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Den sorte nøgle
Hvis du lander på den sorte nøgle, skal du samle den op.

Denne nøgle er forbandet. Så længe du har den, kan du 
ikke vinde spillet, heller ikke selv om du har en nøgle af 
hver farve. 

Du kan f.eks. komme af med den sorte nøgle ved at 
forsøge at tabe den i en duel. Hvis din duelmodstander 
slår det højeste antal, kan du håbe på, at vedkommende 
vælger den forbandede nøgle fra din holder (se Duellering nedenfor). Du kan også 
give den sorte nøgle videre til en anden spiller, hvis jeres brikker begge står på den 
samme sten. Giv blot vedkommende nøglen, og sig, at nu er han eller hun
forbandet.

Hvis du får den sorte nøgle, mens du venter på stenen uden for Frygtens brønd, skal 
du, når det bliver din tur igen, slå med terningerne og fortsætte rundt på brættet.  

Den sorte nøgle kan IKKE fjernes fra spillet. Hvis Gatekeeperen giver dig besked på 
at fjerne en nøgle fra spillet, skal det være en af de 6 farvede nøgler.

Gravsten
Hvis du lander på din egen gravsten, må du slå med 
terningerne. Hvis du slår dit eget tal, må du tage en 
nøgle fra dit eget rige.

Vær opmærksom på, at hvis du er blevet sendt tilbage 
til din gravsten af enten GATEKEEPEREN eller en 
anden spiller, er denne handling ikke tilladt.

Hvis en anden spiller lander på din gravsten, må du 
også slå med terningerne. Hvis du slår den anden 
spillers tal, må du tage en nøgle fra vedkommendes rige. 

Forvist
Hvis Gatekeeperen siger, at du er “forvist!”, betyder det, at du forvises til det 
sorte hul.

Det sorte hul
Der er to sten i ydresporet, som er markeret med sorte 
spiralikoner. Det er de sorte huller. 

Hvis du lander på et sort hul, eller hvis du forvises til et af 
GATEKEEPEREN, er du midlertidigt ude af spillet. Du kan 
hverken duellere eller svare GATEKEEPEREN. 

Du kan slippe ud af det sorte hul på følgende måder:

• Hver gang det bliver din tur, skal du slå med terningerne. Hvis du kan slå dit  
 eget tal, frigives du og kan fortsætte spillet, næste gang det bliver din tur.

• GATEKEEPEREN frigiver dig.

• Du har et skæbne- eller tidskort, der frigiver dig.

• Du har nøglen fra dit eget rige. (Hvis du f.eks. er Elizabeth Bathory, og du har  
 en rød nøgle). Du frigives automatisk fra det sorte hul, så længe du har 
 denne nøgle.

Du skal under alle omstændigheder først flytte til det nærmeste sorte hul og vente, 
til det bliver din tur igen, før du bliver frigivet.

Duellering
Hvis du lander på en DUELSTEN (en sten, som er 
markeret med et symbol med to krydsede sabler), 
kan du duellere med en anden spiller. Slå med en terning 
hver, hvorefter den spiller, der slår mest, må tage en 
nøgle fra taberen. Du skal have mindst én nøgle for at 
kunne duellere.

Flyvning
Hvis du lander på en FLYVNINGSSTEN (et par vinger), 
kan du gå direkte til en hvilken som helst anden 
FLYVNINGSSTEN på brættet.

Skæbnekort
Hvis du lander på en skæbnekortsten (et kranium), eller 
hvis GATEKEEPEREN giver dig besked på at "tage et 
skæbnekort", skal du tage et skæbnekort, følge instruk-
tionerne på kortet med det samme og lægge kortet tilbage 
i bunden af bunken.

Tidskort
Hvis du lander på en tidskortsten (et ur), skal du tage et 
tidskort. Tidsangivelsen på kortet forholder sig til tiden på 
skærmen. Hvis tiden er udløbet, kan kortet ikke bruges 
længere. Ellers skal du vente på, at tiden fremkommer på 
skærmen, hvorefter du kan aktivere kortet med det samme. 

Den Udvalgte
Den Udvalgte udpeges af GATEKEEPEREN og skal fungere som hans øjne og ører 
og desuden udføre særlige opgaver fra tid til anden.
Den Udvalgte skal:
• sørge for, at spillerne følger reglerne,
• afgøre stridsspørgsmål og
• udtage en frygt og læse den højt, når en spiller kommer frem til Frygtens brønd.
Hvis det er Den Udvalgte selv, der venter ved brønden, skal spilleren til venstre vælge 
frygten og læse den højt.

SÅDAN VINDER DU ATMOSFEAR™
Så snart du har mindst én nøgle i hver farve, skal du begive dig direkte til Frygtens 
brønd i midten.
Hvis du på vejen indad mister en af dine seks forskellige nøgler, skal du vende tilbage 
til ydersporet og spille videre for at få fat i nøglen igen.
Du behøver ikke at slå præcis det rigtige antal for at lande på stenen ved indgangen 
til Frygtens brønd. Når du omsider når frem til brønden, skal du vente der, indtil det 
bliver din tur igen.
Når det er din tur igen, åbner Den Udvalgte brønden, tager en frygt ud og læser 
den højt. Hvis det ikke er din frygt, skal den tilbage i brønden, og du skal straks 
vende tilbage til din gravsten. Du mister ingen nøgler, så du kan derefter forsøge at 
nå frem til brønden igen.
Hvis det imidlertid er din største frygt, skal du skynde dig at tage fjernbetjeningen 
og trykke på “MENU” eller “TITLE” for at standse timeren, hvorefter du er vinderen! 
Husk: Tryk ikke på STOP-knappen.
Skru nu op for lyden og ned for lyset, og oplev ATMOSFEAR™!

BEMÆRK
I vil lejlighedsvis bemærke, at billedet og lyden afbrydes midlertidigt, mens 
dvd'en søger efter den næste tilfældige scene. Dette er en uundgåelig virkning 
af den aktuelle teknologi, som ikke påvirker spilafviklingen, og som vil være 
mere udtalt med nogle dvd-afspillere end andre.

En kort udgave af disse regler kan også læses på dvd’en.

Hvis du oplever problemer, skal du starte med at rengøre disken. Brug en ren, 
blød klud, og rengør i rette linjer fra midten af disken og ud imod kanten. 
Hvis du har yderligere problemer, skal du gå til www.hasbro.dk og se under 
“Service” eller ringe på 43 27 01 01.
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