
A sváb babvasút
Bohnanza-kiegészítő 3-5 játékos részére

Hanno Girke

Előkészületek
Az öt városkártyából az asztal közepén egy kört kell alkotni (a 
városok  sorrendje  tetszőleges).  A kör  mellé  kell  készíteni  a 
vonatkártyát is.
Mindenki kap a saját színében egy megállókártyát.
A 22  jegykártyát  bele kell  keverni  a  pakliba.  Egyebekben az 
előkészületek megegyeznek a Bohnanza előkészületeivel.

A jegykártyák
Amikor játékba jön egy jegykártya, a sváb vasút nekilódul, és az 
adott városba siet: a vonatkártyát az adott város kártyájához kell 
tenni. A játék erre a kis időre megszakad, és csak a vonatkártya 
átrakása után folytatódik.
Jegykártya háromféleképpen jöhet játékba:

• 1. lépés (babkártyák kijátszása): Mivel egy második kártya 
is  kijátszható,  ritkán  ugyan,  de  előfordulhat,  hogy  két  
utazásra kerül sor.
• 2. lépés (két babkártya felcsapása): Mivel a sorrend fontos, 
ügyelni kell a felcsapott két kártya sorrendjére.
• 2. lépés (kereskedés során, amikor valaki a kezéből átad a 
másiknak célkártyát): Ha mindkét fél átad egy célkártyát, az 
aktív játékos által adott jön létre előbb. Ha valaki egyszerre 
több célkártyát ad át, ő határozza meg azok sorrendjét.

Ha két vagy több utazásra kerül sor, normál játéknál bármikor 
sor  kerülhet  eladásra – de lehet úgy is játszani,  hogy csak az 
utolsó megállónál lehet eladni (Hűha, elfelejtettem leszállni!).
A  jegykártyák  is  egy-egy  babfajtához  tartoznak  (10-20-as  
babok), eszerint ültetendők el.

A városkártyák
A város, ahol a sváb vasút áll, befolyással van a babok eladására 
(a városkártya hátoldalán lévő táblázat):

Stuttgart  drága.  Nem lehet babot eladni,  ha azért  csak 1  
babtallér járna; ellenben elég nagy mennyiségű babért akár 5 
babtallért is adnak.
Durlesbachban,  épp  ellenkezőleg,  kicsi  a  kereslet,  itt  
legfeljebb 3 babtallért lehet szerezni babeladással.
Ulmban a kékbab (20-as) és a szemesbab (10-es) iránt nagy a 
kereslet, ezeket igen jól lehet itt eladni.

A sváb vasút lassan jár, 
minden bokornál megáll,

Stuttgart, Ulm és Biberach,
Meckenbeuren, Durlesbach.

A sváb vasút lassan jár,
Paszuly Pali arra vár,

bőrönd, kabát, esernyő –
jegye nincs, ez bökkenő.

Biberachban  a  zöldbab  (14-es)  és  a  tűzbab  (18-as)  a  
kedvenc, ezek fizetnek jól.
Meckenbeuren a szójabab (12-es) és a disznóbab (16-as)  
városa, ezeket itt érdemes eladni.

Mindig annak a városnak a táblázatát kell használni, ahol a 
vonat áll!
Egy  eladásnál  a  játékos  legfeljebb  egy  jegykártyát  rakhat  el 
babtallérként.
Ha viszont az eladott babok között egy jegykártya sincs, a babok 
közül egyet vissza kell  rakni a babföldre. (Magányos babot ki 
lehet  dobni,  de  csak akkor,  ha  a  játékos  egy babföldjén  sincs 
egynél több bab. Ha pedig az összes babból babtallér lenne, pl. 
kertibabnál,  de  egy a  szabály miatt  a  babföldre  visszakerül,  a 
játékos a hiányzó babtallérnak a legfelső dobott lapot veszi el.)

A megállókártyák
Minden játékos egyszer  a játék során 2 babtallérért  vehet egy 
megállót  – a játékos megvásárolt  megállóját  lerakja egy olyan 
városhoz, ahol még nincs megálló.
Annak, aki úgy ad el babot, hogy a vonat ebben a városban áll, a 
kezéből fel kell ajánlania egy kártyát a megálló tulajdonosának, 
aki azt vagy elfogadja, vagy visszautasítja.
Ha  valaki  úgy  ad  el  babot,  hogy  nincs  a  kezében  babkártya, 
akkor  az  eladás  nyereségéből  kell  egy  babtallért  átadnia  a 
megálló tulajdonosának.

A játék vége
A játék akkor ér véget, amikor harmadszor kifogy a húzópakli. 
Persze, még el lehet adni babokat, de nem kötelező – a dobott 
lapok szétosztása miatt.
Mielőtt  a  játékosok  a  szokott  módon  megszámolnák 
babtallérjaikat, még sor kerül a dobott lapok szétosztására.
A dobott  lapokat  babfajták  szerint  szét  kell  válogatni,  majd 
részben kiosztani a játékosok babtallérjai között lévő jegykártyák 
alapján. Meg kell nézni, egy-egy babfajtánál kinél van a legtöbb 
jegykártya: a dobott lapokat ő aratja le, méghozzá a jegykártya 
babmércéje szerint. Egyenlőségnél az érintettek megosztoznak a 
nyereségen (lefelé kerekítve, a maradék elvész).
Példa: A  játék  végén  9  kékbab  van  a  dobott  lapok  között.  
Anitának  és  Jenőnek  is  2-2  kékbabos  jegykártyája  van.  A  
jegykártya  babmércéje  szerint  a  9  kékbabért  3  babtallér  jár,  
ebből  1-1  jut  Anitának  és  Jenőnek,  a  harmadik  elvész.  Ha  
Anitának 3 kékbabos jegykártyája lett volna babtallérjai között,  
ő kapta volna mindhárom babtallért.

thaur  @  freemail.hu  

mailto:thaur@freemail.hu
mailto:thaur@freemail.hu
mailto:thaur@freemail.hu

