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Introdução
Preparem-se! Está na hora de reunires a tua quadrilha e 
seguires a galope para roubar o comboio que se aproxima. 
Mas cuidado, tu não tens a única quadrilha de Bandidos na 
cidade! Lança os dados, entra no comboio e pilha a maior 
quantidade possível de riqueza para a tua quadrilha!

Preparação (para um jogo com 2 jogadores, consulta a 
"Configuração especial para 2 jogadores" no final das regras)

 ÖVira a carta de locomotiva para baixo e, em seguida, baralha 
as 16 cartas de carruagem e coloca-as atrás daquela para 
formar um comboio.

 ÖBaralha os 21 mosaicos baú, virados para baixo, 
e coloca um baú em cima de cada carruagem 
(exceto na locomotiva). Os restantes mosaicos 
baú voltam para a caixa.

 ÖCada jogador escolhe uma cor para jogar e
 Öcoloca os 7 dados correspondentes à sua 

frente. Todos os dados não utilizados são 
guardados na caixa.

O jogador mais jovem começa. Depois 
disso, o jogo continua, com os jogadores 
a assumirem a sua vez pela ordem 
dos ponteiros do relógio.

Material de Jogo
1 carta de Locomotiva
16 cartas de Carruagem

Objetivo
Cada jogador é o líder de um grupo de Bandidos enviados 
para atacar o comboio, com o objetivo de saquear as suas 
riquezas. Lança o teu dado de Bandido, ataca o comboio 
e rouba os passageiros antes dos outros jogadores.  
O vencedor será o jogador mais rico no final do jogo.

21 mosaicos Baú
28 dados de Bandido (7 por jogador)

Como jogar?
Na sua vez, os jogadores devem realizar as seguintes ações 
por ordem:

ROUBAR  LANÇAR OS DADOS  ATACAR O COMBOIO
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Neste exemplo, o jogador vermelho pode remover os 
seus dados em grupos, movendo-se da esquerda para a 
direita. Então, ele pode removê-los do 1, 2, 3 e depois 4. 
No entanto, ele não pode remover os dados do grupo 2 
se ainda não tiver removido os do grupo 1; e não pode 
remover os dados do grupo 3 se ainda não os tiver retirado 
dos grupos 1 e 2, e assim por diante.
O jogador que tem a vez retira todos os seus dados 
de Bandido disponíveis e lança-os. Então, ele reúne os 
dados em grupos, de acordo com os seus símbolos. Os 
dados sem símbolos são considerados jokers e também 

podem participar de um grupo.

É a primeira vez do 
jogador azul. Ele lança 
os seus 7 dados de Bandido disponíveis e, em 

seguida, reagrupa-os de acordo com o símbolo. Os dois dados 
sem símbolos serão úteis mais tarde, quando atacar o comboio.

ATACAR O COMBOIO
Cada vez que um jogador cria um grupo depois de lançar 
os dados, pode decidir colocá-los no comboio ou recolhê-
los para os manter à sua frente para a próxima vez.

ROUBAR
Este é o primeiro passo de cada vez.
Para roubar uma carruagem, deves jogar na tua vez 
e cumprir as seguintes condições no início da
tua jogada:

 ÖTer pelo menos tantos Bandidos na carruagem 
quantos os indicados no topo superior direito do 
cartão.

 ÖTer um grupo de Bandidos maior do que os 
outros jogadores na carruagem.

É a vez do jogador azul. O jogador azul rouba a carruagem 
do meio porque tem mais dados nela do que os jogadores 
amarelo e vermelho. O azul não ganha mais carruagens nesta 
vez porque não tem a maioria na carruagem à esquerda e só 
tem um dado na carruagem à direita.
Quando o jogador rouba uma carruagem, coloca-a à sua 
frente, virada para baixo. Se apenas houver um baú na carta, 
ela é descartada. Em seguida, cada jogador recolhe todos 
os dados que tinha na carruagem. Se necessário, podes 
aproximar as carruagens restantes para evitar intervalos.

Roubo direto
Qualquer jogador com 7 dos seus dados na mesma 
carruagem pode roubá-la imediatamente, sem aguardar a 
sua próxima vez. Em seguida, cada jogador recolhe todos 
os dados que tinha nesta carruagem.

LANÇANDO OS DADOS 
Antes de lançar todos os seus dados de Bandido 
disponíveis, um jogador pode retomar todos os seus dados 
de Bandido de uma ou várias carruagens, começando com 
os que tem na parte de trás da carruagem.
Nota: Os Bandidos disponíveis são todos os que têm a tua 
cor e que ainda não estão no comboio.

Se um jogador recolher os dados, ele DEVE retirar todos 
os Bandidos desse grupo (por outras palavras, 
todos os dados dessa carruagem).

Grupo

Grupo

Grupo

QUADRILHA
Uma quadrilha é o 
nome coletivo de 
todos os grupos 
de dados que se 
encontram nas 

carruagens vizinhas.
Um grupo individual nunca 
pode ser separado do resto 
da quadrilha.
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Se um jogador decidir colocar Bandidos no comboio, 
então deve colocar TODOS os seus Bandidos do 
mesmo símbolo na mesma carruagem. Quando os 
Bandidos estiverem no comboio, não podem ser 
movidos, exceto no caso de uma emboscada (ver baú).
Quando colocas Bandidos no comboio, existem  
3 possibilidades:

 ÖO símbolo do Grupo não corresponde a nenhum 
dos outros Grupos que já estão no comboio.

