. 
No verso da pilha de companheiros há um espaço de ação, que pode ser usado várias vezes. Nele você
pode colocar 1 dado. Em seguida, pegue 1 bem de sua escolha do fornecimento geral e selecione 1
dos companheiros abertos. Ele fica aberto na sua frente e está disponível somente para a rodada atual.
Você pode possuir qualquer número de companheiros dentro de uma rodada.
A maioria dos companheiros lhe dá benefícios que podem ser usados múltiplas vezes na rodada.
Alguns só podem ser usados uma vez (são marcados com “1 x”). Depois de usar esses, você os deixa
de lado. Alguns companheiros têm espaços de ação que podem ser utilizados pelo seu proprietário.

O que os companheiros trazem?

Freira: Cada vez que você usa 1 dado, você pode ajustar o seu valor em + 2 ou – 2.
(você não pode virar de 6 para 1 e vice-versa). Se o espaço de ação já estiver ocupado, você deve
pagar de acordo com o novo valor.

Comerciante:
Toda vez que você usa a ação do grande bazar, você usa 1 dado a menos (mas pelo menos 1
dado). Além disso, você pode aumentar cada um de seus dados em exatamente 2 e pegar mais
bens / camelos (mas não altere fisicamente o valor dos dados).

Sarraceno:
Você tem permissão para trocar dinheiro por camelos (e vice-versa) 1 vez enquanto faz uma ação.

Escriba:
Cada vez que você completa 1 contrato, você precisa pagar 1 bem a menos que o exigido ou ter 3
pontos de vitória extras.

Guarda-costas:
Cada vez que você usa o campo de ação "Viagem", seus custos de viagem em moedas custam
apenas 2 moedas. O custo de camelos continua o mesmo. Esse companheiro não pode ser usado
no tabuleiro de Veneza.

Diplomata:
Você pode colocar 1 dado no espaço de ação de uma cidade de sua escolha uma vez por rodada,
mesmo que você não tenha um posto de troca lá. As regras para as cartas de cidade se aplicam
normalmente. 

Cartógrafo:
Cada vez que você paga para viajar (camelos / dinheiro), você tem que pagar 2 camelos a menos
e 5 moedas a menos. Você não pode reduzir os custos no tabuleiro de Veneza.

5



Agiota:
Esse companheiro tem seu próprio espaço de ação que você pode usar várias vezes sem nenhum
custo. Você pode colocar 1 dado e tirar 8 moedas do suprimento geral. 
Adicionalmente, uma vez por rodada, você também pode entregar 1 bem e tirar 5 moedas sem
colocar o dado. 

Gondoleiro:
Atenção: Esse companheiro é usado apenas no jogo se você jogar com o módulo "A Cidade de
Veneza". Esse companheiro tem seu próprio espaço de ação. Você pode colocar 1 dado sobre ele
1 vez por rodada e então colocar um posto de troca em Veneza de acordo com as regras normais.

No final de uma rodada
Ao final de uma rodada usual, é adicionado o seguinte:
1.  Todos  os  companheiros  retornam  para  o  suprimento  e  são  reembaralhados.  Colete  todos  os
companheiros ainda abertos, aqueles que ainda estão na pilha e todos os companheiros usados na
rodada e misture-os, fazendo uma nova pilha virada para baixo.
2. Em seguida, abra novamente 6 companheiros à direita da pilha (não aplicável após a 5ª rodada
devido ao final do jogo).

Os novos símbolos - o que eles significam?

Companheiros:
Pegue 1 dos companheiros abertos.

Custos do tabuleiro de Veneza:
Pague um total de 3 bens. Você pode escolher bens repetidos.

Carta de cidade: escolha e use 1 carta de cidade em que você colocou 1 posto de troca.
Isso também é possível se a carta de cidade selecionada já estiver ocupada.
Como sempre, o dado indica com que frequência você pode executar a ação da carta de
cidade selecionada.

Carta  de Cidade: você retira  tantos contratos da pilha especial  quanto for o
valor do seu dado. Escolha até 2 e coloque os contratos restantes de volta sob a
pilha especial. Então, você também pega 2 camelos.

Os novos personagens - O que eles podem fazer?

Papa Gregorio X
Atenção: Esse personagem só é utilizável com o módulo “Os Companheiros”.
Se você tem esse personagem, você pode escolher um dos companheiros abertos
no início de cada rodada
Então você retira um novo companheiro da pilha e preenche o local vazio. Você
pode usar o companheiro escolhido de acordo com as regras normais. Devolva-o
no final da rodada.
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Donata Badoer
Se você tem esse personagem, você pega 5 tokens de dados no início do jogo
nos valores 2, 3, 4, 5 e 6.
Você pode usar exatamente 1 token de dado de valor 2 a 6 em cada rodada
como se fosse de sua cor. Você pode usá-lo sozinho ou em conjunto com um
dado da sua cor. Você não pode mudar o valor desses tokens de dados.
Após usar, volte o token de dado para a caixa e vire o seu personagem para
baixo para mostrar que já o usou na rodada.
No início de cada rodada você receberá 1 camelo e revelará seu personagem de
novo.

