
Bohnanza játékszabály

Két pakli kártya (alapjáték + első kiegészítő), egy jó vacsora meg némi bor, és négy felnőtt
órákig jól  szórakozik. A játék leírása szerint  12 év fölött  ajánlott,  de egy rafkós gyerek
korábban is rájön a csínjára. A szabály ugyanis pofonegyszerű: azonos babkártyákat kell
gyűjteni a babföldeken, majd aranyra váltani. A babokkal lehet kereskedni – kuncsorogni,
zsarolni, érvelni – és az győz, aki a legtöbb aranyat gyűjtötte össze.

Könnyebb játszani, mint elmagyarázni.

A játék  menete  szerint  (alapjáték:  Bohnanza  –  Babszüret  és  1.  kiegészítő:  Bohnanza
Erweiterungs-set)  minden  játékos  kap  2  babföldet,  illetve  kézbe  5  babkártyát  és  egy
feladatkártyát.  A babkártyákat  abban a sorrendben kell  letenni,  ahogy következnek. Az
első körben kötelezően 2 babkártyát le kell tenni a kézből, de később lehet egyet vagy
kettőt, majd a babokból fel kell csapni kettőt és letenni. Mivel igen kicsi arra az esély, de
persze előfordul, hogy ugyanaz a két lap jön elő, ami éppen a babföldeken van, ezért
dönteni kell. A babföldeken lévő kártyák eldobása után elkezdjük gyűjteni az új kártyákat
vagy  megpróbáljuk  valakivel  elcserélni.  Mindig  csak  azzal  lehet  cserélni,  aki  éppen
játékban van. Lehet alkudni, zsarolni, kucsorogni.

 A kártyák alján
lászik, hogy hány kártyát kell összegyűjteni 1-2-3 vagy több aranyért. Ezenkívül a kártyán
látható még az a szám is, hogy abból az adott kártyából hány darab található a pakliban. A
kártya számolása nem tilos. (Az arany tulajdonképpen a kártya. Tehát ha Szemesbabból
van kettő és beváltjuk, akkor az az egyik kártya marad a kincstárban aranyként, a másik
megy az elhasznált kártyák közé.)
A játéknak még vannak egyéb részletei: 3. babföld vásárlás, feladatkártya teljesítése, de
annak,  aki  nem  ismeri  a  játékot  hottetntotta,  aki  meg  játszik  vele  könnyen  belejön.
Szerencsére pörgös, vicces és igzgalmas játék.
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Az  eredeti  játéknak többféle  kegészítője  és  változata
létezik.
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