
Új tartozékok

Ez a kiegészítő két új modult tartalmaz:

Modul 5: Küldetéskamrák

Modul 6: Karakterek

Ezek a modulok játszhatók külön-külön, együtt, vagy az
Escape alapjáték bármely más moduljával kombinálva,
magával az alapjátékkal is, valamint az „Illúziók”
kiegészítővel. Alkosd meg a saját kalandod, majd
indulhat a felfedezés!

Ez a kiegészítő csak az Escape alapjátékkal együtt játszható. Az
alapjáték szabályai változatlanul érvényesek, kivéve ha az alábbi
szabályok megváltoztatják azokat.

Modul 6: Karakterek

• 5 Küldetéskamra

• 3 Küldetés jelölő

• 1 Szellem

• 12 Karakter kártya – karakterenként 2 kártya (1x állandó, 1x aktiválható)

• 6 Feladat lapka

• 3 Drágakő lapka

Modul 5: Küldetéskamrák

Oltár kamra   Feladat kamra   Szellemkamra   Az élet fája   Obeliszk kamra

Doktor Izomember   Pap  Szerelő Mentalista

Felfedező

Hátoldal

Hátoldal

Előlap

Állandó Aktiválható
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Ha a játékosok teljesítették egy küldetéskamra feladatát,
áttesznek egy küldetés jelölőt a drágakő tároló mellől a
megfelelő kamrára. 

Minden feladatot  csak egyszer kell végrehajtani.
Mindaddig, ameddig legalább egy küldetés jelölő van a
drágakő tárolón, a játékosok nem juthatnak ki. 

A játékosoknak fel kell áldozniuk 2 kockát annak érdekében, hogy teljesítsék a
feladatot. Ha csak egy játékos van az Oltár kamrában, ő is feláldozhat 1-2
kockát, amiket elhelyez az oltáron. Ha egy játékos csak 1 kockát áldoz fel,
akkor egy másik játékosnak kell elhelyeznie egy másik kockát az oltáron a
feladat teljesítésének érdekében.

Megjegyzés: A két kockát nem kell egyidejűleg feláldozni. 

A piros játékosnak kulcsot kell dobnia a meneküléshez, ő
ezt meg is tette, mégsem juthat ki a templomból, mivel még 
van egy küldetés jelölő a drágakő tárolón. 

A piros játékos az első, aki feláldozza a kockáját és elhelyezi
az oltáron. 

A lila játékos feláldozza a második kockát, és elhelyezi az oltáron 
a küldetés jelölővel együtt. 

Oltár kamra: 

A küldetéskamrák részletesen:

Képpel lefelé keverjétek meg a küldetéskamrákat; húzzatok 1-et, 
2-t vagy 3-at közülük, ezután a maradék küldetéskamrát helyezzétek
vissza a dobozba. Keverjétek meg a kamra lapkákat, majd húzzatok a 
pakliból 4-et. A kiválasztott kamrát vagy kamrákat keverjétek ehhez a 
4 kamra lapkához, majd helyezzétek ezeket a pakli aljára.
Ezt követően helyezzetek annyi küldetésjelölőt a drágakő tárolóra, 
amennyi küldetéskamra van a játékban. Keverjétek meg képpel lefelé a
feladat lapkákat, majd helyezzétek őket közvetlenül a drágakő tároló mellé
a szellemmel és a 3 drágakő lapkával együtt. Ezután a játék előkészítését úgy

folytassátok, ahogy eddig. 

Megjegyzés: Ha megvan az Illúziók kiegészítő kincskamrája,
ezentúl kezeljétek küldetéskamraként.

Módosítások a játék előkészítésében

A kalandorok abban állapodnak meg, hogy a játékban 3
küldetéskamra vesz részt, így 3 küldetésjelölőt tesznek a
drágakő tárolóra.

Modul 5: Küldetéskamrák

A Küldetéskamrák új kihívásokat kínálnak. Minden kamrában szembe találjátok magatokat egy olyan feladattal, amellyel meg
kell birkózni, mielőtt kijutnátok a templomból. A játék elején a játékosoknak meg kell állapodniuk abban, hogy mennyi
Küldetéskamrával szeretnék bővíteni a játékot. Minél több Küldetéskamra van a játékban, annál nehezebb lesz kijutni.

