
• 6 kezdő templomlap

• 13 alap teremlap – amiken nincs lila maszk és/vagy kincs ikon.

• 1 kristálytároló 

• 25 mágikus kristály

• -25 dobókocka (5 minden kalandozónak)

• 5 kalandozófigura ––– 1 minden színben

• 5 kalandozójelző ––– 1 minden színben

• 1 CD a hanganyaggal és a szöveges bevezetővel

• 1 szabálykönyv

• 1 melléklet a Szerencse homokja kiegészítőnek.

Az alap játék tartozékai

A mágikus kristályok aktiválásával törd meg a 
templom átkát! De vigyázz, csak 10 perc van 
hátra és a templom összeomlik. Ne állj meg 
egy pillanatra se – fuss és juss ki a templom-
ból!

Induló 
terem

Kijárat Kristályterem 
2x

Kristályterem 
2x

FáklyaKulcsKalandozó Fekete 
maszk

Arany 
maszk

A lila maszkos és kincs 
ikonnal rendelkező lapokra 
csak a kiegészítő modulok 
használata esetén lesz  szük-
séged.

Kristian Amundsen Østby játéka 1-5 játékos részére.

Áttekintés és a játék célja
Az Escape egy valós idejű társasjáték. Ahelyett, hogy a játék 
körökre lenne osztva, minden játékos egyszerre dobálja a kockáit, 
olyan gyorsan, ahogyan csak tudja, anélkül, hogy várnia kéne a 
csapattársaira.
A játékosoknak csak 10 percük van, hogy kiérjenek az összeomló 
templomból, szóval nincs idő a bóklászásra. Minden elvesztege-
tett másodperccel közelebb kerülsz az elevenen betemetéshez.
A kijárat keresése közben a játékosok új termeket fedeznek fel, de 
megfelelő kombinációjú ikonokra (kalandozó, kulcs, fáklya) van 
szükségük ahhoz, hogy be is léphessenek ezekbe a termekbe. 
Némely teremben mágikus kristályok találhatóak. A játékosoknak 
a kockák segítségével kell a lehető legtöbb kristályt aktiválniuk 
ahhoz, hogy megtörjék a kijáratot elzáró átkot.

 Minél hamarabb találják meg a kijáratot, és minél több 
kristályt aktiválnak, annál könnyebben juthatnak ki a temp-
lomból.
Figyeljetek, mert a játék során kétszer is gong hangja rázza 
meg a termeket, jelezvén a visszaszámlálás eljövetelét. Si-
essetek vissza a templom egyetlen biztonságos helyére, az 
Indulóterembe. Ha nem sikerül időben visszajutni 
valakinek, elveszti egyik oly kedves kockáját. Hangoljátok 
össze a mozgásotokat, és figyeljetek rá, hogy mindig legyen 
valaki a közelben, hiszen vannak olyan feladatok, amiket 
csak együtt tudtok megoldani. Ha egyetlen játékos is 
bennragad a templomban, minden játékos elveszíti a játékot.
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1. A 6 induló teremlapra és a 13 alap teremlapra (azok, amiken nincs lila maszk és/vagy kincs ikon) lesz szükségetek. Tegyé-
tek félre az indulótermet és a kijáratot, és keverjétek össze a többi termet és képezzetek belőlük egy paklit arccal lefelé! Tegyétek
le az indulótermet az asztal közepére! Húzzatok fel véletlenszerűen két teremlapot és tegyétek az indulóterem mellé az ábra alapján!
Végül húzzatok fel 4 teremlapot, keverjétek össze őket a kijárattal és tegyétek ezt az öt lapot a pakli aljára!
Kivétel: ha egyedül vagy ketten játszotok, akkor tegyétek kijáratot a valahova a pakli közepére.

2. A jobb oldalon látható táblázatnak megfelelően tegyetek kristályokat a kristálytáro-
lóra!

Ezután tegyetek még két kristályt a tároló mellé!

3. Minden játékos választ egy színt, és kivesz magának 5 kockát és a színéhez tartozó
kalandozófigurát és kalandozójelzőt. Minden játékos az Induolóteremre teszi a figurá-
ját és maga elé a jelzőjét. Ez segít a játék során átlátni, hogy ki melyik színnel van.
Kivétel: Ha egyedül játszol, 7 kockát vegyél magadnak 5 helyett.

