
 

 

• 6 Főkamra

•  13 Mellékkamra – lila maszk és/vagy kincs nélkül

•  1 Kristálytároló – a mágikus kristályoknak

• 25 Mágikus kristály 

• 25 Kocka - minden játékosnak 5

• 5 Kalandor - Színenként 1

• 5 Kalandorlapka - Színenként 1

• 1 CD Bevezetőszöveggel és hanghatásokkal

• 1 Játékszabály

• 1 Melléklet a további játékmodulokhoz

• 1 Melléklet a „A sors homokja” használatához

Az alapjáték elemei

Egy kalandorokból álló csapat tagjai vagytok, bezárva Egy kalandorokból álló csapat tagjai vagytok, bezárva Egy kalandorokból álló csapat tagjai vagytok, bezárva Egy kalandorokból álló csapat tagjai vagytok, bezárva 
az elátkozott templomba. A templomkamrák mágikus az elátkozott templomba. A templomkamrák mágikus az elátkozott templomba. A templomkamrák mágikus az elátkozott templomba. A templomkamrák mágikus 
kristályait együtt kell aktiválnotok ahhoz, hogy megtörjétek kristályait együtt kell aktiválnotok ahhoz, hogy megtörjétek kristályait együtt kell aktiválnotok ahhoz, hogy megtörjétek kristályait együtt kell aktiválnotok ahhoz, hogy megtörjétek 
a templom átkát, és menekülési utat nyissatok. a templom átkát, és menekülési utat nyissatok. a templom átkát, és menekülési utat nyissatok. a templom átkát, és menekülési utat nyissatok. 
Ki kell jutnotok, mielőtt a templom összedől – 10 percetek van!Ki kell jutnotok, mielőtt a templom összedől – 10 percetek van!Ki kell jutnotok, mielőtt a templom összedől – 10 percetek van!Ki kell jutnotok, mielőtt a templom összedől – 10 percetek van!

Kiinduló-kamra Kijárat 2x Kristálykamra 
(kulccsal) 

2x Kristálykamra 
(fáklyával)

FáklyaKulcsKalandor Fekete 
maszk

Arany 
maszk

Azokat a kamrákat, 
amiken lila maszk 
és/vagy kincs van, 
csak a kiegészítő 
játékban használjuk.  

Kristian Amundsen Østby játéka 1-5 játékos részére.

Bevezetés és a játékcél

Az ESCAPE egy valós idejű kooperatív társasjáték. 
A játékban a játékosoknak nincsenek önálló köreik, ha- 
nem minden játékos egyszerre dob az 5 kockájával, még-
hozzá olyan gyorsan és annyiszor, ahányszor csak tud. 

Csak 10 perc áll a játékosok rendelkezésé re, hogy 
kijussanak az omladozó templomból.

A kijárat keresése közben a kockákkal kidobott kombiná-
ciókkal új termeket fedtek fel. Néhány kamrában mági-
kus kristályok vannak. Ezek közül minél többet aktiválni 
kell azért, hogy a kijárathoz vezető utat megnyissátok. 

Minél gyorsabban találjátok meg a kijáratot, és

minél több kristályt aktiváltok, annál gyorsabban juttok 
ki a templomból. 

Figyeljetek! A játékban kétszer halljátok a gongot, majd
kezdetét veszi a visszaszámolás. Igyekezzetek visszajutni
a kiinduló-kamrába, mert csak ott vagytok biztonságban.
Ha nem sikerül visszajutni a visszaszámolás végéig, 
akkor elveszítetek egy értékes kockát. 

Folyamatosan egyeztessetek és segítsetek egymásnak, 
mert vannak olyan feladatok, amiket csak közösen 
tudtok megoldani.

   Ha csak egyvalaki is bent marad a templomban,
        az egész csapat elveszik!
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1. Az alapjátékhoz 6 főkamrára és 13 mellékkamrára (nincsen rajta lila maszk és/vagy kincs) van szükség. 
A kiinduló-kamrát és a kijáratot készenlétbe kell tenni. A maradék kamrákat lefordítva össze kell keverni, ezek 
alkotják majd a húzó-paklit. A kiinduló-kamrát az asztal közepére kell fektetni. A húzó-pakli felső két kamráját az ábrán 
láthatóan a kiinduló-kamrához kell illeszteni. A húzó-pakli felső 4 kamráját vegyétek le. Keverjétek közé a kijáratot, 
majd az egészet csúsztassátok a húzó-pakli aljára.

