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1-7 játékos részére    12 éves kortól játékidő kb. 60 perc

Tartalom
   154 babkártya             7 egyezségkártya   1 összefoglalólap

A babkártyák:

 19 db. lóbab
18 db. tehénbab
17 db. rosszbab
16 db. feketebab
15 db. csilibab
14 db. kínaibab
13 db. reggibab
12 db. jinjangbab
11 db. hordóbab
10 db. indiánbab
 9 db. sisakbab
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Auf diesem Feld darfst du ab dieser Karte zus ätz
lich die zweite abgebildete Sorte anbauen. 

Beim Ernten dieses Feldes zählt diese K arte wie 
zwei Bohnen der abgebildeten Sorte. 

Als aktiver Spieler musst du mindestens eine der drei aufgedeckten Karten auf einem deiner Felder anbauen.

Du musst deinen rechten Nachbarn fragen, ob du in Phase 1 genau eine oder genau zwei Bohnen Karten anbauen darfst. 
Als aktiver Spieler darfst du dein e Phase 1 nicht 
durchführen.

Uebersichtska rte_Btbw.indd   1

13.07.12   09:22

Uwe Rosenberg
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Játékötlet

Lényegében a Bohn to be Wild megegyezik a már klasszikus 
Bohnanzával, csak éppen vannak a vadbabok, amelyek to-
vábbi akciókat tesznek lehetővé, továbbá a babtermések akár
öt babtallért is érhetnek!

A játékosok babokat ültetnek és termesztenek, hogy a lehető
legjobb áron adhassák el a termést. Minél több bab van egy
babföldön, annál több pénz jár az aratásért; azonban gyakran
kénytelenek lesznek kevesebb babot eladni, beérve a kisebb
bevétellel. Olykor az is előfordul, hogy az aratás semmi hasz-
not nem hoz. Minden játékos arra törekszik, hogy a lehető
legtöbb babtallért gyűjtse össze.

Megjegyzés: Ha a játékosok már ismerik az alapjátékot, 
elég, ha megnézik, milyen újdonságok vannak a játékban (l.
a 21-22. oldalon) 

A babkártyák
Tizenegy babfajta van a játékban, mindegyik különböző gya-
koriságú. Mindegyik babkártyán látható, hogy az adott bab-
fajtából hány darab van összesen.
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A kártya alján található a babmérce, amely megmutatja, hogy
a játékos hány babtallért kap az adott fajtájú babok eladásáért.
A számok jelzik, hogy az adott fajtájú babból hányat kell elad-
ni egy, két, három, négy illetve öt babtallérért.

1. példa:
Amennyiben a játékos csak egy vagy két lóbabot ad el, nem kap 
egy babtallért sem. Három-öt lóbab egy babtallért ér, hat vagy hét
lóbab eladásával két, nyolc lóbab eladásával három, kilenc lóbab
eladásával négy babtallérra tesz szert a játékos; végül tíz vagy több
ilyen bab eladásáért öt babtallér jár neki.

Minden babfajtánál van olyan lap, amelyen
felül középen vagy a kép jobb alsó sarkában
akcióikon látható; az ilyen babokat nevezzük
 vadbaboknak. A vadbabok ré-
 vén speciális akciók hajthatók
 végre (l. a 14. oldalon).
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A babtallérok
Amikor egy játékos eladja egy babföldjéről a termést,
babtallérokat kap. Minden babkártya hátoldala bab-
tallér; egy babkártya átforgatva egy babtallérnak fe-
lel meg.

A babföldek
A játékosok maguk előtt, az asz-
talon termesztik a babokat. 

Egy babföldön tetszőleges számú, 
de csak azonos fajtájú babot lehet
termeszteni. Az egy babföldön lévő
babokat egymást részben fedve kell
lerakni.

A babföldek mennyisége:
 · 3 játékos esetén mindenkinek négy babföldje van;
 · 4-5 játékos esetén mindenkinek három babföldje van;
 · 6-7 játékos esetén mindenkinek két babföldje van.

Az egyezségkártyák
Ezek a kártyák a tárgyalásoknál haszná-
latosak, és emlékeztetőként szolgálnak
arra, hogy a játékosok babokkal tartoz-
nak egymásnak.

