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Nomads of Arabia 
 
Nómadas da Arábia 
 
Guie uma caravana pelo deserto da Arábia! 
 
Viaje de cidade para cidade e capture animais selvagens para vendê-los no mercado. 
Mas tenha cuidado para não se perder no deserto quando as areias das dunas caminham 
e mudam de forma. Obtenha o melhor lucro que for possível, porque quando o 
peregrino chegar ao Meca, é o nómada, que lhe propõe a melhor oferta, que encontrará 
respeito e felicidade na Arábia. 
 

CONTEÚDO 
 
16 dados de comerciantes:   
4 burros*, 4 cabras, 4 cavalos, 4 camelos 
 
2 dados de animais* 
 
1 dado de terrenos 
 
80 animais: 
20 burros     20 cavalos    20 camelos    20 cabras 
    (castanho*)           (preto)         (laranja)      (branco) 
 
6 nómadas 
 
4 cartas de cobertura - bilateral para 3 ou 4 jogadores 
 
6 cartas de assistência  
 
dinheiro: 1, 2, 5, 10, 20 e 50 dinares 
 
8 fichas especiais de cidades (verso amarelo) 
 
5 fichas finais de cidades (verso azul) 
 
8 tiras de cidades: (verso azul) 
Cada uma com um casa de cidade 
 
1 instrução de jogo: (neste momento está a lê-la) 
  
8 tiras de deserto: (verso amarelo) 
sem casas de cidades… meios casas de montanhas nas beiras 
  
* - Nota: Por favor tome nota de que a cor do dado do comerciante dos burros (e no 



dado do animal) é dourada, embora que as peças do burro sejam castanhas. Isto foi feito 
assim, para poder facilitar a diferenciar os burros dos cavalos quando se lança o dado. 
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TABULEIRO DE JOGO 
 
casas de paisagens: 
os animais serão colocados aqui e poderão ser capturados aqui 
 
casa do peregrino: pode viajar com o peregrino 
 
os dados de reabastecimento (dados dos animais e dos terrenos) serão postos aqui ou ao 
lado do tabuleiro 
 
os dados dos comerciantes serão postos aqui ou ao lado do tabuleiro 
 
as fichas especiais das cidades vão para aqui, com o rosto viradas para baixo 
 
as fichas finais das cidades vão para aqui, com o rosto viradas para baixo  
 
casas do mercado para cabras e burros 
 
casas do mercado para cavalos e camelos 
 
As tiras das cidades e do deserto vão, postas alternadamente, para aqui.  
É aqui aonde os nómadas caminham (jogadores).  
 
Antes do primeiro jogo: Por favor solte cuidadosamente as fichas e as tiras do jogo.   
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PREPAÇÃO DO JOGO 
 
Coloque o tabuleiro de jogo no centro da mesa. A área do jogo será composta por cinco 
tiras, postas horizontal (de cima para baixo) nas casas indicadas no tabuleiro de jogo. 
Separe as tiras por dois montes: tiras de cidades (verso azul) e as tiras de deserto (verso 
amarelo). Embaralhe cada monte com o rosto virado para baixo. A seguir, ponha o jogo 
da seguinte maneira: Coloque sempre uma tira de deserto com o rosto virado para cima, 
seguido sempre por uma tira de cidade, ou seja, alternando [ver EXEMPLO 1]. Coloque 
as tiras que sobram em dois montes separados, e com o rosto virado para baixo, ao lado 
do tabuleiro. 
 
Separe as fichas das cidades pelas cores: amarelo e azul. Embaralhe as fichas amarelas 
com o rosto virado para baixo. Ponha 4 dessas fichas amarelas, com o rosto virado para 
baixo, em cima das casas previstas no tabuleiro, e uma com o rosto virada para baixo 
em cima da casa mais próxima do peregrino. Coloque as outras na caixa, ponha-as fora 



do jogo sem olhar para elas. Embaralhe então também as 5 fichas azuis, com o rosto 
virado para baixo. Ponha as fichas (continuam com o rosto virado para baixo) nas cinco 
casas previstas no tabuleiro. Tome nota de que nenhuma ficha de cidade se encontra em 
cima da casa, a qual se encontra mais distante do peregrino. 
 
Para obter um jogo mais curto, terá que usar menos do que cinco fichas de cidades 
(amarelas) ou, alternadamente, embaralhe todas as fichas de cidades (as azuis, menos a 
ficha “Meca”), guarde duas dessas fichas na caixa, ou seja, ponha-as fora do jogo e 
embaralhe as restantes fichas junto com a ficha “Meca” e posicione-as (com o rosto 
virado para baixo) em cima do tabuleiro. 
 
