
МАТЕРИАЛИ ЗА ИГРАТА

70 карти, включващи
10 карти с предмети 
2 алармени карти   
1 карта със стълба

1 супер карта

ИДЕЯТА НА ИГРАТА

Бандида е кооперативна игра, в която 
вие ще спечелите или загубите заедно. 
Има 3 варианта за игра и вариантите за 
победа варират. Независимо от това 
играта остава една и съща, както е 
обяснено по - долу.

SETTING UP THE GAME

Поставете супер картата на масата от 
страната с 5  или  с 6 изхода. Вторият 
вариант прави победата по трудна.

Разбъркайте всички останали карти и ги 
сложете с лице надолу на купчинка на 
масата. Раздайте по 3 карти на всеки играч. 
Ако някоя карта е алармена карта (всяка 
такава карта има пиктограма на гърба) 
разбъркайте я отново с другите и дайте 
нова на играчът.

Динамит: Изиграйте още 
една карта, и в края на 
хода си изтеглете 2 нови 
карти.

Счупена лопата: 
Изиграйте всичките си 
карти на този ход и накрая 
изтеглете 3 нови карти (дори 
да  сте имали повече от 3 
карти, изтеглете само 3 ).

Карта: Махнете 3 от вече 
поставените крти на масата 
(не е задължително да са 
една до друга). Внимание: 
Не може да прекъсвате 
тунелите и да разделяте 
картите на 2 групи

Бутилка Вода: Играчът 
не може да говори по 
време на своя ход (по 
точно докато не дойде 
следващият му ред).

АЛАРМЕНИ КАРТИ (2 карти)

Алармените карти имат пиктограм на 
гърба си: Когато изтеглите такава 
карта трябва веднага да я изиграете, 
независимо, че ходът ви е свършил. 
Извършете сътоветното действие и си 
изтеглете нова карта. Алармените карти 
засягат всички играчи.

Всички играчи изхвърлят 
по една карта от ръката 
си. Те трябва да изберат 
коя. Продължават играта 
си с този брой карти, 
освен ако не използват 
друг обект, за да го 
променят (раница).

Изхвърлете първите 5 карти 
от купчинката за теглене. 
Ако супер картата Bandido 
или картата стълба са сред 
тези 5, поставете ги обратно 
и махнете още толкова, че 
да станат 5. След това 
разбъркайте  отново 
купчината за теглене.

Стратегия: Някои карти с предмети ви 
помагат, а други не. Изиграйте ги добре, 
за да имате най-добрият шанс за победа. 

КАК СЕ ИГРАЕ

Най-малкият играч започва играта.

На своя ход, поставете някоя от вашите 
карти, така че да я свържете към 1 или 
повече вече поставени карти и си 
изтеглете нова карта. Някои карти имат 
предмети, които задействат специални 
действия, когато ги поставите на масата 
(виж Карти с предмети).

Продължете да играете докато 
постигнете победа според варианта на 
играта или докато свършат картите.

Внимание: Тунелите трябва да се 
свързват с други тунели. Ако няма какво 
да играете може да сложите картите си 
под купчинката и да изтеглите нови 
карти, колкото сте върнали. След това 
може да сложите карта. Или изчакайте 
следващият си ход.

Бандида е кооперативна игра: трябва 
да обсъждате и вземате най-добрите 
решения за общата ви стратегия. И 
въпреки това не е позволено да си ги 
показвате един на друг или да ги 
описвате .

1-ви ВАРИАНТ НА ИГРАТА

Заловете Бандида!

Ще спечелите играта, ако успеете да 
затворите всички изходи преди да 
свършат картите от купчинката и така ще 
предотвратите бягството на Бандида.

При този вариант на играта махнете 
картата стълба преди да започнете.

2-ри ВАРИАНТ НА ИГРАТА

ПОМОГНЕТЕ НА БАНДИДА ДА 
ИЗБЯГА!

Всички ще спечелите, ако успеете да 
поставите картата стълба на масата и да 
затворите всички останали изходи преди 
да свършат картите от купчинката.

В този вариант, картата стълба е скрита 
някъде в купчинката с карти. Когато я 
изтеглите може да решите да я изиграете 
на следващият си ход или по късно в 
играта. След това трябва да затворите 
всички останали изходи и така ще 
насочите Бандида към картата стълба.

3-ти ВАРИАНТ НА ИГРАТА

За любителите на бягството
(нужна ви е супер картата Бандидо от 
играта Бандидо)

Всички ще спечелите, ако успеете да 
поставите супер картата Бандидо и картата 
стълба на масата, и да затворите всички 
останали изходи преди да свършат картите 
от купчинката.

В този вариант разбъркайте супер картата 
Бандидо с останалите Бандида карти. 
Когато и да изтеглите супер картата 
Бандидо или картата стълба може да 
решите да я изиграете на следващият си 
ход или по късно в играта. Може да 
изберете коя страна да изиграета на супер 
картата Бандидо. Трябва да свържете 
Бандидо и Бандида чрез тунелите, след 
това затворете всички други изходи, така че 
да ги насочите само към картата стълба.

Внимание: Ако затворите всички изходи 
твърде рано и не успеете да поставите  
Бандидо супер карта или картата стълба, 
ще загубите играта! 

КАРТИ С ПРЕДМЕТИ (10 карти)

Картите с предмети задействат 
задължителни  действия, когато ги 
поставите. Когато поставите карта с 
предмет трябва да извършите съответното 
действие.
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Раница: Изтеглете 1 
допълнителна карта в края на 
своя ред. Ще запазите 
новият брой карти до края на 
играта, освен ако друга 
карта не промени това 
отново.