C HILIBOHNE

   4   7 9

15

H ELMBOHNE

 2   4   6

9

C HILIBOHNE

   4   7 9

15

 2   4   6

9

   4   7 9

15

 1. babföld 2. babföld
  

1.

7.



5

         Előkészületek (3-7 játékos)
A babkártyákat jól meg kell keverni és mindenkinek ki kell
osztani öt lapot.

Nagyon fontos: A játékosoknak soha nem szabad megváltoz-
tatni a kezükben lévő kártyák sorrendjét. A kézben lévő la-
pok variálása itt, ellentétben más kártyajátékokkal, nem meg-
engedett. A játékosoknak abban a sorrendben kell a kezükbe 
venniük a kártyákat, ahogy azokat az osztótól kapják. Később 
is mindig egyesével kell az új kártyákat felhúzni és a más a 
kézben lévő kártyák mögé tenni.

A megmaradt paklit képpel lefelé ki kell rakni az asztal köze-
pére. Az osztó balján ülő játékos a kezdőjátékos, ő elveszi az
1-es egyezségkártyát, majd sorban, az óramutató járása szerint,
mindenki elvesz egy eggyel nagyobb számos egyezségkártyát.
A felesleges egyezségkártyákat vissza kell rakni a dobozba. Vé-
gül az összefoglalólapot is ki kell rakni az asztal közepére.
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      A játék menete
Az éppen soron lévő játékos köre négy lépésből áll:

1) Babkártyák kijátszása
2) Kereskedelem és ajándékozás
3) Babok elültetése
4) Új babkártyák húzása

1. lépés: Babkártyák kijátszása
A játékosnak kötelező a kezében legelöl lévő babkártyát kiját-
szania, azaz egyik babföldjére letennie. Ezzel vagy új kártyasort
(babföldet) indít, vagy meghosszabbít egy már létező kártya-
sort.

Ezután a játékos, ha akarja, kijátszhatja a kezéből a második
kártyát is (azaz azt, amelyik immár, az első kártya kijátszása 
után, az első a kezében); a harmadik (és további) kártya kiját-
szása nem lehetséges.

Egy babföldön csak egyféle bab lehet, kivéve, ha vadbab ezt
alól mentességet biztosít. Ha a játékos kijátszik egy vadbabot,
annak akciója azonnal végrehajtódik.

Ha a játékos olyan kártya lerakására kényszerül, amelyik nem
illeszkedik egy babföldjén termelt babjaihoz sem, akkor a le-
rakás előtt egyik babföldjéről be kell takarítania az összes ba-
bot, eladva azokat, helyet teremtve így a kijátszandó babnak
(l. még a 12. oldalon).
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2. lépés: Kereskedés és ajándékozás
A játékos felhúzza a három legfelső kártyát a húzópakliból és
képpel felfelé kirakja az asztalra, hogy mindenki jól láthassa
azokat. Ezután el kell döntenie, hogy meg kívánja-e tartani
ezeket a kártyákat. Ha egyet vagy többet megtart, akkor azt 
vagy azokat maga elé helyezi, de - egyelőre - távol babföldjeitől. 
Amit nem kíván megtartani, azt felajánlja a többieknek cserébe 
vagy ajándékba. Ha azokban ők sem akarják, és így nem sike-
rült megszabadulni tőle, a soron lévő játékosnak a következő
lépés során azt is el kell majd ültenie.

Fontos: A játékos a felcsapott három babkártya közül egyet, ha
akar, a dobott lapokhoz rakhat.