Os Bandidos devem ser colocados na primeira carruagem, 
localizada imediatamente à frente da tua quadrilha. Se 
nenhum dos teus Bandidos estiver no comboio (como é 
o caso no início do jogo), ele deve ser colocado primeiro 
na carruagem traseira do comboio com o grupo seguinte 
na carruagem à frente desta, e o seguinte na que está à 
sua frente e assim por diante.

 ÖO símbolo do grupo coincide com o símbolo de 
um dos teus grupos que já estão no comboio

Baú
A parte de trás dos baús é marcada com um símbolo de 
Bandido: Um revólver, máscara, chapéu, bota ou ferradura.

Os baús têm um valor de 1 ou 2 pontos e podem 
conter uma bomba ou uma ação. O valor desses 
conteúdos será adicionado aos pontos totais do 
jogador no final do jogo, mesmo que seja uma bomba.
Quando um jogador tem 3 Bandidos numa carruagem 
com o mesmo símbolo do baú que está na carruagem, 
leva-o imediatamente e vê o que está lá dentro.
O conteúdo deve ser utilizado imediatamente (como 
acontece com a bomba) ou o jogador pode guardar o 
baú e usar o seu conteúdo numa jogada posterior.
Quando um jogador utiliza uma ação contida no baú, 
deve mantê-lo com o símbolo de “baú aberto” virado 
para cima até ao final do jogo.

DEVES adicionar todos os teus Bandidos com este 
símbolo à carruagem que já contém os teus Bandidos do 
mesmo símbolo para aumentar o número do grupo. Não 
podes separar Bandidos do mesmo símbolo.

 ÖDados sem símbolo (jokers)
Todos os dados que não tenham um símbolo DEVEM 
ser adicionados a uma carruagem na qual o jogador já 
tenha Bandidos. Os dados devem ser girados de modo 
a mostrarem a mesma face dos Bandidos que já estão 
na carruagem. Os dados sem símbolo não podem ser 
colocados na sua própria carruagem.
Os Bandidos do mesmo símbolo não podem ser 
separados e devem ser TODOS colocados na mesma 
carruagem. Os Bandidos NÃO PODEM ser colocados 
numa carruagem mais atrás do que a última carruagem 
na qual foram colocados os Bandidos de um jogador, 
ou serem colocados numa carruagem que não esteja 
diretamente ligada à sua quadrilha.

Bomba: ação imediata. Todos os jogadores 
com bandidos nesta carruagem devem recolhê-los, 
EXCETO um dado por jogador, que permanece. 

O jogador que utilizou a ação leva o baú e coloca-o à sua 
frente, com a face "baú aberto" virada para cima.
Nota: Se for encontrada uma bomba depois do roubo da 
carruagem, esta não tem efeito e o baú é descartado.

Emboscada: Durante a sua vez, e após ter 
lançado e colocado os seus dados de bandido 
disponíveis numa carruagem, o jogador pode 

usar esta ação para trocar a posição de dois dos seus grupos. 
O jogador pega em todos os seus bandidos de uma carruagem 
e troca-os com todos os bandidos de outra carruagem.
Nota: Neste caso, é possível que os bandidos que foram 
movidos ganhem 1 ou 2 baús.

Lançar novamente: Durante a sua vez, e 
após ter lançado e colocado os seus dados 
de bandido disponíveis numa carruagem, 

o jogador pode usar esta ação para voltar a lançar 1 ou 
vários dados de bandidos.

Lembrete: Depois de usar um baú, ou se o baú recolhido contém uma bomba, os jogadores mantêm-no à sua frente, com a 
face "baú aberto" virada para cima. Todos os pontos de baús adquiridos pelos jogadores aumentarão as suas pontuações no 
final do jogo.
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Configuração especial para 2 jogadores
O esquema de jogo é o mesmo para 2 jogadores, mas na 
preparação do jogo removem-se aleatoriamente 6 cartões de 
carruagem, que podem ser colocados de volta na caixa. Em 
seguida, organiza o resto e joga de acordo com o indicado nas 
regras originais.

Final do Jogo
O jogo termina assim que a locomotiva e todas as carruagens 
tiverem sido tomados. Os jogadores mostram as suas 
carruagens e os seus baús e adicionam os pontos indicados 
para obter a pontuação total. O jogador com a pontuação total 
mais alta vence. Em caso de empate, ganha o jogador que tiver 
mais carruagens. Se o empate persistir, ganha o jogador com 
mais baús. No caso de ainda haver um empate, os jogadores 
envolvidos devem atacar um novo comboio para decidir o 
vencedor.

Variante do jogo com 2 jogadores
Usando a "Configuração especial para dois jogadores", cada jogador escolhe 2 cores de dados. Uma cor será uma horda de 
bandidos e a outra será um grupo de mercenários que podem ser chamados para reforços.
Antes de lançar os seus dados de bandido disponíveis, um jogador pode pedir reforço aos mercenários (o seu segundo 
conjunto de dados). Entretanto, ele adiciona estes dados, na quantidade que quiser, ao conjunto de dados que vai lançar.
Quando estes dados tiverem sido lançados, os mercenários podem ser colocados nas carruagens ou podem ser 
ignorados e guardados com o resto dos mercenários. Estes dados funcionam da mesma maneira que os dados de 
bandido, EXCETO no facto de que quando são retirados de uma carruagem, por qualquer motivo, voltam a colocar-se 
imediatamente na caixa e não podem voltar a utilizar-se no resto do jogo.
Por exemplo: O jogador B pode usar todos os dados azuis para formar a sua horda e os dados vermelhos para os seus 
mercenários.
Durante o jogo, o jogador B precisa de reforços e decide adicionar 2 mercenários aos dados que vai lançar.


