
Mål
– I kan samarbejde om udførelsen af en opgave.
– I kan formulere en opgave, som kan anvendes i et escape room.
– I kan udtrykke jer skriftligt tilpasset situation, formål og modtager på dansk og
engelsk.
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Case: Escape Room by Midgaard Event
Et escape room er et eventyrspil, hvor deltagerne skal løse en række gåder og
udfordringer på tid ved hjælp af ledetråde, opfindsomhed og teamwork. Escape Room
by Midgaard Event er den største lokation i Europa og åbnede i København i 2016.

Ifølge Midgaard Event er et godt spil en kombination af et spændende tema
og scenografi, sjove gåder, og at alle på et hold kan medvirke i løsningen.



Derudover skal I forklare følgende:

- Hvorfor man som gæst befinder sig i jeres escape room.

- Gæsternes rolle: Er de fanger, detektiver, skattejægere eller noget helt fjerde?

I vil blive vurderet på, om jeres historie tager afsæt i den valgte historiske
begivenhed, er spændende, original og sprogligt korrekt.
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Opgave 1: Skriv en baggrundshistorie

Et escape room har normalt et tema og en baggrundshistorie for at gøre oplevelsen
mere spændende for gæsterne. Baggrundshistorien forklarer, hvorfor man som gæst
er havnet i det pågældende escape room. Det kan være, at man er blevet kidnappet,
prøver at forhindre en bombe i at eksplodere eller leder efter en skjult skat. I kan
læse eksempler på baggrundshistorier på https://escaperoom.dk/escaperooms/.

Skriv en baggrundshistorie for jeres escape room. Jeres historie skal omhandle
ET af de følgende historiske emner:

https://escaperoom.dk/escaperooms/


Opgave 2: Kombinationslås

Kombinationslåse dukker tit op i escape rooms. Gæsternes opgave er at bruge spor
skjult i rummet til at finde cifrene i låsens kode.
Eksempel: Gæsterne skal finde de tre rigtige cifre i koden til denne kombinationslås.

Den rigtige løsning er 458. For at finde koden skal gæsterne først lede efter et spor.
Under en bordplade finder man en lap papir med denne tekst:

De tre store bogstaver i teksten, D, E og H, er det 4., 5. og 8. bogstav i alfabetet.

Beskriv en opgave til jeres eget escape room, hvori der indgår en
kombinationslås med fire cifre. I skal beskrive den rigtige løsning, og hvordan
gæsterne skal finde frem til den.
I vil blive vurderet på, om jeres opgave er spændende, original, fair og passer til
den baggrundshistorie, I beskrev i opgave 1.
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Opgave 3: Udenlandske gæster

Midgaard Event får også udenlandske gæster, så de skal også kunne forklare deres
escape rooms på engelsk.
Skriv en kort engelsk tekst med praktiske informationer til engelsktalende
gæster, der ønsker at prøve jeres escape room. Teksten skal beskrive:
- det anbefalede antal gæster per gruppe (med begrundelse)
- den vigtigste målgruppe for jeres escape room (med begrundelse)
- mindst én anden oplysning, som også er relevant for gæsterne
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