2. példa:
Uwe egy-egy csili-, jamaika- és tehénbabot csapott fel. Úgy dönt,
a csilibabot megkapja, a másik kettőt, mivel nem illenek babföld-
jeire, felajánlja cserére ellenfeleinek. Felteszi tehát a kérdést: “Hé,
kinek kell ez a két bab? Odaadom a kettőt egyetlen feketebabért.”
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A kereskedés és a csere szabályai:
• Csak az éppen soron lévő játékossal lehet kereskedni. 
• Ő nem csupán a felcsapott lapokkal kereskedhet, hanem a 
   kezében lévő kártyákkal is - ilyenkor ezek sorrendjének nincs
   jelentősége. A soron lévő játékos ellenfelei csak a kezükben 
   lévő kártyákkal kereskedhetnek.
• A csere folyamán senki sem változtathat a kezében lévő kár-
   tyák sorrendjén, de bárki bármelyik, a kezében lévő lapot fel-
   ajánlhatja cserére, függetlenül attól, hogy az a kártya hánya-
   dik a kezében. A kézben lévő lapok összekeveredésének meg-
   előzése végett csak akkor szabad a cserére vagy ajándékba 
   ajánlott lapokat kivenni a kézből, amikor a cserét vagy az
   ajándékot a másik fél elfogadta, nem előbb.
• Egy kártyáért több is kérhető, illetve adható cserébe.

3. példa:
Uwe nem adja fel. “Senki? A
kezemből még hozzáteszek egy
lóbabot ehhez a két laphoz. Há-
rom bab egyetlen feketebabért!
Valaki?” 

Volker ezen már elgondolkodik.
“Nézd, adok egy feketebabot a
jamaikababért és a lóbabért, de
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a tehénbabra, na, az nem kell nekem.” 

“Áll az alku!” mondja Uwe, a tehénbabot pedig a dobott lapok-
hoz rakja.

• A kereskedelem során kapott kártyákat minden játékosnak
   maga elé kell tennie, jól elkülönítve babföldjeitől. Ezeket a
   lapokat nem vehetik fel a kezükbe, nem lehet velük tovább
   kereskedni, és elajándékozni sem lehet őket.
• A kereskedés során mindig meg kell nevezni a felajánlott bab
   fajtáját, azt azonban soha, hogy az a bab vadbab-e vagy sem!
   Ha valakinek a kezében van ebből a fajtából vadbab és nem
   vadbab, ő dönti el, melyiket adja cserébe.
• A soron lévő játékos azután is folytathatja a kereskedést a
   kezében lévő lapokkal, hogy a felcsapott babkártyák már
   mind elkeltek.

 

 

 

Ajándékozás
A kereskedési lépés folyamán ajándékozásra is van lehetőség:
a soron lévő játékos bármelyik felcsapott vagy kézben tartott
kártyáját, kártyáit odaajándékozhatja a többi játékosnak. A
többiek csak a kezükből ajándékozhatnak és csakis az éppen
soron lévő játékost ajándékozhatják meg, senki mást. Az
ajándékot sosem kötelező elfogadni.
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Az egyezségkártyák
Ha valakinek nagyon kell egy ellenfelétől egy lap, de nem tud
mit felajánlani cserébe, megteheti, hogy csak megígér neki 
egy vagy két lapot - ezt vagy ezeket majd akkor adja át, ami-
kor a saját körének 2. lépése során babkártyákat csap fel.

Ha létrejön az egyezség, a játékos átadja egyezségkártyáját el-
lenfelének, emlékeztetőként; az illető a lapot kirakja maga elé,
egy-, illetve kétlapos oldalával felfelé. A kártyát úgy rakja le,
hogy a nyíl nagyjából az egyezséglap tulajdonosa felé mutas-
son. Amikor az egyezséglap tulajdonosára kerül a sor, és fel-
csapja saját köre 2. lépésese eleján a maga három babkártyá-
ját, azok közül egyet, illetve kettőt azon nyomban maga elé
(vagyis még nem babföldjére) vehet ez a bizonyos ellenfele.
Az illető dönthet úgy is, hogy nem vesz el babkártyát, de
akárhogyan is, az egyezségkártyát mindenképp visszaadja.

A kereskedés és ajándékozás lépése akkor fejeződik be, amikor az
éppen soron lévő játékos már nem kíván sem cserélni, sem aján-
dékozni.

