


Kártyákkal az Emberiség Ellen Szabályok
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A játékkezdéshez minden játékos húz 10 Fehér Kártyát.

Egy véletlenszerûen választott játékos lesz az elsõ kör-
ben a Kártyacár, akinek húznia kell egy 
Fekete Kártyát. A Kártyacár felolvassa a kérdést vagy 
feladványt, ami a Fekete Kártyán van, jó hangosan. 
Mindenki figyel. 

A többi játékos megválaszolja a kérdést vagy feladványt 
egy Fehér Kártyával, amit diszkréten odacsúsztat a 
Cárnak. A Cár összekeveri a kapott Fehér Kártyákat és 
felolvassa azokat a többieknek. 
Érdemes újraolvasni a Fekete Kártyán található kérdést 
vagy feladványt is. 
A Kártyacár kiválasztja a kedvencét, és az, aki a 
gyõztes kártyát adta, megtarthatja a Fekete Kártyát, ami 
egy Faszagyerek Pontot ér. 

A kör végén egy másik játékos veszi át a Cár szerepét 
és minden játékos annyi kártyát húz, hogy 10 kártya 
legyen nála.

VÁLASSZ 2 KÁRTYÁT

Néhány kártya alján az szerepel, hogy válassz két 
kártyát. Az ilyen feladványok megválaszolásához 
minden játékos két kártyát tesz le. 
A Cár ezeket a megfelelõ sorrendben olvassa fel, 
mivel a sorrend nagyon lényeges.

Ha a Cárnak rákollók vannak a keze helyén, 
gémkapoccsal rögzítsétek egymáshoz az összetartozó 
kártyákat.

Kockáztass!

Ha egynél több olyan Fehér Kártyád van, amelyrõl azt 
gondolod, hogy megnyerhetik a kört, akkor egy 
Faszagyerek Pont kockáztatásával két kártyát is be-
játszhatsz. Ha nyersz, megtartod az eredeti és a frissen 
nyert pontodat. 
Ha veszítesz, az kapja a faszagyerek Pontod, aki a kört 
nyerte.

Házszabály

A Kártyákkal az Emberiség Ellen játékot ér remixelni. 
Íme pár tipp ahhoz, hogy hogyan pimpelhetitek fel a 
szabályokat:

Happy Ending: Amikor készen álltok arra, hogy 
befejezzétek a játékot, az utolsó körben a Cár adja 
be a Készíts egy haikut! feladványt. Ez a hivatalos 
záróceremónia, így ezt a kártyát tartogassátok a végére. 
(Megjegyzés: a haikuknak nem kell követniük az 5-7-5 
struktúrát. A lényeg, hogy drámaian legyenek felolvasva.)

Az Univerzum Újraindítása: A játék során bármikor 
a játékosok a Faszagyerek Pontjaikat beválthatják és 
ellenértékként akárhány Fehér Kártyát visszaadhatnak és 
újakat húzhatnak helyettük. De egy pontért csak egyszer.

Rando: Minden körben húzzatok egy random kártyát a 
Fehér Kártyák közül és helyezzétek le az asztalra Rando 
elé. Rando egy képzeletbeli játékos, aki ha megnyeri a 
játékot, akkor mindenki örökké tartó szégyenben távozhat 
a játék végén.

Isten Halott: Játszhattok Cár nélkül is. Minden játékos 
választ egy kedvencet, a gyõztes pedig az a kártya lesz, 
amelyik a legtöbb szavazatot kapta.

Természetes Szelekció: Miután mindenki felovasta 
a saját válaszát, a játékosok egyenként szavazzák ki a 
kártyákat. Az utolsó bent maradt kártya nyeri a kört. 

Komoly Üzlet: Kedvenc kártya választása 
helyett a Kártyacár kihirdeti az elsõ három helyezettet. 
Az elsõ helyezett 3 Faszagyerek Pontot kap, a második 
kettõt, a harmadik pedig egyet. A játék végén a legtöbb 
ponttal rendelkezõ játékost hirdeti ki legviccesebbként 
a Cár, matematikai szempontból legalábbis mindenképp.

Soha: A játékosok bármikor visszadhatják azokat a 
kártyákat, amelyek szövegét nem értik, 
de korlátoltságukat nyilvánosan meg kell vallaniuk és el 
kell viselniük a vonatkozó megaláztatást. 


































