
Jenő, a kékbab, Péter, a vörösbab, valamint Ákos, a zöldbab 
Bohnanzát játszanak. Ákos kiválogatja és félreteszi a 3. babföldeket,
majd megkeveri az összes babkártyát, és kinek-kinek kioszt ötöt. 
Mindegyikük nagyon ügyel arra, hogy a kezébe felvett kártyák
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sorrendjét ne változtassa meg.
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Jenő kezdi a játékot.
Először el kell ültetnie első
babkártyáját – egy zöldbabot.
Jenő ezt a kártyát le is rakja
maga elé az asztalra, ilyes-
formán egyik babföldjén
elültetve ezt a babot. Ezután
a következő babkártyáját is
elültethetné, azonban úgy
dönt, inkább üresen hagyja
második babföldjét.
 

Jenő elfogadja Ákos
ajánlatát, és kicseré-
lik a két babot, le-
rakva azokat maguk
elé. A kereskedelem
során szerzett babo-
kat senki sem veheti

a kezébe.
 

Második cselekedeteként Jenő felcsapja a
húzópakli legfelsõ két lapját: egy
szemesbabot és egy zöldbabot. Ezeket
el kell ültetnie vagy cserélnie.

A felcsapott
szemesbabért

adok egy zöldbabot.
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Ezután Jenő egyenként felhúzza és a kezébe veszi (méghozzá a
többi kártya mögé) a húzópakli felsõ három lapját. A kezében lévő
kártyák sorrendjét továbbra sem változtathatja meg. Köre véget is ért.

Harmadik cselekedeteként Jenő és a játékostárs elülteti a
felcsapott, illetve kereskedéssel szerzett babokat. Jenő babföldjén
már három zöldbab van: az elsőt a játék kezdetén ültette el, a
másodikat a húzópakliból csapta fel, a harmadikat Ákossal cserélte.

Ugyanekkor
Ákos elülteti az
egyik babföldjére
a szemesbabot.

 

A zöldbabjaim
már 1

babtallért érnek!

Most rajtam
a sor!

Majd ha rám
kerül a sor,
elültetem a

a szemesbabomat.
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Péter következik. Először kijátssza a kezéből első kártyáját, majd
– Jenővel ellentétben – a másodikat is. Most Péter mindkét 
babföldjén van egy-egy bab: egy vörösbab és egy szójabab.

Péter mindkét játékostársával cserélhet. Jenő teszi a jobb ajánlatot,
Péter elfogadja, majd véget vet a kereskedelmi fázisnak.

Péter egy
kertibabot és
egy zsírba-
bot csap fel.
 

A kertibabért adok
két szójababot.
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Most el kell ültetnie a
felcsapott zsírbabot és a
megszerzett két szója-
babot. Mivel mindkét
babföldjén van egy bab,
és csak két babföldje
van, helyet kell csinálnia
a zsírbabnak. Learatja a
vörösbabot (különleges
szabály, l. lentebb), a
dobott lapokhoz rakva
– sajnos, babtallért nem
kap érte.
 

Jenő a kertibabot
elülteti második
babföldjén.

Köre végén Péter is
felhúz három lapot a
húzópakli tetejéről,
és ezeket többi
kártyája mögé rakja,
sorrendjük megvál-
toztatása nélkül. 
Ezzel köre véget ért.

Különleges szabály: Csak akkor aratható le egyetlen babot tartalmazó
babföld, ha a játékosnak nincs olyan babföldje, amelyen legalább két babja
van.
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Ákoson a sor. Első kártyáját lerakja szemes-
babos babföldjére, majd második kártyáját,
egy tűzbabot, a másik babföldjére. 
Harmadik lapja szintúgy egy tűzbab, de azt
nem rakhatja le.

Kezdődik a kereskedés.

Ákos Jenő mellett
dönt, de elhallgatja
a valódi okot.

Felcsap két kártyát:
egy zsírbabot és egy
tűzbabot. 

A zsírbabért adok
egy szemesbabot.

Jenő tette
az első

ajánlatot,
vele cserélek.

Ő nehezebben
tudja elültetni
a zsírbabot...

Én is!
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A zöldbabok bab-
mércéje szerint három
zöldbabért egy bab-
tallér jár.  Jenő elvesz
egyet zöldbabjai 
közül, és képpel lefelé
lerakja maga elé (a
kártyák hátoldalán
egy-egy babtallér
látható). A másik két 
zöldbabját a dobott
lapokhoz rakja.

jait. Most mindkét
babföldjén három bab-
ja van: három szemes-
bab, illetve tűzbab.*
Végül felhúz három
kártyát a húzópakliból.

* Itt a szöveg és a kép is téves:

Ezután már el tudja
ültetni zsírbabját
kertibabja mellé.

Ákosnak és Jenőnek el kell ültetnie a babokat. Jenőnek helyet kell
csinálnia a zsírbabnak. Az egy kertibabját nem arathatja le
(l. különleges szabály), így a zöldbabjait kell learatnia.
 

Ákos is elülteti a bab-

Ákosnak csak két tűzbabja
van. Vagy csal. Hmm... Gya-
nús egy fickó...
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Az elkövetkezendőkben a játék a fentiek szerint folytatódik. Amikor
kifogy a húzópakli, a dobott lapokat megkeverve új húzópaklit
alkotnak. A játék csak akkor ér véget, amikor harmadjára fogy ki a
húzópakli, és ekkor az győz, akinek a legtöbb babtallérja van.

Péternek nincs szerencséje. Szemesbabját
valószínűleg el kell ajándékoznia ahhoz, hogy
hogy ne kelljen szójababjait learatnia. Ákos-
nak viszont nem kell idő elõtt aratnia: meg-
próbálhat annyi tűzbabot összegyűjteni, 
hogy négy babtallért kapjon értük.

Miután már mindenki sorra került egyszer,
a játék állása az alábbi:

Jenő eddig egy babtallért
szerzett, és kiválóan felké-
szült: a kezében lévő
lapok közül az első
kettőt gond nélkül le
tudja rakni.


