Jullie zijn een team avonturiers dat is opgesloten
in een vervloekte tempel. Gezamenlijk moeten jullie
de magische stenen in de kamers van de tempel activeren om de vloek op te heffen, voordat de tempel over 10
minuten instort.
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De kamers met een
paars masker en/of
schatsymbool zijn enkel
nodig als gespeeld wordt
met de uitbreidingen.
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TREKSTAPEL

STARTKAMER

STEENVOORRAAD

De traptreden moeten aan de openingen
van de startkamer komen te liggen.

3.
kleur speelt.

Deze helpt om snel te zien welke speler met welke

CD

Je kunt de soundtrack ook downloaden van de website: www.escape-queen-games.com, zodat je deze op het apparaat van jouw keuze
kan afspelen.

OPENING

MAGISCH STEENSYMBOOL

OPENING

OPENING MET
EEN TRAPTREDE

DOBBELSYMBOLEN
MET EEN ROOD KADER

één
betreden
.
Voorbeeld: Esther heeft een gouden masker gedobbeld en mag nu
met ingang van haar volgende beurt de twee geblokkeerde dobbelstenen (zwarte maskers) weer gebruiken.

Voorbeeld: Esther (rood) heeft in haar worp een gouden en een
zwart masker gedobbeld. Ze staat op dit moment samen met Yorick
in dezelfde kamer en kiest ervoor om het gouden masker niet zelf
te gebruiken maar in te zetten voor Yorick. Hij mag vanaf zijn
volgende beurt weer met vijf dobbelstenen spelen en Esther slechts
met vier.

Opmerking: Met elk gouden masker kan men slechts één avonturier helpen. Let op! Bij het helpen veranderen de dobbelstenen niet
van eigenaar!

Voorbeeld: In haar worp heeft Esther twee zwarte maskers gegooid
en ze moet deze apart leggen. Ze heeft nu nog slechts drie dobbelstenen tot haar beschikking.
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vrije

VRIJE DOORGANG

GEBLOKKEERDE
DOORGANG

OPENING

Voorbeeld: Yorick kan enkel de kamer aan de bovenkant betreden,
omdat de linkse doorgang geblokkeerd is en aan de rechtse doorgang nog geen kamer ligt.

Voorbeeld: Yorick heeft gedobbeld. Hij gebruikt de twee avonturiersymbolen om de kamer te betreden.

ontdekken.
OPENING
VRIJE
DOORGANG

OPENING

VRIJE
DOORGANG

Voorbeeld: Yorick bevindt zich in een kamer met twee openingen
waaraan nog geen kamer ligt. Hij kan dus twee nieuwe kamers
ontdekken.

Voorbeeld: Yorick gebruikt twee avonturier-symbolen en legt de
bovenste kamer van de trekstapel tegen de opening.
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Opmerking: Om 1 steen te activeren kun je samenwerken,
om 2 of 3 stenen te activeren moet je samenwerken.

kamer met 1 steensymbool

kamer met 1, 2 en 3 steensymbolen

Voorbeeld: Esther (rood) en Yorick (blauw) hebben samen 7 sleutels
gegooid en besluiten om 2 magische stenen te activeren. Zij leggen
twee stenen uit de steenvoorraad in de kamer.

Voorbeeld: Yorick heeft in zijn worp 4 fakkels gegooid en activeert
de magische steen in de kamer. Hij legt een steen uit de steenvoorraad in de kamer.

Voorbeeld: Omdat er reeds twee
magische stenen zijn geactiveerd
in deze kamer, kan geen van de
spelers hier een andere steen
activeren.

één

kamer met de uitgang

Voorbeeld: Yorick heeft de drie benodigde dobbelstenen gegooid en
mag de tempel verlaten.

Voorbeeld: Yorick is in veiligheid en geeft een dobbelsteen aan
Esther (rood), die deze direct mag gebruiken.

één
iedere

Opmerking: Gebruik deze actie niet te snel, omdat elke steen in de voorraad het opheffen van de vloek moeilijker maakt.

Voorbeeld: Omdat er
teveel zwarte maskers op
tafel liggen, kiezen de
avonturiers ervoor om
een extra magische steen
in de steenvoorraad te
leggen om daarna alle
zwarte maskers opnieuw
te mogen gooien.

Toelichting: Om het spelmechanisme te leren raden wij aan om
de eerste keer een paar minuten
zonder soundtrack te spelen.

start

Iedere
niet in de startkamer
één
Voorbeeld: Esther (rood) is er niet in geslaagd om voor het einde
van de eerste countdown de startkamer te bereiken. Zij verliest
één dobbelsteen. (lukt het haar ook bij de tweede countdown niet
om de startkamer op tijd te bereiken, dan verliest zij een tweede
dobbelsteen).

iedereen
niet iedereen
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