
Adam McIver’s

Coin Age
A Játék Áttekintése:
A Coin Age egy mikro játék két fő részére, amelyet egyetlen kártyával és némi aprópénzzel kell játszani. A 
játékosok felváltva érméket helyeznek egy térképre, hogy uralják a mezőket, kicselezzék ellenfelüket, és 
győzelmi pontokat gyűjtsenek.

Előkészület:
Helyezzétek a térképkártyát az asztal közepére, pontosan a két játékos közé. Minkét játékos a saját oldalán 4 
tízcentessel, 3 egycentessel, 2 ötcentessel és 1 negyeddollárossal a „készletében” kezdi meg a játékot.

Ahhoz, hogy meghatározzátok, melyik játékos játszik majd a „fejjel” és melyik az „írással”, az egyik játékos 
dobjon fel egy érmét. A dobás eredménye lesz annak a játékosnak az „oldala”. Amikor érmét helyezel a térképre, 
akkor győződj meg róla, hogy mindig a saját oldaladdal felfelé teszed le azt.

A fej oldalú játékos kezd.

1. ábra: Akciók
# Egyezések Akciók (opcionális, tetszőleges sorrendű)
4 2 Lehelyezés vagy Fizess 1-et és 3 Lehelyezés
3 2 Lehelyezés
2 2 Lehelyezés
1 1 Lehelyezés és Mozgás
0 Foglalás és Mozgás

Forduló Menete:
A fordulód elején vegyél a kezedbe egy-egy érmét minden egyes lehetséges fajtából, amelyik még megtalálható 
a készletedben.
Alaposan rázd össze az érméket a markodban, majd csapd le őket az asztalra. 
Annak függvényében hajthatsz végre akciókat, hogy mennyi lecsapott érméd oldala egyezik meg a te oldaladdal.

Lásd feljebb az 1. ábrát: Akciók

Az akciók a 3/4. oldalon kerülnek részletezésre.

Lehelyezés:
Vedd el az egyik, a te oldaladdal megegyező oldalú lecsapott érmét, és helyezd a térkép egyik üres mezőjére. 
Győződj meg róla, hogy a saját oldaladdal felfelé rakod le, mert ez mutatja, hogy az a te érméd. Egy, már 
korábban elfoglalt területre is rátornyozhatod az érmédet, amennyiben a már korábban lehelyezett érme 
magasabb értékű, mint a most lerakni kívánt érme.

Lásd a 4/4. oldalon a 2. ábrát: Érmeértékek

Fizetés:
Rakd át az egyik, a te oldaladdal megegyező oldalú lecsapott érmét az ellenfeled készletébe.

Mozgás:
Mozgasd át az egyik mezőn található összes érmét az egyik szomszédos üres mezőre.

Foglalás:
Vegyél le egyetlen érmét az egyik mezőről (ahol érmetorony van, ott a legfelsőt), és tedd a készletedbe.



A Játék Vége:
A játék azonnal véget ér, amikor az egyik játékos az utolsó üres mezőre is ráhelyezett egy érmét, vagy amikor az 
egyik játékos készletéből elfogynak az érmék (amelyik előbb bekövetkezik). A játékosok ezután a következő 
módon kiszámolják a győzelmi pontjaikat:

1) Érmék Értékei
A mezőket „birtokló” érmék az értékeikkel megegyező számú győzelmi pontot (GYP) érnek. Egy érme akkor 
„birtokol” egy mezőt, ha a) csak az az egyetlen érme található azon a mezőn… b) a mezőn lévő érmetorony 
tetején helyezkedik el.

2) Tartomány Bónuszok
Amennyiben egy játékos valamelyik eltérő színnel jelzett tartomány mezőnek többségét birtokolja, akkor az 
adott tartományon lévő érméiért járó GYP-je megduplázódik. Döntetlen esetén nem jár tartomány bónusz.

3) Készlet Bónuszok
A játékosok 1 bónusz GYP-t kapnak minden egyes, a játék végén a készletükben maradt érméjükért.

A több GYP-vel rendelkező játékos győz! Pontegyenlőség esetén a saját készletében magasabb összesített 
érmeértékkel (a korábban említett értékekkel számolva) rendelkező játékos lesz a játék győztese.

2. ábra: Érmeértékek
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