Lance o dado branco. Coloque um de cada animal (camelo, cabra, burro, cavalo) na 
paisagem, que corresponde a cor que acabou de lançar. Jogue novamente, no caso de ter 
tido amarelo [ver EXEMPLO 2]. 
 
Coloque um determinado número de dados de comerciantes (dado amarelo com cores 
dos animais) próximo da casa do peregrino: 
 3 Jogadores: 2 dados por cada cor de animal 
 4 Jogadores: 3 dados por cada cor de animal 
 5 - 6 Jogadores: 4 dados por cada cor de animal 
 
EXEMPLO 1: O tabuleiro de jogo é composto, alternadamente, por cinco tiras de cidade e tiras de 
deserto. 
 
EXEMPLO 2: Teve verde ao lançar o dado de terrenos, por isso tem que pôr um camelo, um burro, um 
cavalo e uma cabra em cima da casa verde das paisagens (pradaria). 
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Coloque todos os dados dos comerciantes que não serão usados na caixa. Não estarão 
disponíveis para este jogo. 
 
Preencha os campos do mercado da seguinte maneira: ponha um animal de cada espécie 
na casa correspondente. Num jogo com quatro jogadores a coluna completamente à 
esquerda não será usada e num jogo com três jogadores não serão usadas as duas 
colunas completamente à esquerda. Ponha as cartas de cobertura em cima dessas casas, 
como lembrete [ver EXEMPLO 3]. 
 
Coloque os restantes animais dentro da caixa, estes não serão utilizados no jogo. Em 
seguida preencha as quatro casas vazias de paisagens através de uma jogada com o dado 
dos terrenos. Depois seguem duas “jogadas aleatórias” (ver em “reabastecimento”). 
 
Cada jogador pega num nómada e coloca-o na cidade mas distante do peregrino. Para 



além disso, cada jogador recebe uma carta de assistência e dez dinares da banca. 
Escolha o primeiro jogador [ver no EXEMPLO 5 a preparação completa do jogo]. 
 

REABASTECIMENTO 
 
Como consequência de capturar ou vender animais, terá que preencher eventualmente as 
paisagens, antes que seja a vez do próximo jogador. Em caso de uma jogada de 
paisagens ou de animais, terá que fazer também uma jogada aleatória e deixar caminhar 
o deserto. Na preparação do jogo fará quatro jogadas de terrenos e duas jogadas 
aleatórias, mas não deixará caminhar o deserto. 
 
Jogadas de terrenos 
Se uma casa de paisagem estiver vazia (sem animais), terá que fazer uma jogada de 
terrenos. Jogue com os dois dados dos animais. Se lançar animais diferentes, tire dois de 
cada animal jogado das casas do mercado e posicione-os na casa vazia das paisagens (os 
animais nunca são postos nas tiras do jogo) [EXEMPLO 4A]. Quando tirar animais das 
casas do mercado, tire sempre em primeiro lugar da casa com o número mais alto. Se 
jogou um animal e uma face vazia ou dois dos mesmos animais, pegue então em quatro 
destes animais da casa de mercado e põe-los nas casas de paisagem [EXEMPLO 4B]. 
Se lançar duas faces vazias, ponha um de cada animal na casa de paisagem [EXEMPLO 
4C]. 
 
EXEMPLO 3: Usando cartas de cobertura num jogo com 4 jogadores. 
 
Or = Ou 
 
EXEMPLO 4: Escolher animais para uma jogada de terrenos. 
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EXEMPLO 5: 
Uma preparação de jogo completa para 4 jogadores. 
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Se um animal estiver a acabar, coloque-o o quanto mais possível. Se a casa da paisagem 
continuar a estar vazia (devido de não haver disponibilidade de um ou mais animais), 
continue então fazer jogadas de terrenos até o campo já não ficar vazio [ver EXEMPLO 
6]. 
 
