6. SLEUTELS

HIER STAAT BELANGRIJKE INFORMATIE!
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Elke sleutel is 4 keer aanwezig. Bekijk ze nauwkeurig
voordat je aan het spel begint.
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8. WINNEN!
Heb je binnen 60 minuten 3 juiste code
s ingevoerd in de Chrono Decoder, dan
hoor je overwinningsmuziek en
heb je het spel gewonnen. Gefeliciteerd!
Je hoort bij de ±75% van de spelers die
op tijd uit de Escape Room zijn
ontsnapt! Maak een foto van jullie sam
en met de tijd op het display en deel deze
met de app op social media. Is
het niet gelukt alle juiste codes binnen
60 minuten te vinden, dan hoor je verli
ezersmuziek en begint de tijd weer
op te tellen. Je kunt gewoon doorgaan
met het zoeken naar de code(s). De Chr
ono Decoder werkt nog hetzelfde,
alleen is er aan het einde geen overwinn
ingsmuziek en je verliest geen tijd bij een
onjuiste code. Heb je verloren
en ben je benieuwd hoe je het avontuur
op had moeten lossen of ben je benieuw
d welke aanwijzingen je hebt
gemist? Kijk dan op www.escaperoomt
hegame.com, selecteer het juiste avontuur
en download de
walkthrough. Als andere mensen het spel
ook willen spelen, kun je alle ‘gebruikte’
onderdelen waar
een printicoontje op staat printen en verv
angen. Zorg dat je alles in het juiste deel
terugstopt.
Zodra je de avonturen hebt gespeeld, kun
je nieuwe, spannende avonturen kopen!
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7. HINTS
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het deel op te lossen, dan kun
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je op dezelfde manier ook het antwoord vinden. Lees hints altijd zorgvu
nodig, dan lig je op schema en ben je op de juiste weg.
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BELANGRIJK: LEES, KIJK

& COMMUNICEER!

1. Nummer: dit is de volgorde waarin je de hints moet lezen.
2. Deel 1, 2 of 3: de hint heeft betrekking op dat deel van het avontuur.
Lees alleen hints die horen bij het deel dat je op dat moment speelt.
3. Tijd: lees nooit een hint voordat de aangeven tijd is verstreken.
wilt bekijken.
4. Antwoorden: beslis samen of je het antwoord nu, later of helemaal niet
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1. VOORWOORD
Hallo, welkom bij de 2 PLAYERS ESCAPE ROO
M van Identity Games. Zoals bij veel Escape Room
s over
de hele wereld word je in dit spel ‘opgesloten’ . Het
is de bedoeling dat je door middel van het oplossen
van
puzzels en raadsels verschillende codes vindt waar
mee je binnen 60 minuten kunt ‘ontsnappen’ .
Gebruik je hersens! Ook teamwork, goede comm
unicatie, vindingrijkheid, creativiteit, logica en oog
voor
detail zijn erg belangrijk.
Dit spel bevat 2 spannende avonturen en een 15
minuten introductiespel. Net als in een ‘real life’
Escape
Room kun je elk spel maar één keer spelen. Heb
je ze allemaal gespeeld, dan zijn er nieuwe avont
uren
verkrijgbaar.

Zijn jullie klaar voor de ultieme uitdaging?

Inhoud:

- Hintboek per avontuur
- Hint Decoder
mo e
ilijk
- De 3 avonturen:
heid
sg r a
ad
1. Kidnapped  
2. Prison Island  
3. Madhouse
Nodig: een volledig opgela
met de Escape Room th den smartphone
de Chrono Decoder met e Game app of
sleutels
uit het basisspel.

ATIE!
Lees de spelregels zorgvuldig
van begin tot eind.
Je hebt de spelregels echt nod
ig om te kunnen ontsnappen!
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4. DOEL VAN HET

SPEL

Elk avontuur bestaat uit 3 delen. In elk deel moet je een code vinden, bestaan
de uit 4 sleutels, die je invoert
in de Chrono Decoder. Om het spel te winnen moet je binnen 60 minuten
3 juiste codes vinden.
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5. HET SPEL
Lees het introductieverhaal op het spel rustig hardop voor. Vouw daarna
één deel van het spel open en
controleer of de inhoud van het spel overeenkomt met de omschrijving.
Is de inhoud compleet? Druk dan
alle onderdelen voorzichtig uit het frame. Zet de Chrono Decoder aan en
druk op START. De klok start
met aftellen van exact 60 minuten; het spel is begonnen!
Vouw nooit zomaar een deel van het spel open tenzij dit specifiek aangege
ven is.
De spelers bekijken alle onderdelen nauwkeurig, aan zowel voor- als achterk
ant. Zoek naar aanwijzingen,
codes, raadsels en (delen van) puzzels en los deze samen op. Zodra je de
eerste van de 3 codes vindt,
neem je de 4 bijbehorende sleutels en voer je deze van links naar rechts in
in de Chrono Decoder. Is de
ingevoerde code onjuist, dan hoor je een ‘foutsignaal’ en gaat er 1 minuut
van de tijd af. Probeer opnieuw
de juiste code te vinden. Je kunt niet verder zolang deze code niet gekraak
t is. Is de code correct, dan hoor
je een ‘goedsignaal’ en loopt de tijd door.
Open nu het volgende deel van het avontuur en ga op zoek naar de tweede
code. Na het invoeren van de
derde correcte code hoor je overwinningsmuziek en stopt de tijd.
Heb je nog vragen? Bekijk de FAQ op de website.

