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SPELETS REGLER
Den Svarta nyckeln

Tidskort

Om du landar på den Svarta nyckeln måste du ta upp den.

När du landar på en Tidskortsten (med en klocka) tar du
upp ett Tidskort. Tiden på kortet hör till tiden på skärmen.
Om tidpunkten passerats kan kortet inte längre användas.
Vänta annars tills den tidpunkten kommer och aktivera
kortet omedelbart.

Den här nyckeln har en förbannelse. Så länge du har den
här nyckeln kan du inte vinna spelet, även om du har en
nyckel av varje färg.
Du kan försöka bli av med den Svarta nyckeln i en duell.
Om din motståndare i duellen slår ett högre nummer kan
du hoppas på att han väljer nyckeln med förbannelsen från
ditt ställ (se Duellera nedan). Du kan också lämna över den Svarta nyckeln till en
annan spelare om era pjäser hamnar på samma sten. Lämna bara över den och säg att
det nu är den andra spelaren som har förbannelsen.
Om du får den Svarta nyckeln när du väntar på stenen utanför Rädslornas källa
måste du slå tärningarna och fortsätta gå runt spelplanen.
Den Svarta nyckeln kan INTE tas ur spelet. Om Gatekeepern säger till dig att ta bort
en nyckel från spelet måste det vara någon av de 6 olikfärgade nycklarna.

Gravstenar
När du landar på din egen gravsten får du slå ett
tärningsslag. Om du slår ditt eget nummer får du ta en
nyckel från din egen värld.
Observera att om du skickas tillbaka till din gravsten,
antingen av GATEKEEPERN eller någon annan spelare,
är detta inte tillåtet.
När en annan spelare landar på din gravsten får du
också slå ett tärningsslag. Om du slår deras nummer får
du ta en nyckel från den spelaren.

Förvisad
Om Gatekeepern säger att du är ”Förvisad!” betyder detta att du förvisats till det
Svarta hålet.

Den Utvalda
Den Utvalda väljs av GATEKEEPERN och fungerar som hans ögon och öron och får
då och då utföra särskilda uppgifter.
Den Utvalda har till uppgift att:
• Kontrollera att spelarna följer reglerna
• Avgöra eventuella tvister
• När en spelare når Rädslornas källa, ta upp en rädsla och läsa den högt.
Om det är den Utvalda som väntar vid källan får spelaren till vänster välja och läsa
upp rädslan.

VINNA ATMOSFEAR™
Så fort du har minst en nyckel av varje färg ska du direkt gå till Rädslornas Källa
i mitten.
Om du under resan in mot mitten blir av med någon av de sex olikfärgade nycklarna
måste du återgå till ytterspåret och fortsätta spela tills du åter fått tag i nyckeln.
Du behöver inte slå ett exakt nummer för att landa på stenen som är ingången till
Rädslornas källa. När du når källan måste du vänta tills det är din tur nästa gång.
När det är din tur öppnar den Utvalda källan, tar ut en rädsla och läser den högt.
Om det inte är din rädsla måste den återläggas i källan och du måste omedelbart
återvända till din gravsten. Du blir inte av med några nycklar så du kan göra ett nytt
försök att ta dig till källan.
Om det är din största rädsla tar du snabbt fjärrkontrollen och trycker på ”MENU”
eller ”TITLE” för att stoppa nedräkningen och vinna spelet! Kom ihåg: Tryck inte på
STOP-knappen.
Vrid nu upp volymen och släck lamporna för att uppleva ATMOSFEAR™!

Det Svarta hålet

OBS!

Det finns två stenar på ytterspåret med svarta virvelsymboler.
Dessa är Svarta hål.
Om du landar på ett Svart hål eller förvisas till ett Svart hål av
GATEKEEPERN är du tillfälligt ute ur spelet. Du kan inte
duellera och inte svara GATEKEEPERN.

Du kommer att märka att bilden och ljudet ibland hackar till när DVD-spelaren
söker upp nästa slumpmässiga scen. Detta är oundvikligt med den aktuella
tekniken och påverkar inte spelet. Det kan vara mer eller mindre tydligt
beroende på vilken DVD-spelare du har.
En kortversion av dessa regler kan också visas på DVD:n.

Du kan ta dig ur det Svarta hålet på följande vis:
• Varje gång det blir din tur slår du en tärning. Om du kan slå ditt eget nummer
kommer du ut och kan fortsätta spela när det är din tur nästa gång.
• Om GATEKEEPERN släpper ut dig.
• Om du har ett Ödes- eller Tidskort som släpper ut dig.
• Om du har nyckeln från din egen värld. (Du är t.ex. Elizabeth Bathory och har
en röd nyckel.) Du släpps automatiskt ut ur det Svarta hålet så länge du har den
här nyckeln.
Oavsett vilket så måste du alltid först gå till närmaste Svarta hål och vänta där tills
det blir din tur innan du kan bli frisläppt.

Om problem skulle uppstå kan du prova med att rengöra skivan. Använd
ett rent och torrt tygstycke och torka från mitten och ut mot skivans kant.
Om du har ytterligare frågor går du till www.hasbro.se under ”Service” eller
ringer 020-794 391.
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Duellering
När du landar på en DUELLSTEN (en sten med korsade
svärd) kan du utmana en annan spelare på en duell. Slå en
tärning var. Den som slår högst nummer får ta en nyckel
från den andre. Du måste ha minst en nyckel innan du kan
duellera.

Flygning
När du landar på en FLYGSTEN (med vingar på) kan du
gå direkt till valfri annan FLYGSTEN på spelplanen.

Ödeskort
När du landar på en Ödeskortsten (med en dödskalle),
eller om GATEKEEPERN säger till dig att ”ta ett
Ödeskort,” måste du ta upp ett Ödeskort, följa instruktionerna omedelbart och sedan lägga tillbaka kortet längst
ned i korthögen.
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