Küldetéskamrák
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Amint felfedeztétek ezt a kamrát, helyezzétek a Szellemet a Kiinduló kamrába.
A játékosoknak vissza kell juttatni ezt a szellemet a Szellemkamrába. Bármely
játékos, aki a Szellemmel egy kamrában van, a Szellemet két fáklya dobásával
tudja a következő kamrába tolni. A Szellemet csak nyitott bejáratokon
keresztül lehet mozgatni, a falakon keresztül nem. Amikor a Szellem a
Szellemkamrában van, a játékosok teljesítették ezt a feladatot. 

Megjegyzés: A játékosok nem léphetnek a szellemkamrába. 

Amint felfedeztétek ezt a kamrát, a játékosok leraknak a 6 feladat lapka közül 4
feladat lapkát képpel lefelé a kamra belsejébe. Amikor egy kalandor először belép a
kamrába, felfordítja a legfelső lapkát. 
Minden lapkán látható azoknak az ikonoknak a kombinációja, amiket a kamrában
levő kalandoroknak kell dobniuk a kockáikkal. Amint sikerült ilyen ikonokat dobni a
kockákkal, vegyük el a lapkát, majd fordítsuk fel a következőt. A feladat akkor
teljesül, ha mind a 4 lapka kikerült a játékból.

A piros játékos a megfelelő ikonokat dobta, így
elveszi a legfelső lapkát.

A lila játékos ezután a Piros segítségére siet. Ezután már együtt kell 
kidobniuk a második lapka teljesítéséhez szükséges ikonokat.

A Piros játékos két fáklyát dobott, így a Szellemet a következő kamrába, a Szellemkamra felé tolja. 

Szellemkamra:

Feladat kamra:
:

Note: If you own the treasure chamber from Expansion 1: Illusions, treat it as a quest chamber from now on.
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Amint felfedeztétek ezt a kamrát, helyezzétek a kamra lezárt lépcsőjét egy nyitott lépcsőhöz,
ezután helyezzétek a 3 drágakő jelölőt a  drágakő tárolóra (ha a játék előkészítése során nem
tettétek oda), majd egy küldetés jelölőt az Obeliszk kamrára. A feladat teljesült, azonban a
drágakő lapkák mágikus drágakőnek számítanak. Ahhoz, hogy a drágaköveket elvihessétek
a drágakő tárolóról, körbe kell építenetek az Obeliszk kamrát. Az Obeliszk kamra
mindháron falának határosnak kell lennie egy másik kamrával. Ha ez teljesült,  akkor a
kalandorok mozgathatnak egy drágakő lapkát a drágakő tárolóról az Obeliszk kamra
megfelelő helyére. 

Megjegyzés: A kalandorok nem léphetnek az obeliszk kamrába. Nem vehetik el a drágakő lapkák
aktiválásával a mágikus drágaköveket, csak ha az obeliszk kamrát már körbeépítették. 

Az élet fája haldoklik, és a kalandoroknak mindent meg kell tenniük annak
érdekében, hogy meggyógyítsák. 

Amikor ebben a kamrában egy vagy több kalandor van, kétszer annyi maszkot
kell dobni a kockákkal, mint amennyi a játékosok száma. A feladatot akkor
teljesítették a kalandorok, ha szükséges számú arany maszkot dobtak. Ekkor az
élet fája meggyógyult.

A Piros játékos felfedezi az obeliszk kamrát és úgy teszi le, hogy az egyik
fala szomszédos egy már meglevő kamra falával. Ezután lerak egy
küldetés jelölőt és egy drágakő lapkát az obeliszk kamrába.

A Lila játékos lerak egy másik kamrát az obeliszk kamra mellé, és még 
egy drágakő lapkát lerak a kamrába.

4 kalandor van a templomban, így a Piros, a Lila és a Zöld játékosnak 8 arany maszkot kell dobnia.

Obeliszk kamra:

Az élet fája: 

4 KALANDOR X 2 = 8 ARANY MASZK
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Modul 6: Karakterek

Módosítások a játék előkészítésében:

Minden játékos választ egyet a 6 karakter közül, és megkapja a karakter különleges képességét.

Minden kalandor választ egy karaktert és elveszi a két megfelelő karakterkártyát, amelyek közül az egyik az állandó
képesség, a másik az aktiválható képesség. Ezután minden játékos választ egyet a képességkártyái közül, majd
képpel felfelé leteszi maga elé. A ki nem választott karakterkártyákat tegyétek vissza a dobozba, majd a szokásos
módon folytassátok a játék előkészítését.  

