
LA BIBLIOTECA RECOMANA:

“365 ENIGMAS Y JUEGOS DE LÓGICA: PON A PRUEBA
TUS NEURONAS”

365 enigmas y juegos de lógica : [pon a prueba tus neuronas]
[Llibres] / Miquel Capó. 6ª ed., 6ª reimp. [Barcelona] :
Montena, 2019. 224 p. : il. ; 21 cm. Altre tít.:  Trescientos
sesenta y cinco enigmas y juegos de lógica. Subtít. pres de la cob.
978-84-8441-226-7

T'agraden  els  desafiaments?  Eres  el  rei  dels  enigmes?  Obri
aquest llibre i prepara't per a esprémer el teu cervell amb 365
divertits  i  estimulants jocs  d'enginy.  De la  mà del  matemàtic
Miquel Capó, descobriràs les millors endevinalles, paradoxes,
il·lusions òptiques i problemes matemàtics.

L'entreteniment està assegurat! 

Hi ha multitud de jocs per a passar una estona divertida durant el període de confinament. I si a més
cal posar en funcionament la ment i l'enginy resulta molt més motivador. Un d'ells és aquest llibre
d'enigmes, jocs i problemes matemàtics. Un altre igualment divertit, estimulant i ple d'enigmes de
lògica i matemàtiques, jocs i misteris que resoldre, al que, ara, podem accedir fàcilment des de casa,
són els escape rooms virtuals gratuïts que estan sorgint durant aquestes setmanes en la xarxa. Tan
sols es necessita un ordinador o mòbil per a seguir les instruccions i aconseguir l'objectiu final. Per
això, a continuació, vos deixem un llistat de escape rooms científics online gratuïts que, des de la
biblioteca del CEFIRE CTEM, hem recopilat perquè vos escapeu a casa amb les vostres neurones i
imaginació. S'atrevireu? Només has de fer “click” en el nom del escape room i a jugar! 
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ESCAPE ROOMS   CIENTÍFICS ONLINE GRATUÏTS:  

CIÈNCIA (VIRUS I COVID-19):

• El robatori de l  '  antivirus: la lluita contra el Covid-19   [en català]:
Desembre 2019. A la província xinesa de Wuhan es donen els primers casos. En poc temps
el virus s'estén amb rapidesa. Un mes més tard es donaven els primers casos a Itàlia, i d'allà
el virus viatja per tota Europa, sent Espanya un dels focus més importants. Gener 2020. Un
equip d'investigadors catalans estan a punt de viatjar cap a la Xina amb un medicament
experimental quan l'equip i el medicament desapareixen misteriosament. Tot apunta que han
estat raptats per l'organització VIRUSKAN. L'OMS (Organització Mundial per la Salut) t'ha
vingut a buscar per la teua reputació d'investigador. Et demanen que trobes l'equip i la cura
tan prompte com siga possible. No et pots negar. Però... per on començar???

• El antivirus:  

T'entreguem el joc de l'Antivirus de forma gratuïta durant aquesta etapa de confinament. Els
jocs  d'EscapeGo estan  a  cavall  entre  els  contes  i  els  escape room,  amb una pinzellada
emocional i un pessic d'humor: un espai per a créixer, jugant, sentint i treballant en equip.
Volem  fer  alquímia,  com  el  Doctor  Eureka,  i  despertar-te  un somriure  i  el  sabor  de
l'esperança i la il·lusió, a pesar de tot. Açò ens ha paregut més important que dotar al joc de
major sofisticació tècnica, la qual cosa reservem per als que ja estem preparant. Només dir-
te que: “El antivirus” està dissenyat per a jugar en família amb xiquets/es de a partir 7-8
anys o grups de xiquets/es a partir de 12. I per què no? S'accepten adults.