1 vagy 2 játékos:.. 7 kristály
3 játékos:. .......... 11 kristály
4 játékos: . ......... 14 kristály
5 játékos:. .......... 16 kristály

Előkészületek az alapjátékhoz

INDULÓ TEREM

KRISTÁLY TÁROLÓ

HÚZÓ PAKLI

A lépcsőknek illeszkedni kell az
Indulóterem kijárataihoz!
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A CD-n 3 bevezető szöveg hallható 3 nyelven, valamint két különböző 10 perces hanganyag a játékhoz. A bevezető
tulajdonképpen egy összefoglaló a játékról, azt javasoljuk, hogy az első játék előtt hallgassátok végig. A játékhoz
válasszatok a két hanganyag közül véletlenszerűen, vagy tegyétek be azt, amelyiket jobban szeretitek. A döntés nem
befolyásolja a játék hosszát. Az első játékhoz az 1. számot javasoljuk. Ha gondoljátok, letölthetitek a hanganyagot
az www.escape-queen-games.com honlapról is, és így bármilyen készüléken le tudjátok azt játszani. 
Tegyetek minden olyan alkatrészt vissza a dobozba, amire nincs szükség az alapjátékhoz!



A kocka ikonok

A templom termei

Azok a kalandozók, akik ugyanabban a teremben tartózkodnak,
segíthetik egymást. Például ha valaki arany maszkot dob, de
éppen nincs rá szüksége, felajánlhatja azt másnak, hogy ezzel
feloldja a másik játékos fekete maszkos kockáinak átkát.

Kalandozó (2x): Termekbe való belépéshez,
illetve új termek felfedezéséhez lesz rá szük-
séged.

A templomtermeknek különféle tulajdonságai vannak.

Mágikus kristály ikon
Egy vagy több játékosnak együttesen meg kell dobniuk a
táblán jelzett számú ikont. Ezzel aktiválhatják a kristályokat.

Némely kamrában nincs ilyen ikon, de van ahol 1 vagy akár
3 is van.

Kijárat

A pakliból újonnan felhúzott termeknek legalább egy
ilyen, már lent lévő kijárathoz kell illeszkednie.

Ikonok piros keretben

A kalandozónak ilyen ikonokat kell dobnia ahhoz, hogy
beléphessen a terembe.

Lépcsős bejárat

Ez az adott terem bejárata. Amikor ezt a lapot leteszitek, a lép-
csőnek illeszkednie kell egy már lent lévő terem kijáratához.

Minden kockán 5 különböző ikon látható:

Fekete maszk: Ha fekete maszkot dobsz, akkor
megbabonáztak és a kockádat megátkozták.
Tedd félre ezt a kockát egészen addig, amíg
meg nem töröd a rajta lévő átkot.

Arany maszk: az arany maszk megtöri
maximum 2 fekete maszk átkát. Így a játékos
ezeket a kockákat újra használhatja.

Kulcs és fáklya: Bizonyos ter-
mekbe csak kulcsok vagy fáklya
ikon segítségével léphetsz be. Ezen
felül a kristályok aktiválásánál is
szükséged lesz rájuk.

Megjegyzés: Minden arany maszkkal csak egyetlen másik
játékosnak tudsz segíteni. Azzal, hogy segítesz, nem adod neki
a kockát, csak használhatja az arany maszkot, amit dobtál.

Példa: Ani két fekte maszkot dobott, amiket félre kell tennie.
Innentől kezdve csak három kockáját használhatja.

Példa: Ani egy arany maszkot dobott, így az előbb félretett két
fekete maszkos kockáját visszaveheti, és újra használhatja őket a
következő dobásnál.

Példa: Ani (piros) egy arany és egy fekete maszkot dobott. Mivel
Frank (kék) ugyanebben a teremben tartózkodik, Ani úgy dönt, hogy
nekiadja az arany maszkot. Frank a következő dobásánál mind az öt
kockáját használhatja, míg Ani csak néggyel dobhat (egyet félretett a
fekete maszk miatt).

MÁGIKUS

KRISTÁLY IKON

KIJÁRAT

KIJÁRAT

LÉPCSŐS
BEJÁRAT

IKONOK PIROS

KERETBEN
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Akciók

BLOKKOLT
BEJÁRAT

NYITOTT
ÁTJÁRÓ

NYITOTT
ÁTJÁRÓ

NYITOTT
ÁTJÁRÓ

BEJÁRAT

BEJÁRAT

BEJÁRAT

A kockákkal kidobott különböző ikonkombinációkkal a
kalandozók akciókat hajthatnak végre.

