
ESCAPEROOM 3 - DE GEVANGENIS IN EGYPTE

Er is pas een groot feest gegeven door de farao van Egypte. Er waren veel gasten uitgenodigd en het feest
was een groot succes tot het moment dat er iets fout bleek te zijn met het eten en drinken van de farao.
De bakker had geprobeerd de farao te vergiftigen. De farao denkt dat jullie de bakker hebben geholpen om
zijn plan uit te voeren. Daarom heeft hij jullie ook in de gevangenis gegooid, maar jullie zijn onschuldig.
Helaas gelooft de farao dat niet. De kans dat jullie hier ooit nog levend uit komen is dus klein. Er zit maar
één ding op; OI\TSNAPPËN! Maar hoe?

Op dit moment zit er één bewaker. De andere bewakers hebben even pauze en zíjn een hapje eten. Over
40 minuten komen zij terug. Er bestaat een kans dat deze bewaker jullie vrij laat. Maar dat doet hij maar
onder één voorwaarde. Om achter deze voorwaarde te komen, moeten jullie verschillende opdrachten
uitvoeren. Bij alle opdrachten verzamelje een aantal letters. Deze letters hebben jullie bij de laatste
opdracht nodig om erachter te komen onder welke vooraarde de bewaker jullie vrij zal laten. Start zodra je
deze boodschap gelezen hebt met opdracht 1". Want de tijd dringt!

Succes!

Opdracht 1: De farao was bijna vergiftigd door één van zijn onderdanen. Dat zal hem niet nog eens
gebeuren. Hij heeft daarom een aantal voorproevers in dienst genomeil. Zij proeven alles voor wat de
farao gaat eten. Weten jullie wat er op elk bordje ligt? Jullie mogen ruiken, proeven en /of voelen. Schrijf
op wat er volgens jullie op de verschillende bordjes ligt.

bordje 1:

bordje 2:

bordje 3:

bordje 4:

bordje 5:

bordje 6:

Schrijf op:

bordje 5: de eerste letter

bordje 2: de derde letter

bordje 3: de tiende letter

bordje 4: de eerste letter

bcrdje l": de derde letter

bordje 6: de tweede letter

Zoek het voorwerp wat in de hokjes staat

om door te kunnen gaan met opdracht 2.
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Opdracht 2: Egypte staat bekend om zijn hiërogliefen schrift. Ontcijfer de boodschap voor de volgende
opdracht.
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Opdracht 3: Op de voorzijde van de puzzel staat het volgende voorwerp:

GGUEHUUGru
Zoek in deze ruimte een plaat waarop dit voorwerp staat afgebeeld. Op deze plaat staat de volgende opdracht.

Opdracht 4: Hieronder zie je de bouw van een piramide. Vandaag brengt de farao een bezoek en inspecteert hij of
alles naar wens verloopt. Volg de route en schrijf de letters op die hij onderweg tegenkomt. De letters verwijzen naar

de plaats waar jullie de volgende opdracht kunnen vinden.

De farao vaart mët zijn schip de rivier de Nijl (91) af. Hij meert aan en stapt uit. Hij loopt met zijn lijfwacht langs de

oever van de Nijl. 'Kijk nou!' roept hij enthousiast. Daar staat een nijlpaard! (88) Zullen we erheen lopen?' 'Bent u
mal!,' roept de lijfuacht. 'Ëen nijlpaard is één van de gevaarlijkste dieren die op aarde rondloopt. Daar moet u echt
voor oppassen.' 'O', zegt de farao. 'Goed dat u het zegt.' 'Dan lopen we maar door. De farao vervolgt zijn weg en

slaat bÍj de palmboom (82) linksaf. Bij een groot beeld van een sfinx (86) blijft hij staan. 'Wat prachtig!' roept de

farao uit. 'En k'rjk eens naar die jongens. Die glijden zo van zijn rug naar beneden. Dat wil ik ook een keer proberen.'

De farao klimt op het beeld en roetsit (85) naar beneden. 'Dat was leukl' roept h'rj uit. 'lk ga nog een keer.'Als hij
uitgegleden is, loopt hij weer terug naar de voorkant van het beeld en vervolgt zijn weg richting de ingang (89) van

de piramide. Daar wordt juist een sarcofaag naar binnen gereden. 'Wat een gek idee dat dit straks de plek zal zijn

waar ik begraven word,' zegt hij tegen zijn l'rjfwacht. Zijn lijfwacht slikt. Hij hoopt maar dat de farao nog lang blijft
leven. Het heeft gehoord, dat de farao de hele hofhouding mee de piramide in wil nemen als hij overleden is" In zijn
land geloven veel mensen dat je na je dood weer verder leeft. De hele hofhouding wordt dus gedood ën mee

begraven om in de piramide verder voor de farao te kunnen zorgen. En daar hoort hij ook bij. Slik.