• El suero del profesor Javinski:  

El “suero del professor Javinski” és un joc de tipus escape room virtual per a tota la família
en què, des dels vostres laboratoris, haureu de salvar Nordveria d'un estrany virus que està
afectant tots els ciutadans. La comunitat científica al seu conjunt està treballant sense parar
per  a  trobar  una  solució  a  aquesta  malaltia  i  ací  és  quan el  jugador  entra  en  acció:  ha
d'encarnar a un jove científic que encara sense haver finalitzat els seus estudis es posa a les
ordres  del  professor  Javinski,  tota  una  eminència  en  aquest  camp.  Per  a  ajudar  en  la
investigació, manté videoconferències tots els dies amb el professor, però un dia Javinski
falta a la cita i rep un estrany missatge: creu haver trobat el suero que acaba amb el virus,
però el científic ha desaparegut!
Indicat per a jugar en equips de 2 ó 4 jugadors/es.
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https://view.genial.ly/5e6e4b714b44a00fb79384df/game-breakout-troba-lantiviral-pel-covid-19
https://outasateam.wordpress.com/2020/04/02/el-suero-del-profesor-javinski/
https://www.escapegojuegos.com/antivirus-fase-0
https://view.genial.ly/5e6e4b714b44a00fb79384df/game-breakout-troba-lantiviral-pel-covid-19
https://view.genial.ly/5e6e4b714b44a00fb79384df/game-breakout-troba-lantiviral-pel-covid-19


• T  he COVID19´S battle:  
Aquest escape room està dirigit a estudiants de Primària i ha sigut creat per un grup de
docents de diferents col·legis de Madrid. En ell es planteja la necessitat de lluitar contra el
virus a través d'una sèrie d'activitats gamificades i relacionades amb continguts de distintes
matèries educatives. Està estructurat per nivells i els estudiants poden jugar tots els dies fins
que aconseguisquen completar la missió.

• C  OVID-19:  
Un escape room educatiu virtual amb continguts bàsics de matemàtiques i de llengua per a
alumnat de 1er, 2on i 3er d'E.S.O. del programa d'èxit educatiu REMA. 
En aquest  escape,  davant  de la situació crítica del  país  pel  COVID-19, et  manen a una
missió  molt  important.  Un  grup  de  científics  va  trobar  una  possible  vacuna,  però
lamentablement no van poder comptar-ho ni portar-la al Ministeri de Sanitat. Has de trobar-
la i fer-la arribar a les mans adequades. 

• Cuarentena:  
Programa “Libertad”:  consisteix  a  fer  un  test  d'intel·ligència  general  de  17  enigmes  de
lògica, matemàtica, pensament lateral, etc. La persona que aconseguisca completar amb èxit
aquesta prova aconseguirà ser lliure i eixir les vegades que vullga de la seua casa durant el
període de quarantena. El programa ja està preparat. L'oportunitat és una sola. La llibertat
està en joc. Sereu capaços de guanyar? 

• Alerta vírica – Parte I:  
Tot  va  començar  fa  uns  mesos,  quan  en  les  notícies  van  anunciar  el  primer  cas  de
misteriavirus. En eixe moment ningú s'esperava el que anava a pasar... Ara vos necessitem,
sou el millor equip que hem tingut mai i la situació ho requereix. Esteu preparats/des per a
començar?  

• Confinamiento   Es  cape Room  :  
El Covid-19 s'està estenent per tot el planeta i parar l'avanç de la pandèmia també depén de
tu com a personal sanitari que eres.  El camí està ple d'obstacles i hauràs de sortejar-los
perquè aconseguim eixir d'aquesta situació el més prompte possible. Aconseguiràs resoldre-
ho?  

• Coronavirus:   

Any  2021.  El  virus  COVID-19,  popularment  conegut  com  Coronavirus,  va  arrasar
feroçment amb tots els països del planeta Terra. Tots menys un. La gran República Popular
Xina va ser capaç de contindre el Coronavirus amb gran èxit sense veure delmada la seua
població.  Ara,  el  Xina  Dream  atreia  als  pocs  supervivents  de  la  resta  de  països,  amb
l'objectiu de continuar amb les seues vides en un territori salubre. Pepe és un dels espanyols
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https://escaperoomonline.net/coronavirus/
https://sites.google.com/view/confinamiento-scape-room/p%C3%A1gina-principal
https://sites.google.com/view/confinamiento-scape-room/p%C3%A1gina-principal
https://sites.google.com/view/confinamiento-scape-room/p%C3%A1gina-principal
https://sites.google.com/view/confinamiento-scape-room/p%C3%A1gina-principal
https://dedaloescaperooms.com/escaperoomencasa
https://out23.com/cuarentena/
https://view.genial.ly/5e85297e59ee3c0df4f20515/interactive-image-escape-room-covid-19
https://view.genial.ly/5e85297e59ee3c0df4f20515/interactive-image-escape-room-covid-19
https://marcosgonzalez2.wixsite.com/teletrabajo
https://marcosgonzalez2.wixsite.com/teletrabajo


que es disposen a emigrar a Xina. Als últims mesos, ha estat comprant material  sobrant
d'hospitals i fàbriques, amb una idea en ment: convertir-se en un entrepreneur a Xina. Al seu
LinkedIn ja s'ha actualitzat el perfil a “CEO & Head of Sales Department”. A la vida real, el
seu objectiu és obrir un basar, un basar espanyol en aquest cas. Al seu cap ja pul·lulen grans
noms, com Tot a Chen. 
Escape room indicat a partir de 14 anys. 