Bellela, Fantina & Moreta
Se você tem esse personagem, após todos os jogadores terem escolhido os seus
personagens, você pega 5 personagens não escolhidos de forma aleatória.
No início de cada rodada (antes de rolar os dados), você deve decidir com qual
personagem você deseja jogar nesta rodada.
Após a rodada você coloca o personagem usado de volta na caixa.
Assim, você joga cada rodada com um personagem diferente.
Versão  expert:  você  também  pode  escolher  e  revelar  os  5  personagens
imediatamente  após  escolher  Bellela,  Fantina  &  Moreta,  permitindo
planejamento dos outros jogadores.
A maioria  dos  personagens  pode  ser  usada  como  de  costume,  mas  alguns

exigem regras especiais, conforme descrito a seguir:

Jogo básico:
• Niccolo e Marco Polo: Você adiciona sua segunda figura no mesmo local da 1ª figura. Você terá
então 2 figuras no mapa para uma rodada. No final da rodada você deve decidir qual das duas figuras
você mantém. O outro você coloca de volta na caixa.

• Wilhelm von Rubruk: Você não leva os dois postos de troca negros e você também não obtém
quaisquer pontos extras.

• Kubilai Khan: Você não pode usar Kubilai Khan! Se você pegá-lo, coloque-o de volta na caixa e
pegue um novo personagem para substituí-lo.

Mini-Expansão - Os novos personagens:
• Khan Arghun: Pegue 3 cartas de cidade da pilha. Você pode então selecionar e usar até 1 dessas
cartas de cidade por turno nessa rodada. Não precisa colocar um dado para isso. Ao final da rodada,
retorne as cartas para a caixa.

• Frater Nicolao: você receberá o token adicional.

1º Expansão - Os Companheiros de Marco Polo:
• Rusticiano: Pegue 3 cartões de bônus da pilha. Você pode usá-los na rodada atual. No final da
rodada, devolva os cartões de bônus não utilizados para a caixa.

• Donata Badoer: Você tira todos os tokens de dados e joga exatamente 1 deles na rodada atual.

•  Piedro  Tartarino:  Somente  se  você  pegar  Piedro  na  1ª  rodada,  você  pode  começar  com  seu
personagem em um dos oásis, caso contrário nada mudará.
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Piedro Tartarino
Se você tem esse personagem, coloque sua figura no início
do  jogo  em  um  dos  3  oásis  representados  ao  lado  à  sua
escolha (em vez de Veneza). Além disso, você pode remover
todos os dados de 1 espaço de ação 1 vez em cada rodada.
Você escolhe um espaço de ação, retira todos os dados que
estão lá e coloca-os de lado. 
Exceção: "Boa vontade do Khan" e "A Cidade de Veneza":
nesses espaços você retira apenas os dados mais à direita do
espaço.
Então você pode usar o espaço de ação que ficou vazio.

Após utilizá-lo, vire seu personagem de cabeça para baixo, indicando que já o usou na rodada. No
início de cada rodada, você revela seu personagem de novo.

Rusticiano
Se  você  tem  esse  personagem,  no  início  do  jogo  você
embaralha todas as cartas de bônus e tira 6 cartas. Todos as
cartas de bônus restantes são devolvidas para a caixa.
Você trata as cartas de bônus como ações adicionais,  o que
significa  que  você  pode  usar  as  cartas  de  bônus  antes  ou
depois de uma ação, conforme desejar.
Você  pode  executar  cada  bônus  uma  única  vez  e  depois
coloque-o de volta na caixa.
Variante expert: você também pode pegar as 6 cartas de bônus da pilha e revelá-

las imediatamente após escolher Rusticiano, permitindo planejamento dos outros jogadores.

O que as cartas de bônus trazem?

Pague 15 moedas e, em seguida, coloque 1 posto de troca em uma pequena ou grande
cidade de sua escolha ou em um palácio do tabuleiro do jogo de Veneza (de acordo
com as regras normais). Não pode ser Pequim ou Sumatra. Você não pode usar esta
habilidade múltiplas vezes.

Você  pode  retirar  todos  os  dados  de  1  espaço  de  ação  à  sua  escolha,  conforme
habilidade de Piedro Tartarino acima.

Pegue 1 dado preto do suprimento geral.
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Atenção:  Este  cartão  de  bônus  será  utilizado  apenas  se  você  usar  o  módulo  "Os
Companheiros" no jogo.
Pegue 1 dos companheiros disponíveis. Ele estará disponível para você de acordo com
as regras normais.

Pegue 2 contratos da pilha especial e 2 camelos do suprimento geral.

Pegue 1 bônus de cidade pequena de onde você já possua um posto de troca.

Enquanto viaja, você pode pagar 3 camelos por cidade para colocar 1 posto de troca
em cada cidade que você passar e não parar.

Substitua 1 carta de cidade grande na qual você já colocou um posto de troca por uma
nova carta de cidade. Para fazer isso, você pega 3 cartas de cidade da pilha e seleciona
1 delas.

Para cada 2 postos de troca que você tem, você ganha 1 ponto de vitória
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Pegue 3 cartas de cidade da pilha e selecione 1 delas. Você pode usar essa carta de
cidade no momento que você escolher. Você assume que você está colocando um dado
virtual com valor 6 nela.

Quando você completa 1 contrato, você recebe o bônus 2 vezes e os pontos de vitória
apenas 1 vez (normal).
Se você receber 1 movimento como bônus, você deve utilizar o bônus em um único
movimento e não em movimentos separados. E então você coloca 1 posto de troca ao
final do seu movimento.

Mudanças para um jogo com 5 jogadores

Importante: se quiser jogar um jogo com cinco jogadores, você deve incluir o módulo "A Cidade de
Veneza".
Você também precisa do material para o 5º jogador.  No jogo com 5 jogadores, considere que há
espaço para 5 postos de troca no tabuleiro básico em todas as cidades grandes e pequenas. Não é
necessário um novo tabuleiro.
Ao fazer o set up, você coloca 6 dados pretos em seu devido lugar no tabuleiro.

Tradução não oficial (Leonardo M. de Paula)
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