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Borsószámoló

Haba nr. 304275

Taktikai számolójáték 2-5 játékos részére 6 éves kortól. 
Játékidő: kb. 10-15 perc

Borsó! Mindenütt borsó... és mind összekeveredett! 
Tegyétek a borsókat egytől hatig a megfelelő sorrendben 
és gyűjtsetek óriás borsókat jutalmul! Keresgéljetek, 
számoljatok és cseréljetek. Óvakodjatok a borsótolvajoktól 
és a balszerencsés borsóktól. Még a látszólag értéktelen 
borsók is győzelemre segíthetnek a végén. Aki a 
legügyesebben rendezi a borsókat teljes számsorozatokba, 
az lesz a játék végén a borsószámoló bajnok!

A játék tartalma
123 borsókártya (87x borsó pontkártya, 21x borsópüré, 5x 
borsótolvaj, 5x balszerencsés borsó, 5x bónuszborsó), 12 
óriásborsó (győzelmi pont)

Előkészületek
Fordítsátok lefelé az összes kártyát 
az asztalra és jól keverjétek össze. 
Készítsétek elő a 12 óriásborsót.
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A játék menete
Az óramutató járásával megegyező irányban folyik a játék.       
A legidősebb játékos kezdhet.
Egy játékos lépése három akcióból áll: kártyák felfordítása, 
borsó pontkártyák elhelyezése, és ha szükséges, úgy a  
borsó pontkártyák cseréje.

Kártyák felfordítása:
A kezdő játékos fordítson fel négy tetszőleges kártyát az 
asztalról és tegye maga elé. A négy felfordított kártya a 
következő akciókat jelentheti:

Borsó pontkártya (zöld és piros háttérrel): Ezeket a 
kártyákat a játékosnak a gyűjteményében kell 
elhelyeznie. Lásd "Borsó pontkártyák elhelyezése" 
című részt.
Borsópüré: Ezeknek a kártyáknak nincs értékük, a 
játékos gyűjtse maga mellett egy pakliban. 
A végjátékban lehet kulcsfontosságú szerepe.

Balszerencsés borsó: Ha az éppen játékban lévő 
játékos egy másik játékos elé teszi ezt a kártyát, akkor 
az a játékos kimarad a körből. A felhasznált kártyát 
ezután tegyétek vissza a dobozba. Ám a játékos ezt a 
kártyát félre is teheti, hogy majd egy későbbi körben 
játssza ki.

Borsótolvaj:  A játékos kijátszhatja ezt a kártyát egy 
másik játékos ellen annak érdekében, hogy ellopjon a 
zöld borsó pontkártyát a másik játékos gyűjteményéből. 
Fontos: a piros borsó pontkártyákat és az ezen kártyák 
alatt lévő kártyákat nem lehet ellopni. Az ellopott borsó 
pontkártyákat azonnal el kell helyeznie a 
gyűjteményében annak a játékosnak, aki kijátszotta a 
borsótolvaj kártyát. A felhasznált borsótolvaj kártyát 
ezután tegyétek vissza a dobozba. 



3

Ám a játékos ezt a kártyát félre is teheti, hogy majd 
egy későbbi körben játssza ki.

Bónusz borsó: Ha a játékos felhasználja ezt a kártyát, 
tegye vissza a dobozba. Ezután a játékos az asztal 
közepén újabb 3 borsókártyát fordítson fel és tegye 
maga elé az előzőekben leírtak szerint.

Borsó pontkártyák elhelyezése:
•  Minden játékos próbáljon meg 1-6-ig egy teljes számsorozatot 

kialakítani a borsó pontkártyákból.
• A borsó pontkártyákat érték szerint helyezzétek, balról jobbra 

növekvő sorrendben.
• Az azonos értékű borsó pontkártyákat tegyétek egymás fölé.
• A piros hátterű borsókártyák védik az összes alattuk levő 

kártyát a borsótolvajok ellen. Ezek a kártyák (a példában 
szaggatott vonallal jelölve) azonban nem cserélhetők ki más 
kártyákra.

Példa:

Kártyák cseréje:
Miután a játékos borsó pontkártyákat húzott, és megfelelően 
elhelyezte azokat a gyűjteményében, a játékos bármennyi 
pontkártyáját kicserélheti egy többi játékos védtelen borsó 
pontkártyáival.
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Ehhez nem szükséges a többi játékos beleegyezése.

A kicserélt kártyák borsópontjainak összege mindig legyen 
azonos.

Példák:

Egy teljes számsorozat kialakítása:
Amint egy játékos kialakított 1-6-ig egy teljes számsorozatot, a 
játékos vegye ki a számsorozat kártyáit a gyűjteményéből és 
tegye vissza a dobozba. Jutalmul a játékos egy óriás borsót 
kap.

Példa:

A játék vége
A játék véget ér, ha az asztal közepéről az összes borsókártya 
felhúzásra került. Az a játékos nyer, aki a legtöbb óriás 
borsókártyát gyűjtötte. Döntetlen esetén az nyer, akinek ezek 
közül a játékosok közül a legtöbb Borsópüré kártyája van.
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