
Pag tapos ka na sa pagtalo ng mga Halimaw, palitan 
ang mga natalong Halimaw ng mga bago galing sa 
ibabaw ng Halimaw Deck.
Kung ang bagong Halimaw ay may Atake pag 
Nagpakita, sabay-sabay gagawin ng LAHAT ng mga 
Player ang nakasulat na epekto.

Ang may pinakamaraming Dangal Points ang panalo!

1. Balasahin ang Bagani Deck at bigyan ng tatlong (3) 
Bagani Card ang bawat player.

2. Kumuha ng limang (5) Bagani Cards sa ibabaw ng 
Bagani Deck at ilatag sila face-up sa isang hilera.

3. Balasahin ang Halimaw Deck at ilagay ang Sarimaw 
Card sa ilalim.

4. Kumuha ng apat (4) na Halimaw Cards sa ibabaw ng 
Halimaw Deck at ilatag sila face-up sa isang hilera.

5. Bigyan ng Combo Kodigo ang bawat player at ilagay 
ang Tagapagtanggol Kodigo kung saan kita ng lahat.

6. Pumili ng mauunang tumira.

Kapag tira mo na, gawin ito nang magkakasunod:
Step 1: Bumunot ng 2 Bagani Cards
Step 2: Magbaba ng mga Combo at tumalo ng 

Halimaw (o mag-Pass)
Step 3: Kung may natalong Halimaw, maglabas ng 

mga bagong Halimaw at gawin ang Atake.
Ang detalye ng bawat step ay nasa baba. Pagkatapos ng 
iyong tira, tira na ng player sa iyong kaliwa. Ulitin lang 
ito hanggang matapos ang laro. (detalye sa Game End)

Bumunot ng 2 Bagani Cards. Para sa bawat barahang 
bubunutin, mamili kung kukuha ka sa limang (5)
face-up na Bagani Card o sa ibabaw ng Bagani Deck.
Pag kumuha ka ng face-up na baraha, palitan ito agad 
ng barahang nasa taas ng Bagani Deck.

Magbaba ng KAHIT ILANG Combo para kumuha ng 
mga Attack Points. Gamitin ang mga Attack Points 
para hampasin at talunin ang KAHIT ILANG Halimaw 
mula sa apat (4) na face-up. Para tumalo ng Halimaw, 
gumamit ng Attack Points na katumbas ng Lakas nito.
Tingnan ang Combo Kodigo para sa listahan ng 
posibleng Combo. Parepareho dapat ang mga Hugis ng 
mga Bagani Card sa isang Combo.
Ilagay ang mga natalo mong Halimaw sa harap mo 
kung saan kita ng lahat.

Tapos na ang laro pag natalo si Sarimaw! Bilangin ang 
Dangal Points galing sa:
•	 Mga natalong Halimaw
•	 Tagapagtanggol Awards (tingnan ang pg 6)
•	 Final Hand Combos (tingnan ang pg 6)

Ang may pinakamaraming Dangal Points ang panalo!

Sa dulo ng Halimaw Deck, lalabas si Sarimaw. Pag may 
tumalo kay Sarimaw, tapos na ang laro!
Para malaman kung  sino ang panalo, bibilangin ang 
mga Dangal Points galing sa:
•	 Mga tinalong Halimaw
•	 Tagapagtanggol Awards
•	 Final Hand Combos

Pag nabilang na ang mga Dangal Points ng bawat 
player, ang player na may pinakamaraming Dangal 
Points ang panalo at tagapagligtas ng Sansinukob! 
Kung may nag-“tie” sa Dangal Points, ang may mas 
maraming Tagapagtanggol Awards ang panalo! Kung 
tie pa rin, ang tumalo ng mas maraming Halimaw ang 
panalo!

