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Vár a kaland!

Az Egerek és Varázslókban a játékosok a jó Andon királyhoz továbbra is hűséges hősök bőrébe
bújnak – de ahhoz, hogy megszökhessenek Vanestra markából, egerekké kellett változniuk! Ti
játsszátok az okos mezei egereket, akiknek a korábbinál húszszor nagyobbra nőtt kastélyban
kell szaladgálniuk. A kastély veszélyes hellyé változik, amit Vanestra csatlósai tartanak a
kezükben, de számtalan egyéb rémség is várja alig fügeméretű hőseinket. Alakítsátok a fürge
Collin herceget, aki pengéjével tör át ellenségein, vagy próbáljátok ki, milyen Fújtatós Nezt, a
nagydarab kovácsot játszani! Sújts le távolról az ellenre a ráncos, vén Maginos bőrébe bújva,
vagy védelmezd társaidat Tildaként, aki egykor a kastély gyógyítója volt! Minden játékosnak
kulcsfontosságú szerepe van a királyt figyelmeztetni akaró küldetésben, és gondos tervezést
igényel Vanestra gyenge pontjának kiderítése és legyőzése.

Az Egerek és Varázslók egy kooperatív kalandjáték, amiben a játékosok együttműködve mentik
meg a veszélybe került királyságot. Számtalan olyan ellenféllel kerülnek szembe, mint
patkányok, csótányok és pókok, és persze ott van még mind közül a legnagyobb rémség: a
kastély házimacskája, Brodie. Az Egerek és Varázslók egy bátor, újító játék, ami a játékosokat
örökösen változó, interaktív környezetbe dobja, és olyan eseménydús történeti szállal
gazdagítja, amit menet közben a játékosok segítenek megformálni. A Sajtrendszer révén a
játékosok az úton felfedezett értékes sajtdarabkákat halmoznak fel, és ezt felhasználva
ruházzák fel egereiket új adottságokkal és kerekednek felül legyőzhetetlennek tűnő
akadályokon is.

Az Egerek és Varázslók egy tökéletes társasjáték családi estékre vagy játékalkalmakra.
Részben mese, részben társas, és mindenféle baráti csoportosulást olyan feledhetetlen
kalandhoz juttat, amiről még évekig fognak mesélni. Feltéve, ha mind megússzák…

A játék tartalmazza a „Bánat és emlékezés” mesekönyvet is.
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Tervezett megjelenés: 2020.05.29.
Kiadó:
Delta Vision
Játékosok száma:
1–4 fő
Korosztály:
7 éves kortól
Játékidő:
60-90 perc
Nyelv:
magyar
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