
O objetivo é os jogadores ESCAPAREM IN TEMPO dos vários enigmas e tarefas,

para concluir o desafio o mais rápido possível Para isso, precisas do teu smartphone 

ou tablet, juntar a tua equipa e prestar atenção ao enredo e aos pormenores que se vão

desenvolvendo em sintonia com os enigmas. E se fores muito, muito, rápido ainda ganhas 

um lugar de destaque na nossa “Wall of Fame”. 

REGRAS DO JOGO

• Coloca o “user name” e a “password” que te enviamos e clica no “OK”.

• O jogo começa a ser descarregado. Entretanto, lê a informação acerca do jogo.

• Após teres lido a informação sobre o jogo, clica no “X” e carrega no “Start”.

• Escolhe um nome de equipa criativo e escreve-o no local indicado. Não te esqueças de

escrever também os nomes dos participantes. Carrega no “OK”.

• O  jogo começou ! No topo podes ver o tempo que te resta.

• O jogo termina quando o tempo acabar, ou quando encontrares a saída secreta.

 

COMECAR A JOGAR
• Descarrega da play store ou i’store a app “Loquiz”, e descarrega para o teu dispositivo.
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• Sai do jogo (clica “Exit”).

• Faz o “login” num novo telemóvel/ tablet,  com a mesma “password”.

• Lê a informação sobre o jogo e clica “Start”.

• Não coloques um novo nome de equipa, carrega no botão para continuar o jogo com

 a mesma equipa.

• Continua o teu jogo no novo telemóvel/ tablet.

E SE MUDAR DE DISPOSITIVO ?

COMANDOS PRINCIPAIS DO JOGO

Tens dúvidas ? 
Usa a Ajuda

965105726   

POINTS: 15

Phileas Fogg está pronto para
começar esta aventura! Mas 
precisa da tua ajuda. Ele estará
num café... mas perto do quê ?

Usar Ajuda (10)

OK
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Pistas/ Ajudas

Nr.º de Ajudas
disponíveis

Caixa para e
as Respostas

Perguntas

Pontos ganhos 
por tarefa

Menu Tempo restante

Clica na imagem
para ampliar ou
encolher 

912152822
  Escapeinmapazero/

https://www.facebook.com/Escapeinmapazero/

