Túlélő játék 1-8 játékos számára, 5 különböző
játékmóddal:

gyanakvás (fél-kooperatív)/csapat/
verseny /kooperatív/szóló

“Kedves jelöltek: Hello!
Ismét kiválasztotta Önöket a
Szórakoztatási Minisztérium, hogy részt
vegyenek legendás játékunkban. Képesek
lesznek új csapdáink kijátszására, új
cellatársakkal fognak találkozni,
használják majd távirányítós robotjainkat,
különleges képességeket fedeznek fel és
némi adrenalint csempésznek a játékba.
Akárhogyan is, gyorsnak, de
körültekintőnek kell lenniük. A
valóságshow hamarosan kezdődik,
adásunkat világszerte sugározzuk.
A közönség már várja Önöket...”

A

televízió és a nano-sebészet csodáinak hála, az első
évad jelöltjei mind életben maradtak, s a termelési
csoport speciális kezelésekben részesítette őket, melyhez
szteroidokat használtak... Minden karakter végre tud hajtani
egy további akciót minden játékban, az adrenalin hatásának
köszönhetően.

A Room 25 alapjátékot Francois Rouze találta ki, melyet science-fiction és horrorfilmek (a Kocka, a Tron, a Menekülő
ember, a Fűrész) valamint több valóságshow ihlettek. Az illusztrációt és a grafikákat Daniel Valage és Vamille DurandKrigel készítették.

Az alapjáték szükséges ahhoz, hogy használi tudd a
2. évad kiegészítőt amit már 8 személy tud használni.

»

J á t é k e l e m e k

• 15 szobalapka
• 2 robotfigura
• 4 “Tilos az átjárás” jelölő az
elárasztott kamrához és a
zúzó szobához
• 2 “Zárva” jelölő a karakter
speciális képességéhez
• 2 irányításjelölő
• 2 “Rejtve” jelölő Alice
és Bruce bázisával
• 2 fogolyszerep lapka

Minden karakternek (2 új +
6 az alapjátékból)
• 1 figura
• 4 akciójelölő
• 1 “különleges
képesség”
jelölő
• 1 Adrenalin jelölő
• 1 emlékeztető jelölő
• 1 kör jelölő
• 2 karakter lap
• 1 Második évad lap

Egy Kiberedző segítségével már kifejlesztették a különleges
képességeiket.
Alice termikus álcázó héjjal rendelkezik, mely lehetővé teszi,
hogy elkerülje az agressziót. Jennifer vezetővé vált, körültekintő, és ért a meggyőzéshez. Max, a Colossus, tízszeresére
növelte erejét és képes magával cipelni valakit (ha jó, ha nem).
Kevin (vagy ahogy ő szereti: “K”) feltörte a távirányítót, így át
tudja venni az irányítást a robot fölött, vagy akár hatni tud a
környező szobákra. A jóképű Frank most gyorsabban gyógyul.
Emmett, a tudós, feltárta a komplexum néhány titkát és képes
kinyitni, illetve bezárni egyes szobákat.
Végül két új egyén csatlakozott a csapathoz az új évadra. Sarah, a
kalandor, akinek a szakterülete az elektromos szabotázs, és
Bruce, akit nemrég szabadítottak ki egy elmegyógyintézetből vagy
börtön-cellából és úgy tűnik, néhány csavar meglazult a fejében.

ÚJ
J RÉS
SZL
LETEK
A játékban több új elem található:
•

Adrenalin jelölő (ld. 2. oldal)

• Robotok (ld. 2. oldal)
•

Ö.K.M. kártyák/önálló komplexum
mozgás (ld. 2. és 8. oldal)

•

Új kooperatív és szóló módok
(ld. 3. oldal)

• Karakterek különleges képességei
(ld. 4. oldal)

Itt a lehetőség, hogy felfedezd a képességeiket sok közös játékon
keresztül csapatként vagy szabadon.
• 10 új szobatípus
(ld.tételek
6. oldal)
A fent felsorolt
mellett a játék tartalmaz 4
“Tilos az átjárás!” jelölőt. Amikor az Elárasztott
kamra vagy az Zúzó szoba (ld. 6. o.) megközelíthetetlenné válik, ráhelyezzük a jelölőt. Így kimarad a játékból. Kizárólag Emmett különleges
képességével tudjátok feloldani őket (ld. 4. o.).
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ADRENALIN
Az Adrenalin jelölő lehetővé teszi a játékosok számára,
hogy egy 3. akciót hajtsanak végre, minden játékban
egyszer. A játékosnak mindenképpen a programozási
fázis alatt kell eldöntetnie, hogy használja az Adrenalint. Ha úgy
dönt, hogy használja, el kell helyeznie a jelölőt a karakterlapon. Ha
van olyan játékos, aki betervezte az Adrenalin akciót, akkor az akciófázis után még egy kört játszunk. Játékos sorrendben mindenki,
aki beprogramozta az Adrenalin akciót, azonnal elvégez egyet a
négy lehetőség közül (megfigyelés, mozgás, lökés vagy vezérlés).
Megismételhetnek egy akciót, amit már elvégeztek ebben a körben, vagy egy olyan akciót amit büntetésből nem hajthattak végre.
Az Adrenalin akció során a játékosok nem használhatják különleges
képességeiket.
Az elhasznált Adrenalin jelölőket el kell távolítani a játékból.
Frank különleges képessége lehetővé teszi számára, hogy visszakapja az eltávolított Adrenalin jelölőjét.
Részletek:
• Csak egyszer programozható: nem lehet visszakapni az
Adrenalin jelölőt