3. lépés: Babok elültetése 
Minden játékosnak, aki szert tett egy vagy több babkártyára az
előző fázisban, azt vagy azokat most el kell ültetnie. Először az
éppen soron lévő játékos ültet, majd sorban, az óramutató járása
szerint a többiek. Aki több babot ültet, szabadon eldönti azok
ültetési sorrendjét. Ha valaki vadbabot ültet el, annak hatása 
azon nyomban végre is hajtódik.
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4. példa: 
Uwénak most el kell ültetnie a csilibabot és a Volkertől kapott fe-
ketebabot. A csilibabot lerakja első, a feketebabot második bab-
földjére.

Fontos: A babkártyák elültése előtt, közben és után is lehetsé-
ges a babok betakarítása és eladása.

Ha valaki nem tud elültetni egy babot, mert minden babföldjét
másféle babok vannak, üressé kell tennie egy babföldjét, vagyis
be kell takarítania onnét az összes babot, hogy az üres babföldön
elültethesse ezt a bizonyos babját.

4. lépés: Új babkártyák húzása
Minden játékos felhúz egy lapot a húzópakli tetejéről, a kezében
lévő kártyák mögé rakva azt. Először az éppen soron lévő játékos
húz, majd sorban, az óramutató járása szerint a többiek.
Ezután az eddig soron lévő játékos bal oldali szomszédja kerül 
sorra, az ő köre kezdődik az első lépéssel.
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Kifogyott húzópakli
Amennyiben akár a 2., akár a 4. lépés során ki-ű
fogy a húzópakli, a dobott lapok megkeverésé-
vel új húzópaklit kell alkotni. (L. még a 17.
oldalon a játék végére vonatkozó szabályokat.)

     A babok betakarítása és eladása
Bármelyik játékos bármikor betakaríthat és eladhat, akkor is, ha
nem ő van soron. Az illető bármelyik babföldjéről betakaríthatja
a termést, azonban egy babföldről mindig az összes babot be kell
takarítani.

Fontos: Olyan babföldről, amelyen csak egy bab van, csak ab-
ban az esetben lehet termést betakarítani, ha a babföld tulaj-
donosának összes babföldjén csak egy (vagy nulla) bab van.

Eladás: A játékos megszámolja, hány bab volt a babföldjén, és
a babföld utolsó babján (tehát amelyik utoljára került oda) 
megnézi a babmércét, hogy megtudja, hány babtallért kap. A
játékos ennyi babkártyát forgat át babtallérrá a betakarítottak
közül, méghozzá lentről felfelé haladva (vagyis minél később
rakott le egy babkártyát, annál nagyobb eséllyel lesz abból bab-
tallér). Mindenki külön pakliban gyűjti maga előtt babtallér-
jait. A betakarított termés azon része, amiből nem lett babtal-
lér, képpel felfelé a dobott lapok tetejére kerül.
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5. példa:
A három feketebab csak egy babtallért ér.
Marc a legalsó feketebabot átforgatja és
babtallérként saját paklijára rakja, majd
a másik két feketebabot a dobott lapok 
tetejére teszi.

Néhá a játékosok rákényszerülnek arra,
hogy olyan termést takarítsanak be, ami
egy babtallért sem ér.

6. példa:
Volker egyetlen babtallért sem
kap, amikor eladja ezt a két
rosszbabot.
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         A vadbabok
Az olyan babok, amelyeken egy ikon is található,
a vadbabok. Ez az ikon vagy a lap legfelső részén,
középütt látható, vagy pedig a kép jobb alsó ré-
szén.

A vadbabok ugyanolyan babok, mint a többi, amíg egy játé-
kos kezében vannak, vagy amikor felcsapják őket a pakli tete-
jéről a 2. lépés során.

Azonban minden vadbab hatása azonnal végrehajtódik, ha az
1. vagy a 3. lépés során elültetik, és a hatása addig tart, amíg
látszik az ikonja a babföldön lévő vadbabnak: ha felül van 
az ikon, az végig látható, míg a vadbab a babföldön van, az
alsó ikon azonban csak addig látható, amíg egy újabb bab nem
kerül erre a babföldre.

A vadbabok hatásai

Miután el lett ültetve a vadbab,
az ikonon látható babfajta is elül-
tethető erre a babföldre.