 
Jogada de animais 
Se uma espécie de animal já não estiver disponível em uma das casas de paisagem, terá 



que fazer uma jogada de animais. De qualquer modo, se não houver nenhum deste 
animal no mercado (nas casas do mercado), o reabastecimento terá que ser adiado, até 
alguém vender um ou mais destes animais ao mercado. Para fazer uma jogada de 
animais, pegue em quatro desta espécie de animal (ou o tanto que houver, se forem 
menos do que quatro). Tire sempre em primeiro lugar do campo com o número mais 
alto. Jogue o dado branco de terrenos e ponha dois dos animais que tirou do mercado na 
casa de paisagem, segundo a cor que lançou. Se lançou amarelo, ponha-os na casa de 
paisagem com o número mais pequeno de animais (se houver um empate, é você que 
decide). Depois jogue novamente para os restantes animais [ver EXEMPLO 7]. 
 
Jogada aleatória  
Se houve ALGUM reabastecimento no fim da sua jogada, terá que fazer também uma 
jogada aleatória e deixar caminhar o deserto. Não importa a quantidade de 
reabastecimentos que foram feitas, só é feito uma jogada aleatória e o deserto caminha 
apenas uma vez (tome nota de que durante da preparação do jogo, serão feitas quatro 
jogadas de terreno e duas jogadas aleatórias, porém o deserto não caminha). Para fazer 
uma jogada aleatória, lance os dois dados dos animais e o dado dos terrenos. Tire quatro 
animais da casa do mercado (tal como está explicado acima em “Jogada de terrenos”) e 
posicione-os no tipo de terreno jogado. Se lançou amarelo com o dado de terrenos, 
ponha-os na casa com o número mais pequeno de animais. Se houver um empate, você 
é que decide (se amarelo for jogado na preparação do jogo, pode então repetir esta 
jogada) [ver EXEMPLO 8]. 
 
Casas de mercado 
Quando se tira animais das casas de mercado, terá que tirar sempre em primeiro lugar, 
os animais das casas com o maior número. Quando se volta a pôr animais no mercado, 
estes terão que ser postos nas casas com o número mais baixo. Isto faz com que só os 
números maiores estejam visíveis e os números mais baixos cobertos. O valor de venda 
de um animal será determinado assim.   
 
EXEMPLO 6: Uma jogada de terrenos. Lançou-se preto e laranja, assim serão postos dois cavalos 
(preto) e dois camelos (laranja) na casa vazia da paisagem (vermelho).  
 
then = depois 
 
EXEMPLO 7: Uma jogada de animal. Não existem burros nenhuns (castanho) em qualquer das cinco 
casas de paisagem, por isso o dado de terrenos será lançado duas vezes. Em primeiro lugar lançou-se 
vermelho, assim vão dois burros para a casa de paisagem vermelha. Em seguida lançou-se o amarelo. A 
casa roxa de paisagem é a que tem menos animais, assim os outros dois burros serão postos aqui. 
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JOGAR O JOGO 



 
Escolha um primeiro jogador. Os jogadores jogam no sentido retrógrado. Quem estiver 
a jogar pode mexer o seu nómada (ou não), usar os seus comerciantes para capturar ou 
engodar animais de selvagem, deixar caminhar o deserto ou vender os seus animais em 
uma das cidades. Nómadas deveriam estar sempre em movimento para evitar de 
perderem-se no deserto, e o peregrino viaja constantemente em direcção ao Meca. 
Quando os jogadores chegarem ao Meca, o nómada que possa fazer as mais abundantes 
ofertas ao peregrino (o jogador mais rico), ganha o jogo.   
 
Jogadas 
Numa jogada é possível de avançar uma ou duas casas. Se estiver numa casa de 
paisagem, pode utilizar os seus comerciantes para engodar e capturar animais de 
selvagem. Se estiver numa casa de deserto, pode deixar caminhar o deserto. Numa casa 
de cidade pode vender animais no mercado. É possível de obter comerciantes novos, se 
houver alguns disponíveis e quando deixar a cidade. 
 
Movimento do nómada 
Ao inicio da jogada, pode avançar com o seu nómada uma ou duas casas. Não é 
permitido de avançar para casas de montanhas (preto) ou fora do tabuleiro. Quem 
avançar duas casas numa só jogada, desgasta mais víveres, os quais terá que pagar. Não 
paga nada se não tiver animais e apenas dois comerciantes. Quem viaja com animais, 
terá que pagar 1 dinar por cada animal. Para além disso, terá que pagar 3 dinares se 
viajar com três comerciantes. Tome nota de que isso só acontece, quando avança duas 
casas. Avançando apenas uma casa, não se paga nada. Não importa a quantidade de 
animais e comerciantes que estejam a acompanhar a viagem. Avançar uma casa nunca 
é cobrado. Quem não tiver dinheiro suficiente para pagar, não pode avançar duas casas 
(também não é permitido de abandonar animais ou comerciantes fora da cidade). Após 
ter avançado, pode fazer uma das seguintes acções: engodar ou capturar animais (numa 
casa de terreno), deixar caminhar o deserto (numa casa de deserto) ou vender animais 
(numa casa da cidade) [ver EXEMPLO 9]. 
 