Ö.K.M. KÁRTYÁK (ÖNÁLLÓ
KOMPLEXUM MOZGÁS)
Az Ö.K.M. kártyák azonnali hatásokat
generálnak, amelyek érintik a komplexumot
vagy a karaktereket. Ezek a kártyák nagyon
megnehezítik a kooperatív és a szóló módokat. (ld. 3. oldal). Váratlan segítséget is
nyújthatnak, ha egy vagy két Ö.K.M.
szobát használtok a komplexumban. (ld. 6.
oldal). Az Ö.K.M. kártyáknak két nehézségi
szintjük van:
• Akadály kártyákból van a legtöbb. Ezeket beletesszük a
komplexummozgató és a büntetés kártyák közé.
• Az Őrültség kártyák jóval változatosabbak, ezek az “Őrültség
szintű” szóló és kooperatív játékokhoz vannak. Választhattok, hogy az Őrültség kártyákat beleteszik-e a játékba a
többi módnál: akkor tegyetek így, ha a növelni akarjátok a
lehetséges kimenetelek számát.
Ö.K.M. kártyák leírását a 8. oldalon találjátok.

• Ha egy karakter a Hideg Szobában van, nem programozhatja
az Adrenalint.

Megjegyzés:
A játékosok bármikor átnézhetik az eldobott Ö.K.M. káryákat a
• Az Adrenalin jelölő mindig az utolsó akciófázis után lesz aktív, játék során.
még akkor is, ha a karakter csak egy akciót tervezett abban a fordulóban.

ROBOTOK
A robotok akkor jelennek meg, ha aktiválták
a Robot Szobákat (ld. 6. oldal). Két robot
jelenhet meg egyidejűleg a komplexumban (1/Robotszoba). Az elpusztított robotok
nem kerülnek ki a játékból, hanem visszakerülnek a készletbe. A robotok képesek felfedezni a komplexumot és
ellökni a karaktereket (akarvaakaratlanul); erre a két
dologra képesek. Ehhez
a Robotszoba aktiválása
vagy Kevin különleges képessége szükséges. Néhány
Ö.K.M. kártya szintén képes
robotokat indítani. Robotok
segíthetnek kooperatív vagy
szóló módban, de más esetekben pokollá tehetik a játékot.
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Használati utasítás
Egy robot csak mozogni vagy lökni
képes. Amikor egy karakter bemegy
a Robot szobába, Kevin használhatja
a különleges képességét: kiválaszthatja, melyik robotnak parancsol. A kék
szobában lévő robot (25-ös szoba,
Központi szoba vagy Kulcs szoba) nem
tud lökni.

Részletek:
Ha egy robot belép az elárasztott
szobába vagy a Savfürdőbe, minden
bent lévő - beleértve a robotot is megsemmisül.
A robot, amely felfedi az elárasztott szobát
vagy az Zúzó szobát, azonnal
elérhetetlenné is teszi.
A robotok képesek lezárt szobákba
belépni, de elérhetetlen szobákba nem.

Mozgás parancs: Lökés parancs

A játékos mozgathatja a robotot
szomszédos szobába. Ha a szoba rejtve van, azonnal felfedi azt.

Egy robot ellök egy karaktert egy
szomszédos szobába.
Fontos! Ez az akció nem elérhető, ha a
Nagyon fontos:
Egy robotra soha nem vonatkozik a robot kék szobában van.
szoba hatása (beleértve a Robot, Regeneráció, Időzítő- és Kulcs
szobákat). A Forgószoba végrehajtja az akcióit, hogy egyet mozog
két irányba.
Ha egy robot belép egy piros szobába, azonnal elpusztul.
Be tud lépni egy lezárt szobába, de
megközelíthetetlen helyre nem (ami el
van látva a “Tilos az átjárás” jelölővel).

Általános részletek:
A robot soha nem tud vinni vagy ellökni egy másik robotot.
Ha egy robot egy Börtöncella szobával szomszédos szobában van,
a bebörtönzött karakter át tud menni.
A robot nem tud megfigyelni vagy irányítani egy szobát.

GYANAKVÁS / VERSENY / CSAPAT JÁTÉKMÓDOK
ÎGyanakvás mód: 8 játékossal játszható.

Î

Állítsd össze a komplexumot ízlésed szerint. Hogy megtartsd a játék egyensúlyát, itt van néhány javaslat a játékmódokra.

