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70 kariet, vrátane
     10 kariet objektov
     2 karty alarmu
     1  karta rebríka
1 karta s väzením

CIE¼ HRY
BANDIDA je kooperatívna kartová hra, v 
ktorej hráèi spolupracujú, aby spoloène 
vyhrali. Hraś sa dá v jednom z troch 
herných módov, ktoré sa líšia podmienka-
mi víśazstva, ale herný princíp je rovnaký – 
vysvetlené ïalej.

PRÍPRAVA HRY
Kartu s väzením položte do stredu stola. 
Použite jednoduchšiu alebo nároènejšiu 
stranu, pod¾a požadovanej úrovne
(5 alebo 6 východov).

Zamiešajte ostatné karty a položte balíèek 
lícom nadol ako doberací. Každý hráè si z 
neho vezme 3 karty. Ak je nejaká karta s 
alarmom (každá taká má na zadnej strane 
piktogram), zamiešajte ju späś do balíèku 
a vezmite si inú

PRIEBEH HRY
Zaèína najmladší hráè. 
Hráè vo svojom śahu položí jednu kartu z 
ruky tak, že sa pripojí tunelom k jednej 
alebo viacerým už vyloženým kartám na 
stole a následne si jednu kartu vezme z 
vrchu doberacieho balíèka. Niektoré karty 
s objektmi, keï sú zahrané, môžu spustiś 
špeciálne akcie (Karty objektov).

Hrá sa, dokým nie je splnená jedna z 
podmienok výhry (pod¾a herného módu), 
alebo dokia¾ sa neminú všetky karty.

Pozor: Karty s tunelmi, ktoré napájate na už 
vyložené, musia presne pasovaś na tunely.
Ak takto nemôžete zahraś ani jednu kartu, 
môžete svoje karty umiestniś vospod 
doberacieho balíèka a potiahnuś si rovnaký 
poèet nových; ak je to možné, zahrajte 
kartu, inak poèkajte na svoj ïalší śah.

Bandida je kooperatívna hra: hráèi by 
medzi sebou mali komunikovaś a spolu 
vymýš¾aś ideálne stratégie. Hráèi si však 
nesmú navzájom ukazovaś alebo 
popisovaś karty, ktoré skryté držia na ruke.

Ak sa vám podarí zablokovaś všetky tunely 
kým sa vám minú karty, spoloène ste 
vyhrali. Ak však ostene èo i len jediný tunel 
otvorený, Bandida unikla a vy ste spoloène 
prehrali.
Pred zaèiatkom hry v tohto hernom móde 
odoberte z balíèka kariet kartu s rebríkom.

Ak sa vám podarí priložiś kartu s rebríkom 
na koniec jedného z tunelov a  zároveò 
zablokovaś všetky ostatné tunely, dokým 
sa minú karty, spoloène ste vyhrali!

V tomto hernom móde sa karta s rebríkom 
primieša do doberacieho balíèka. Ak sa 
vám táto dostane na ruku, môžete ju 
zahraś kedyko¾vek poèas hry a následne 
uzavrieś všetky tunely; tak sa Bandida 
dostane k tunelu s rebríkom a unikne.

Karty s alarmom majú na zadnej strane 
piktogram. Ak si túto kartu potiahnete, 
musíte ju okamžite priložiś do hry, aj keï 
práve nie ste na śahu. Vykonajte akciu karty 
alarmu a doberte si kartu. Karta s alarmom 
má vplyv na všetkých hráèov.

Každý hráè zahodí jednu 
¾ubovo¾nú kartu z ruky a s 
týmto novým poètom kariet 
pokraèuje ïalej v hre; neskôr 
to môže zmeniś iná karta.

Odstráòte z hry 5 vrchných 
kariet z doberacieho balíèka. 
Ak je medzi nimi karta s 
rebríkom alebo karta s 
väzením z hry Bandido, vráśte 
ich späś a odstráòte iné 
ïalšie karty do celkového 
poètu 5. Následne zamiešajte 
doberací balíèek.

Stratégia: Niektoré karty objektov vám 
pomáhajú. Hrajte ich s umom, aby ste zvýšili 
šance na výhru.

Dynamit: zahrajte okamži-
te ïalšiu kartu a doberte si 
o jednu viac.

Rozbitý nástroj: Zahrajte 
všetky karty z ruky, nech 
ich máte hociko¾ko a na 
konci śahu si doberte 
presne 3 karty.

Mapa: Odstráòte z hry 3 
karty, ktoré sú už vyložené 
na stole a navzájom sa 
nedotýkajú. Nie je možné 
takto rozdeliś sieś tunelov na 
dve èi viac samostatných 
skupín.

F¾aška s vodou: Hráèi spolu 
nesmú komunikovaś celé 
kolo, až dokým nezaène 
svoj ïalší śah hráè, ktorý 
túto kartu s vodou zahral.

Vyložením karty s objektom sa musí 
vyhodnotiś jej efekt.

Batoh: Na konci svojho śahu 
si doberte o 1 kartu naviac. 
Do konca hry tak budete 
maś vždy o jednu viac, 
prípadne toto môže iná 
karta zmeniś.

(Pre tento mód je potrebná karta s väzením 
z hry Bandido, hra Bandida túto kartu 
neobsahuje!)
Ak sa vám podarí umiestniś kartu s 
väzením z hry Bandido, kartu s rebríkom a 
zároveò zablokovaś všetky ostatné tunely, 
dokým sa minú karty, spoloène ste vyhrali!

V tomto móde zamiešajte kartu s väzením 
z hry Bandido do doberacieho balíèku. Ak 
sa vám poèas hry dostane na ruku, môžete 
ju zahraś kedyko¾vek a môžete si vybraś, 
ktorou stranou ju položíte do hry.
Cie¾om hry je spojiś cely s Bandidom a 
Bandidou, umiestniś na koniec jedného 
tunela kartu s rebríkom a uzavrieś všetky 
ostatné tunely; tak sa podarí obom uniknúś.

Pozor: ak uzavriete všetky tunely príliš 
skoro, môže sa staś, že nebudete môcś 
priložiś kartu s Bandidovým väzením alebo 
kartu s rebríkom a tak prehráte hru!
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