1. Belépés egy terembe

2. Új terem felfedezése

 3. Mágikus kristályok aktiválása

 4. Menekülés

5. Sorsfordítás

Az egyes akciók végrehajtása után az adott játékosnak
minden olyan kockáját kötelező újradobnia, amit az
akcióhoz felhasznált.
A játékosok bármelyik, akciónál nem használt kockájukat
félretehetik későbbi felhasználás céljából.
A félrerakott kockákat bármikor újra is lehet dobni, ha a
játékos úgy dönt. (Kivéve a fekete maszkokat, amiknek az
újradobásához arany maszkot kell dobni)

Az akciók részletezése:

A játékos csak akkor léphet be egy terembe, ha annak
bejárata nincsen blokkolva.

Az a játékos kezdeményezhet felfedezést, aki olyan teremben
tartózkodik, aminek még van olyan kijárata, ami nem csatlako-
zik még másik teremhez (és természetesen nincs is blokkolva).

1. Belépés egy terembe

 2. Új terem felfedezése

Ahhoz, hogy beléphessünk egy terembe a céltermen
látható piros keretes kombinációt kell kidobni.

A játékosnak mindig két kalandozó ikont kell dobni ahhoz,
hogy egy új teremlapot húzhasson a pakliból és letehesse
azt az aktuális terem valamelyik kijáratához. Az új lapot
mindig úgy kell letenni, hogy a bejárata illeszkedjen az
aktuális terem kijáratához!

Példa: Frank csak az ábra tetején látható terembe léphet be, mivel a
bal oldali terem bejárata blokkolva van. A középső teremnek ugyan
van kijárata arrafelé, de nincs bejárata a bal oldalon lévőnek, így in-
nen nem lehet oda átmenni.

Példa: Frank egy olyan teremben tartózkodik, aminek két olyan
kijárata is van, amihez még nem csatlakozik másik terem. Így két új
termet is felfedezhet innen.

Példa: Frank két kalandozó ikont dob. Felhúzza a pakli felső te-
remlapját és annak bejáratát az aktuális terme kijáratához illeszti.

Példa: Frank a dobása után felhasználja a két kalandozó ikont
arra, hogy belépjen a fenti terembe.
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Miután egy kalandozó kimenekült, már nincs szüksége
minden felszerelésére, így hátrahagyhat egy kockát egy
még bent lévő társának, aki ezt a kockát azonnal használ-
hatja is.

 4. Menekülés

A meneküléshez a játékosoknak annyi kulcsot kell
dobniuk, mint amennyi kristály a tárolóban maradt plusz
egy. Minden játékosnak saját magának kell kidobnia a
kulcsokat!

Példa: Frank kidobta a meneküléshez szükséges 3 kulcsot, így
kimenekült a templomból.

Példa: Frank sikeresen kimenekült a templomból, így egy kockáját
Aninak (piros) adja, aki azonnal dobhat is vele.

Kijárati terem

Megjegyzés: Egynél több kristály aktiváláshoz, muszáj lesz
összedolgoznotok. Egy kristálynál ez fakultatív.

Kétféle terem létezik, amiben kristályt lehet aktiválni: Ha több kalandozó tartózkodik az adott teremben, akkor
együttes erővel is megpróbálhatják aktiválni a kristályokat.

 3. Mágikus kristályok aktiválása

Az a játékos, aki ilyen terembe tartózkodik, megpróbálhatja
aktiválni a kristályokat, ehhez a teremlapon feltüntetett
számú kulcs vagy fáklya ikont kell megdobnia. Miután a
kristályokat sikeresen aktiváltátok, tegyétek őket a tároló-
ból az adott teremre!

Ha egy teremben már
legalább egy kristályt ak-
tiváltatok, akkor ott már
többet senki se aktiválhat!

Terem egy kristály ikonnal Terem három kristály ikonnal

Példa: Frank 4 fáklya ikont dobott, így aktiválja a kristályt az adott
teremben. Elvesz egy kristályt a tárolóból, és a teremre helyezi azt.

Példa: Ani (piros), Frank (kék) együtt 7 kulcsot dobtak és úgy
döntenek, hogy ezzel 2 kristályt aktiválnak. Elvesznek 2 kristályt
a tárolóból és a teremre helyezik őket.