• La cura del virus:  

Cada jugador es converteix en un investigador d'un laboratori diferent cadascun, un situat a
Xina i un altre a Espanya. Aquestos dos investigadors estan buscant “la cura del virus”. Els
dos investigadors han avançat molt en les seues investigacions i ara tan sols queda que es
posen en contacte per a compartir els seus troballes. A aquest  escape room virtual poden
jugar dues persones i es necessiten dos dispositius, ja siga ordinador, telèfon mòbil o tablet. 

• La cura del virus 2:  
Aquesta és la segona part del escape room “La cura del virus” i té com a objectiu trobar una
solució a la pandèmia. En aquest cas, els participants es continuen posant  a la pell de dos
investigadors i el mode de joc no canvia (dos jugadors o dos equips) encara que s'han afegit
novetats respecte a la primera part: un cronòmetre que indica en tot moment el temps o el
poder triar la dificultat a l'hora de jugar (mitja o difícil) . Estàs preparat/da?

• Coronavirus,   el   Escape Room  :  

La  població  està  tancada  en  les  seues  cases  a  causa  d'un  virus  que  es  transmet  molt
ràpidament. Acabeu de mudar-vos a una nova casa i heu decidit ajudar muntant un laboratori
improvisat a la cuina, però... vos falten els materials necessaris per a treballar a la vacuna
contra el Coronavirus! Per sort, Lara, l'antiga ama de la casa era biòloga, i potser entre els
objectes antics trobeu el que busqueu. Per a aconseguir-los, necessitareu treballar en equip i
posar a prova el vostre enginy. 
Escape room per a jugar en família i que participen els/les més menuts/des. Indicat a partir
de 8 anys i amb coneixements d'anglés.

• Laboratorios Illa:   
Als Laboratoris ILLA acaba de botar l'alarma d'aïllament manual procedent de la cambra de
manipulació de virus del despatx de la doctora Llac. La propagació ha sigut continguda,
però hi ha quelcom rar en tot açò. És el vostre torn per a investigar-ho! 
Escape room indicat a partir de 12 anys. 
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https://lumipakele.com/laboratorios-illa/
https://view.genial.ly/5e6f846a80c12e0fd17b3bc8
https://view.genial.ly/5e6f846a80c12e0fd17b3bc8
https://view.genial.ly/5e6f846a80c12e0fd17b3bc8
https://view.genial.ly/5e6f846a80c12e0fd17b3bc8
https://www.cazadoresdeescapes.es/la-cura-del-virus-juego-2
https://www.cazadoresdeescapes.es/lacuradelvirus/


• Pandemia:  
Ha passat més d'un any des que el virus que va començar sent “una grip”, va acabar amb el
90% de  la  població  mundial.  Hi  han  hagut  alguns  canvis  en  la  societat:  S'ha  prohibit
qualsevol contacte físic entre humans i s'ha restringit per complet la lliure circulació. Estàs
disposat/da a ajudar a la supervivència de la raça humana... Avant! 

• La maldición de los años 20:  
Ens traslladem a l'any 1920, època en què Espanya es trobava en situació crítica, a causa de
la pesta pneumònica, la qual va deixar milers de morts en tot el país. Federico de Lleó als
seus  últims  anys  de  vida,  es  va  bolcar  en  cos  i  ànima en  la  creació  de  la  vacuna que
derrotaria a la possible pandèmia de l'any 2020. Seràs capaç de trobar la vacuna que va
deixar Federico de Lleó guardada per a acabar amb aquesta pandèmia?

