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THE GATEKEEPER

™

PELIN SÄÄNNÖT
Musta Avain

Aikakortit

Jos saavut kivelle, jolla on Musta Avain, sinun on
poimittava se.

Kun saavut Aikakorttikivelle (kellon kuva), sinun on otettava
Aikakortti. Kortin aika viittaa kuvaruudulla näkyvään aikaan.
Jos aika on kulunut umpeen, korttia ei voi enää käyttää.
Muussa tapauksessa odota, että kortin osoittama aika
ilmestyy kuvaruudulle ja toimi kortin antamien ohjeiden
mukaan.

Tämä avain on kirottu. Niin kauan kuin Musta Avain on
sinulla, et voi voittaa peliä, vaikka sinulla olisikin vähintään
yksi avain jokaista väriä.
Mustasta Avaimesta voi päästä eroon kaksintaistelussa. Jos
vastapelaajasi heittää kaksintaistelussa suuremman luvun,
voit toivoa, että hän valitsee kirotun avaimen avaintelineestäsi (katso alempaa ohjeet
kaksintaisteluun). Voit myös ojentaa Mustan Avaimen toiselle pelaajalle, jos päädyt
samaan ruutuun hänen kanssaan. Tällöin voit ojentaa Mustan Avaimen vastapelaajallesi
ja ilmoittaa, että on hänen vuoronsa ottaa vastaan avaimen kirous.
Jos sinulle ojennetaan Musta Avain, kun odotat kivellä Kauhujen Kaivon vieressä,
sinun on seuraavalla kierroksella heitettävä noppaa ja jatkettava matkaasi.
Mustaa Avainta EI VOI poistaa pelistä. Jos Gatekeeper kehottaa sinua poistamaan
avaimen pelistä, sen on oltava jokin kuudesta värillisestä avaimesta.

Hautakivet
Kun saavut omalle hautakivellesi, saat heittää noppaa.
Jos heität oman numerosi, saat ottaa avaimen
omalta alueeltasi.
Huomaa, että jos GATEKEEPER tai joku toinen pelaaja
lähettää sinut takaisin omalle hautakivellesi, et saa heittää
noppaa.
Kun toinen pelaaja saapuu hautakivellesi, voit myös
heittää noppaa. Jos heität heidän numeronsa, voit ottaa
avaimen siltä pelaajalta, joka saapui hautakivellesi.

Vangitseminen
Jos Gatekeeper sanoo, että olet ”Vangittu!” se tarkoittaa, että sinut vangitaan
Mustaan Aukkoon.

Valittu
GATEKEEPER nimeää Valitun, joka pitää silmänsä ja korvansa auki GATEKEEPERIN
puolesta ja toimittaa aika ajoin muita erikoistehtäviä.
Valitun tehtävänä on
• varmistaa, että pelaajat noudattavat sääntöjä
• toimia sovittelijana ristiriitatilanteissa
• poistaa yksi paperinpala Kauhujen Kaivosta ja lukea se ääneen aina kun pelaaja
saavuttaa kaivon.
Jos Valittu odottaa kaivolla, hänen vasemmalla puolellaan olevan pelaajan on valittava
paperinpala ja luettava yksi pelko ääneen.

ATMOSFEARIN™ VOITTAMINEN
Heti kun sinulla on vähintään yksi avain jokaista väriä, suuntaa kulkusi kohti
pelilaudan keskellä olevaa Kauhujen Kaivoa.
Jos menetät yhden avaimistasi matkalla kohti Kauhujen Kaivoa, sinun on palattava
uudelleen ulommalle radalle ja jatkettava pelaamista, jotta saat samanvärisen
avaimen tilalle.
Sinun ei tarvitse heittää tasalukua päästäksesi kivelle tai Kauhujen Kaivolle. Kun lopulta
pääset kaivolle, sinun on odotettava siellä seuraavaa vuoroasi.
Seuraavalla vuorollasi Valittu avaa kaivon, poimii yhden peloista ja lukee sen ääneen.
Jos se ei ollut sinun pelkosi, se on palautettava kaivoon ja sinun on palattava
välittömästi hautakivellesi. Et menetä yhtään avainta, joten voit pyrkiä uudelleen kohti
Kauhujen Kaivoa.
Jos Valittu poimii sinun suurimman pelkosi, sieppaa kaukosäädin nopeasti ja paina
joko MENU- tai TITLE-näppäintä, jolloin ajastin pysähtyy ja sinä voitat pelin! Muista:
älä paina STOP-näppäintä.
Säädä äänenvoimakkuus suuremmaksi, himmennä valot ja koe ATMOSFEAR™!