Ang Kulay ng Halimaw ay sumasagisag sa grupo ng 
Sansinukob na inaatake nito.
Mabibigyan ng mga bonus Dangal Points ang mga 
player na tumalo sa pinakamaraming Halimaw para 
sa bawat Kulay. May bonus din ang makakakumpleto 
ng lahat ng Kulay. Merong anim (6) na Awards na 
pwedeng makuha na nakalista sa table sa baba.
Kung may dalawang (2) player na nag-tie para sa isang 
Tagapagtanggol Award, pareho silang makakakuha ng 
3 Dangal Points. Kung higit sa dalawa (2+) ang nag-
tie, wala sa kanila ang makakakuha ng Dangal Points.
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May makukuha ding bonus Dangal Points ang mga 
player para sa mga Combo na hawak nila sa kanilang 
kamay pag natapos na ang laro. Ang makukuha nilang 
Dangal Points ay doble (2x) ng Attack Points ng mga 
nabuong Combo sa kamay.

1. Pwede bang hatiin 
ang nakuhang Attack 
Points mula sa isang 
Combo para tumalo ng 
dalawang magkaibang 
Halimaw?
Oo, pwedeng i-“split” 
ang mga Attack Points 
upang tumalo ng higit 
sa isang Halimaw.

2. Anong mangyayari kung kailangang magpasahan o 
magbunutan dahil sa Atake at walang baraha ang 
isang player?
Hindi kasama sa pasahan o bunutan ang mga player 
na walang baraha. Halimbawa, kailangan mong 
bumunot sa player sa iyong kaliwa pero wala siyang 
baraha. Yung mangyayari, maski-“skip” yung player sa 
iyong kaliwa. Bubunot ka sa taong nasa kaliwa niya.

3. Pag bubunot ako ng dalawang (2) Bagani Card, 
pwede bang kumuha ng isa sa face-up na baraha at 
isa mula sa ibabaw ng Deck?
Pwede. Para sa bawat bunot, bahala ka kung kukuha 
ka sa mga face-up o sa ibabaw ng Bagani Deck.

4. Gagawin ba namin ang mga Atake ng unang apat 
(4) na Halimaw na nilabas nung setup?
Hindi. Gagawin lang ang mga Atake ng mga 
Halimaw na lalabas habang naglalaro.

5. May bonus Dangal Points ba ako kung nagsabi ako 
ng “Mekeni mekeni tugtog Doremi”?
Ano ka, sinuswerte? Ikaw ba ang Babaylan?

Para sa mga competitive na play group, sundin 
itong mga dagdag na Rules:
•	 8-card Hand Limit: Pag sumobra sa walo (8) ang 

hawak mong baraha pagkatapos mong bumunot ng 
dalawang (2) baraha, kailangan mong magtapon ng 
baraha para maging walo (8) lang ang hawak mo.
Hal: Pagkatapos mong bumunot, naging siyam (9) 
ang hawak mong baraha. Bago magbaba ng mga 
Combo, kailangan mong magtapon ng isang baraha.

•	 Paglabas ng Halimaw: Tandaan na lumalabas lang 
ang mga bagong halimaw pagtapos ng buong tira 
ng player. Bale, apat (4) lang ang pinakamaraming 
pwedeng talunin na Halimaw sa isang tira.

•	 Final Round/ Equal  Turns: Pag natalo si Sarimaw, 
may isa pang ikot hanggang sa huling player (sa 
kanan ng naunang player) bago matapos ang laro 
para pare-pareho ang bilang ng tira ng bawat player.

•	 (Optional) Random labas ni Sarimaw: Bago ibalasa 
ang Halimaw Deck sa setup, magtanggal ng tatlong 
(3) random na Halimaw Cards (huwag tingnan) 
at ibalasa ang mga ito kasama ng Sarimaw Card. 
Pagkatapos ibalasa ang Halimaw Deck, ilagay ang 
mga ito sa ilalim ng Halimaw Deck. Dahil dito, hindi 
alam ng players kung saan sa huling apat (4) na 
baraha ng Halimaw Deck si Sarimaw.

•	 (Optional) Mas mahirap na Tagapagtanggol 
Award: Bago ibalasa ang Halimaw Deck, magtanggal 
ng apat (4) random na Halimaw Cards. Hindi 
dapat makita ng mga players kung alin ang mga 
natanggal. Dahil dito, magiging mas-mahirap umasa 
sa Tagapagtanggol Award dahil hindi alam ng mga 
player ang bilang ng mga Halimaw para sa bawat 
inaatakeng grupo ng Sansinukob.

Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa
www.balangay.games/baganicardgame
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Para sa karagdagang impormasyon, tingnan
ang kapangalan na seksyon sa Rulebook.

1. Balasahin ang 55 Bagani Cards para maging isang 
Bagani Deck.

2. Bigyan ng tatlong (3) Bagani Cards ang bawat player 
mula sa Bagani Deck.

3. Kumuha ng limang (5) Bagani Cards sa ibabaw ng 
Bagani Deck at ilatag sila face-up sa isang hilera. 
Itabi ang natirang Bagani Deck sa kanan ng hilera 
nang nakataob.

4. Ihiwalay ang Sarimaw Card sa ibang Halimaw Cards. 
Tapos, balasahin ang natirang 20 Halimaw Cards para 
maging isang Halimaw Deck.

5. Ilagay ang Sarimaw Card sa ilalim ng Halimaw Deck.
6. Kumuha ng apat (4) na Halimaw Cards sa ibabaw ng 

Halimaw Deck at ilatag sila face-up sa isang hilera 
Itabi ang natirang Halimaw Deck sa kanan ng hilera 
nang nakataob.

7. Bigyan ng Combo Kodigo ang bawat player.
8. Ilagay ang Tagapagtanggol Kodigo sa gitna ng mesa 

kung saan kita ng lahat.
9. Pumili ng mauunang tumira.
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Kung kumuha ka ng “Biyaya ni Apo” mula sa face-up na 
baraha, ito lang ang pwede mong kunin sa tirang ito.
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Walang tie para sa Tagapagtanggol ng Sansinukob 
Award; ang lahat ng player na makakagawa nito ay may 
7 Dangal Points.



Ang objective ng laro ay makakuha ng pinakamaraming Dangal Points mula sa...
•	 Pagtalo ng mga Halimaw
•	 Pagiging tagapagtanggol ng mga taga-disyerto, taga-patag, taga-kalakal, taga-gubat, 

taga-laot, at/o Sansinukob depende sa kulay ng mga tinalo mong Halimaw
•	 Pagbuo ng mga Bagani Combo sa huli mong kamay

Ang may pinakamaraming Dangal Points pag natapos na ang laro ang panalo!

Ang pangunahing paraan para makakuha ng mga 
Dangal Points ay ang pagtalo ng mga Halimaw.
Para matalo ang Halimaw, kailangan mong magbaba 
ng mga Combos (detalye sa pg 3) para makakuha ng 
Attack Points. Ang bawat Attack Point ay pwedeng 
gamiting panghampas sa Halimaw. Para matalo ang 
Halimaw, kailangan mo siyang hampasin ng Attack 
Points na katumbas ng Lakas nito.

Ang unang tatlong Combo ay ang Pair, Trio, at Quadro. 
Para mabuo ang mga Combo na ito, kailangang 
magbaba ng mga Bagani Cards na may parehong 
Kulay at Hugis. (tingnan ang Halimbawa 1 sa baba)

Ang huling dalawang Combo ay ang Limang Bagani 
at Bagani ni Apo. Para mabuo ang mga Combo na ito, 
kailangan magbaba ng mga Bagani Cards ng bawat 
Kulay na may pareparehong Hugis. (Halimbawa 2)

Hal: 7 Dangal Points

Para kumuha ng Attack Points, magbaba ng mga 
kumbinasyon ng mga Bagani Cards na tatawagin nating 
mga Combo. Nagbibigay ng iba’t ibang dami ng Attack 
Points ang bawat Combo. Mas maraming Attack 
Points ang binibigay ng mga mas malaking Combo.

Bumunot ng 2 Bagani Cards. Para sa bawat isang (1) 
barahang bubunutin, mamili kung kukuha ka sa limang 
(5) face-up na Bagani Card o sa ibabaw ng Bagani Deck.
Pag kumuha ka ng face-up na baraha, palitan kaagad ito 
ng barahang nasa ibabaw ng Bagani Deck. (Hal. 3)

Kapag tira mo na, gawin ang tatlong steps na ito nang 
magkakasunod:
Step 1: Bumunot ng 2 Bagani Cards
Step 2: Magbaba ng mga Combo para tumalo ng 