7 játékos: 9 fordulót játszik és hozzáad 1
Börtön-cellalapkát.
8 játékos: 8 fordulót játszik és hozzáad 2
Börtöncellalapkát.
A kihívást jelentő szobák száma megemelhető, ha
csak egy őr van (ld. a táblázatban) 5 játékos esetén
az előkészületeknél el kell dönteni, hogy 1 vagy 2
őrt használtok és aszerint beállítani a komplexumot.
ÎVerseny mód: 4 játékossal játszható (kétkét karakterrel).
ÎCsapat mód: 8 játékossal játszható (2
csapat 4 játékos).

KÉK

Gyanakvás
mód 2 őrrel
(5-8 játékos)

Verseny vagy
csapat mód

Központi szoba + 25-ös szoba
5 választható

1 Regeneráló szoba
+1 Robotszoba
+ 5 választható

1 Regeneráló
szoba + 5
választható

SÁRGA 1 Zavarás szoba

1 Zavarás szoba
+ 7 választható

2 Börtöncella
+ 5 választható

ZÖLD

+ 7 választható

2 Halálkamra
1 Halálkamra
+
PIROS + 1 Időzítő kamra + 2 Zúzó szoba + 28Halálkamra
választható
+ 7 választható
5 választható
Figyelmeztetés: A játék előkészítésénél a Robotszobát össze kell keverni
a kijárat zónákba tartozó szobákkal, úgy, mint a Megfigyelőszobát.

Példa a Gyanakvás játékmódra - 1 őrrel:
5 zöld szoba: 1 Robotszoba, 2 Alagút, 1 Megfigyelőszoba,
1 Regeneráló kamra
•8 sárga szoba:1 Zavarás szoba, 2 Ö.K.M. szoba, 2 Forgószoba,
1 Tükörszoba, 1 Börtöncella, 1 Örvény kamra •
10 piros szoba: 2 Halálkamra, 1 Időzítő kamra, 2 Zúzó szoba,
1 Paranoia kamra, 1 Illúziószoba, 1 Savfürdő, 1 Csapdaszoba,
1 Elárasztott szoba

Gyanakvás
mód 1 őrrel
(4-5 játékos)

SZOBÁK

Példa gyanakvás játékmódra 2 őrrel: •
7 zöld szoba: 2 Robotszoba, 3 Alagút, 1 Megfigyelőszoba, 1 Regenerációs szoba
8 sárga szoba: 1 Zavarás szoba, 1 Ö.K.M. szoba, 1 Tükörszoba, 1 Forgószoba,
1 Börtöncella, 1 Örvénylapka, 1 Sötétkamra, 1 Hidegkamra •
8 piros szoba: 1 Halálkamra, 2 Zúzó szoba, 1 Paranoia kamra, 1 Illúziószoba,
1 Savfürdő, 1 Csapdaszoba, 1 Elárasztott szoba

Kooperatív és szóló játékmód
Ennek a két játékmódnak a nehézségi szintje emelkedett. Itt vanak
a változások az alapjáték szabályaihoz képest.

• Játszatok az Adrenalin jelölők nélkül.

» Győzelmi feltételek:

• Minden körben, KÜLÖNÖSEN az utolsó kör alatt, a programozási fázis UTÁN húzzatok 1 Ö.K.M. kártyát, mielőtt még
az első játékos végrehajtaná az első akcióját, és hajtsátok végre
a hatását azonnal. Húzzatok egy másik kártyát az első játékos
második akciója előtt, és azt is hajtsátok végre azonnal.

Az ÖSSZES karakternek ki kell jutni a komplexumból, mielőtt kifutnak az időből. Ha akár egy karakter is megsemmisül a játéknak
vége.
Nem juthattok ki a 25-ös szobával, ha előtte valamelyik karakter
nem aktiválta azt a Kulcs szobában (ld. a Kulcs szoba 7. oldal).

» ELŐKÉSZÍTÉS:

A körök száma a játékosok számától függ:
•4 karakter (egyjátékos mód, 2, vagy 4 játékos)= 8 kör
•5 karakter (5 játékos) = 7 kör
•6 karakter (3 vagy 6 játékos) = 6 kör

» JÁTÉK
Ha szeretitek a kihívásokat és az előre nem látható
történéseket, akkor az őrültségszintet javasoljuk. Ha jobban kedvelitek a kevésbé nehéz, jobban kontrolált játékot
akkor válasszátok az alapszintet.

ALAPSZINT:
• Vegyétek ki az Ö.K.M. Őrültség kártyákat
• Az öszes körben, KÜLÖNÖSEN az utolsó kör alatt, a prog
ramozási fázis ELŐTT húzzatok 2 Ö.K.M. kártyát (vagy többet, ha a kártya azt írja, hogy húzz újra) és hajtsátok végre.

Őrültségszint:

• Kooperatív módban: játsszatok az emlékeztető jelzők nélkül (szóló
módban továbbra is használjátok az emlékeztető jelzőket).

• Keverjétek össze az Ö.K.M. őrület kártyákat.