Példa: az előző példában említett te-
remben két kristályt már aktiváltak. 
Eredetileg lehetett volna hármat is a
kellő számú kulcs megdobásával.
Most már viszont nem lehetséges
további kristályok aktiválása itt.

A játékosok csak akkor választhatják a szökés akciót, ha a kijárati teremben tartózkodnak!
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A hanganyagban 3 visszaszámlálást fogtok hallani. Az el-
ső egy gonggal indul, és egy ajtócsapódással fejeződik be. 
A második két gonggal indul, és szintén ajtócsapódással 
fejeződik be. Ez a két visszaszámlálás jelzi, hogy vissza 
kell rohannotok az Indulóterembe. Minden olyan játékos 
elveszíti egy kockáját, aki az ajtócsapódás pillanatában 
nem az Indulóteremben tartózkodik. Tegyétek ezeket a 
kockákat vissza a dobozba. Az ajtócsapódás után abból a 
teremből folytathatjátok a templom felfedezését, ahol 
éppen tartózkodtok. A harmadik visszaszámlálás három 
gonggal indul, és templom összedőlésének hangjával 
fejeződik be. Ez jelenti a 10 perc leteltét, azaz a játék 
végét.

Ha mindenki készen áll a kezdésre, tedd be a CD-t a leját-
szóba, és indítsd el valamelyik számot (lásd: 2. oldal). Egy 
rövid bevezető után a játék az „ Escape! ”  paranccsal indul. 
Azonnal kezdjétek el a kockadobást! Ne feledjétek, hogy 
csak 10 percetek van a kijutásra!

A játék 10 perc után, a harmadik visszaszámlálás leteltekor ér 
véget. Ha akár egyetlen játékos is a templomban tartózkodik az 
összeomláskor, akkor minden játékos veszít.

Ha túl sok fekete maszkkal átkozott kocka van már a játékban, a játékosok dönthetnek úgy, hogy a tároló mellé helyezett 
kristályok egyikét beteszik a tárolóba. Ezzel minden játékos minden átkozott (fekete maszkos) kockáját azonnal újradob-
hatja. Ezt a döntést a kalandozóknak egyhangúan kell meghozniuk. Sorsfordításra csak kétszer van lehetőség a játékban.

Példa:  Ani (piros) közel került ugyan, de nem sikerült visszajutnia az Induló-

terembe az ajtócsapódás előtt. Ezért egy kockát el kell dobnia a játék hátralévő 

részére. (Ha Aninek nem sikerül a második visszaszámlálásnál se visszajutnia, 

akkor még egy kockát veszít.)

Ha minden játékos kijut azelőtt a templomból, hogy az 
összedőlne, akkor játékosok csapata nyert.

A hanganyag

Kezdődhet a kaland

A játék vége

Ha még nagyobb kihívásokra vágysz

Megjegyzés: Ne használjátok ezt a lehetőséget túl könnyelműen, mivel minden plusz kristály a 
tárolóban megnehezíti a végső menekülést a templomból

Példa: Mivel fekete maszkok 
akadályozzák a kalandozók 
előrehaladását és egyúttal 
siettetik a vesztüket, a 
kalandozók úgy döntenek, 
hogy megragadják az al-
kalmat a sorsfordításra, és 
ezzel felszabadítják az 
átkozott kockáikat, még ha 
ezzel rontják is az esélyeiket 
a végső menekülésre. Az 
egyik kristályt a tárolóba 
helyezik, és mindenki 
újradobja a fekete maszkos 
kockáit.

 5. Sorsfordítás

Copyright 2012 Queen Games,  
D-53842 Troisdorf, Germany. All rights reserved
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Tanács: Az első játék előtt 
azt javasoljuk, hogy 
játszatok egy pár percig a 
hanganyag nélkül, hogy 
belejöjjetek a játék műkö-
désébe.

A játékosok dönthetnek úgy, hogy plusz kristályokat 
tesznek a tárolóba a játék elején.Két változat lehetséges: 

Haladó: 3 plusz kristály.Profi: 6 plusz kristály. Itt 
már nincs lehetőség sorsfordításra.

Fordította: Halász-Szabó Dániel fisha@freemail.hu

Szerkesztette: drcsaba
2012 Társasjátékos Klub
tarsasjatekosklub@gmail.com


