
 REGLER 

 Krypteret er lige så nemt, som det ser ud. En spiller skal dekryptere 
 så mange kort som muligt, før timeglasset løber ud, ved at finde ud 
 af, hvad den krypterede sætning på kortet egentlig betyder. 

 Spill  én og én  , eller del jer op i  to eller flere  hold  . Hvis man løser et 
 kort, gemmer du det som dit kort.  Konkurrerer  om at blive den første 
 person, eller gruppe, til at få så mange kort som i bliver enige om før 
 start. Eksempelvis kan i bestemme at vinderen er den/de som  først får 
 20 kort. 

 Inden start præsenterer du kortene. Læg dem enten i  3 bunker  alt efter 
 hvilken farve der er på kortet,  eller bland dem sammen  , så det er 
 tilfældigt, hvilken kategori der spilles i. 

 For at starte spillet bestemmer du, hvem der skal starte som  udfordrer  . 
 Dette afgøres enten med en venskabskamp,   eller du kan afgøre med 
 den klassiske sten-papir-saks. Når udfordreren er klar,  vender du 
 timeglasset  . 

 En spiller fra det andet hold  holder så et kort op  , så udfordreren kun 
 ser de krypterede ord. Det er Ikke lovligt at hjælpe udfordreren! Spillet er 
 sjovt  , når du kender den sande betydning, så  vi anbefaler, at resten af 
   rummet har en chance for at se kortet,  når det spilles. 

 Når tiden løber ud, vil udfordreren  beholde  de kort, der blev løst. Så er 
 det en fra det  andet holds tur  til at være udfordreren. Spil, indtil et af 
 holdene har samlet det antal kort, du har aftalt inden start. 

 Hvis en spiller sidder fast på et kort, kan du bede om et  hint og/eller en 
 beskrivelse  . Husk at spillet er timet, så du skal være  hurtig  her! Hvis du 
 ikke forstår et kort, kan det være en  god idé at anmelde pas  for at få et 
 nyt kort. 



 Et tip er at  sige ordene på kortet hurtigt  , så du  nemmere  hører den 
 skjulte betydning. Så er du klar til at spille  Krypteret  ! Så hvad venter du 
 på, spil nu! 

 DRIK MED KRYPTERET 
 Hvordan gør man Krypteret  endnu sjovere  ? Du gættede det, alkohol! 
 Det bliver endnu sværere at gætte ordet, når din ven begynder at  kludre 
 i ordene  . Her er et par måder, du kan  inkludere drinks  i Krypteret. 

 DIG ELLER MIG 
 "Dig eller mig!" hvis der uddeles  3 slurke pr. kort  , lykkes én person at 
 dekryptere. Hvis spilleren  melder pas eller tiden løber ud  på et kort, 
 skal deltageren  selv drikke 3 slurke  . Ellers fungerer denne tilstand som 
 normalt Krypteret. 

 DUEL 
 Krypteret kan spilles som en duel, hvor  en fra hvert hold dyster mod 
 hinanden  . En neutral spiller holder et kort op, som de  to gladiatorer  fra 
 hvert hold konkurrerer om at klare først. Den, der taber duellen, skal 
 drikke  5 slurke. 

 FRI VIDERE 
 I dette spil variant er der ingen hold, det er  hver deltager for sig selv  . 
 På din tur skal en af   jer være neutral for at holde et kort. Resten af 
   spillerne konkurrerer om at være  den første til at dekryptere kortet  . 
 Hvis det lykkes dig at slå resten af   gruppen, kan du dele  5 slurke ud til 
 en deltager efter eget valg.  Vinderen er den, der holder det næste kort. 

 OVERLEVELSE 
 Den her er lidt  kompliceret  , så bær over med mig! Survival starter som 
 Fri videre med alle, der konkurrerer mod alle. Forskellen er, at her spiller 
 man  i forskellige runder,  hvor en af   deltagerne  bliver elimineret hver 
 runde.  Vinderen er den, der står tilbage. 

 Eksempel:  Hvis I er 5 spillere, vil  runde 1  involvere i alt 4 kort. Når du 
 har dekrypteret et kort i denne runde, går du videre til næste runde. 
 Taberen i runde 1 er derfor den, der  ikke har dekrypteret  et kort, efter 



 at alle 4 kort er blevet spillet. 4 deltagere går videre til runde 2, hvor der 
 spilles 3 kort osv. Til sidst er der  én vinder.  For hvert kort, du 
 administrerer, kan du give  3 slurke  . 

 TEAMWORK MAKES THE DREAMWORK 
 Her deler man sig i  to hold  . Når et kort er trukket, vil  hele holdet  have 
 mulighed for at gætte. Ellers skal du spille som normalt og prøve at få 
 flest kort inden for 1 minut. Holdet fordeler  antallet af slurke  til det andet 
 hold efter  hvor mange kort holdet klarede.  Så er det det andet holds 
 tur. Spil første mand til  20 kort  , eller indtil nogen er  plørefulde. 