EXEMPLO 8: Uma jogada aleatória. Lançou-se duas faces vazias com o dado do animal e uma face 
verde com o dado de terreno. Assim será colocado um animal de cada espécie na casa verde da 
paisagem. 
 
Purple has = o roxo tem: 
 
EXEMPLO 9: Movimento. O nómada roxo quer avançar uma casa e pode parar em todos as casas 
assinaladas com um “1”. Se ele quiser avançar duas casas, ele pode parar em todas as casas 
assinaladas com um “2”. Não se pode avançar para uma das casas assinaladas com um “X”. Se ele 
decidir-se por duas casas, terá que pagar ainda 5 dinares (2 para os dois animais e 3 por ter três 
comerciantes). Se ele avançasse apenas uma casa não seria cobrado nada. Nem importa o que ele traz 
consigo.  
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Angariar comerciantes novos 
Quando avança para uma casa de cidade, tem que entregar de imediato todos os seus 
comerciantes (dados). Quando sair da cidade, pode levar 2 ou 3 comerciantes da 
reserva. Se optar por dois comerciantes, estes serão gratuitos. Se optar por três, terá que 
pagar 3 dinares à banca. 
 
Viajar com o peregrino 
Pode acontecer que se encontra cercado por montanhas ou que se encontra numa 
situação muito mal. Nesta situação pode decidir de viajar com o peregrino, em vez de 
fazer a sua jogada normal. Para poder viajar com o peregrino, tem que entregar todos os 
dados dos comerciantes (excepto por dois) e entregar também todos os animais (eles 
vão para o mercado). A seguir, pode avançar o seu nómada para a casa do peregrino (em 
frente da primeira tira). Nesta jogada não se pode fazer mais nada, porque você está a 
viajar agora com o peregrino. Na próxima jogada já pode pôr o seu nómada numa casa à 
sua escolha. Recomenda-se, que coloque o seu nómada numa casa de uma cidade, visto 
de já não ter comerciantes e visto a cidade ser a única casa onde se possa adquirir 
alguns. A ficha especial da cidade não pode ser utilizada (no caso de ainda haver). Só se 
pode vender ainda os animais. Na sua próxima jogada já pode avançar e jogar de forma 
normal [ver EXEMPLO 10]. 
 
Capturar animais 
Se um nómada se encontrar no fim da sua jogada numa casa de terrenos (ou seja, 
correspondente a uma das cinco paisagens), ele pode tentar de capturar animais da casa 
de paisagem, correspondente à casa em que está. Casas de deserto nunca têm animais. 
Jogue-se com todos os dados de comerciantes. Por cada dado que mostre um animal 
pode tirar um animal desta espécie da paisagem (se ainda houver). Dados jogados com 
faces vazias não capturam animais. Excepção: Se todos os dados mostrarem faces 
vazias, pode escolher à sua vontade UM animal de QUALQUER espécie da paisagem 
[ver EXEMPLO 11]. 
 
EXEMPLO 10: Verde está com problemas, por isso decidiu viajar com o peregrino. Nesta jogada (1) ele 
tem que entregar todos os seus comerciantes e animais (excepto de dois) e avança para a casa do 
peregrino. Na próxima jogada dele (2) ele pode posicionar o nómada dele numa casa à escolha. (ele 
escolhe a casa da cidade). 
 



EXEMPLO 11: Você tem um comerciante de camelos e um comerciante de cabras e encontra-se numa 
planície (verde). Se lançar um camelo e uma cabra (A), recebe um camelo (aqui não há cabras). Se 
lançar uma cabra e uma face vazia (B), recebe nada. Se lançar duas faces vazias (C) pode escolher um 
animal à sua escolha desta casa de paisagem. Até pode escolher um cavalo, mesmo que não tenha um 
comerciante de cavalos. 
 
