
1ª Pontuação 2ª Pontuação 3ª Pontuação

Jogador com menos Medinas -3 -6 -9

Segundo jogador com menos Medinas 0 -3 -6

Terceiro jogador com menos Medinas 0 0 -3

Preparação

Componentes

Promo 2: As Medinas

Utilizável apenas em conjunto do jogo básico de Alhambra.
As regras básicas de Alhambra continuam as mesmas, com as exceções a seguir.

As Medinas – distritos comerciais – são um mal necessário 
para as pessoas que vivem em suas proximidades. Você 
não ganha ponto algum por construí-las, mas, se tiver 
menos Medinas que os outros jogadores, acabará 
recebendo pontos negativos nas Rodadas de Pontuação.

Junte as Peças de Medina às outras Peças de Construção dentro do Saquinho.

• 9 Peças de Medina

Andamento do Jogo

Pontuação

Ao ser retirada do Saquinho, a Medina segue para o Mercado de Construções, onde ficará à venda, 
como de costume. O jogador que a comprar poderá acrescentá-la à sua Alhambra, seguindo as Regras 
de Construção, ou guardá-la em sua Reserva.

Os pontos da Medina só são contabilizados depois dos pontos de todos os outros tipos de construção. 
Na primeira Rodada de Pontuação, o jogador que tiver construído a menor quantidade de Medinas em 
sua Alhambra receberá pontos negativos. Na segunda Rodada de Pontuação, serão dois jogadores a 
pontuar negativamente e, na terceira, três.
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Medinas Construídas 3ª Pontuação

Jogador A -3

Jogador B -6

Jogador C -9
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3ª Pontuação

-11 -11 -3 0

Se dois ou mais jogadores tiverem construído a mesma quantidade de Medinas, aquele que tiver a 
Medina de maior valor de compra terá a vantagem no empate. O jogador que tiver a Medina mais 
barata receberá a maior pontuação negativa.

Em todas as Rodadas de Pontuação:
Os jogadores que não tiverem construído Medina alguma em suas respectivas Alhambras receberão 
pontos negativos adicionais:
•  1ª Pontuação: 1 ponto negativo
•  2ª Pontuação: 2 pontos negativos
•  3ª Pontuação: 3 pontos negativos

Exemplo: 3ª Pontuação: Os jogadores A e B 
recebem 11 pontos negativos [(9 + 6) / 2 = 8 
(arredondados para cima) + 3 pontos negativos]. 
O jogador C recebe 3 pontos negativos pela 
terceira colocação.

Caso Especial: Nenhuma Medina Construída

Observação:
1ª Pontuação: Todos os jogadores sem Medinas 
dividem entre si 3 pontos negativos (arredondados 
para cima).
2ª Pontuação: Se dois ou mais jogadores tiverem 
deixado de construir Medinas, os pontos negativos 
da primeira e segunda colocações serão somados 
e, em seguida, divididos entre os jogadores 
(arredondados para cima).
3ª Pontuação: Se dois jogadores tiverem deixado 
de construir Medinas, eles vão dividir a soma 
dos pontos negativos da primeira e segunda 
colocações (arredondados para cima); os pontos 
negativos da terceira colocação continuam como 
estão. Se três ou mais jogadores tiverem deixado 
de construir Medinas, eles vão dividir entre si 18 
pontos negativos (arredondados para cima).

Exemplo: O jogador C 
construiu o menor número 
de Medinas e recebe 9 pontos 
negativos. Os jogadores A e B 
construíram 3 Medinas cada 
um, mas, como o jogador A 
tem a Medina de valor mais 
alto (8), ele recebe 3 pontos 
negativos. O jogador B recebe 
6 pontos negativos.


