
ESCAPE ROOM THE GAME – VIRTUÁLIS VALÓSÁG 
2 LEBILINCSELŐEN IZGALMAS VR SZABADULÓS JÁTÉK 

+ 1 BEVEZETŐ JÁTÉK 
 

ADD ÁT MAGAD A VIRTUÁLIS VALÓSÁG  
LÉLEGZETELÁLLÍTÓ ÉLMÉNYÉNEK! 

 
Élvezd a szabadulószobák nyújtotta izgalmakat a saját otthonodban! 
Az Escape Room The Game Virtuális Valóság játékában is a játékostársaiddal együtt kell 
megfejtenetek a különböző logikai feladatokat, trükkös rejtvényeket, de most a VR 
szemüvegnek köszönhetően úgy érezhetitek magatokat akár egy igazi 
szabadulószobában, és ehhez még a lábatokat sem kell kitennetek otthonról.  
A borítékokban és a VR környezetben egyaránt találtok tippeket, nyomokat, utalásokat a 
feladatok megfejtéséhez. Kombináljátok össze ezeket, mert csak így tudjátok megoldani a 
feladványokat! 
Ez a játék folyamatos versenyfutás az idővel, hiszen csak 60 percetek van arra, hogy 
kiszabaduljatok vagy megmeneküljetek. 
Vagy együtt győztök, vagy együtt buktok el! 
Bár ez a játék az alapjáték nélkül is játszható, a maximális élmény elérése érdekében az 
alapjátékkal együtt történő használatát javasoljuk! 
Ha még nincs meg nektek az alapjáték, akkor töltsétek le az Escape Room The Game 
alkalmazást és használjátok az abban lévő digitális Chrono dekódert!  
 
ESCAPE ROOM THE GAME VIRTUÁLIS VALÓSÁG 
A HOZZÁD LEGKÖZELEBBI SZABADULÓSZOBA! 
 
Lent a mélyben – Bevezető játék 
Ennek a 15 perces bevezető játéknak a segítségével megismerkedhetsz a digitális Chrono 
dekóder használatával és betekintést nyerhetsz az Escape Room The Game virtuális 
valóságába. Tekintsd ezt egy próbajátéknak és fedezd fel hogyan működnek a dolgok a 
VR környezetben, hogy aztán a két fő  
játék során már igazán otthon érezhesd magad! 
 
Tengeralattjáró 
Hirtelen az egész tengeralattjáró megrázkódik, majd ijesztően éles csikorgás közepette 
egy hatalmas rántással megáll. Minden műszer egymás után leáll, a vészvilágítás pedig az 
akkumulátorokat töltő generátor meghibásodását jelzi. A fő akkumulátorban csak annyi 
energia van, ami a létfenntartó rendszerek egy órányi működtetésére elegendő… 
 
Ellenséges vonalak mögött 
Helikopteretek gyorsan veszít a magasságából, majd mennydörgésszerű robajjal a földbe 
csapódik és elsötétül előtted minden… 
Amikor magadhoz térsz, észreveszed, hogy a pilótátok eltűnt, a helikopteretek pedig egy 
óriási szakadék szélén egyensúlyozik. Nem tudod, hogy mi történt, mint ahogy azt sem, 
hogy pontosan hol vagytok, de abban biztos vagy, hogy még az ellenséges vonalak 
mögött… 



A VR SZEMÜVEG A JÁTÉK TARTOZÉKA! 
Csomagold ki, hajtogasd össze és élvezd a virtuális valóság nyújtotta különleges élményt! 
Töltsd le az Escape Room alkalmazást okostelefonodra, tedd be a telefont az Escape 
Room 2.0 Cardboard szemüvegbe és máris egy tengeralattjáróban vagy épp ellenséges 
vonalak mögött találod magad! Oszd meg az élményt barátaiddal, ismerkedjetek meg 
együtt a virtuális valóság lenyűgöző világával! 
 
 
 

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