• Operación Pandemia:  
El President vos encarregarà una missió de la qual depén el futur de tota la nació, un virus
s'ha deslligat a Xina i hem de preparar-nos per al pitjor. Després de la declaració del virus
com a pandèmia, tots els països estan treballant per a trobar una vacuna. Per la informació
que tenim, el nostre país esta molt prop de descobrir-la, però... Quelcom no va bé, ajuda a
portar la fórmula de la vacuna de regrés. No caigues en la trampa de descartar qualsevol
informació extra, no saps si en el futur la necessitaràs. 

• SARS 2003:  

En plena quarantena pel COVID-19, lluitant per la supervivència i la volta a la llibertat, et
dónes compte que la clau per a superar aquesta pandèmia residix a aprendre del passat. Per
això, recorreràs a visitar les pandèmies històriques per les que ha passat la humanitat: el
SARS de 2003, la pesta negra, el còlera.... En cada aventura escapista, hauràs de viatjar a
cada  un  d'aquestos  moments  històrics  per  a  demanar  la  informació  necessària  amb què
tornar a 2020 i posar fi al Coronavirus. Cada 10 dies, el teu equip et permetrà viatjar en el
temps a una època diferent, en la que hauràs de resoldre els enigmes que et dirigiran a la
informació que necessites. 

• La Peste (1347):   
En aquesta nova edició viatgem a l'any 1347, l'any que, entre altres coses, la pesta negra va
entrar a Europa i va acabar matant al 70% de la població. Concretament viatgem a Sicília,
per  mitjà  de  les  teues  habilitats  i  resolvent  els  enigmes  que  et  vas  trobant,  hauràs  de
recopilar  la  suficient  informació  d'aquesta  pandèmia  mundial.  Vigila  bé!  Hauràs  d'anar
esquivant als que ja estan infectats, ja suficient tenim en 2020 amb el Covid-19 com perquè
portes la pesta de volta. Acceptes el repte o no et vols arriscar? 
Escape room indicat a partir de 15 anys. 
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https://www.quarantinescape.es/la-peste-1347/
https://www.quarantinescape.es/sars-2003/
https://runtoescape.com/operacion-pandemia-escape-room/
https://www.scaperoom2-0.com/la-maldicion/
https://pandemia.escaperoomentucasa.com/


• Estado de alarma:   
En mitat del confinament, i afligit per la febra, Iago aconseguirà obrir un fosc secret familiar
que  li  portarà  a  una  llarga  aventura  pels  subsòls  d'Alacant.  Més  que  un  joc,  “Estado
d'alarma” és un Escape Book, perquè consta ja de més de 35 capítols i cada dia es publica un
nou... almenys mentre dure el confinament.  

• El elixir del vago:  
Tot el món està obnubilat amb la recerca de la cura del coronavirus i ací estàs tu, aprofitant
aquesta tessitura per a buscar un dels majors èxits de la ciència moderna, l'elixir per a trobar
les ganes de fer esport. Encara que, els/les més optimistes diuen que serveix per a posar-te
en forma des de casa sense moure't del sofà.

• La prueba:  
La tenim! Sí, heu escoltat bé. Per fi hem descobert la tan anhelada vacuna. Ara tenim por
que algú intente fer negoci amb ella i no arribe a tota la població. Per això, posarem a prova
a tots els grups que esteu interessats i li la donarem només a l'equip que s'ho guanye.

• El antídoto:  
Una vegada més toca resoldre una sèrie d'endevinalles i puzles per a trobar la cura d'un virus
que té la població confinada a casa des de fa més d'un any. El punt de partida serà la teua
pròpia casa, després de la troballa, per part de la policia, del cos del teu veí sense vida. 

• Pandemic:  
Any 2020, un virus desconegut envaïx el planeta, milions de persones confinades a les seues
cases, hospitals col·lapsats, personal sanitari desbordat... Els infectats es compten per milers.
Els experts necessiten la vostra ajuda per a trobar els anticossos neutralitzants i elaborar una
vacuna que salve al món. Vosaltres sou l'esperança.

