


 

INTRODUÇÃO E OBJETIVO DO JOGO 

Jaipur ... Você está esperando se tornar o comerciante pessoal do 
Maharaja, por ser mais rico do que seu adversário ao final de cada 
semana (rodada). Para isso, colete e negocie mercadorias (cartas) no 
mercado, em seguida, realize a venda por rúpias (na parte de trás das 
fichas).  
Se você conseguir montar um negócio realmente bom (três cartas ou 
mais), então você receberá uma recompensa (ficha bônus). 
Quanto aos camelos, eles são usados principalmente para trocas 
quando você quiser pegar várias mercadorias no mercado. Ao final de 
cada rodada, o mais rico comerciante recebe um Selo de Excelência. O 
primeiro jogador a recolher 2 destes ganha o jogo. 

55 cartas de mercadorias 
 

6 x diamante 

 

6 x ouro 

 

6 x prata 

 

6 x tecido 

 
    

8 x especiarias 

 

10 x couro 

 

11 x camelos 

 

costas da carta 

 
 

38 fichas de mercadorias     1 ficha de camelo   18 fichas bônus 

 
3 selos de excelência 

 

COMPONENTES 

NT: O valor das fichas de mercadorias 
é mostrado em letras pequenas na 

parte da frente e grande nas costas. O 
valor  das fichas de bônus é mostrado  

apenas na parte de trás. 

PREPARAÇÃO 

• Colocar 3 camelos com a face para cima, entre os jogadores; 
• Embaralhar bem o restante das cartas. 
• Distribuir 5 cartas para cada jogador. 
• As cartas restantes formam uma pilha de compra (deck), viradas 

com a face para baixo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUÇÃO E OBJETIVO DO JOGO 
• Pegue as duas primeiras cartas do baralho e coloque-as com a face 

para cima ao lado dos camelos. (Pode muito bem haver um ou 
dois camelos desenhadas). O mercado já está pronto. 

• Os jogadores então removem quaisquer camelos de suas mãos e os 
colocam com a face para cima, em uma de uma pilha em frente 
deles. Isto forma rebanho de cada jogador.  
 

 
 

• Classificar as fichas por tipos de bens. 
• Faça uma pilha para cada tipo de mercadoria, em ordem 

decrescente de valor. 
• Espalhe cada pilha de modo que ambos os jogadores possam ver 

todos os valores das fichas. 
• Classificar as fichas de bônus por tipo. Embaralhar cada tipo 

separadamente, e em seguida, formar 3 pilhas, que não são 
espalhadas. 

• Coloque a ficha de camelo ao lado das fichas de bônus. 
• Configure as fichas como mostra a ilustração acima. 
• Coloque os 3 selos de excelência onde os jogadores podem chegar 

a eles. 
 

Escolha um jogador inicial. 
Agora você está pronto para começar a jogar. 

TURNO DE JOGO 

Em seu turno, você pode realizar uma das duas ações: 
 

Ou 
 
 

Mas nunca as duas ao mesmo tempo. 
 

Seu turno acaba agora e seu oponente escolhe uma das  
duas ações. 

PEGAR CARTAS VENDER CARTAS 



PEGANDO CARTAS 

Se você pegar cartas, você deve escolher uma das seguintes opções: 
A pegar vários bens (=troca!), 
B pegar um único bem, 
C pegar todos os camelos. Estas três opções são mostradas 

em detalhe abaixo. 

 
 

Pegue todas as cartas de 
mercadoria que você quer em 
sua mão (que podem ser de 
diferentes tipos), então ... 

... troque pelo mesmo número de 
cartas. As cartas retornadas podem 
ser camelos, mercadorias, ou uma 

combinação dos dois. 
 

A 
 

PEGAR VÁRIAS MERCADORIAS 

B 
 

PEGAR UMA ÚNICA MERCADORIA 

 

Pegue uma única carta 
de mercadoria do 
mercado para sua mão, 
então ... 

... substitua-a pela carta 
de cima do baralho. 

C 
PEGAR CAMELOS 

 Pegue todos os  
camelos do mercado e 
junte ao seu rebanho, 

então ... 

... substitua as 
cartas de camelo, por 
cartas do topo da pilha de 
compra. 

ATENÇÃO! 
Os jogadores não podem ter mais do que 7 cartas na mão no fim do seu turno. 



VENDER CARTAS 

Para vender cartas, escolha um tipo de mercadoria e descarte tantas 
cartas deste tipo quanto você quiser sobre a pilha de descarte. Cada 
venda ganha fichas de mercadoria e, se a venda é grande o suficiente, 
um bônus.  
 

A venda é realizada em 3 etapas. 

1 

Vender quantas 
cartas quiser, 
colocando-as com 
face para cima na 
pilha de descarte. 
 

