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HVA ER ATMOSFEAR™?
ATMOSFEAR™ er et interaktivt brettspill som varer 49 
minutter og er kontrollert av en dvd. Så snart du har trykt på 
PLAY, begynner spillet og nedtellingen. Da kan du ikke trykke 
på STOP eller PAUSE eller avbryte spillet på noen annen måte. 
Verten, GATEKEEPEREN, betrakter det som juks, og det liker 
han absolutt ikke. Dette er hans spill med hans regler, og han 
må adlydes.

ATMOSFEAR™ er en kamp mot GATEKEEPEREN, motstanderne dine og 
tiden selv.

SKAP DEN PERFEKTE ATMOSFÆREN
Det er best å spille ATMOSFEAR™ om kvelden eller om natten. Demp lyset og lag 
dine egne skumle omgivelser.

Skru opp volumet på tv-en eller hjemmekinoanlegget. Dvd-en til ATMOSFEAR™ har 
et komplett surround 5.1 lydspor som vil få hårene i nakken til å reise seg slik at du 
virkelig føler atmosfæren.

FORBEREDELSER
Sett opp brettet foran tv-en og dvd-spilleren slik at alle spillerne kan se 
skjermen godt.

Plasser de 6 settene med 6 fargede nøkler på brettet i rikene med tilsvarende farger.

Plasser den sorte nøkkelen på den sorte steinen på Yttersporet.

Bland og plasser alle TIDS- og SKJEBNE-kortene i to hauger med billedsiden ned ved 
siden av brettet.

Hver av spillerne må skrive sin største frykt på en papirlapp, brette den sammen og 
legge den i Fryktens brønn. Ikke fortell noen andre spillere om den. Plasser Fryktens 
brønn midt på brettet.

Velg hvilken figur du vil være ved å velge en spillebrikke.

 Anne De Chantraine Baron Samedi
 Heksen Zombien

 Oransje Grønn

 Grevinne Elizabeth Bathory  Gevaudan
 Vampyren Varulven

 Rød Blå

 Helin Khufu
 Poltergeisten Mumien

 Lilla Gul

Ta figurkortet ditt og ha det ved siden av deg så du kan se på det når du trenger det. 
Sett så spillebrikken din på gravsteinen din. Dette er ditt startsted.

En av spillerne deler ut nøkkelholderne uten å se på numrene. Nummeret på den 
holderen du får, blir “ditt nummer” så lenge spillet varer.

Alle har nå en figur og et nummer.

Forsikre dere om alt alle spillerne forstår spillereglene og vet hvor MENU-knappen 
er på fjernkontrollen. Dette er den eneste knappen du skal trykke på, og det gjør du 
hvis du vinner spillet.

(Hvis fjernkontrollen har en TITLE-knapp, kan denne også brukes.)

Når alle forberedelsene er gjort, kan dere begynne å spille spillet.

Sett inn ATMOSFEAR™-dvd-en, og velg “SPILL ATMOSFEAR™” fra hoved-
menyen.

Dette tilkaller GATEKEEPEREN. Når han spør hvem som spiller, bruker dere 
dvd-fjernkontrollen til å fortelle ham hvilke figurer som er med i spillet. Han velger 
også “Den Utvalgte”.

Til slutt ber han Den Utvalgte om å starte spillet ved å kaste terningene … 
og nedtellingen mot null begynner.

SPILLETS MÅL
Målet med ATMOSFEAR™ er å vinne spillet før det er gått 49 minutter.

For å gjøre dette må du samle minst én farget nøkkel fra hvert av de seks rikene. 
Så må du skynde deg til Fryktens brønn i midten, og der må du utfordre din største 
frykt. Hvis din egen frykt blir trukket fra brønnen, skal du fortelle GATEKEEPEREN 
om den gode nyheten ved å trykke på MENU- eller TITLE-knappen på fjernkontrol-
len. Nedtellingen stanser, og du har vunnet.

Men hvis klokken rekker å telle ned til 00:00, vinner GATEKEEPEREN, 
og du taper!

SPILLEREGLER
Flytte rundt
Du starter fra din egen gravstein, kaster terningen(e) og flytter med klokken rundt 
brettet på Yttersporet.

Du kan velge om du vil kaste én eller to terning(er) hver gang, hvis ikke du er blitt 
instruert til å gjøre noe annet av GATEKEEPEREN eller et skjebnekort.

Innersporet
Innersporet består av de seks Radialsporene som fører til sentrum, og av Innerringen
som omkranser Fryktens brønn.

Det er bare på Innerringen at du kan flytte både med og mot klokken for å komme 
frem til Fryktens brønn. Du kan ikke endre flytteretning på Radialsporene.

Du kan bruke Innerringen som snarvei når som helst, men hvis GATEKEEPEREN 
oppdager deg der uten alle seks nøklene, bør du passe deg!

Gatekeeperen
Du kan flytte rundt på brettet bare når GATEKEEPEREN ikke er på skjermen.

Alltid når han kommer frem, må alle stanse, lytte oppmerksomt og gjøre akkurat
som han sier.

Hvis han snakker til deg, må du svare: “Ja vel, ærede GATEKEEPER!” Hvis du ikke gjør 
dette, kan du bli straffet.

Hvis han krever at du skal få et bestemt tall ved terningkast før du kan spille igjen, 
må du vente på at det skal bli din tur for hver gang du prøver å kaste for å få dette 
tallet. Du kan bare gjøre ett forsøk hver gang det er din tur. 

Nøkler
Når du lander på en stein som er merket med en nøkkel, 
kan du ta en nøkkel fra dette riket. Hvis du for eksempel 
lander på steinen merket med en gul nøkkel i Khufus rike, 
kan du ta en av de gule nøklene. Hvis alle de seks gule 
nøklene allerede er tatt, kan du ikke ta en nøkkel fra noe 
annet sted.

Alltid når GATEKEEPEREN befaler deg å “ta en nøkkel”, 
må du ta en fra det riket du er i, med mindre han sier 
tydelig at du skal ta den et annet sted.

Sett nøklene i holderen slik at de vender mot deg. Skjul fargene for motstanderne 
dine slik at du beskytter verdifulle nøkler mot tap, for eksempel i en duell.

Du kan samle så mange du vil av hver nøkkel, men du trenger minst én nøkkel av 
hver farge for å vinne spillet.

Så snart alle nøklene av en farge er fjernet fra brettet, kan du få den bare ved å vinne 
dueller mot motstanderne, gjennom tids- eller skjebnekort eller ved befaling fra 
GATEKEEPEREN.

For 3-6 spillere
Fra 12 år SPILLEREGLER
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