Musta Aukko
Ulommalla radalla on kaksi kiveä, jotka on merkitty spiraalikuviolla. Nämä ovat Mustia Aukkoja.
Jos joudut Mustaan Aukkoon tai jos GATEKEEPER vangitsee
sinut Mustaan Aukkoon, olet väliaikaisesti pois pelistä.
Et voi vastustaa GATEKEEPERIA tai taistella kaksintaistelua
hänen kanssaan.
Voit vapautua Mustasta Aukosta seuraavilla tavoilla:

HUOMAA
Huomaat, että kuva ja ääni pysähtyvät hetkeksi DVD-soittimen etsiessä seuraavaa
kohtausta. Tämä on nykytekniikan mukanaan tuoma välttämätön paha, joka ei
vaikuta pelin pelattavuuteen. Ominaisuus on paremmin huomattavissa tiettyjen
DVD-soitinvalmistajien valmistamien merkkien kohdalla.
DVD-levyllä on näiden sääntöjen lyhyt versio.

• Heitä noppaa aina, kun sinun vuorosi tulee. Jos heität oman numerosi,
sinut vapautetaan ja voit jatkaa pelaamista seuraavalla kierroksella.
• GATEKEEPER vapauttaa sinut.
• Sinulla on Kohtalonkortti tai Aikakortti, joka vapauttaa sinut.
• Sinulla on oman alueesi avain. (Jos olet pelissä esimerkiksi Elizabeth Bathory ja
sinulla on punainen avain.) Sinut vapautetaan Mustasta Aukosta automaattisesti,
jos sinulla on tämä avain.
Joka tapauksessa sinun on ensin siirryttävä lähimpään
Mustaan Aukkoon ja odotettava siellä seuraavaa vuoroa,
ennen kuin pääset vapauteen.

Jos DVD-levyn toistossa on ongelmia, tarkista ensin, ettei levyssä ole likaa. Levy
puhdistetaan pehmeällä liinalla pyyhkimällä suoraan keskustasta kohti reunoja.
Jos ongelmia edelleen esiintyy, katso lisätietoja osoitteesta www.hasbro.fi
kohdasta ”Palvelut” tai soita numeroon (09) 5259 1173.
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Kaksintaistelu

“ATMOSFEAR” on A Couple ‘A Cowboys Pty Ltd:n tavaramerkki.

Kun saavut KAKSINTAISTELUKIVELLE (kivi, jossa on
kaksi tikaria ristikkäin), voit haastaa toisen pelaajan kanssasi
kaksintaisteluun. Molemmat heittävät yhtä noppaa ja se
pelaaja, joka saa suuremman silmäluvun, ottaa häviäjältä
avaimen. Sinulla on oltava ainakin yksi avain, ennen kuin
voit haastaa ketään kaksintaisteluun.
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Lento
Kun saavut LENTOKIVELLE (jossa on siipien kuva), voit
liikkua välittömästi mille tahansa toiselle LENTOKIVELLE.

Kohtalonkortit
Kun saavut Kohtalonkorttikivelle (pääkallon kuva) tai jos
GATEKEEPER käskee sinua “ottamaan Kohtalonkortin”,
sinun on otettava Kohtalonkortti, noudatettava ohjeita
välittömästi ja palautettava kortti sen jälkeen pakan
alimmaiseksi.
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