Karty Zagłady
Taka tam Apokalipsa
„Szare jak Twoje życie, śmieszne jak Twoje ambicje”

Jak grać?
1. Oddziel karty zbliżone do czarnych od białych. Uwierz, że to nie jest rasistowskie.
2. Dobrze przetasuj wszystkie czarne karty. Wybierz z nich losowo X=n*5 (gdzie X to ilość kart a
n to liczba graczy) kart i ułóż je na stosie na środku stołu. Pamiętaj, że porządna gra zaczyna
się od 4 graczy, ale lepiej nie dobieraj ich spośród nieletnich.
3. Dobrze wymieszaj białe karty. Daj każdemu z graczy po 12 z nich. Niech trzymają je w
tajemnicy. W ogóle cały stosik białych kart też możesz trzymać koszulkami do góry, a co?!
4. Pierwszy gracz ciągnie czarną kartę z góry stosu i odczytuje zawartą na nim sentencję „z
brakiem”. Reszta graczy próbuje wybrać z ręki najlepiej uzupełniające ją karty (ilość zależna
od treści). Karty układają w tajemnicy przed odczytującym zdanie, po czym ten odczytuje je w
losowej kolejności i wybiera najzabawniejsze. Zwycięzca otrzymuje czarną kartę jako punkty.
Jako następny czarną kartę ciągnie gracz po lewej.
Podpowiedzi:
1. Po podsumowaniu odpowiedzi zawsze dociągnij do ręki tyle białych kart, by ich łączna ilość
wynosiła 12.
2. Jeśli pytania zawierają więcej niż 1 odpowiedź, nie mieszaj kart różnych graczy. Niech
oceniający zamknie oczy. Kolejność odpowiedzi ma wtedy znaczenie, ustalcie więc że karty z
góry odczytywane są jako pierwsze.
Kto wygrywa?
Militarnie: Amerykanie, moralnie: 300 Spartan, oficjalnie: gracz który zbierze najwięcej czarnych
kart na zakończenie ich talii. Jeśli chcesz dodać emocji ustal przed grą, że wartość punktowa kart
jest równa ilości wymaganych odpowiedzi na nią (może wymagać liczenia z ruszaniem ustami).
Miłej zabawy Źli Ludzie!

Uwaga! Gra nie próbuje powielać stereotypów czy promować patologii, a to co robią gracze w trakcie
jej używania, to już ich problem i odpowiedzialność.
Białych kart można używać jako haseł do Kalamburów, ale uważamy że to raczej dziwne.