Kivétel: Egy, vagy két játékos esetén a kijáratot a pakli közepébe kell csúsztatni.

2.2.2.2. A kristálytárolót tegyétek a húzó-pakli mellé.

A játékosok számától függően eltérő számú kristályt kell a tárolóra tenni:
Ezeken felül még 2 további kristályt kell a tároló mellé tenni. 

3. Mindenki vegyen magához 5 kockát, válasszon egy színt és vegye magához a kivá-
lasztott színben a kalandort és a kalandorlapkát. A kalandort a kiinduló-kamrára kell 
tenni. A kalandorlapkát mindenki tegye maga elé. Ez segít a játékosoknak beazonosítani 
a játékostársak színeit. 
Kivétel: Egy játékos esetén 7 kockát kell használni 5 helyett.

1 és 2 játékos.......7 kristály

3 játékos.............11 kristály

4 játékos.............14 kristály

5 játékos.............16 kristály

Az alapjáték

KIINDULÓ-KAMRA

KRISTÁLYTÁROLÓ

A CD lemezen a bevezetőszöveg található (3 nyelven) és 1 hangeffektus (2 változatban). Az audió bevezető rövid áttekintést 
is ad Escape-ről. A játékosok hallgassák meg egyszer a hangeffektusokat a játék kezdete előtt, majd kezdésekor válasszák azt 
a hangeffektust, amelyik számukra jobban tetszik. Nincsen játéktechnikai különbség. A játékidő megegyező. Az első játékhoz 
a Track 1-est javasoljuk. A hangeffektusok letölthetőek a www.escape-queen-games.com oldalról, majd tetszés szerinti 
berendezésen lejátszhatóak.

Az alapjátékban nem használt játékelemeket vissza kell tenni a játék dobozába.

HÚZÓ-PAKLI

A lépcsőknek a kiinduló-kamra 
átjáróinál kell lenniük

áááltltlt jjjjátátttátékékéékelelelememme ekekekketetet vvvisisisi szszszaaaa kekekek llll ttttenenenninini aaa jjjjátátáátékékék ddddobobobbozozozábábábaaa.
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A kocka

A Templomkamrák

Ha több kalandor is ugyanabban a kamrában van, akkor 
kölcsönösen segíthetnek egymásnak. Egy játékos által 
dobott aranymaszkot használhatja egy játékostársa 
maximum két fekete maszkos kockája átkának megtörésére. 

Kalandor (2x): Egyik kamrából a másikba 
történő átlépéshez, vagy új kamra felfedezésé-
hez kell.

A templom minden kamrája eltérő jellegzetességet 
mutat:

Mágikus szimbólum 

A játékosoknak a mágikus kristály aktiválásához a 
megfelelő számú szimbólumot ki kell dobniuk.  

Vannak szimbólum nélküli  kamrák, de van egy, vagy 
három szimbólumos kamra is. 

Átjáró

A húzó-pakliból felhúzott új kamrát mindig átjáróhoz kell 
illeszteni. 

A piros keretben álló szimbólumok

A kamrába történő belépéshez ki kell dobni ezeket a szim-
bólumokat.

Átjáró lépcsővel

A kamra bejáratát jelöli.

Minden kockán 5 különböző szimbólum van:

Fekete maszk: A fekete maszk átka blokkolja a 
kockát. A blokkolt kockát félre kell tenni, csak 

az átok feloldása után lehet vele újra dobni. 

 Arany maszk: Az aranymaszk ereje megtöri 
a fekete maszk átkát. Egy arany maszk 2 fekete 
maszkos kocka átkát képes megtörni.

Fáklya és kulcs: Vannak olyan kamrák, 
amikbe történő belépéshez fáklyára, vagy 

kulcsra is szükség van, de a mágikus 
kristályok aktiválásához is kellenek.

Egy arany maszkkal csak egy kalandornak lehet segíteni.

Figyelem! A segítségnyújtáskor a kockák nem cserélnek gazdát. 
Példa: Aladár dobásakor 2 fekete maszkot dobott. Ezeket félre kell 
tennie, így már csak 3 kocka áll rendelkezésére.

Példa: Aladár egy arany maszkot dobott. A maszk ereje megtöri a két 
fekete maszkos kockán lévő átkot, újra dobhat velük.

Példa: Aladár (piros) egy arany maszkot és egy fekete maszkot 
dobott. Mivel Bélával (kék) ugyanabban a kamrában állnak, 
így Aladár úgy dönt, hogy az arany maszk használatát átadja 
Bélának. Béla következő dobását már 5 kockával dobhatja, 
Aladár csak 4 kockával. 

MÁGIKUS 
SZIMBÓLUM

ÁTJÁRÓ

ÁTJÁRÓ

ÁTJÁRÓ 
LÉPCSŐVEL

SZIMBÓLUMOK 
PIROS KERETTEL

FiFigygyelelemem!! AA ssegegítítséségngnyúyújtjtásáskokorrnndedelkkezezéséséré e.dd lk é é
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Az akciók

ZÁRT 
ÁTJÁRÓ

NYITOTT 
ÁTJÁRÓ

NYITOTT 
ÁTJÁRÓ

NYITOTT 
ÁTJÁRÓ

ÁTJÁRÓ

ÁTJÁRÓ

ÁTJÁRÓ

A játékosok különböző kockakombinációkkal különböző 
akciókat hajthatnak végre, lehetőleg egy dobással többet.

 1. Belépés a kamrába

 2. Új kamra felfedezése

 3. Mágikus kristály aktiválása

 4. Kimenekülés

 5. Sorsfordítás

Az akció végrehajtása után az akcióban használt 
kockákkal újra kell dobni.

Az akcióban nem használt kockákat félre lehet tenni 
egy későbbi akcióhoz. 

A félretett kockákkal bármikor újra lehet dobni. (Kivétel 
a fekete maszk, csak arany maszk dobása után használható 
újra.) 

Az akciók részletesen:

Csak olyan kamrába lehet belépni, amin nyitott 
átjáró van.

Ha a játékos olyan kamrában áll, aminek nem minden 
nyitott átjárójánál fekszik szomszédos kamra, akkor felfe-
dezhet egy új kamrát. 

 1. Belépés a kamrába

 2. Új kamra felfedezése

A belépéshez ki kell dobnotok a kamra piros keretében 
álló szimbólumokat. 

A játékosnak két kalandor szimbólumot kell dobnia 
ahhoz, hogy felfordíthassa a húzó-pakli legfelső lapját, 
és annak a kamrának az egyik szabad átjárójához illessze, 
amelyiken éppen áll. Az új kamra lépcsőjét közvetlenül 
az átjáróhoz kell illeszteni. 

Példa: Béla csak a felső átjárót használhatja, mert a tőle balra 
álló átjáró el van zárva, a tőle jobbra lévő átjáró pedig még nem 
vezet sehová.

Példa: Béla egy olyan kamrában áll, aminek két olyan átjárója van, 
aminél még nincsen kamra. Tehát így ő két új kamrát fedezhet fel. 

Példa: Béla a dobásából két kalandort arra használ, hogy elvegye a 
húzó-pakli legfelső lapját, és a kamrájának egyik szabad átjárójához 
illessze.

Példa: Béla dobásából a két kalandort arra használja, hogy belépjen 
a kamrába.

így ő két új kamrát fedezhet fel. húzó pakli legfelső lapját, és a k
illessze.
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Akinek sikerült kimenekülni, az biztonságban van. Egy 
kockát átadhat egyik általa választott játékostársának, aki 
még a templomban van, ő azt azonnal használhatja.

 4. Kimenekülés

Ehhez annyi kulcsot kell dobni, amennyi kristály a 
kristálytárolón maradt és még plusz 1 kulcsot. 
A meneküléshez szükséges kulcsokat minden 
kalandornak magának kell kidobnia.

Béla kidobta a 3 szükséges kulcsot, amivel kimenekülhet 
a kamrából.

Példa: Béla biztonságban van. Átad egy kockát Aladárnak (piros), 
Aladár azonnal dobhat a kapott kockával is.

Kijárat kamra

Megjegyzés: 1 kristály aktiválásához összedolgozhattok. 
2 és 3 kristály aktiválásához össze kell dolgoznotok.  

Kétféle kamrában lehet mágikus kristályokat aktiválni: Ha több kalandor is egy kamrában áll, akkor a szükséges 
szimbólumokat közösen is kidobhatják. 

 3. Mágikus kristály aktiválása

Ha a játékos ilyen kamrában áll, akkor a megfelelő 
mennyiségű fáklyát, vagy kulcsot ki kell dobnia 
a kristály aktiválásához. Annak jelöléséül, hogy 
a kristály aktiválva van, a megfelelő darabszámú 
kristályt a kamrára kell tenni. 

