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I n ve n t a r i s

Hoe pak je een object 
en plaats je het in de inventaris ?

Zodra de cursor in een hand verandert, kun je een object aan 
de inventaris toevoegen. Klik op het object en het wordt 
automatisch aan de inventaris toegevoegd.

Hoe krijg je toegang tot de inventaris ?

Klik op de rechter muisknop (CTRL-toets voor MAC-gebruikers) 
om toegang te krijgen tot de inventaris.

Hoe gebruik je de inventaris ?

Zodra je in de inventaris zit, verschijnen alle objecten die je 
er eerder hebt ingestopt. Als je met de cursor langs een object 
schuift, verschijnt het uitvergroot in het midden van het 
venstertje. Klik op het object dat je wilt gebruiken. 
Je keert automatisch terug naar het spel. Als het object groen 
wordt omcirkeld, heb je het juiste gekozen. 
Door te klikken plaats je het object in het spel en kun je verder.

Sommige personen lopen gevaar voor epileptische aanvallen of kunnen het bewustzijn verliezen 
wanneer ze worden blootgesteld aan bepaalde types van knipperende lichten of banale elementen 
uit de dagelijkse omgeving. Zij lopen ook wel risico’s bij het kijken naar bepaalde televisiebeelden of 
bij het spelen van bepaalde computerspellen. Deze verschijnselen kunnen zich zelfs voordoen als de 
desbetreffende persoon geen medische antecendenten heeft of nog nooit een epileptische aanval 
heeft gehad. Als jij of een van je gezinsleden in het verleden symptomen hebben vertoond die met 
epilepsie in verband kunnen worden gebracht (aanvallen of verlies van bewustzijn) naar aanleiding 
van lichtsimulaties, raden wij je aan je huisarts te consulteren voor gebruik van dit computerspel. 
Wij raden de ouders aan om met computerspellen spelende kinderen in het oog te houden. Als jij of 
een van je kinderen een van de volgende symptomen vertonen: duizeligheid, gezichtsstoornissen, 
spiercontractie of knipperende ogen, bewustzijnsverlies, oriëntatieproblemen, onwillekeurige 
bewegingen of stuiptrekkingen, …stop dan onmiddellijk het spel en raadpleeg een arts.

Install PC
• Plaats de Cd-rom in de Cd-rom speler.
• Als de "autorun"-mode is geactiveerd, start het installatieprogramma zodra 
   de Cd-rom in de speler wordt geplaatst. Zoniet, dubbelklik op het pictogram 
   van je Cd-rom speler en dubbelklik vervolgens op " install.exe ".
• Volg de instructies op het scherm.
Uninstall PC
• Klik op het menu " Starten " en selecteer  " Uninstall Dracula " in het menu  
    "Programma’s/Dracula".

Install Mac
• Dubbelklik op het pictogram "install Dracula". Dit programma kopieert de   
    map "Dracula" op je harde schijf.
• Dubbelklik in de map Dracula op het pictogram "Launch Dracula" om het  
    programma te starten.

WAARSCHUWING VOOR EPILEPSIEPATIËNTEN :
Voor jij of je kinderen dit computerspel gebruikt, 

neem je best onderstaande tekst even door. 

Noodzakelijke maatregelen bij het spelen van een computerspel :
• Ga niet te dicht bij het scherm zitten.
• Speel op voldoende afstand van het beeldscherm; zover het verbindingssnoer het toelaat
• Speel computerspellen bij voorkeur op een klein beeldscherm.
• Vermijd het spelen als je moe bent of als je slaap tekort komt.
• Speel in een goed verlichte ruimte.
• Las tijdens het spel om het uur een pauze van 10 tot 15 minuten in.
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 Pictogrammen en toetsen
Spelgereedschap

Neutraal-pictogram :
Geen enkele actie is mogelijk

Pijl-pictogram :
Geeft de richting aan waarin 
je je kunt verplaatsen

Hand-pictogram :
Geeft aan dat je een object 
kunt pakken om het aan 
de inventaris toe te voegen

Terug-pictogram :
Hier klik je op om terug naar 
een vorige positie te gaan

Vastloop-pictogram :
Geeft aan dat je, om verder 
te gaan, een object uit de 
inventaris moet gebruiken

Actie-pictogram :
Zet een automatische actie 
in beweging

Vergrootglas-pictogram :
Maakt het mogelijk om 
op details in te zoomen
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Prins Vlad III werd in 1431 geboren. Hij regeerde over een gebied 
dat overeenkomt met het huidige Roemenië. 
Hij was heer en meester op de grens tussen twee werelden: ene-
rzijds de christelijke met Hongarije, en anderzijds 
de islamitische met Turkije. Vlad III is beter gekend onder 
twee veelzeggende bijnamen: Tepes (de Piekenier) en Dracula. 
De herkomst van deze laatste bijnaam is niet meteen duidelijk. 
Het Latijnse woord «draco» werd «drac» in het Roemeens; wat 
tegelijkertijd  «draak» en «duivel» betekent. De vader van Vlad III, 
Vlad II, droeg zelf de bijnaam Dracul, omdat hij deel uitmaakte 
van de Orde van de Draak («Societas draconistarum») die in 
1408 door keizer Sigismond van Luxemburg werd opgericht. 
Zijn zoon, Draculae of Dracula, zou «De Zoon van de Draak» of 
«De Zoon van de Duivel» betekenen. De bijnaam Dracula 
vertoont eveneens een verbazingwekkende gelijkenis met 
het Oud-Slavische woord «dr’kol’ «; dat «paal» of «puntige paal» 
betekent. Het woord Dracula zou dus een verwijzing kunnen 
zijn naar het Roemeense woord «Tepes» (de Piekenier) 
dat doet denken aan de marteling die de prins zijn slachtoffers 
meestal deed ondergaan. 
De bloedige loopbaan van Dracula en de dubbele betekenis 
van zijn naam hebben bijgedragen tot het ontstaan van zijn 
duivelse legende.

Hoe bereik je het Optiescherm ?

Als je het spel start, kom je automatisch in dit scherm terecht.
Druk op de «Esc»-toets om tijdens het spel naar het Optiescherm 
over te schakelen.

New game

Als je op deze optie klikt, start je een nieuw spel.

Save

Klik op een van de beschikbare plaatsen om het huidige spel 
op te slaan. Door op de naam van het oude spel te klikken kun 
je een opgeslagen spel door een nieuw spel vervangen. 
Klik op «Terug» als je het scherm wilt verlaten zonder een spel 
op te slaan.

Load

Klik op de naam van een spel om dat bepaalde spel te hervatten op 
de plek waar je het de laatste keer hebt verlaten en opgeslagen. 
Klik op «Terug» als je het scherm wilt verlaten zonder een spel te 
laden.

Quit

Klik op deze optie om het spel te stoppen.

De ware Geschiedenis 
Van Dracula

Optiescherm
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Linker muisknop :
Acties van de speler 
(verplaatsing, pakken 
van een object, etc.)

Rechter muisknop
(CTRL-toets voor 
MAC-gebruikers):
Toegang tot de 
inventaris

Escape-toets ("esc"):
Toegang tot het 
optiescherm

Spatiebalk :
Filmgedeelte 
overslaan