Állandó és aktiválható képességek:

Karakterek és képességeik:

A Piros játékos használta a képességét, ezután a kártyát a
hátoldalára fordítja. Meg kell várnia a következő visszaszámlálás
végét, mielőtt újra használná a képességét.

A Piros játékos
aktiválta a
képességét, így
a Lila játékos
is újradobhatja
az összes fekete
maszkját. 

Állandó:

Az alábbi akció    2: Egy új kamra
felfedezése végrehajtásakor a húzott
kamrát (miután megnézted) vissza-
rakhatod a pakli aljára, majd húzhatsz
helyette egy újat. Ezt az új kamrát a
jelenlegi kamrád mellé kell leraknod.

Állandó:
Az arany maszkjaid lehetővé teszik, 
hogy 3 fekete maszkot is újradobj. Ha az 
arany maszkodat egy másik játékosnak 
adod, ez a kalandor is újradobhatja 
legfeljebb 3 fekete maszkját. 

Aktiválható:

Ha 3 kalandort dobsz, akkor a saját
kalandorodat akár 3 kamrán át is
mozgathatod. 

Aktiválható:

Ha két arany maszkot dobsz, akkor egy
másik kalandor újradobhajta az összes

fekete maszkját, nem számít, hogy éppen
hol áll.  

FELFEDEZŐ:

DOKTOR:
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Az állandó képességet a játék során bármikor lehet használni, olyan gyakran, amilyen gyarkan a szabályok megengedik. 

Az aktiválható képességet aktiválni kell a kártyán látható
ikonok dobásával. 

Amint használtátok ezt a képességet, a kártyát a hátoldalára
kell fordítani. 

Miután a következő visszaszámlálásnak vége (azaz az ajtó
becsapódott), a kalandor visszafordítja a kártyáját képpel
felfelé, majd újra aktiválhatja.
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A Lila játékos az
arany maszkot
kulcsként
használja és
aktiválja a
mágikus
drágakövet.

A Piros játékos 
a képességének
köszönhetően be
tud lépni egy
kamrába két
kalandor
dobásával.

A Lila játékos 
két fáklyával 
aktiválja a mági-
kus drágakövet.

A Piros 
játékosnak csak 
fekete maszkjai
vannak. A Lila
játékoshoz
mozog, így ő
segít neki az
arany
maszkokkal.

A Lila játékos 4
kulcsot dobott. 
A Piros játékos
használja a
képességét,
hozzájárul további
3 kulccsal. Ketten
2 mágikus
drágakövet
aktiválnak. 

Megjegyzés: használhatod ezt a képességet szimplán a 
három fekete maszk újradobásához is.

Megjegyzés: nem léphetsz át az

Escape: Illúziók dupla kamrák falain. 

A Piros játé-
kos belép a kiin-
duló kamrába a 
falon keresztül.

Állandó:

Az arany maszkokat kulcsként
használhatod. Miután egy arany
maszkot kulcsként használtál, azonnal
újra kell dobnod a kockát.

Állandó:
Minden általad dobott fáklya 2
fáklyának számít.

Állandó:
Ha minden általad dobott kockán fekete
maszk található, akkor a kalandorodat
bármely olyan kamrába átmozgathatod,
ahol már van egy kalandor.

Megjegyzés: tilos közvetlenül utána

újradobni a fekete maszkokat.

Állandó:

Ha végrehajtottad az       1. Belépés egy új
kamrába akciót, akkor két kalandor dobásával
átmehetsz egy szomszédos kamrába.

Aktiválható:

Aktiválható:
Ha két fáklyát dobsz,  a kiindulási 

kamra kivételével bármelyik általad
választott kamrát elforgathatod.

Aktiválható:
Ha 3 fekete maszkot dobsz, használhatod

őket arra, hogy 3 kulcsként vagy 3 
fáklyaként aktiváld a templom bármely

kamrájában levő mágikus drágaköveket.  

Ezután dobd újra a 3 fekete maszkot.

Aktiválható:
Ha két kalandort dobsz, akkor átmozgathatod

a kalandorod egy szomszédos kamrába a
lezárt falon keresztül is.    

MENTALISTA

IZOMEMBER:

PAP:

SZERELŐ
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Ha két kulcsot dobsz,
használhatod arra, hogy a
kalandorodat átmozgasd egy
olyan kamrába, ahol már van egy
kalandor.
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