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A hegy tetején álló, öreg kúriáról nem sok jót hallani… azt beszélik, elátkozták. Sötétedés után a közeli falu lakói mozgást vélnek látni az ablakaiban, s mintha az egész épület dülöngélne vagy hintázna. Az a hír járja, hogy az átok megtörésének egyetlen
módja egy bizonyos szobába összegyűjteni minden ijesztő dolgot, ami a kastélyt lakja: a rémisztő szellemeket, a levegőben úszó
szemgolyókat, a surranó kígyókat és az osonó pókokat. Ki lesz az első, aki megtöri az átkot, és kijut a kastélyból?

Az első játék előtt állítsátok össze a kastélyt úgy, hogy a falak
színe megegyezzen a szobák színeivel.

Tartalom

– 4 db kúriadoboz
– 48 db tárgy:
4 kalandozó (barna)
8 szellem (fehér)
8 szemgolyó (fehér)
8 pók (fekete)
8 kígyó (lila)
12 kincsesláda (aranyszínű)
48 db kihíváskártya

A játék célja

A sikeres menekülés kulcsa 5 kihívás teljesítése, melyek mindegyikéhez
a doboz rázogatásával kell egy bizonyos szobába rendezni a megjelölt
tárgyakat az esetlegesen felfordított kártyák szerint.

A játék menete

Bármelyik játékvariációt választjuk, a következő alapszabályokat kell betartani:
– A játékosok célja a tárgyak átrendezése a saját kastélyukban.
Ehhez a dobozt lehet dönteni és rázogatni, hogy az egyes elemek
átcsusszanjanak a szobák közötti ajtókon. A játék közben TILOS
az alkatrészeket kézzel megfogni!
– Egy célkártya akkor teljesül, ha a rajta lévő összes tárgyat
sikerült bejuttatni a véletlenszerűen kiválasztott szobába, és nincs
mellettük semmilyen más tárgy. Az egész tárgynak az adott szobá
ba kell kerülnie, az ajtón félig átlógva nem számítanak bele a meg
oldásba.

I. Játékvariáns
Előkészítés

– Keverjük meg a kártyákat, és tegyük az asztal
közepére úgy, hogy a tárgyakat tartalmazó oldaluk
legyen felfelé. Az I. játékvariáns során a kártyák ezen
oldalát nem vesszük figyelembe.
– Minden játékos vegyen el 1 kalandozót, 2 szellemet, 2 pókot,
2 szemgolyót, 2 kígyót és 3 kincsesládát.
– A forduló elején véletlenszerűen helyezzünk el 1 kalandozót,
1 szellemet és 3 kincsesládát a kastély szobáiban. A többi tárgyat
  tegyük félre, azokra a későbbi fordulókban lesz szükség.

Kezdődhet a játék!

– A fordulók megkezdése előtt minden játékos átrendezheti a tárgyakat
a jobb oldali szomszédjának kúriájában.
– Az egyik játékos fordítson fel egy lapot a kihíváspakliból, ami így az egyik
szoba színét fogja mutatni.
– Ezután a játékosok megpróbálják addig döntögetik és rázogatni
a kastélyukat, amíg sikerül a kalandozót és a három kincsesládát
   a megfelelő színű szobába juttatni úgy, hogy semmi más ne legyen ott
azokon kívül.
– Amelyik játékos elsőként teljesíti a célt, elkiáltja magát: KÍSÉRTET  KASTÉLY! – ekkor a jobb oldali szomszédja ellenőrzi a megoldását, és
amennyiben helyes, a sikeres játékos megkapja a felcsapott kihíváskártyát,
ezzel egy pontot szerezve.

– Ha a megoldása nem volt helyes, akkor egy kártyát vissza kell adnia
(ha van neki), és a kör addig folytatódik, amíg valaki teljesíti a célt.
– A forduló győztesének jobbján ülő játékos kiválaszt egyet a félretett
  rémségek közül, és beköltözteti a győztes játékos kastélyába, nehezítve
annak a további játékát.
– Ezután új forduló kezdődik.
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A játék vége

A játék vége

Az a játékos, aki elsőként gyűjt 5 pontot (kihíváskártyát), elmenekülhet a
kastélyból.

Az a játékos, aki elsőként gyűjt 5 pontot (kihíváskártyát), elmenekülhet
a kastélyból.

II. Játékvariáns
Előkészítés

Nehezítés a II. Játékvariánshoz

– Keverjük meg a kártyákat, és a szobákat ábrázoló
oldalukkal felfelé képezzünk húzópaklit. Ebben
a játékvariánsban a lapok mindkét oldalát
használni fogjuk.
– Minden játékos vegyen magához 1 kalandozót, 2 szellemet,
2 szemgolyót, 2 pókot és 3 kincsesládát, majd helyezze el
a kastélyában.

A játékosok ahelyett, hogy a felcsapott lapon látható tárgyakat a megfelelő
színű szobába rendezik, a lapon nem látható tárgyakat igyekeznek
eljuttatni oda.

Kezdődhet a játék!

– Minden forduló előtt véletlenszerűen helyezze át a tárgyakat
   a dobozában, majd adja oda azt a bal oldalán ülő játékosnak.
– Fordítsuk fel a húzópakli legfelső lapját, felfedve annak a másik oldalát,
amelyen a tárgyak láthatóak, és helyezzük a húzópakli mellé (éppen
fordítva az I. Játékvariánshoz képest).
– A két felfordított feladatkártya együttesen mondja meg a játékosok
célját az aktuális fordulóra: a felfordított lapon látható tárgyakat kell
a húzópakli tetején látható szobába eljuttatni úgy, hogy azokon kívül
ne legyen más a szobában.
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– Amelyik játékos elsőként teljesíti a célt, elkiáltja magát: KÍSÉRTET  KASTÉLY! – ekkor a jobb oldali szomszédja ellenőrzi a megoldását, és     
amennyiben helyes, a sikeres játékos megkapja a felcsapott kihíváskártyát,
ezzel egy pontot szerezve.
– Hiba esetén a játékosnak egy lapot vissza kell adnia (amennyiben volt
neki), és a kör folytatódik, amíg valaki teljesíti a célt.
– Ezután új forduló kezdődik.
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