» A KOMPLEXUM ÖSSZEÁLLÍTÁSA
Távolítsatok el a játékból két Örvényszobából egyet. Szóló módban a Zavaró szobát és a Tükörszobát is vegyétek ki.
SZOBÁK

KÉK

ALAPSZINT

ŐRÜLTSÉG SZINT

Központi szoba + 25-ös szoba + Kulcs szoba

ZÖLD

2 Alagút
+ 2 Robotszoba
+ 1 üres szoba

2 Alagút
+ 1 Robotszoba

SÁRGA

2 Forgószoba + 5 választható
vagy véletlenszerűen felhúzott

2 Forgószoba + 5 választható
vagy véletlenszerűen felhúzott

PIROS

2 Halálkamra + 1 Időzítő kamra 2 Halálkamra + 1 Időzítő kamra +
+ 8 választható vagy
1 Paranoia kamra + 8 választható
véletlenszerűen felhúzott
vagy véletlenszerűen felhúzott

Példa az alapszintű, kooperatív komplexum összeállításra
4 zöld szoba: 2 Alagút, 1 Robotszoba, 1 Üres szoba
7 sárga szoba: 2 Forgószoba, 1 Örvényszoba, 1 Tükörszoba,
2 Sötétkamra,1 Zavaró szoba
11 pi ros s zooba: 2 Savfürdő, 2 Elárasztott szoba, 2 Csapdaszoba,
2 Halálkamra, 1 Időzítő kamra, 2 Zúzó szoba
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KÜLÖNLEGES KÉPESSÉGEK
Minden karakternek van különleges képessége.
Ezt a képességet a speciális jelölő mutatja, ami minden karakternek van az alap akciók mellett (megfigyelés, mozgás,
lökés, vezérlés). A programozási fázis alatt minden játékosnak
ki kell választania 2 jelölőt az ötből ami elérhető.

Frank: VISSZASZERZÉS
Vedd vissza az
Adrenalin jelölődet,
ha már nincs nálad. A
következő körben
újra programozhatod.

Fontos: A különleges képességeket nem használhatjátok
a központi szobában, és amikor Adrenalint használtok.

Pontosítás: Ez a
képesség nem él, ha
nálad van az Adrenalin.

Jennifer: HÍVÁS
Azonnal mozgass egy általad kiválasztott karaktert
abba a szobába, ahol te
tartózkodsz. A karakternek
egy szomszédos szobában
kell tartózkodnia.

Pontosítás:
• Jennifer nem tud senkit az Elárasztott szobába hívni.
• Jennifer nem tud senkit lezárt szobába hívni (ld. Emmett
különleges képessége)
• Ha Jennifer a Savfürdőbe hív valakit, saját maga lesz az, aki
megsemmisül.
• Egy robotot vagy rejtőző karaktert (Alice és Bruce) nem lehet
hívni.

Max: CIPELÉS
Mozgass egy másik
karaktert együtt Maxszel aki ugyanabban a
szobában van, mint ő.
Maxre és a cipelt karakterre egyaránt érvényesül
a célszoba hatása. Ha a
szoba lehetővé teszi a választást, akkor Max dönt. Például ugyanazt a szobát nézik
amikor megérkeznek a Megfigyelőszobába, a Mozgó szoba
csak egyszer mozog, a Kontrol szoba csak egy vonalon
mozog, mindkét karakter azonos Alagútba megy, és mindkét
karakter megsemmisül a Halálkamrában. Amikor megérkeznek a
Savfürdőbe Max dönt, hogy melyik karakter semmisüljön meg.
Pontosítás:
• Ezzel a speciális képességgel, mindkét karakter túléli, ha
együtt hagyják el az Zúzó szobát.
• A cipelő akció elveszik, ha nincs senki a szobában a programozás idején.
• A robotot nem lehet cipelni.
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EMETT: 2 KÉPESSÉG
A játék elején Emmett két
Zárva jelölőt visszakap.
Emmettnek két különleges képessége van
(melyeket ugyanarra a
jelölőre is programozhat).
Akkor választ, amikor
megtervezi az akciót.
Ha valamelyik képessége a kettő közül nem játszható, akkor
a másik képességet kell választania.

ÚJRAAKTIVÁLÁS

Távolítsd el a "Tilos az átjárás" jelzőt egy szomszédos szobáról,
ha az nem foglalt. Ez a szoba arccal lefelé kerül vissza.

