Voel de spanning en beleef nu het mysterie van een escape room als spel bij jou thuis.
In dit uitdagende en onvoorspelbare bordspel los je
samen een mysterie op door te zoeken naar verborgen
aanwijzingen en het oplossen van raadsels. Je hebt hiervoor
slechts 1 uur de tijd, gebruik die tijd goed! De Chrono Decoder
telt af van 60 naar 0, zorgt voor de benodigde sfeer en geeft af
en toe cryptische aanwijzingen. Hebben jullie binnen 60
minuten de juiste code gevonden om bijvoorbeeld te
ontsnappen uit de gevangenis, de atoombom te ontmantelen of
het virus te stoppen, dan win je gezamenlijk het spel. Dit vereist
echt teamwork en goede communicatie maar ook
vindingrijkheid, creativiteit, logisch nadenken en aandacht voor
details. Want niet elk raadsel, code of aanwijzing is zomaar
eenvoudig te vinden en te interpreteren...
Je start met het openen van een envelop en het lezen van de
introductie van het mysterie. Het oplossen van het mysterie wijst
zich vanzelf. In de envelop zitten daarnaast verschillende
attributen die nodig zijn voor het vinden van delen van de
uiteindelijke code. En voor elke speler is er een persoonlijke
puzzel waarmee direct gestart kan worden. Elke beurt
onderzoek je 1 van de elementen in de kamer op het
speelbord. Hier vind je waarschijnlijk een of meerdere
verborgen aanwijzingen om een deel van de opdracht mee te
kunnen vervullen. Wacht niet op je beurt maar gebruik elke minuut
om de
gevonden aanwijzingen te begrijpen en te combineren. Zodra de cijfer of
kleurcode
gevonden is zoek je bijbehorende kaarten en doe je deze in de Escape Room Unit.
De Unit geeft aan of de code correct is of niet. Is de code niet correct dan gaan er 4 minuten van de tijd af en mag
je opnieuw puzzelen. Is de code correct dan klinkt de overwinningsmuziek!
Are you up for the Challenge?

Met 4 Escape Rooms:
Prison Break **
Tien jaar de cel in voor een misdaad die je niet hebt gepleegd. Tien jaar van je leven
verpest, omdat je op het verkeerde moment op de verkeerde plek was. Eerlijk is
anders! Je weet dat de bewakers hun ronde lopen en over exact een uur langs jouw
cel komen. Elke vezel in je lijf zegt je dat dit de kans van je leven is; je bent slechts
60 minuten verwijderd van de vrijheid!
Virus **
Dat ze uitgerekend nu moest flauwvallen! Je kunt je labpartner wel vermoorden, maar
waarschijnlijk zal dat niet eens nodig zijn. De substantie die weglekt uit de kapotte
fles op de grond zal immers snel genoeg iedereen in deze kamer naar de andere
wereld helpen...
Nuclear Countdown ***
Je ziet een tafel vol met allerlei materialen waar je de rillingen van krijgt. Op dat
moment gaat je telefoon en komt je grootste nachtmerrie uit: de bommelding is echt!
Temple of the Aztec ****
Over deze Tempel deden talloze verhalen de ronde. De meeste mensen die de
Tempel betraden werden nooit meer teruggezien; waarschijnlijk ten prooi gevallen
aan slangen. In deze verhalen werd ook gesproken over de Eye of Aztec, de grootste
diamant ooit...

