
™

HVAD ER ATMOSFEAR™?
ATMOSFEAR™ er et 49 minutters interaktivt brætspil, der 
styres fra en dvd. Når du trykker på PLAY, starter spillet og 
nedtællingen til nul. Det er herefter ikke muligt at trykke på 
STOP eller PAUSE eller at afbryde spillet på nogen måde. 
Spillets vært, GATEKEEPEREN, betragter den slags som snyd, og 
han bryder sig virkelig ikke om snydepelse! Dette er hans spil 
med hans regler, og han skal adlydes.

ATMOSFEAR™ er et kapløb mod GATEKEEPEREN, dine modstandere og 
selve tiden.

SÅDAN SKABES DEN IDEELLE ATMOSFÆRE
ATMOSFEAR™ spilles bedst om aftenen. Dæmp lyset, og skab jeres eget 
uhyggelige miljø.

Skru op for lyden på hjemme-bio-systemet. ATMOSFEAR™-dvd’en har komplet 
surround 5.1-lydspor, der vil få de små hår til at rejse sig i nakken på jer og virkelig 
lade jer opleve atmosfæren.

FORBEREDELSER
Stil brættet op foran fjernsynet og dvd-afspilleren, så alle spillere har frit udsyn til 
skærmen.

Placer 6 sæt bestående af 6 farvede nøgler på brættet i hvert af rigerne med de 
tilsvarende farver.

Placer den sorte nøgle på den sorte sten i ydersporet.

Bland alle TIDS- og SKÆBNEKORTENE, og placer dem i to bunker med billedsiden 
nedad ved siden af brættet.

Hver enkelt spiller skal skrive sin største frygt på en papirstrimmel, som foldes 
sammen og anbringes i Frygtens brønd. Modstanderne må ikke vide, hvad man 
skriver på papirstrimlen. Sæt Frygtens brønd midt på brættet.

Vælg den figur, du vil spille som, ved at tage en spillebrik.

 Anne de Chantraine, Baron Samedi,
 heksen zombien

 Orange Grøn

 Grevinde Elizabeth Bathory,  Gevaudan,
 vampyren varulven

 Rød Blå

 Helin, Khufu,
 poltergejsten mumien

 Lilla Gul

Tag dit figurkort, og læg det ved siden af dig, så du har det ved hånden, og sæt 
derefter din spillebrik på din gravsten (din gravsten har samme farve som din brik). 
Dette er dit udgangspunkt.

En spiller deler nøgleholderne ud uden at kigge på tallene. Tallet på den holder, du 
får, bliver “dit tal” igennem hele spillet.

Alle har nu en figur og et tal.

Sørg for, at alle spillere forstår spillets regler og er bekendt med placeringen af 
MENU-knappen på fjernbetjeningen. Dette er den eneste knap, du må trykke på, hvis 
du vinder spillet.

(Hvis fjernbetjeningen har en TITLE-knap, kan den også bruges).

Når alle delene er forberedt, er I klar til at spille spillet.

Isæt ATMOSFEAR™-dvd’en, og vælg “SPIL ATMOSFEAR™” i hovedmenuen.

Dette vil hidkalde GATEKEEPEREN. Når han spørger, hvem der spiller, skal I bruge 
fjernbetjeningen til dvd-afspilleren til at fortælle ham, hvilke figurer der er med i 
spillet, og hvilke der ikke er. Han udpeger desuden “Den Udvalgte”.

Til sidst beder han Den Udvalgte om at sætte spillet i gang ved at slå med 
terningerne ... og nedtællingen til nul igangsættes.

SPILLETS FORMÅL
Formålet med ATMOSFEAR™ er at vinde spillet, inden der er gået 49 minutter.

For at gøre det skal du indsamle mindst én farvet nøgle fra hvert af de seks riger og 
derefter skynde dig til Frygtens brønd midt på brættet, hvor du skal stå ansigt til 
ansigt med din største frygt. Hvis din egen frygt trækkes op af brønden, skal du 
fortælle GATEKEEPEREN de gode nyheder ved at trykke på MENU- eller TITLE-
knappen på fjernbetjeningen. Nedtællingen standser, og du er vinderen.

Hvis nedtællingen når 00:00, vinder GATEKEEPEREN – og I taber!

SPILLETS REGLER
Bevægelse på brættet
Begynd på din egen gravsten, slå med terningerne, og flyt med uret rundt på brættet 
på ydersporet.

Du kan hver gang vælge at slå med en eller to terninger, medmindre du får anden 
besked af GATEKEEPEREN eller et skæbnekort.

Indersporet
Indersporet består af de seks radialspor, der fører til midten og inderringen, der omgiver 
Frygtens brønd.

Kun på inderringen kan du flytte i begge retninger (dvs. med og mod uret) for at nå 
Frygtens brønd. Du må ikke skifte bevægelsesretning på radialsporene.

Du kan når som helst bruge indersporet som genvej, men hvis GATEKEEPEREN ser 
dig der uden alle seks nøgler, skal du passe på!

Gatekeeperen
I må kun flytte brikkerne rundt på brættet, når GATEKEEPEREN ikke er på 
skærmen.

Når han viser sig, skal alle standse, lytte godt efter og gøre præcis, hvad han siger.

Hvis han taler til dig, skal du svare “JAVEL, MÆGTIGE GATEKEEPER!”. Hvis du ikke 
gør det, kan det medføre straf.

Hvis han kræver, at du skal slå et bestemt antal øjne, før du må spille igen, skal du 
hver gang vente på din tur, før du forsøger at slå det pågældende antal øjne. Du må 
kun gøre et forsøg, hver gang det er din tur. 

Nøgler
Når du lander på en sten, som er mærket med en nøgle, 
må du tage en nøgle fra det pågældende rige. Hvis du f.eks. 
lander på stenen med den gule nøgle i Khufus rige, må du 
tage en af de gule nøgler. Hvis alle seks gule nøgler allerede 
er taget, må du ikke tage en nøgle fra et andet sted i 
stedet.

Når GATEKEEPEREN giver dig besked på at “tage en 
nøgle”, skal du samle den op i det rige, du befinder dig i, 
medmindre han specifikt giver dig besked på at tage den 
fra et andet sted.

Placer nøglerne i din holder, som skal være vendt mod dig selv. Skjul farverne for 
modstanderne for at undgå at miste værdifulde nøgler, f.eks. i dueller.

Du kan samle så mange ens nøgler, som du har lyst til, men du skal have mindst en af 
hver farve for at vinde spillet.

Når alle nøglerne med en bestemt farve er fjernet fra brættet, kan du kun få dem fra 
dine modstandere ved at vinde dueller, via tids- og skæbnekort eller efter ordre fra 
GATEKEEPEREN.

THE GATEKEEPER

For 3-6 spillere
Fra 12 år SPILLETS REGLER
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