BEZÁRÁS
Helyezd el a "Zárva" jelölőt egy szomszédos,
látható, nem kék szobára. Amíg a zár a helyén
marad, mindenkinek elérhetetlen lesz kivéve a robotokat vagy Emmettet magát. Lezárt szobában
lévő karakter el tudja hagyni a helységet (önként
vagy kényszerből), vagy ki tud lökni bárkit.
Pontosítás:
• Ha a két „Zárva” jelölő használatban van a szobákban, és a
zárva akciót programozza be újra, Emmett eldönti, hogy
melyik szobán lévő „Zárva” jelölő kerüljön át.
• Nem tehet két „Zárva” jelölőt egy szobára.
• Ha Emmett megsemmisül, az összes „Zárva” jelölő kikerül a
játékból (még azok is amik a Ö.K.M. zárva kártyák miatt kerültek be).
» Immunis elemek (PIN-ek)
Emmett be tud lépni olyan szobákba, amiken „Zárva” jelölő
van. Be lehet hívni, illetve ki is tudják lökni más karakterek.
Nem tud belépni elérhetetlen szobákba (melyeken rajta van
a "Tilos az átjárás" jelölő).

Alice: ELREJTŐZVE
A játék elején Alice visszakapja a Rejtve jelölőt (a
műanyag alappal).
Alice eltűnik a következő
akciójáig, függetlenül attól,
ez mikor következik be. Ez
idő alatt kicseréljük a figuráját a “rejtve jelölőjével.
Az elrejtőzött karaktert nem lehet ellökni, cipelni vagy hívni.
Szobája elfoglalt, de hatásai érvényesülnek (Savfürdő, Zúzó szoba,
Elárasztott szoba stb.). A karakter láthatóvá válik, ha akciót hajt
végre. Ekkor kicseréljük a “Rejtve” jelölőt a figurájára.

Pontosítás:
• Alice képes rejtve maradni egy egész körön át, ha neki
ez az egyetlen akciója.
• Az Ö.K.M. büntetés kártyák, pánik és visszatekerés
nem lesz hatással rá, akkor sem, ha belép az Ö.K.M.
szobába.

» IMMUNIS A ROBOTOKRA (ANDROID)
Alice egy titkos android. Amikor nincs rejtve, választhatja
azt, hogy nem löki el robot.

Sarah: 2 KÉPESSÉG
A játék elején Sarah
két üres szobát kap.
Sarah-nak két különleges képessége van
(amelyeket ugyanazzal
a jelölővel tud programozni). Akkor választ, amikor megtervezi az akciót. Ha
valame-lyik képessége a kettő közül nem játszható, akkor
a másik képességet kell választania.

SZOBA SZABOTÁZS
Cserélje ki azt a nem-kék szobát, amiben épp tartózkodik az
egyik üres szobájára. A kicserélt szoba eldobásra kerül.
Sarah egy játék során 2 szobát szabotálhat.
Pontosítás:
• Ha Sarah kék szobában van, a szabotázs nem működik.
• Sarah képes szabotálni egy Csapda szobát, amelybe az
előző akcióval lépett be. Ha megteszi, nem hal meg.
• A Robotszoba szabotázsa nem pusztítja el a robotot, de nem engedi az új robot belépését, ha az
előző elpusztult.
• Ha Sarah szabotál egy üres szobát, elveszít egyet az
üres szobáiból.

ROBOT SZABOTÁZS

Sarah elpusztítja a robotot a jelenlegi szobában. Ha
épp nincs robot a szobájában, a szobát kell szaboltálnia helyette (ld. fentebb).

Kevin"K": 2 KÉPESSÉG
Kevinnek két különleges
képessége van (amelyeket
ugyanazzal a jelölővel tud
pro-gramozni). Akkor választ,
amikor megtervezi az akciót.
Ha valame-lyik képessége a
kettő közül nem játszható,
akkor a másik képességet
kell választania.

A KOMPLEXUM HACKELÉSE
Cserélj ki két nem kék helységet, amelyek szomszédosak Kevin
szobájával, attól függetlenül, hogy foglaltak-e vagy sem.

EGY ROBOT HACKELÉSE
Azonnal adj egy mozgás vagy lökés parancsot bármelyik robot-nak
a komplexumban. Ha nincs robot a játékban, a képesség hasznavehetetlenné válik.

Bruce: UTÁNZÁS
A játék elején Bruce kapjon
egy üres szobát és egy rejtve
jelölőt (műanyag alappal).
Bruce képes egy másik karakter különleges képességének
egy részét, aki ortogonálisan
(sarokra) szomszédosan vagy
vele egy szobában van. Ezért
neki néha több lehetősége is van. Ha egy lehetőség nem érhető el automatikusan a másikat KELLválasztania.
Következzenek a képességek melyeket Bruce használhat, ha utánoz
egy másik karaktert:
•JJenni fer: Bruce utánozni tudja a hívás képességet. Ha ezt a
képességet Jenniferen használja, akkor dönthet úgy, hogy nem mozog. Függetlenül a döntésétől az akció használtnak minősül.
•Frank: Bruce utánozni tudja a visszaszerzés képességét, de csak
akkor, ha Frank ugyanabban a szobában van, mint Bruce.
•M
Max: Bruce utánozni tudja a cipelés képességét. Max-et nem tudja
cipelni.
•K
Kevi n: Bruce csak a robot hackelés képességet tudja utánozni. Nem
tudja hackelni a komplexumot.
•E
Emmett: Bruce csak az újraaktiválás képességet tudja utánozni, nem
tud zárakat kitenni.
•A
Alice: Bruce képes utánozni Alice rejtőzködő képességét, amivel nem
tud elbújni Alice elől, aki így el is tudja lökni őt.
•S
Sarah: Bruce utánozni tudja egyszer a Szoba szabotázs képességét
(felhasználva az üres szobát, amit a játék elején kapott). Nem tudja
a ro-botokat szabotálni.
Pontosítás:
• Az utánzás nem érvényesül, ha nincs a közelben másik karakter,
amikor végrehajtod az akciót. Ha több karakter is a közelben van,
Bruce-nak kell választania, melyikük speciális képességét utánozza le.
• Bruce nem rendelkezik az immunitás lehetőségével, mint az android
vagy a pin.
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ÚJ SZOBÁK
ROBOTSZOBA