 

2 

Pegue o número de fichas referente 
ao descarte de cartas (começando 
com o topo da linha correspondente, 
isto é, começando com os valores 
mais altos). Empilhe as fichas a sua 
frente. 

 

3 
Se você vender 3 ou mais 
cartas, pegue o número de 
fichas de bônus 
correspondente. 

 

NT: Não se sabe o valor de um bônus até que se ganhe o mesmo. Para 3 
cartas vendidas, ele será de 1, 2 ou 3 rúpias. Para 4 cartas vendidas, será 
de 4, 5 ou 6 e por 5 cartas vendidas, será de 8, 9 ou 10 rúpias. Ao 
contrário das fichas de mercadoria, o valor rúpia da ficha bônus só é 
impresso na parte de trás (daí os pontos de interrogação na frente). 

RESTRIÇÕES DE VENDA 

 

Ao vender as três mercadorias mais caras (ouro, prata  
e diamante), a venda deve incluir um mínimo de 
duas cartas. (Esta regra aplica-se mesmo se houver 
apenas uma ficha de mercadoria de um determinado 
tipo em separado) 

LEMBRE-SE 
Você só pode vender um tipo de mercadoria em cada rodada, não mais 

do que isso. 



PONTUAÇÃO 

O turno termina imediatamente se: 
3 tipos de ficha de mercadorias 
são esgotadas. OU 

Não há mais cartas no 
baralho quando se tenta 

preencher o mercado. 

 

FIM DE TURNO 

• O jogador com mais camelos em seu rebanho, recebe a ficha de 
camelo, que vale 5 rúpias. 

• Os jogadores contam suas fichas para determinar quem é o mais rico. 

(Sugerimos fazer montes de 10 
rúpias como ao mostrado ao 
lado. É mais fácil para as 
crianças contar, e mais rápido 
para os adultos, além de ser 
mais prático se você precisa 
contá-las.)  

• O mais rico comerciante pega um Selo de Excelência. 
• No caso de um empate, o jogador com mais fichas de bônus leva o 

selo. Se os jogadores continuarem empatados, aquele com mais fichas 
de mercadorias leva o selo. 

NOVO TURNO 

Se nenhum jogador tiver dois selos de excelência, no entanto, configurar 
o jogo novamente desde o início e jogar uma nova rodada. O jogador 
que perdeu na rodada anterior inicia. 

FIM DE JOGO 

O jogo termina imediatamente assim que 
um dos jogadores tiver dois selos de 
excelência. Esse jogador ganha o jogo e é 
apontado como comerciante pessoal do 
Maharaja.  



LEMBRETES E NOTAS 

• Quando você pega cartas do mercado, você quer levar mercadorias 
ou camelos, mas nunca ambos. 

• Se você decidir pegar os camelos, você deve sempre pegar todos os 
camelos no mercado. 

• Ao fazer uma troca: 
o As cartas entregues podem ser camelos, mercadorias ou uma 

mistura dos dois; 
o  Os mesmo tipos de mercadorias não podem ser tanto entregues e 

levados do mercado; 
o Você nunca pode trocar apenas uma carta de sua mão contra 

um do mercado. Uma troca sempre envolve pelo menos duas 
cartas para outras duas cartas. 

• Se ambos os jogadores têm o mesmo número de camelos no final de 
uma rodada, ninguém leva a ficha de camelo (5 rúpias). 

• Às vezes, há menos fichas disponíveis do que cartas durante uma 
venda. Nesse caso, você ainda receber a ficha de bônus para o 
número de cartas vendidas. 

• Os jogadores não são obrigados a deixar o seu oponente saber 
quantos camelos possui. 

• Camelos não contam para o limite de mão de 7 cartas. 

DICAS 

NT: Melhor ler após seu primeiro jogo. 

• O uso dos camelos é um ato de equilíbrio: se você não tem nenhum, 
então você tem um problema se quiser ter um monte de cartas e sua 
mão está vazia. No entanto, se você pegar uma grande quantidade 
de camelos, então você corre o risco de deixar um mercado muito 
rentável para o seu adversário. 

• Se você decidir pegar um grande grupo de camelos, pode valer a 
pena fazer isso quando seu oponente já tem 7 cartas na mão. Então, 
se o novo mercado é interessante, ele vai ter que trocar cartas e 
provavelmente não vai ser capaz de pegar todas as cartas que quiser. 

• Se você acha que algumas cartas valiosas devem ser viradas para 
cima, pode ser vantajoso fazer uma troca que encha o mercado de 
camelos, forçando o adversário a abrir o jogo para você. 

• Há três principais fontes de renda: as 3 mercadorias mais caras, as 
primeiras fichas em cada conjunto, e os bônus das grandes vendas. 
Todas as três são importantes: não deixe seu adversário pegar a parte 
do leão dos diamantes, ouro e prata, venda antes dele, se puder, e 
tente fazer uma ou duas vendas realmente grandes! 
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