A babföld betakarításánál ez a vadbab
két babnak számolandó. Ha így több
babtallér járna, mint ahány kártya al-
kotja a termést, a hiányzó babtalléro-
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rokat a dobott pakli tetejéről kell elvenni.

Ha a babföld tulajdonosa az éppen
soron lévő játékos, a 2. lépés elején
felcsapott három babból legalább
egyet el kell ültetnie egyik babföldjén.

Amikor a babföld tulajdonosa kerül
éppen sorra, az 1. lépés legelején, mi-
előtt kijátszana egy vagy két babkár-
tyát, meg kell kérdeznie jobb oldali
szomszédját, hogy egy vagy két ba-
bot kell-e kötelezően kijátszania.

Amikor a babföld tulajdonosa kerül
éppen sorra, egyből a 2. lépéssel kezd,
az 1. lépése kimarad.

A babföld tulajdonosa az 1. és a 3. lépés 
során bárhány elültetendő babját bab-
föld helyett a dobott lapokhoz rakhat-
ja.

 

Amikor a babföld tulajdonosa kerül ép-
pen sorra, az 1. lépés során bármelyik 
egy vagy két babkártyát kijátszhatja a
kezéből - nem kell betartania a kártyák
sorrendjét.
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Amikor a babföld tulajdonosa van ép-
pen soron, a 4. lépés laphúzása során
dönthet úgy, hogy felhúz még egy 
lapot.

Amikor a babföld tulajdonosa lapot
húz a 4. lépés során, eldöntheti, hogy
azt hová rakja a kezében: leghátra 
(ahová amúgy kellene) vagy legelölre.

Amikor a babföld tulajdonosa kerül ép-
pen sorra, az 1. lépés legelején egy la-
pot a kezéből megmutathat ellenfelei-
nek, ajándékként felkínálva azt. Annak,
aki elfogadja az ajándékot, majd csak a

Egyes vadbabok alján babmérce helyett egy
(bab)koponya van. Ha egy babföldön a be-
takarításnál ez a legutoljára lerakott bab, 
a termésért nem jár egy babtallér sem. Ah-
hoz, hogy az adott babföld hasznot hozzon,
legalább egy normál babmércés babot még
el kell ültetni ide.

4

4

1

19
1

3. lépés során kell elültetnie ezt a babot. Ha többen is elfogad-
nák az ajándékot, a babföld tulajdonosa dönti el, ki kapja. Ha
senki sem kéri a babot, a kártyát a babföld tulajdonosa vissza-
rakja a kezébe, de leghátulra.



             A játék vége
A Bohn to be Wild akkor közeledik a végéhez, amikor kifogy a
húzópakli, méghozzá:
   · 3-4 játékos esetén először fogy ki;
   · 5-6 játékos esetén másodjára fogy ki;
   · 7 játékos esetén harmadjára fogy ki.

A játék azonban még folytatódik, amíg a kezdőjátékos jobb ol-
dali szomszédja be nem fejezi a körét. Ezután mindenki beta-
karítja és eladja az összes babföldjéről a babokat. A kézben lé-
vő lapok már nem számítanak. Az a győztes, akinek a legtöbb
babtallérja van.

 

Látogass el a honlapunkra a szabályképregényünkért!
                            www.amigo-bohnanza.de
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         Kétszemélyes játék
Kétszemélyes játéknál nincs szükség az egyezségkártyákra.
A koponyás vadbabokat úgy kell kezelni, mintha (az adott 
babfajtához illő) babmérce lenne rajtuk. A játékszabályok 
mind érvényesek, az alábbi eltérésekkel:

Az előkészületek során mindkét játékos öt lapot kap a kezébe,
valamint másik öt babkártyát maga elé az asztalra, ez lesz az
ő ajánlata. Az ajánlatot külön kell kezelni a babföldektől.
Az ajánlat babjai átrendezhetők, például egymás mellé tehe-
tők az azonos fajtájú babok.

