
A sváb vonaton

Bohnanza kiegészı́tő 3-5 játékos részére Hanno Girke-től

Előkészületek
Helyezzük az öt várost ábrázoló kártyát (Stuttgart, Ulm, Biberach, Meckenbeuren, Durlesbach –

városkártyák) tetszőleges sorrendben egy körbe, a várost ábrázoló oldalukkal felfelé. Tegyük melléjük
a vonatot ábrázoló kártyát (vonatkártya) is. Minden játékos válasszon egy vasútállomás-kártyát! A
maradék 22 lapot (babok különböző városokba szóló jegyekkel – úticélkartyák) keverjük az alapjáték
babkártya-pakliba. A további előkészületek megegyeznek az alapjáték elején megszokottakkal.

Úticélkártyák
Amint egy úticélkártya játékba kerül, a vonat elindul a célnak megfelelő állomásra. Helyezzük a

vonatkártyát az úticélnak megfelelő állomásra. Az úticélkártyák háromféleképp kerülhetnek játékba:

• Az első lépés alatt, amikor a játékos kézből ültet el babot. Mivel két babkártya is elültethető,
előfordulhat, hogy a vonatot kétszer is át kell helyezni másik városba.

• A második lépés alatt, amikor a játékos a pakliból felcsap két lapot. Ha mindkét lap úticél-
kartya, figyeljünk rá, hogy abban a sorrendben hajtsuk végre őket, amilyen sorrendben felhúztuk
őket.

• A harmadik lépésben, ha egy játékos a kereskedés során a kézből úticél-kártyát ad. Ha a játékos
egynél több úticél-kártyat ad át, ő döntheti el a sorrendet.

Ha egyszerre több úticél-kártya kerül játékba – a normál szabály szerint –, a játékot bárki megszakı́thatja
(akár a kereskedést is!), hogy az adott állomáson betakarı́tsa valamelyik babföldjét. Gyakorlottabbak
kipróbálhatják az ”Ó, elfelejtettem leszállni” verziót: csak az utolsó úticél-kártya számı́t. Ültessük el
az úticél-kártyát, mint a normál babokat.

A városkártyák
A sváb vonat öt különböző városban áll meg, mindegyikben más feltételek mellett lehet eladni a

betakarı́tott babokat.

• Stuttgartban minden még drágább. Itt 1 babtallérért nem lehet babot betakarı́tani, de aki elég
sok babot termel, öt tallért is kaphat érte.

• Durlesbaschban kisebb az igény a babokra, itt legfeljebb 3 tallérért lehet betakarı́tani.

• Ulmban a Szemesbab (Augenbohnen), és a Tarkabab (Blauen Bohnen) fizet jobban.

• Biberach város lakói a Zöldbabért (Brechbohnen) és a Chilis babért (Feuerbohnen) fizetnek
többet.
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• Meckenbeurnenben a Sójababot (Sojabohnen) és a Disznóbabot (Saubohne) szeretik a legjob-
ban, ezekért fizetnek többet.

A városkártyák hátoldalán szereplő babmércéket kell használni, amikor a vonat épp a városban
van. Amikor egy játékos annyi babot takarı́t be, hogy kap érte babtallért, tallérként tartsa meg az
egyik úticél-kártyát! Ha a betakarı́tott babok között nincs ilyen, akkor az egyik babkártya a babföldön
marad, megalapozva a következő ültetvényt. Ez azt is jelenti, hogy ha egy játékos azért takarı́totta
be a földjét, hogy helyet készı́tsen egy új fajta bab beültetéséhez, akkor be takarı́tania az összes
földjét. A betakarı́tás után mindegyik földjén egyelen bab lesz, ezek közül bármelyiket betakarı́thatja,
majd az ı́gy felszabaduló babföldjére ültetheti az új babfajtát (ld. alapjáték szabálykönyv: egy babot
tartalamzó babföld csak akkor takarı́tható be, ha az összes többin is csak egy bab van.).

Vasútállomás-kártya
Minden játékos a játék során egyszer vásárolhat két babtallérért egy vasútállomást. Ezt a kártyát

egy általa választott városra helyezi, ahol még nincs ilyen kártya. Ezután minden játékos, aki ebben
a városban akar betakarı́tani (tehát akkor takarı́t be, amikor ebben a városban van a vonat), egy
babkártyát köteles a kezéből ajándékozni a vasútállomás tulajdonosának. Ő elfogadhatja, vagy vis-
szutası́thatja az ajándékot. Ha a játékosnak, aki be szeretné takarı́tani valamelyik babföldjét, nincs a
kezében egy lap sem, akkor egy babtallért kell felajánlania az állomás tulajdonosának.

A játék vége
Amikor a húzó pakli harmadszorra is elfogy, vége a játéknak. Ezután a játékosok betakarı́thatják

a babföldjeiket, ha akarják, hogy nagyobb legyen a dobó-pakli. Ez után a dobó-pakliban maradt
babkártyákat fajtájuk szerint csoportosı́tjuk, ezekkel extra babtallérok szerezetők. A megmaradt
babok értékeit a kártyán lévő babmérce határozza meg. Az extra babtallérokat az a játékos kapja
meg, akinek a tallérjai között – az adott fajtából – a legtöbb úticél-kártyája van. Ha több játékosnak
is ugyanannyi úticél-kártyája van, akkor egyenlően kell az aranyat elosztani köztük.

Példa: A játék végén 9 tarkabab van a dobó-pakliban. Ez 3 tallért ér. Blankának és Péternek
is 2-2 tarkababos úticél-kártyája van, ı́gy mindketten egy-egy aranyat kapnak bónuszba, a harmadik
arany elveszik.

(Aki nem akarja, hogy a játék végén betakarı́tott lapjai beleszámı́tsanak az extra pontok kiosztásába,
az a maradék babjait ez után takarı́tja be.)
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