Halimaw (o mag-Pass)
Step 3: Kung may natalong Halimaw, maglabas ng 

mga bagong Halimaw at gawin ang Atake.
Pagkatapos ng iyong tira, tira na ng player sa iyong 
kaliwa. Ulitin lang ito hanggang matapos ang laro. (Para 
sa katapusan ng laro, tingnan ang Game End sa pg 6)

Para tumalo ng Halimaw, magbaba ng KAHIT ILANG 
Combo galing sa iyong kamay. Ilagay sa Bagani Discard 
Pile ang mga ginamit na baraha sa Combo.
May makukuha kang Attack Points para sa bawat 
Combo na binaba mo. Gamitin ang mga Attack Points 
para hampasin at talunin ang kahit ilang Halimaw mula 
sa apat (4) na face-up.
Ilagay ang mga natalong Halimaw sa harap mo nang 
naka-grupo base sa kulay. Dapat kita sila ng lahat ng 
player.  (tingnan ang Halimbawa 4)
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Pag tapos ka nang tumalo ng Halimaw, palitan ang mga 
natalong Halimaw ng mga bago galing sa ibabaw ng 
Halimaw Deck.
Dapat apat (4) ulit ang face-up na Halimaw. (maliban 
lang kung ubos na ang Halimaw Deck.)
Kung ang bagong Halimaw ay may Atake pag 
Nagpakita, sabay sabay gagawin ng mga Player ang 
nakasulat na epekto. (tingnan ang Halimbawa 6)

•	 Pwede kang magbaba ng kahit ilang Combo. Ang 
Attack Points na makukuha mo ay ang suma total 
ng Attack Points ng mga binaba mong Combo. 
(tingnan ang Halimbawa 5)

•	 Pwede kang tumalo ng kahit ilan sa apat (4) na face-
up na Halimaw basta’t sapat ang Attack Points mo.

•	 Hindi matatalo ang Halimaw kung hindi sapat 
ang Attack Points na pinanghampas sa kanya. 
Pagkatapos ng tira ng player, bumabalik ang Lakas 
ng mga Halimaw na ito sa orihinal nilang Lakas. 
(walang carry-over damage)

•	 Nawawala ang mga hindi nagamit na Attack Points 
pagkatapos ng iyong tira.

Ang “Biyaya ni Apo” ay isang 
Wild Card na parang “Joker”. 
Kapag sinama mo siya sa 
isang Combo, pwede kang 
mamili kung ano ang Kulay 
at Hugis ng barahang ito. 
Kinakailangan din siya para 
buuin ang “Bagani ni Apo” 
Combo.

•	 Kung maraming Halimaw ang lalabas, isa-isa ninyong 
ipakita at gawin ang mga Atake nila. Huwag muna 
ipakita ang susunod na Halimaw habang hindi pa 
nagagawa ang Atake ng huling lumabas.

•	 Kung kailangang magpasa o bumunot ng baraha 
dahil sa Atake at may player na walang baraha sa 
kamay, hindi siya isasama sa pasahan.

•	 Kung kumuha ka ng “Biyaya ni Apo” mula sa limang 
(5) face-up na baraha, ito lang ang pwede mong 
kunin sa tirang ito.
•	 Kung ang unang kinuha mo ay “Biyaya ni Apo” at 

kinuha mo ito sa mga face-up na baraha, hindi ka 
na pwedeng kumuha ng pangalawang baraha.

•	 Kung kumuha ka na ng isang baraha, bawal ka 
nang kumuha ng “Biyaya ni Apo” sa mga face-up 
na card.

•	 Kung swinerte ka’t nakakuha ka ng “Biyaya ni 
Apo” mula sa ibabaw ng Bagani Deck, pwede ka 
pa rin kumuha ng isa pang baraha.

•	 Kapag naubos ang baraha ng Bagani Deck, 
balasahin ang Bagani Discard Pile at ilagay ito nang 
naka-taob bilang bagong Bagani Deck.
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Kung ayaw mo o wala kang matatalong Halimaw, pwede 
kang mag-“Pass”. Hindi mo kailangang tumalo ng 
Halimaw sa bawat tira. Minsan, mas mabuting mag-ipon 
ng baraha para makabuo ng mas malakas na Combo.