TÜKÖRSZOBA

“Az új legjobb barátaid tárt
karokkall várnak rád...”

“Nézd meg magad a tükörben, nem
festesz túl jól...”

“Nem tudom mi történt, de hangokat
hallottam és az épület ismét megmozdult.”

Elveszted az Adrenalin jelölőd. Ha van
másik akciód programozva ebben a körben,
azok elvesznek. Vége a körödnek. Csak a
következő programozási fázisban tudsz ismét
programozni.
Pontosítás:
• Ha az Adrenalin jelölőd elveszett és nincs
más akciód programozva erre a körre,
akkor a szoba nem lesz hatással rád.
• Frank számára az Adrenalin jelölőt
továbbra is vissza lehet szerezni.
• Paranoia hatása alatt a Tükör
szobában, a karakter elveszíti az Adrenalin jelölőt, de további akciót nem veszít
mivel, nem voltak programozva.

Azonnal húzz egy kártyát az Ö.K.M. pakliból és hajtsd végre a hatását. Ha a hatás
érint egy vagy több különleges karaktert
(például, a “büntetés” kártyák miatt), a
te karaktered szenved a hatások helyett.
Ha a kártya a “húzz újra” szimbólumot viseli,
húzz egy új kártyát és hajtsátok végre. Megjegyzés a Ö.K.M. piros kártyákra: ne
keverjétek össze a többi Ö.K.M. kártyával,
hacsak nem használjátok az Őrültség
szintet kooperatív változatban, vagy
szóló módban, vagy ha az összes
játékos el nem fogadja a használatát
mielőtt, a játék elkezdődik.

Minden esetben, amikor egy karakter belép
ebbe a szobába, végrehajtja a következő két
akciót:
• Ha nincs robot a komplexumban, akkor
lerak egy robotot ebbe a szobába.
• Parancsot ad minden robotnak a komplexumban (függetlenül attól, hogy milyen távolságra vannak ettől a szobától). Ez a parancs a
mozgás vagy a lökés lehet. (ld. 2. oldal)
Fontos:
Egy robot sosem old fel szobát és nem
aktiválja annak hatását (beleértve a Robot, a
Regeneráció, az Időzítő és a Kulcs szobákat
is). Kivételek: Forgószoba, Zúzó szoba és az
Elárasztott kamra. Amikor egy robot belép egy
piros szobába, azonnal megsemmisül.

ALAGÚT

IDŐZÍTŐ KAMRA

“Mesés molekuláris transzporter...
De vajon működik fog?

“Sajnáljuk, de a szellőzőrendszerek
hamarosan leálnak... Nem árt sietni!”

Ennek a szobának a hatása ugyanaz,
mint az alapjáték Alagútjának, de ha mind a
3 látható, a játékos választ, melyikbe
mozogjon a karaktere a másik kettő közül.
Hasonlóképpen, ha egy karakter Alagút
szobába lökött vagy hívott egy másikat,
és látható mindhárom Alagút akkor utóbbi
dönthet, hogy az ő karaktere hova menjen.

Ha egy karakter belép ebbe a
szobába az utolsó kör előtt a visszaszámláló egy körrel csökken, minden
körjelölőt eggyel tovább kell tenni a sorrend megváltoztatása nélkül.
Ha a karakter belép a szobába az
utolsó körben a szoba hatása más
lesz: ez a karakter azonnal kikerül a
játékból és a visszaszámlálóval nem
történik semmi.
Mindkét esetben, az Időzítő kamra
kikerül a játékból és egy üres szoba
kerül a helyére.
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Ö.K.M. SZOBA

ZÚZÓ KAMRA

“Várjatok! Mintha láttam volna
a falat mozogni...CSATT!”
Amikor egy karakter kilép innét, vagy egy
robot belép ebbe a helyiségbe, a Zúzó
szoba akcióba lendül.
Ahány karakter tartózkodik a szobában,
mind megsemmisül és a szoba
elérhetetlenné válik a játék idejére.
Helyezzetek rá egy "Tilos az áthaladás"
jelölőt erre a szobára.
Mint minden vörös szobába, ha belép
egy robot, azonnal elpusztul.

ZAVARÁS SZOBA

“Kapcsolódási porbléma! Az
újrakapcsolásig kérjük szíves
figyelmét!”

