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Coin Age

Tervező: Adam P. McIver Kiadók: Project Game, Tasty Minstrel Games Megjelenés: 2014

Kétszemélyes játék

Meglepetést okozni egyike a legjobb érzéseknek a világon. A Coin Age 
erre a célra tökéletesen megfelel! Akik jobban beleásták magukat a 
társasjátékok világába, azok bizonyára rendszeresen „traktálják” is-
merőseiket különböző játékokkal. Megjelenünk valahol, nincs nálunk 
még csak egy kisebb doboz sem, az ismerősök pedig fellélegeznek, 
hogy most nem lesz társasozás. Mekkora tévedés! Kaján vigyorral elő-
húzzuk zsebünkből ezt a hitelkártya méretű kis játékot, mellécsapunk 
némi aprópénzt, és pár perc szabályismertetést követően indulhat is 
a játék!

A Coin Age nagyon egyszerű szabályokkal rendelkező, mégis egy izgal-
mas területfoglalós társasjáték 2 fő részére. A játékhoz a térképen kívül 
4 különböző érméből lesz szükségünk pár darabra. Eredetileg az USA-
ban forgalomban lévő aprópénzre méretezték a játékmezőt, azonban az 
5-, 10-, 20- és 50-forintosok tökéletesen megfelelnek a célnak. 

A játék menete úgy zajlik, hogy a nálunk lévő külön-
böző érmékből egyet-egyet megfogunk, összerázzuk 
őket a markunkban, majd lecsapjuk őket az asztalra. 
Attól függően, hogy a fejjel vagy az írással vagyunk, 
a megfelelő oldalon lévő érméket tudjuk a térkép 
egyes területeire felhelyezni. A végső pontszámítás-
nál a nagyobb érmék többet érnek, azonban vigyázni 
kell, mert ezekre a játék folyamán a kisebb érméket 
ellenfelünk felhelyezheti, és így már őt illeti a terület 
birtoklása után járó pontszám. Az egyes régióknak is 
szerepe van, aki többséget szerez egyben, az megdup-
lázza az onnan származó pontjait. A játék akkor ér vé-
get, ha az egyik játékosnak elfogyott az összes érméje 
vagy ha az utolsó üres területet is elfoglalta valaki.

A Coin Age-et a Kickstarteren indította a Tasty Minstrel 
Games, amelynek nevéhez fűződik többek között az 
Eminent Domain nevű pakliépítő játék is. Tekintettel a 
minimális tartozékra a kiadó a társast ingyenesen le-
tölthetővé tette – bár postaköltséggel együtt a játék 3 
dollárért kapható . 

A JEM magazin szeretne hozzájárulni a terjesztésé-
hez, ezért most közzétesszük nektek a magyarra lefor-
dított verziót mellékletként, a kiadó engedélyével.
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https://www.kickstarter.com/projects/michaelmindes/coin-age-a-pay-what-you-want-area-control-microgam
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http://boardgamegeek.com/boardgame/146130/coin-age

	Bevezető
	Tartalom
	Bemutatók
	Waka Waka
	Tobago
	At the Gates of Loyang
	Mr. Jack
	Coin Age
	Amerigo
	Ticket To Ride
	Tick Tack Bumm!
	Verdák témájú társasjátékok
	Magnetic Blocks
	Memóriadó
	Pingvincsúszda

	Mi így játszuk: Tzolk'in
	Játéktörténelem 1. fejezet: Őakor
	Interjú: Pierrot
	Társasjátékos Olympia 2014
	Ajánló
	Impresszum
	Melléklet: Coin Age