De farao is inmiddels de piramide ingelopen (83). 'Dat ziet er allemaal goed uit,' zegt hij goedkeurend. 'Kom, we
gaan naar het dak.' De farao klimt via de trap (90) naar het dak. Hij loopt over een plank naar de achterkant (81)van

de piramide. Zijn lijfwacht blijft dicht achter hem lopen. Hij wÍl niet dat de farao een misstap maakt en naar beneden
valt, want dat betekënt dat voor beide hun laatste uurtje is geslagen. De farao gaat via de rechterz'rjde van de
piramide naar beneden. Dan ziet hij een werknemer in een hangmat {87} liggen.'Hél' roept hij luid. 'Ga als de wíede
weerga weer aan het werk! Slapen doe je maar in je eigen tijd.' De man klimt vlug uit zijn hangmat en gaat weer aan

het werk. De farao springt van de laatste trede van de piramide. Daar stapt hij op een kameel {84}, 'Vort!' roept hij.

De kameel loopt via de achterzijde {92} van de piramide naar het schip. 'De mannen zijn goed aan het werk' zegt de

farao tevreden tegen zijn lijfwacht. 'Mijn graf ziet er goed uit. Hier wil ik na mijn dood graag verder leven. lk kan

bijna niet wachten tot het zover is.' De lijfiuacht slikt. Hij hoopt maar dat de goden niet hebhen gehoord wat de farao
zojuist heeft gezegd. Hij wil nog lang met zijn vrouw en kinderen in zijn huisje in zijn huisje in Egypte blijven wonen.
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Opdracht 5: Je hebt bij opdracht l verschillende witte dingen moeten proeven. Maar de farao is ook voorzichtig
geworden met zijn drankjes. Proef de verschillende drankjes en schrijf op wat voor drankjes dit volgens jullie zijn.

drankje L:

drankje 2:

drankje 3:

drankje 4:

drankje 5:

drankje 6:

drankje 7:

drankje 8:

Schrijf op:

drankje 8: de víerde letter

drankje 2: de vierde letter

drankje 5 ; de eerste letter

drankje l- : de tweede letter

drankje 6: de vijfde letter

drankje 3: de tweede letter

drankje 7: de zesde letter

drankje 6: de derde letter

drankje 4: de zesde letter
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BBSSREOLAJC
AEHCBAKKERK
N K L H A B F E Z O J

GEVERDRIEïï
WRKNEUKOïUP
RUOK IMUOEOS
EZOEDMAHRRP
IFARAOJKCES
STOAVFAALSN
HONGERSNOOD
MSINEGNAVEG

CIpdracht 6: Woordzoeker Jozef

BAKKER

BANG

BEKËR

BROERS

DROOM

FARAO

GEVANGENIS

HONGËRSNCOD

JALOERS

JAS

JOZEF

KAMEEL

KOE

KOREN

MAAN

POïIFAR

PUT

RËIS

SCHENKER

SCHUUR

SLAAF

VERDRIËT

VROUW

ZONI

De overgebleven letters vormen een woord. Zoek dit voorwerp in deze ruimte voor de laatste opdracht!

mmmrumGmGm

Opdracht 7: Vul de volgende letters in om te zien hoe jullie uit de gevangenis kunnen komen.

ruru ru[JMGruHU
ruru ruil ruru ruHruruU
rururuil ruUru ruru
UruHruruMMruG



ANTWOORDENBLAD

Antwoord l.: mummie.

suiker (1), zout (2), gestompte muisjes (3), meel (4), melkpoeder (5), pepermunt (6)

Antwoord 2:Zoektien stukken van een legpuzzel. De stukken liggen verspreid in de ruimte.

Antwoord 3: sarcofaag

Antwoord 4: plastic beker

melk (1), karnemelk (2), sinoosoppelsop (i), appelsop (4), druivenop (5), water (6), ijsthee (7).

siroop (8)

Antwoord 5: onder iets

Antwoord 6: schatkist

Antwoord 7: De bewaker is om te kopen. Geef hem de schatkist.



BIJLAGE 1



BIJLAGE 2

Wat staat

voorka nt

er op de

van deze

puzzel

Schrijf dit

afgebeeld?

woord op

als

bij opdracht

antwoord

3. Ga daarna

op zoek naar

waar dit

een plaat

voorwerp

staat

en maak de

afgebeeld

opd racht.