 

kétszemélyes játéknál egy játékos játékterülete és a közös
játékterület
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Mindkét játékosnak négy babföldje van. A játékosok felváltva
kerülnek sorra. Aki éppen soron van, annak a köre két lépés-
ből áll:
 · A) Húzás és kártyakijátszás
 · B) Ajánlatok

 
 

A) Húzás és kártyakijátszás
1) A soron lévő játékos egyesével felhúz két kártyát a hú-
     zópakli tetejéről, a kezébe véve azokat - eközben eldön-
     ti, hogy a kezében lévő lapok közé hová illeszti be ezt a
     két lapot.
2) Ezután ugyanő kijátszik bárhány - de legalább egy - 
     lapot a kezéből. Minden egyes kártyakijátszásnál eldön-
     ti, hogy a kezében legelöl vagy leghátul lévő lapot játssza-
     e ki. (Ha például két kártyát játszik ki, az lehet a kezében
     legelöl és a kezében leghátul lévő lap.)

 
Fontos: A kártyakijátszás során a soron lévő játékos csak egy
babföldjére ültethet el új babot - vagyis csak egy olyan babfaj-
tát játszhat csak ki, amilyenből még nincs egy se babföldjein.

B) Ajánlatok
1) A soron lévő játékos a húzópakli tetejéről felcsap két
     babkártyát ajánlatához.
2) Utána a húzópakli tetejéről felcsap egy babkártyát ellen-
     fele ajánlahoz.
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3) Végül választ egyet a két ajánlat közül, hogy abból bár-
     hány - de legalább egy - babot elültessen babföldjeire.

Fontos: Miként az előbb, a soron lévő játékos most is csak 
egy babföldjére ültethet el új babot - vagyis körében összesen
legfeljebb két babföldjén ültethet el újfajta babot a soron lévő
játékos.

 

Jutalomtallérok
Ha a soron lévő játékosnak sikerül kijátszania a kezében lévő
összes lapot, azonnal kap öt újabb lapot a húzópakliból (egye-
sével felhúzva azokat). Ezután a játékos kap jutalomként egy
babtallért: a kezében vagy az ajánlatában lévő babkártyák kö-
zül kiválaszt egyet, és babtallérként paklijába rakja. Hasonló-
képp kell eljárni, ha a soron lévő játékosnak a kiválasztott aján-
latból sikerül az összes kártyát kijátszania. 

A játék vége
A játék akkor ér véget, amikor valaki elveszi a húzópakli utol-
só lapját. Ekkor még az adott lépést be kell fejezni, majd min-
denki a kezében és az ajánlatában lévő kártyákat a dobott la-
pokhoz rakja. Ezután mindkét játékos betakarítja és eladja a
termést összes babföldjéről. Az győz, akinek több babtallérja
van. Holtverseny esetén a kezdőjátékos ellenfele a győztes.
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Babpasziánsz
A kétszemélyes játéknál írottak szerint kell játszani, az alábbi
módosításokkal: A játékos felváltva kártyákat húz és játszik ki
a kezéből, illetve kártyákat játszik ki egy ajánlatból. A kártya-
húzásos lépés a fent írt módon zajlik. Az ajánlatok lépésénél
a játékos mindig három ajánlatból (A, B és C) választhat. A
lépés elején mindhárom ajánlathoz fel kell csapnia egy-egy
lapot a húzópakli tetejéről - először az A, azután a B, végül a
C ajánlathoz.

A játékos célja az, hogy a játék végére összegyűjtsön 80 bab-
tallért.

 

 

          Újdonságok a Bohn to be Wildban
A játék lényege ugyanaz, mint a már klasszikus Bohnanzáé, de
a két játék szabályai számos ponton eltérnek.

Először is, a játékban tizenegy teljesen új babfajta található;
ezek mind létező babok, nem a tervező vagy a gra�kus találta
ki őket. Ezek köznyelvi, vagy kereskedelmi elnevezések, és a
www.amigo-bohnanza.de címen további információk talál-
hatók e babfajtákról.

Természetesen az új babfajtákhoz új babmércék dukálnak. 
Ezek egyrészt kevésbé szabályosak, mint a régebbi játékban,
másrészt akár 5 babtallér is szerezhető. 
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A kereskedelmi lépés sokban megváltozott. A soron lévő játé-
kos nem két, hanem három kártyát csap fel, és ezek közül
egyet akár el is dobhat. Az egyezségkártyák újfajta cserére
adnak lehetőséget. Végül a negyedik lépés során mindenki 
húz egy lapot.