KULCS SZOBA

Amíg egy karakter ebben
a szobában van, nem lehet
információt
cserélni
a
játékosok között, beleértve a
programozások megvitatását
vagy a szobák veszélyszintjét.

REGENERÁCIÓS SZOBA

“Micsoda öröm téged egy
darabban látni!”

FORGÓSZOBA

“Csak két kijárat van... Könnyű
döntésnek tűnik...”

Amikor egy karakter belép a Regenerációs
szobába, aktiválja azt, ha egy vagy több
karakter már megsemmisült. Ha nincs olyan
karakter, amelyik már megsemmisült, a
Regenerációs szoba nem aktiválódik,
egyszerűen látható marad.

Amikor egy karakter vagy robot belép a
szobába, a szoba egy vonalba fordul azzal
a folyosóval ahonnan a karakter vagy robot belépett.

Amikor a szoba aktiválódik, a karakterek
akik megsemmisültek, azonnal visszatérnek
a központi szobába.

A karakter ebben a szobában csak abba az
irányba tud mozogni, megfigyelni vagy lökni
amerre a folyosó kijárata van. A többi
képességet és a irányítást nem befolyásolja a folyosó állása.

A játékosok, akiknek a karaktere visszatért
a játékba, a következő kör elején már
programozhatja az akciókat.
A körjelölőt visszateszi a koponya
oldalára. Ha a körjelölőjüket levették a
tábláról, előrehelyezik és így ők
cselekszenek először, így nem változik
meg a fordulók száma.
Gyanakvás mód: A karakter, aki regenerálódott, megtartja ugyanazt a szerepet,
ami volt. Az összes Adrenalin jelölője
elveszik, amit még nem használt fel.

Ez a szoba egy forgatható folyosó, aminek
két kijárata van a megszokott négy helyett.

Különleges megjegyzések:
• Ha a karaktert ebbe a szobába hívják
(Jennifer vagy Bruce), a folyosó abba az
irányba fordul amerről a karaktert behívták.
• A robotokra is hat a Forgószoba. Megjegyzés a szomszédos helyiségekre: A
Forgószoba körül mind a négy helyiség a
szomszédos vele függetlenül a folyosó
állásától. Bruce (például) képes utánozni
egy itt lévő karaktert, ha ő a szomszédos
szobák egyikében van, függetlenül attól,
hogy a kijárat nem arra a szobára néz.

“Gratulálunk! Megoldottátok a kirakós egyik felét!”
Ezt a szobát csak kooperatív
és szóló módban használjátok.
Amikor egy karakter belép a
Kulcs szobába, az kikerül a
játékból. Cseréljétek ki egy üres
szobára. Nem tudtok kijutni a
komplexumból a 25-ös szobánál,
amíg nem találtátok meg a Kulcs
szobát.

Paranoiakamra

“Te szegény bolond... azt hiszed,
hogy ez csak játék?!”
Amikor a karaktered belép ebbe a
szobába, összekeveri az összes akciójelölőjét
(beleértve az ebben a körben kijátszottat
is) és fejjel lefelé az asztalra helyezi. A
körödben húzol egy jelölőt a kupac tetejéről és végrehajtod az akciót, aztán eldobod a jelölőt. A paranoia véget ér a
következő programozási fázis elején,
ha az akció lapkáid elfogytak, vagy
elhagyod a Paranoiakamrát. Ebben a
helyzetben, ha a karaktered elhagyja a
paranoia szobát az első akcióval, húznod
kell még egy második akciót a körben.
Ha a karaktered elhasználta az utolsó akció jelölőt az első akció során, akkor nem
lesz második akciója.
Adrenalin
pontosítása: Ha a
játékos beprogramozta az Adrenalinját,
akkor kiválaszthatja az akcióját és nem
véletlenszerűen húzza a pakliból.
Gyanakvás mód: A Paranoia kamra érinti
az őröket is.
Ha egy Ö.K.M. büntetés kártyának köszönhetően elvesztettél néhány jelölőt, akkor ne
keverd bele a halomba.
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Ö.K.M. KÁRTYÁK LEÍRÁSA
Akadály kártyák
» Komplexum mozgása
Mozgasd a megjelölt
sort a megjelölt irányba, ahogy a térképen
látod (mint az irányítás
akciónál).
A mozgó komplexum
kártyákat ugyanabba
az irányba kell olvasni és tájolni az egész
játék alatt. A legkönnyebb módja ennek
az, ha mindig ugyanaz a játékos olvassa és értelmezi őket, így a sorok a
játékos-hoz képest mindig ugyanúgy
lesznek.
További szimbólumok:
X

+

2

Hajtsd végre kétszer. (mozgasd a
sort két hellyel arrébb).
Azonnal húzz egy új kártyát
és hajtsd végre az utasítást.

