
REGLER

Krypterat är lika enkelt som det ser ut. En spelare måste dekryptera så många kort
som möjligt innan timglaset går ut, genom att komma fram till vad den krypterade
meningen på kortet verkligen betyder.

Spela en efter en, eller dela upp i två eller flera lag. Om en löser ett kort kommer du eller ditt
lag att få det kortet. Tävla om att bli det första laget, eller personen, som får så många kort
som ni kom överens om innan ni började. Ni kan till exempel bestämma vem som vinner
den/de som först får 20 kort.

Innan ni börjar presenterar du korten. Lägg dem antingen i tre högar beroende på vilken färg
det är på kortet, eller blanda ihop dem så det är slumpmässigt vilken kategori som spelas.

För att starta spelet bestämmer ni vem som ska börja som utmanare. Detta avgörs antingen
med en vänskapsmatch, eller ni kan bestämma detta med den klassiska sten-sax-påse. När
utmanaren är redo, du vänder på timglaset.

En spelare från det andra laget kommer då att hålla upp ett kort så att utmanaren ser bara
de krypterade orden. Spelet är roligt när du vet sanningen mening, så vi rekommenderar att
resten av rummet har möjlighet att se kortet när ni spelar. Resterande får inte hjälpa
utmanaren!

När tiden går ut kommer utmanaren att behålla korten som hen löste. Sedan är det en i det
andra lagets tur att vara det utmanare. Spela tills ett av lagen har samlat in antalet kort ni
kom överens om innan start.

Om en spelare har fastnat på ett kort kan den be om en hint och/eller beskrivning. Kom ihåg
att det spelas på tid, så här gäller det att var snabb! Om du inte förstår ett kort kanske du vill
välja att passa det kortet och på så vis få ett nytt kort. Max 3 passningar i rad.

Ett tips är att säga orden på kortet snabbt så att du lättare hör den dolda betydelsen.
Då är du redo att spela Krypterat! Vad väntar du på? Lägg din beställning nu!



DRICK MED KRYPTERAT
Hur gör en Krypterat ännu roligare? Du gissade rätt, alkohol! Det blir ännu svårare att gissa
ordet när vännen du börjar bli slarvig med språket. Här är några sätt du kan inkluderar
drycker i Krypterat.

DU ELLER JAG
I "Du eller jag!" 3 klunkar delas ut per kort en person klarar av avkryptera. Om spelaren
måste säga pass eller tiden går ut i mitten av en kort,måste deltagaren själv dricka 3 klunkar.
Annars fungerar detta alternativ som vanligt Krypterat.

DUELL
Krypterat kan spelas som en duell där en från varje lag tävlar mot varandra. En neutral
spelare håller upp ett kort som de två utmanarna från varje lag tävlar om att lösa först. Den
som förlorade duellen måste dricka 5 klunkar.

FRITT FRAM
I denna spelvariant finns inga lag, det är varje deltagare för sig. Här bör en av er vara
neutral, som håller upp ett kort. Resten av spelarna kämpar för att bli den första att
dekryptera kortet. Om du lyckas slå resten av gänget kan du dela ut 5 klunkar till en valfri
deltagare. Vinnaren är den som håller upp nästa kortet.

ÖVERLEVANDE
Den här är lite komplicerad, så håll utkik! Överlevnad börjar som FRITT FRAM genom att
alla tävlar mot alla. Skillnaden är att här spelas Krypterat i olika omgångar, där en av
deltagarna försvinner efter varje runda. Vinnaren är den som är kvar i slutet.
Exempel: Om ni är 5 spelare kommer omgång 1 att involvera totalt 4 kort. När du har
dekrypterat ett kort är denna omgång en vidare till nästa omgång. Den som åker ut i omgång
1 är alltså den som inte har dekrypterat ett kort efter att alla 4 kort är det spelade. 4
deltagare går vidare till omgång 2, där det spelas 3 kort osv. I slutändan finns det en vinnare
kvar. För varje kort du löser kan du dela ut 3 klunkar.

TEAMWORK MAKES DREAMWORK
Här delar ni upp er i två lag. När ett kort dras får hela laget möjligheten att gissa. Spela
annars som vanligt, om att få flesta kort på 1 min. Teamet delar ut antalet klunkar till det
andra laget efter hur många kort laget hann dekryptera. Därefter är det det andra lagets tur.
Spela första laget till 20 kort, eller tills någon är supt under bordet.