A játék nem akkor ér véget, amikor kifogy a húzópakli, hanem
ezután akkor, amikor a kezdőjátékos jobb jobb oldali szom-
szédja befejezi a maga körét.

A legnagyobb különbséget a vadbabok jelentik. Minden bab-
fajtában van vadbab, és ezek hatásai addig élnek, amíg az ikon-
juk látható a babföldön.

És végül, a játéknak van kétszemélyes és paszinánszváltozata
is.

                   Uwe Rosenberg utószava
A gyermekeid mutatják meg, mennyi idős vagy. Szerencsés
vagyok, a lányom és a �am még kicsik, így az időm még nem
repül el túl gyorsan.

Azonban legidősebb “gyermekem”, a Bohnanza (mindig is úgy
éreztem, mintha a gyermekem lenne) már 15 éves kamasz.

Sőt, valójában 17 éves, mivel 1995-ben találtam ki a játékot.
A két évnyi terhesség (amíg a prototípus kikerült a boltok pol-
caira) türelmetlen időszak volt számomra. Az első három hó-
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nap még istenes volt, és minden nap játszottam a
Kolchoséval - akkor még ez volt a játék neve -, min-
den áldott nap. Mostanában már ritkábban játszom
a Bohnanzával. Dehát az apák és kamasz�aik nem
is játszanak egymással túl gyakran, nemde? Legalább
Facebook-barátja lehetek a Bohnanzának - a legtöbb
tinédzser számára nem cool, ha az apja barátként 
bejelöli.

Amikor a Bohnanza fér�/nős változatán dolgoztam, a Lady-
bohnon, meg annak mamababos változatán (Mutterböhn-
chen), kitaláltam, hogy a baboknak lehetnek egyedi képessé-
geik, és ettől nagyon élővé vált a játék. Valami hasonlót sze-
rettem volna a Bohnanzában is, de aztán az élőből vad lett,
és hamarosan megszületett a Bohn to be Wild. Nagyjából
hatvan kártyaszöveget találtam ki, és az AMIGÓs fejlesztők
ezekből kiválogatták a legjobbakat, hogy aztán nyilakká és
ikonokká dolgozzák át azokat, amúgy indiánmódra. Hálás
köszönetem még egyszer! Az is lenyűgöző, hogy hányféle
olyan babot találtunk, amely valahogy összeköthető Ameri-
kával vagy a vadnyugati tematikával.

Remélem, jól szórakoztok majd a Bohn to te Wilddal!

                  Uwe
   Gütersloh, 2012. július
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Nagyon jól emlékszem arra az időre, 
amikor az AMIGÓsok megbíztak azzal,
hogy rajzoljak néhány vicces babot az
akkor még Kolchosének nevezetett já-
tékukhoz. Szakácskönyveket meg ker-
tészeti munkákat bújtam, hogy meg-
találjam azokat a babokat, amelyek karikatúráim alapjául szol-
gálhatnak. És persze ott voltak még a szóviccek is, ahogy a
Bohn to be Wildban is. Ebben a játékban a magam “babos”
módján próbáltam megfogni a vadnyugati Amerika és a kalan-
dok hangulatát. Az első vázlataimat a kertemben, naplemente
idején vetettem papírra - a tökéletes atmoszférához csak az
arizonai sivatag hiányzott a háttérből a maga jellegzetes vörös
szikláival. Remélem, hogy azok a Bohnanza-fanok, akik kipró-
bálják ezt a játékot, szintén átérzik majd ezt a hangulatot, és
éppúgy élvezik majd a játékot, mint ahogy én élveztem meg-
rajzolni a babokat.
  Björn
      Darmstadt, 2012. július
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 Keress minket a Facebookon!
facebook.com/Bohnanza.Fanseite

                   Björn Pertoft utószava

Ez egy minőségi termék; de ha mégis valamilyen minőségi problémával 
találkozol, keress meg minket!

Ha bármilyen kérdésed van, szívesen segítünk:


