
 

 

 

1. modul: Átok

Kiegészítő elemek az „Átok” és a „Kincsek” modulokhoz

Izgalmasabb és változatosabb 
Escape játékhoz használjátok 
a kiegészítő modulokat!

1. modul: Átok 
2. modul: Kincsek 

Amikor olyan kamrát tártok fel, amin lila maszk van (  2 Új 
kamra felfedezése), mindig húzzátok fel az átokkártyákból kia-
lakított pakli legfelső lapját, és felfordítva tegyétek magatok elé. 

Példa: Béla feltár egy lila maszkos kamrát és felhúzza az átokkártyák 
legfelső lapját, amit felfordítva maga elé tesz. 

Példa: Béla a két kulcsot arra használja, hogy elvegye a kincset.

Példa: Béla kidobta az átok megtöréséhez szükséges ikonokat, ezzel 
megtörte az átkot. 

Figyelem: Egy átkot tartalmazó kamra csak egyszer aktiválódik. 
újabb felfedezésnél a korábban lerakott átok már nem fejti ki hatását.

Példa: Béla olyan kamrát fedezett fel, amin kincs ikon 
van. Elveszi a kincslapkák legfelső lapját és lefordítva 
ráteszi azt a kamra kincs ikonjára.

Az átoknak különböző hatásai vannak. Ha egyedül dobjá-
tok ki az átokkártyán álló kombinációt, akkor megtörtétek 
az átkot és a kártya kikerül a játékból. 

Az 1. modulhoz: Átok és a 2. modulhoz: Kincsek

• 13 átok- és kincseskamrák

Az 1. modulhoz: Átok • 14 átokkártya

A 2. modulhoz: Kincsek • 13 kincslapka

Megjegyzés: Ha olyan átokkártyát húztok, amilyen már van 
előttetek, akkor azt el kell dobni.

2. modul: Kincsek

Amikor olyan kamrát tártok fel, amin kincs ikon van  
(  2 Új kamra felfedezése), mindig húzzátok fel a 
kincslapkákból kialakított pakli legfelső lapját, 
és lefordítva tegyétek a kamra kincs ikonjára.

A Kincslapkákból megkeverés után egy lefordított paklit kell kialakítani.

Az átokkártyákból megkeverés után egy lefordított paklit kell képezni.

Ha ebben a kamrában vagytok és két kulcsot dobtatok, 
akkor elvehetitek a kincset. A kincset felhasználásáig 
felfordítva tegyétek magatok elé.

A kincset használat után el kell dobni.
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Mind a két kiegészítő modulhoz szükségesek.

A játék berendezésekor ki kell cserélni a 13 kamrát 
a 13 átok - és kincseskamrákra.  

Minden olyan kamra, 
amin lila maszk és/
vagy kincs ikon van.
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 A kincslapkák

Gyógyító maszk
Minden kalandor minden fekete 
maszkos kockájával ismét dobhat. 

A kincs csak egyszer használható.

Titkos átjáró
A titkos átjárót helyezzétek két kamra 
közé. Átjáró nyílik két olyan kamra 
között, ahol eddig nem volt átjáró. 
A kincslapka a játék végéig azon 
a helyen marad.

Dupla fáklya
Két további fáklya ikon áll 
rendelkezésetekre. 

A kincs csak egyszer használható.

Teleportálás
Átállíthatod kalandorodat egy olyan 
kamrára, amin már legalább egy 
kalandor áll.

A kincs csak egyszer használható.

Dupla kulcs
Két további kulcs ikon áll 
rendelkezésetekre. 

A kincs csak egyszer használható.

Plusz mágikus kristály 
Vegyetek el a kristálytárolóról 
egy kristályt és tegyétek a kincsre. 
A kristály aktiváltnak számít. 
A kincslapka a játék végéig előttetek 
marad.  

 Az átokkártyák

Csapda
Nem lehet a kamrába lépni, vagy 
felfedezni.

Hallgatás
Nem beszélhettek.

Törött kocka
Tegyétek az egyik kockátokat erre a 
lapra. A kockát csak akkor lehet újra 
használni, ha megtöritek az átkot.

Elveszett kocka
Ha dobás során leesik egy kocka 
az asztalról, a kockát gazdája elveszít. 
A kockát ki kell tenni a játékból. 

Maszk
Egy arany maszkért már csak egy 
fekete maszkkal lehet újradobni. 

Megbabonázott kéz
Egyik kezeteket mindig tartsátok 
a fejetekhez. 

Az átokkártyák valamilyen akadályt gördítenek elétek a játék folyamán. A kincslapkák valamilyen előnyhöz juttatnak titeket a játék folyamán.

© Copyright 2012 Queen Games, D-53842 Troisdorf, Germany. All rights reserved.

2