• La traición de Kirimov:  
Tres científics treballen en un projecte de nanotecnologia basat en reduir el temps necessari
per a la regeneració de ferides al cos humà. Un d'ells tractarà de vendre-li el projecte a un
militar per a ús bèl·lic. Heu d'impedir-ho i aconseguir que el projecte s'utilitze com cal, en el
sector sanitari. 
Aquest escape room té tant mode cooperatiu com opció per a jugar tu a soles. 
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https://www.escapistas.club/escape-room/la-traicion-de-kirimov
https://neostreetgames.com/index.php?p=yincanas&gestion=verYincana&yincanaId=8
https://homeplayescape.com/games/el-antidoto
http://escaperoombunker.com/
http://recuperatefisioypilates.com/el-elixir/
https://www.thexdooralicante.com/es/estado-de-alarma/


ASTRONOMIA:

• Escapa de la Tierra:  
Pareix que ha arribat  l'avís  de que hi  ha tres  meteorits  a punt  d'estampar-se a  la  Terra,
deixant-la totalment destruïda i inhabitable. Com no podem consentir-ho haurem de buscar
la  manera d'evitar-ho.  Hui,  11 de maig de 2070, ens embarquem en una aventura per a
esbrinar què li passa a la Terra. Ens hem assabentat que el científic J. E. Radcliffe va fer una
investigació sobre tres meteorits que estaven a punt d'estavellar-se just el mes que ve. Per
això, t'endinsaràs en les seues investigacions per a saber que està passant i com els pots
frenar. Estàs preparat/da per a l'aventura? 

• Outer Space:  
Aquest  escape room  és  molt  diferent  a  l'habitual.  Una sala  de  escape  virtual  en l'espai
exterior t'està esperant...  on ningú pot sentir-te. Estàs llest/a? Una estació espacial buida.
Només un ocupant per a recórrer-la. Cap rastre de violència. Ni tampoc de vida.

• El viaje del astronauta:   
Fem una crida a tots els xiquets i xiquetes del món per a convertir-se en astronautes i partir a
un viatge espacial dins del seu llar-univers. Es convertiran en herois i heroïnes que exploren
racons llunyans de l'espai.  Sempre poden tornar  a casa,  guiats/des  per una estrela,  però
aquesta vegada els seus punts de referència han desaparegut i han perdut el rumb... 
Escape room per a xiquets/es de 6 a 10 anys.

• El viaje de Elsa:   
Temps difícils es viuen a la Terra. Covid-19, un virus molt contagiós està expandint-se per
tot el planeta i els seus habitants estan molt preocupats, ja que molts estan emmalaltint. Per
sort, l'estrela Elsa ha vingut per a reclutar a un grup de valents xiquets i xiquetes per a viatjar
pel  Sistema  Solar  i  trobar  els  ingredients  amb  què  fabricar  la  preada  vacuna.  Voleu
acompanyar a Elsa en aquest apassionant viatge? 

TIC:

• Navegando por el Internet:  
Un arxiu encriptat pot contindre la forma d'accedir a la NASA. Complir aquesta missió no
serà tasca fàcil, ja que les claus es troben en qualsevol part de l'Internet. Així que, prepara
les  teues  habilitats  de  hacker i  a desxifrar-ho!!!!  El teu deure serà desencriptar  l'arxiu i
trobar què amaga. Però recorda: «l'únic temps és la teua ment». 
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https://out23.com/navegando-por-el-internet/
https://carlosmgomez.wixsite.com/viajedelsa
https://www.escaperoomencasa.es/juegos
http://nochedemisterio.com.ar/OuterSpace/
http://www.escaperoomlunar.com/tierra-escape/escape-tierra.html


• Hack Forward:   
Interpretaràs a un expert  de la seguretat  que investigarà una sèrie d'atacs informàtics en
empreses de tot el món. Estàs llest/a per a resoldre l'enigma i descobrir qui està darrere de
tot açò?

• La oficina:  
Els comptes d'una empresa d'enginyeria civil són hackeades. Al matí següent, la secretària,
aliena a tot allò que havia passat, entra a l'oficina i, immediatament, sap que necessita  de
l'ajuda d'agents com vosaltres que investiguen i donen resposta a tantes preguntes sense
resoldre.

• La extorsión del hacker:  
Un escape room de dificultat alta (té fins a un tutorial) on han hackejat el teu telèfon mòbil i
els  dels  teus  amics,  amenaçant  de  comptar  tots  els  vostres  draps  bruts  a  Internet  si  no
resolveu les proves que se vos plantegen. L'objectiu? Primer,  accedir  als  arxius  robats i
esborrar-los. Segon, descobrir la identitat del hacker. 