 
NOTA: Capturar animais pode causar uma “jogada de reabastecimento.” Se, após ter 
capturado, houver uma casa de paisagem vazia, terá que ser feito uma jogada de 
terrenos. Se houver uma espécie de animal que já não esteja presente em qualquer uma 
das casas de paisagem, neste caso terá que ser feito uma jogada de animais.  
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Antes de ser a vez do próximo jogador, terão que ser feitas todas as jogadas de 
reabastecimento necessárias (ver “Reabastecimento”). Reabastecimento pode causar que 
o deserto caminha (ver “o deserto caminha”). 
 
Engodar animais 
Em vez de capturar animais, pode-se também engoda-los para a paisagem em que se 
está. Antes de engodar animais, tem que afirmar claramente de que está a engodar 
animais nesta jogada, em vez captura-los. Lance todos os seus dados de comerciantes. 
Por cada dado que mostre um animal pode pôr dois exemplares de cada espécie na casa 
de paisagem correspondente à casa em que está. Se todos os dados jogados mostrarem 
as faces vazias, pode então pôr um animal de cada espécie na casa de paisagem. Tome 
nota de que se trata de uma acção especial, em vez de capturar animais, e que esta acção 
não deixa caminhar o deserto, nem causa uma jogada aleatória. Tem-se esperar até à sua 
próxima jogada para poder capturar os animais engodados (no caso de ter um “Sands of 
Time” pode fazer de imediato uma jogada extra. No caso de ter um “Expert Handler” 
pode capturar de imediato um animal engodado) [ver EXEMPLO 12]. 
 
Deixar caminhar o deserto por livre vontade 
Se estiver no fim da sua jogada numa casa de deserto (não numa casa de cidade ou 
numa de paisagem) pode deixar caminhar o deserto (ver abaixo “o deserto caminha”). 
Se o deserto caminhar desta maneira, não causa reabastecimentos. Não é possível de 
exercer esta acção, se houver um nómada nessa tira e se ele desaparecesse por esta 
acção.  
 
Vender animais 
Se um nómada terminar a sua jogada numa casa de cidade, ele pode vender alguns ou 
todos os animais que tem. A importância que recebe por cada animal é equivalente ao 
número mais baixo desta espécie de animal na casa do mercado. Pode vender diferentes 
espécies de animais na mesma jogada. Após ter recebido o dinheiro da banca ponha 



todos os animais vendidos no mercado, um animal em cada casa de mercado, 
começando com o número mais baixo. Tome nota de que os animais serão apenas 
devolvidos depois ter terminado as vendas, para que não haja preços diferentes por 
vender mais do que um animal do mesmo exemplar [ver EXEMPLO 13]. Por favor 
tenha em conta de ignorar a coluna completamente à esquerda na casa dos mercados 
num jogo de 4 jogadores e as duas colunas completamente à esquerda num jogo de 3 
jogadores.  
 
EXEMPLO 12: Verde encontra-se numa casa de terra inculta (vermelho). Ele tenta de engodar mais 
animais e lança os três dados de comerciantes. Ele lança duas vezes cabra e uma vez camelo. Daí serão 
postos quatro cabras e dois camelos na casa vermelha das paisagens.  
 
EXEMPLO 13: Alguém vende 3 camelos e 2 cavalos e recebe 3 dinares por cada camelo e 10 dinares por 
cada cavalo. Assim o lucro é de 9 (3 camelos) mais 20 (2 cavalos), o que faz 29 dinares. 
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Nota estratégica: Se tiver mais do que um exemplar de uma espécie de animal, só pode 
vender uma parte destes animais, para que o preço aumente. Depois fique na cidade e 
venda o resto na próxima jogada. Isto pode ser arriscado para o jogador, visto de uma 
jogada de reabastecimento poder descer novamente o preço entre as jogadas. 
  
Se todas as casas do mercado de uma espécie de animal estiverem vazias, antes de 
alguém vender, nesse caso a venda pode causar uma jogada de animais após ter sido 
vendido. Relembre-se: Se já não houver nenhum exemplar de uma espécie de animal 
numa casa de paisagem, terá que ser feito uma jogada de animal. 
 
O deserto caminha 
Se tiver que fazer uma jogada de reabastecimento, o deserto caminha. Isso poderia 
tornar-se perigoso para um nómada. O deserto também caminha quando um jogador 
decidir (ver acima “deixar caminhar o deserto por livre vontade”). 
 