Ahogy a játékosok irányítják az
akciókat, minden Komplexum mozgatás kártya eredényez egy további irányítás jelölőt, amit mindig el kell
távolítani a kör végén. Ugyanaz a sor nem
mozoghat az ellenkező irányba ugyanabban
a körben. Ha egy kártya ellentmond ennek
a szabálynak, akkor a kártya mozgatását
figyelmen kívül kell hagyni.

ŐRÜLET KÁRTYÁK
» ELSÖTÉTÜLÉS

Az összes robot elpusztul
és az összes zöld szoba
kicserélődik üres szobára
(akkor is, ha foglalt).

» ZAVARÁS
A kártyát helyezzük jól
látható helyre a kör végéig.
Kooperácii ó módban: Erre
egészen a kör végéig
megszüntetjük a kommunikációt. A játékosok nem
cserélhetnek információt semmilyen módon
(beleértve a beszédet, az írást vagy gesztusokat).
Szólló móddban: Minden emlékeztető jelölő
lekerül a tábláról és a következő
kör kezdetéig nem kerülhet fel újabb.
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Az összes szabad szobát, aminek a színe megegyezik a kártyán láthatóval (zöld, sárga vagy
piros) lefordítjuk. Az összes jelölő, ami eddig a
szobákon volt, lekerül és visszakerül a tulajdonosához.

» KÁOSZ
A Forgószoba 90°-kal elfordul. A
jelenlévő karakterek ugyanabba a szobába kerülnek, ahová
egy robot lökte őket, egy általuk választott szomszédos
sárga szobába (ha van ilyen).
A karakterek az Alagút szobából átkerülnek
egy másik látható Alagút szobába.

» VISSZATEKERÉS

» GYORSÍTÁS

Az első játékos azonnal a
kontrol szobába helyezi a
karakterét. Az ő programozott akciói változatlanok
maradnak.

A kör alatt valamennyi
karakter, aki használja az
irányítás akciót kétszer mozgatja a kiválasztott irányba
a kiválasztott sort.

» ROBOT

Ha az első játékos karaktere
piros vagy kék szobában van
ennek a kártyának nincs hatá+
sa. Egyébként a robot bemegy
az első játékos szobájába
(vagy elhelyezünk ott egyet, ha
» BÜNTETÉS
nincs éppen robot a játékban).
Mindkét a képen látható Az robot átlöki az első játékos karakterét
karakter elveszít egyet a egy választása szerinti szomszédos
következő akciójelölői kö- sárga szobába (ha van ilyen).
zül: megfigyelés, vezérlés
vagy különleges képes»IDŐZÍTETT BOMBA
ség. Nem tudják végreA kártyát a látótérbe helyezzük
hajttani ezt a műveletet
a kör végéig. Ha a második
a további játékban.
időzített bomba kártyát felHa az a jelölő már programozva
húzzátok egy kör alatt, az
van, de nem hajtották még végre, akkor
összes összes piros szobában
is elveszik az akció.
lévő karakter azonnal meghal.
Pontosítások:
• Az egyedülálló karakter képes több büntetéskártyát is elszenvedni és így több
akciót elveszíteni.
• Ha egy játékos kihúzza ezt a kártyát, amikor aktivál egy Ö.K.M. szobát (ld. 6. oldal), ő is szenved a hatásától még akkor is, ha nincs a képe a kártyán.

» TILTOTT SZOBÁK

» ZÁR

Az első játékos elhelyez egy
zárva jelölőt
az
egyik
szomszédos, látható, nem
kék szobára. Csak Emmett
tud belépni ebbe a szobába.
Ha nincs szabad zárva jelölő,
akkor Emmettnek muszáj azonnal feltenni egyet a táblára.

Fordító: Pötty Szerkesztő: Frosty
Megvásárolható: www.jatekmester.com
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» PÁNIK

Az első játékos alkalmazza a
következő hatását a karakterén:
Frank: Az Adrenalin jelölője
elveszik, de vissza tudja szerezni.
Jennifer: Ha sárga szobában
van, akkor a szomszédos karaktereket odahívja. Ha nem sárga szobában van,
akkor a kártyának nincs hatása.
Kevin: Megcserél két szomszédos szobát
(kivéve a látható kék szobákat). Ha egy vagy
több szoba foglalt, akkor úgy kell választani,
hogy a cserét meg tudja csinálni (ha lehet).
Emmet: Elhelyez egy zárva jelölőt arra a
szobára, amelyiket foglalja. Nincs hatása,
ha épp egy kék szobában van.
Max: Az összes karaktert, aki vele egy szobában
van, elviszi egy általa választott szomszédos
sárga szobába. Ha nincs szomszédos sárga
szoba, akkor nincs hatás.
Sarah: Az általa foglalt szobát (ha az nem
kék) lecseréli a készletéből egy üres szobára. ha
nincs a saját készletében üres szoba, akkor
nincs hatása a kártyának.
Bruce: Ellöki az összes vele egy szobában lévő
karaktert egy általa választott szomszédos szobába.
Nincs hatása a kártyának, ha nincs szomszédos
sárga szoba.
Alice: Nincs hatás.