ALTRES:

➔CIÈNCIA FICCIÓ:  

• Alien   Escape:  
En un món sobrepoblat que viu per damunt de les seues possibilitats, poc podíem pensar que
la nostra major amenaça estava a punt d'arribar procedent d'una altra galàxia. Ningú sap com
va succeir, però ni els científics més prestigiosos van ser capaços de predir la seua arribada. 

• Misión estelar:  
Pertanyeu a la flota estel·lar del planeta Terra. Durant aquestos anys vostra missió ha sigut
explorar i aconseguir aliances amb els centenars de planetes on s'ha trobat vida. Any 2340,
encara  no  ho sabeu però  sou l'única  esperança  per  a  guanyar  la  guerra:  la  força  fosca,
liderada pel planeta Delta, vol acabar amb la humanitat. L'univers vos necessita! 

• Misión Éxodo:  
Després  d'un  gran  conflicte  a  l'any  2066  es  va  fer  ús  d'armes  nuclears,  provocant  la
destrucció quasi per complet de la Terra, no tant pel caos, sinó per la radiació provocada per
aquestes armes. Els pocs supervivents es van veure obligats a abandonar la Terra. Ara toca
tornar per a intentar que ressorgisca la raça humana. 
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https://homescaperoom.wixsite.com/laoficina
https://www.escapistas.club/escape-room/mision-exodo
https://www.gatesescaperoom.com/
http://www.escaperoomalien.com/
http://www.escaperoomalien.com/
https://www.escapistas.club/escape-room/la-extorsion-del-hacker
https://www.keyenigma.com/es#1%23hackforward


• Misión Génesis:  
Per a poder entendre la situació en què esteu ficats/des, hauríeu d'haver realitzat la “Misión
Éxodo” anteriorment. 

Aconseguiu  eixir  de  l'estació  espacial  amb  direcció  a  la  Terra.  La  vostra  missió  és
comprovar si torna a ser habitable després de la massiva exposició a radiació la qual es va
sotmetre el planeta. Una vegada xoqueu amb l'atmosfera, la nau comença a tindre problemes
i vos veieu obligats/des a desprendre-vos d'una part de la nau per a alleugerir pes, per a així,
evitar el desastre.

• A.  I. TAKEOVER:   
Corre l'any 2169. La teua nau ha viatjat amb èxit al futur i et trobes una nova era on els
humans conviuen amb els robots. La humanitat es troba més unida que mai. No obstant això,
la por augmenta a mesura que el perill d'extinció cada vegada és més real. Bona sort! 

• Hora 26:  
El  Doctor  Arribia  va  arribar  procedent  del  futur  per  a  transmetre'ns  un  coneixement
necessari per al desenvolupament d'una tecnologia puntera. Però la seua màquina del temps
s'ha desconfigurat i no pot tornar a la seua època. Ara es troba confinat en la nostra època i
necessita la vostra ajuda per a tornar a configurar-la i així poder tornar. Esteu preparats per a
ajudar-lo?

• Código alienígena:  

El teu iaio, músic de professió, astrònom aficionat i fanàtic de tots els temes extraterrestres
acaba de morir i t'ha enviat una carta personal en la qual t'explica que et deixa un joc com a
herència i amb això un viatge ple de reptes, codis i enigmes. T'introduiràs en una història
plena d'aventures, còdexs, secrets, extraterrestres i música. 
Escape room indicat a partir de 12 anys. 

• L  ektex:  

Lektex és un extraterrestre que visita la Terra per a recuperar la seua nau espacial que va
deixar mal aparcada durant el seu avalotat últim viatge. Per a això, necessitarà l'ajuda dels
humans  davant  del  desconcert  provocat  per  la  crisi  del  coronavirus.  Per  a  resoldre  els
enigmes i recuperar la nau espacial serà necessari passejar-se per perfils d'Instagram dels sis
impulsors de la iniciativa fins a aconseguir les coordenades i poder geolocalitzar la nau de
Lektex. 
Escape room indicat a partir de 12 anys. 
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#JoEmQuedeACasa
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https://www.escapistas.club/escape-room/colega-donde-esta-mi-nave
https://www.escapistas.club/escape-room/colega-donde-esta-mi-nave
https://www.sionoescaperoom.es/codigo-alienigena
https://roomescapempresas.es/hora26/
https://aitakeover.wixsite.com/escaperoom
https://aitakeover.wixsite.com/escaperoom
https://www.escapistas.club/escape-room/mision-genesis

