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Estàs preparat per enfrontar-te a tots els reptes
d’aquest Escape Game i escapar-te de les èpoques
en què has quedat atrapat? Estàs disposat
a passar les pàgines endavant i enrere
per moure’t pel temps? Doncs, reuneix valor,
enginy i perseverança, i aventura’t en
aquest gran viatge en el temps!
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EL LABORATORI
SECRET
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Assisteixes a una classe pràctica molt especial. Entre milers d’estudiants, la
teva germana petita, l’Elena, i tu heu estat seleccionats per formar part d’una
missió ultrasecreta per al govern.
Objectiu de l’equip: aconseguir dades científiques molt precises sobre la composició
del cos humà per obtenir una manera d’allargar la vida al màxim.
Aquesta missió és confidencial i té un nivell de seguretat màxim. Si les vostres
conclusions caiguessin en mans equivocades, podrien ser utilitzades amb
conseqüències catastròfiques. Per aquest motiu, la teva classe és extremadament
prudent: només treballa de nit en un laboratori amagat en un gratacel…
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EL LABORATORI SECRET

El celebèrrim doctor Wergenstein acaba de fer un descobriment
increïble sobre el cor humà. És tan important que no pot compartir
la informació amb el teu equip d’agents.
No obstant això, davant la insistència de tots, ha decidit que qui
resolgui un enigma que ha ideat serà l’encarregat de lliurar al
president del govern l’informe que inclou aquesta valuosa informació.
Com és lògic, vols guanyar per tenir aquest privilegi!

JOHN MILLER S’ESCAPA A BORD DEL SEU
BÒLID. RECORRE ELS CARRERONS DE LA
CIUTAT A TOTA VELOCITAT. NO HA ENCÈS
ELS LLUMS. NO HI HA CAP LLUM ENCÈS A
TOTA LA CIUTAT. NO ES VEU LA LLUNA.
UNA DONA, TOTA VESTIDA DE NEGRE,
TRAVESSA EL CARRER I ES QUEDA ENMIG
DEL PAS. JOHN MILLER FRENA PER
DEIXAR-LA PASSAR.
COM HA POGUT VEURE-LA?
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EL LABORATORI SECRET

Enhorabona, has estat el primer a resoldre l’enigma!
El bon doctor Wergenstein et felicita efusivament i et lliura
amb orgull el seu informe secret. De cop, el terra tremola
i els llums del laboratori comencen a parpellejar. Després…
la foscor total!
En aquest moment, sents amb esglai com uns braços poderosos
t’envolten. És l’inici d’un viatge tan perillós com inesperat.

Continua a
la pàgina 42!
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BATUDA
AL BOSC
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Però… què hi feu, aquí, enmig d’aquest gran bosc? Amb la resplendor d’un llampec,
veus brillar dos ullals enormes. És… un mamut! No hi ha dubte: la Constança
s’ha equivocat de data ja que, en comptes d’avançar el temps, l’ha endarrerit!
Esteu perduts al bell mig de la prehistòria…
Com podreu tornar a casa ara? És terrible. Els trons ressonen en un cel cobert
de núvols. Cal que trobeu un refugi sense perdre temps si no voleu quedar-vos a
la intempèrie sota la tempesta que s’anuncia…
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BATUDA AL BOSC

Mentre correu pel bosc, diversos animals salvatges us tanquen el
pas i us envolten. Esteu a punt de tenir un atac de pànic, però arriba
un corb volant per ajudar-vos. Amb els seus gralls, us dona pistes per
identificar l’únic animal que no té la intenció de devorar-vos, sinó
que, per contra, està disposat a guiar-vos a un refugi.

kkkNko tkkékk
lakkk kbokkca
kobkkerktakk,
ekklk kskeku
pkkelkatkkge kkknko
ékks kkd’ukkn kskokklk
ckokklkor, tkékk lkes
korkekklleks kdrkketkes.
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BATUDA AL BOSC

Si has trobat el vostre animal protector, us defensarà, a l’Elena
i a tu, de les altres feres. Després, us escortarà fins a una caverna
on us podreu refugiar fins que passi la tempesta.
La cova és perfecta! Però, sents les veus que hi ressonen dins?
No esteu sols, altres éssers humans s’hi han instal·lat abans
que vosaltres…
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BATUDA AL BOSC

Hi entreu d’amagat i us refugieu darrere d’unes pells esteses perquè
cap dels homes prehistòrics que viuen a la caverna us vegi. Reunits
a la vora del foc, en aquest moment tots semblen massa concentrats
en el menjar, cadascú amorrat a un bol d’estofat de larves, perquè
s’adonin de la vostra presència.
L’única que no està asseguda amb ells és la xamana. S’està dreta
i sembla que interpreti signes en el fum que desprenen les flames.
Tot d’una, gira el cap cap a vosaltres. Sentiu que us ha descobert tot
i el vostre amagatall. Intenta enviar-vos un missatge, però el fum
en dispersa les paraules. Ets capaç d’entendre el que us vol dir?
És imprescindible. Si no, us farà fora de la cova i no podreu passar la
nit en un lloc segur…
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La missió és perillosa… però no hi teniu elecció. Sortiu de la caverna
a primera hora del matí per enfrontar-vos al vostre destí.
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BATUDA AL BOSC

El rastre de la bèstia ferotge que heu de caçar es confon amb el
dels altres animals del bosc. La batuda s’anuncia difícil!
Si la fera us troba a vosaltres primer, haureu begut oli! El sol
es pon d’hora, així que no hi ha temps per perdre…
Pel camí, identifiques petjades diferents i les relaciones amb
els seus propietaris.
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