Quando o deserto caminhar, tire-se a tira que está mais longe de todas, da casa do 
peregrino e posicione-la com o rosto virado para baixo, debaixo do monte 
correspondente (tiras da cidade ou tiras do deserto). Qualquer nómada que esteja em 
cima dessa tira estará de imediato perdido no deserto (ver abaixo “perdido no deserto”). 
As restantes tiras serão empurradas cuidadosamente para baixo, para poder colocar no 
topo a nova tira do outro monte (cidade ou deserto). Agora deveriam de estar aqui 
novamente cinco tiras, quais estão alternadas por tiras da cidade e tiras do deserto [ver 
EXEMPLO 14]. 
 
Posicionamento das fichas da cidade 
Se for posto uma tira nova que tenha  uma cidade à vista, será colocado então uma das 



fichas especiais das cidades (amarelo, com o rosto virado para baixo) nessa cidade. O 
primeiro jogador a chegar a esta cidade (através de movimentos normais, não através de 
viajar com o peregrino) pega na ficha e mantêm-na tapada, até decidir em usá-la. Se 
foram postas todas as fichas amarelas em cima de todas as tiras, cada cidade nova terá 
então uma ficha azul em cima (estas estão com o rosto viradas para cima e permanecem 
ali). Os jogadores não podem recolher estas fichas. Numa das fichas azuis está escrito 
“Meca”. Se esta ficha for virada o jogo termina de imediato. As outras quatro fichas 
valem mais dinheiro (nas respectivas cidades) na venda de uma espécie de um animal 
(por exemplo a ficha “horses +1” vale numa venda um dinar extra). 
 
EXEMPLO 14: O deserto caminha. 
 
Fichas especiais de cidades 
Existem oito fichas especiais de cidades diferentes (amarelo), cada uma com a sua 
capacidade especial. Após de ter usado uma ficha, esta será tirada do jogo. 
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4, 5, ou 6 Dinares: Estas fichas serão trocadas (ao fim do jogo) por dinares. 
 
Abdul the Trader: Para além da acção normal, o jogador pode vender animais durante 
da sua jogada como se estivesse numa cidade. Mas o jogador não pode, com a ajuda de 
Abdul, vender animais (na mesma jogada) duas vezes seguidas numa cidade.  
 
Expert Handler: Para além da acção normal pode-se com a ficha do “Expert Handler” 
capturar animais em qualquer paisagem. Esta característica pode ser usada onde quiser 
(até numa cidade). Se através de capturar animais for necessário uma jogada de 
reabastecimento, esta terá que ser feita de imediato.   
 
Ride the Winds: Em vez de um movimento normal, o jogador pode usar a ficha “Ride 
the Winds” para avançar para qualquer casa desejada. Todos os animais e comerciantes 
viajam gratuitamente com o jogador. Se calhar em cima de uma casa de cidade e estiver 
lá uma ficha amarela, pode-se ficar com ela.  
 
Sands of Time: Ao fim da sua jogada ou entre qualquer jogada de dois jogadores 
quaisquer, recebe, ao usar esta ficha, uma jogada extra. 
 
Silver Tongue: Esta ficha pode ser usada numa cidade (ou com “Abdul the Trader”), 
com a qual se recebe um dinar extra por cada animal vendido nessa jogada. 
 
Fichas finais das cidades 



Existem cinco fichas finais de cidades diferentes (azuis). Estas fichas estarão com o 
rosto viradas para cima e permanecem em cima do tabuleiro para que todos os jogadores 
possam usá-las nessa cidade. 
 
Animal +1: Cada animal desta espécie vendido vale um dinar extra.  
 
Meca: Quando a ficha “Mecca” for jogada, o jogo termina de imediato. 
 
Perdido no deserto 
Se um nómada de um jogador estiver em cima da tira que será eliminada (ver “o deserto 
caminha”), este nómada estará de imediato perdido no deserto. Ele tem que entregar 
todos os comerciantes e só pode ficar com apenas dois animais. Os comerciantes 
regressam para a reserva dos comerciantes e os animais regressam para as respectivas 
casas do mercado. Retire o seu nómada do tabuleiro (ponha-o na mesa em frente de si). 
Na sua próxima jogada terá que viajar com o peregrino (ver “viajar com o peregrino”). 
 
[pg 12] 
 

FIM DO JOGO 
 
Logo que a ficha “Mecca” será descoberta, o jogo termina de imediato. Os jogadores já 
não têm a oportunidade de vender os animais que sobraram. O jogador com a maior 
quantia de dinares entrega essa ao peregrino, e ganha o jogo. No caso de haver dois ou 
mais jogadores com o mesmo número de dinares, aí vence então o jogador com o maior 
número de animais. 
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