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KÉPESEK VAGYTOK NYOMÁS ALATT IS MEGŐRÍZNI A 

HIDEGVÉRETEKET? 
 
Éld át te is az élményt és élvezd a szabadulószobák nyújtotta izgalmakat a saját 
otthonodban! 
Ebben a kihívásokkal teli, kiszámíthatatlan játékban a játékostársaiddal együtt kell 
megfejtenetek a különböző logikai feladatokat, trükkös rejtvényeket. A játékhoz nincs 
szükség lexikális tudásra. Amire szükség van, csapatmunka, jó kommunikáció, logikus 
gondolkodás, a részletekre való odafigyelés, na meg leleményesség, kreativitás, és egy jó 
nagy adag józan paraszti ész. 
Ez a játék folyamatos versenyfutás az idővel, hiszen csak 60 percetek van arra, hogy 
kiszabaduljatok vagy megmeneküljetek. A Chrono dekóder 60 perctől számol visszafelé, 
hanghatásaival segít a megfelelő hangulat megteremtésében, vagy épp figyelmeztet, hogy 
segítséget vehettek igénybe egy tippkártya formájában. 
Ebben a játékban vagy együtt győztök, vagy együtt buktok el! A varázsszó: 
csapatmunka! 
Ha még nem jártatok szabadulószobában, akkor most készüljetek fel egy teljesen új 
élményre! El sem tudjátok képzelni, hogy a kaland hevében milyen gyorsan elrepül 60 
perc.  
 
Négy lebilincselően izgalmas kaland vár most rátok. 
Kézen álltok a kihívásra? 
 
 
Szökés a börtönből 
Tíz év börtönre ítéltek egy olyan bűncselekmény miatt, amit el sem követtél. Tíz év az 
életedből, reményvesztetten, csak azért, mert rosszkor voltál rossz helyen. Ez aligha 
igazságos!  
Az őrjárat csak egy óra múlva ér a celládhoz; lehet, hogy itt a vissza nem térő alkalom! 
 
Vírus 
Hihetetlen, hogy pont most kellett elájulnia! Legszívesebben 
belefojtanád egy kanál vízbe a laboros kollégádat, de tisztában vagy vele, hogy 
fölöslegesen piszkolnád be a kezed… A folyadék, ami a törött lombikból a padlóra 
ömlött, hamarosan úgyis mindenkit megöl! 
 
Az atombomba 
Attól, amit ott látsz, kiráz a hideg! Az asztal telis-tele mindenféle olyan anyaggal, ami a 
bombagyártáshoz kell. Most már biztos, hogy ez nem csak egy rossz vicc, hanem véresen 
komoly dolog. Csak te és a csapatod akadályozhatja meg, hogy a bomba működésbe 
lépjen hatalmas katasztrófát okozva. Azonnal nekiláttok nyomokat keresni a lakásban. 
 
 



Az azték templom 
A templomról számtalan legenda kering, melyek szerint, azokat az embereket, akik 
megtalálták a templomot és beléptek oda, soha többé nem látta senki, nyomtalanul 
eltűntek. Állítólag kígyók végeztek velük. 
De a legendák másról is szólnak; egy mesés kincsről az Aztékok Szeméről, ami a világ 
valaha volt legnagyobb gyémántja. 
 
 
Chrono dekóder 
A Chrono dekóder a szabadulós játékok izgalmának fokozására szolgáló eszköz, ami 60 
perctől számol visszafelé. Amint megnyomjátok a START gombot, az óra ketyegni kezd 
és az idő válik a legnagyobb ellenségetekké. Ahogy az idő egyre inkább fogy, a Chrono 
dekóder is egyre hangosabb lesz és a feszültség szinte már tapinthatóvá válik.  
 
Helyezzétek bele a megfelelő kulcsokat a Chrono dekóderbe! Ha a bevitt kód helytelen, 
akkor egy „hibás kód” hangjelzést fogtok hallani és a hátralévő időtökből 1 perc 
levonásra kerül. Ilyenkor próbálkozzatok újra a helyes kód megadásával, mert amíg nem 
fejtitek meg, addig nem folytathatjátok a játékot! 
Ha a bevitt kód helyes, akkor egy „jóváhagyó” hangjelzést fogtok 
hallani, az óra számol tovább visszafelé, ti pedig folytathatjátok 
 a játékot a következő résszel. 
Ha a harmadik kódot is megfejtitek, akkor a kulcsok behelyezése után „győzelmi” zenét 
fogtok hallani és az órán a visszaszámlálás leáll. 
 
Mennyi időtök van még? 
 
A Chrono dekóder meghatározott időközönként egy pittyegő hangot ad ki, ami azt jelzi, 
hogy megnézhettek egy tippkártyát. 
 
 
 

Játékosok száma: 2-5 
Életkor: 16+ 
Játékidő: 4 x 60 perc  
 
 