Ha egy kamrába akárcsak 1 kristály 
is aktiválásra került, a játék végéig 
abban a kamrában már egy játékos 
sem aktiválhat egy további kristályt 
sem. Egyszerre lehet több kristályt 
is aktiválni egy teremben, de később 
már nem lehet ugyan abban a 
teremben újra aktiválni kristályt. 

Kamra 1 mágikus kristály szimbólummal Kamra 1, 2 és 3 mágikus kristály szimbólummal

Példa: Béla 4 fáklyát dobott. Ezzel aktiválta a kamrában a mágikus 
kristályt. Egy kristályt a kristálytárolóból a kamrára tesz

Példa: Aladár (piros) és Béla (kék) együtt összesen 7 kulcsot dobtak 
és úgy döntenek, hogy 2 mágikus kristályt aktiválnak. A tárolóból 
2 kristályt tesznek a kamrára.

Példa: Mivel ebben a kamrában 
már 2 kristály aktiválásra került, így 
további kristály már nem aktiválható. 

A játékosok csak akkor menekülhetnek ki, ha a kijárat kamrában állnak.

, amivel kimenekülhet Példa: Béla biztonságban van. Á
Aladár azonnal dobhat a kapott
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A hanghatások alatt háromszor lesz hallható visszaszámlálás. 
Az első egy gonggal kezdődik és egy ajtócsapással ér véget. 
A második két gonggal kezdődik és egy ajtócsapással ér véget. 
Ezek a hangeffektusok arra buzdítják a kalandorokat, hogy 
induljanak vissza a kiinduló-kamrába. Minden olyan kalandor, 
aki nem ér vissza az ajtócsapásig a kiinduló-kamrába, 
az a játék végéig elveszít egy kockát. Az elveszített kockát 
vissza kell tenni a játék dobozába. Az ajtócsapódás után 
minden kalandor onnan folytatja a templom felfedezését 
ahol áll. A harmadik visszaszámlálás három gonggal kezdődik 
és a templom leomlásának zajával ér véget. 
Pontosan 10 perccel a játék elkezdése után itt ér véget a játék.

Ha minden játékos felkészült, akkor indítsák el a CD játszót 
az egyik hangeffektussal. Egy rövid bevezető után egy 
„ESCAPE!” felkiáltás hallható. Ezzel kezdetét veszi a kaland. 
Minden kalandor azonnal kezdjen dobni a kockákkal és ne 
felejtse el egy kalandor sem: Csak 10 perc áll rendelkezésre!  

A játéknak 10 perccel a játék elkezdése után vége van (amikor a 
harmadik visszaszámolásnak vége). Ha akárcsak egy kalandor 
is a templomban maradt, akkor veszítettek a kalandorok, 

A játékosok úgy emelhetnek a játék nehézségi szintjén, hogy több 
mágikus kristályt tesznek a tárolóra.
Haladóknak: +3 mágikus kristály. Profiknak: +6 mágikus kristály.

Ha túl sok a blokkolt kocka a játékban, akkor a tároló mellett lévő két mágikus kristály közül az egyiket vissza lehet 
tenni a tárolóra. Ez feloldja a kalandorok kockáiról a blokkolást. Minden játékos minden kockáját újra használhatja. 
Ezt a döntést közösen kell a csapatnak meghoznia. A sorsfordításra csak kétszer van lehetőség a játékban.

Escape összeomlik.
Ha minden kalandor biztonságban kimenekült a templomból, 
akkor a kalandorok győztek!

A sorsfordítás akció a játékvariációkban nem használható.

 

 

 

A hangeffektusok

A kaland elkezdődik

A játék vége

Játékvariációk haladóknak és profiknak 

Megjegyzés: A sorsfordítást nem szabad könnyelműen használni, mert minden tárolón lévő mágikus kristály megnehezíti a kijutást 
a templomból. 

Példa: Mivel már túl sok 
fekete maszkos kocka 
van, ezért a kalandorok 
úgy döntenek, hogy 
visszahelyeznek a tárolóra 
egy mágikus kristályt. 
Ettől kezdve minden 
kockával újra lehet dobni.

 5. Sorsfordítás

Javaslat: A játék működésének 
megismeréséhez javasoljuk 
az első játékot hangeffektus 
nélkül játszani.

Példa: Aladár (piros) nem ért vissza az első visszaszámolás végén 
hallható ajtócsapásig a kiinduló-kamrába, ezért ő elveszít egy kockát. 

(Ha a második visszaszámolás végén hallható ajtócsapásra sem fog 
visszaérni, akkor egy második kockát is elveszít.)
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