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Generelt
Spillet starter med man fordeler kortene ud i lige store bunker til alle spillerne . Bunkerne indeholder både hvide, røde og blå kort. Sorte kort undlades. 
(Spillet er bedst egnet til 4 spillere)
Derefter tager hver spiller en bunke og fjerner de kort de finder uønskede.
Nu uddeles lige mange sorte til hver spiller, hvor hver spiller derefter fjerner de uønskede.
Hver spiller tæller hvor mange sorte de har tilbage og den med færrest bestemmer antallet af sorte, der er i hver bunke.
De andre justerer deres antal sorte herefter.
De sorte sættes ind i hver spillers bunke og hver bunke blandes for sig.
Herefter skiftes hver spiller til at trække fra en vilkårlig bunke og gøre hvad der står på kortene.
Når en bunke er tømt er spillet slut. Alternativt: Hvis man ønsker en vinder kan vinderen være den, som trækker det sidste kort i en vilkårlig bunke, dette kan forlænge spillet og få spillere til at trække fra andre bunker. Prisen kan være at bestemme et kort fra de resterende kort, som hver spiller, skal udføre, eller prisen kan være at alle andre skal gøre en konsekvens.


Symboler:
Terninge-Mester
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Alle andre spillere slår en terning, personen, der slår højst bliver terningemesteren
Terninge-Partner
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Alle andre spillere slår en terning, personen, som slår lavest bliver terningepartneren
Forbandelse
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Vedligehold hvad, der står på kortet, indtil det er din tur igen.
Alternativt: Vedligehold hvad, som står på kortet, indtil du trækker en ny forbandelse.
Permanent
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En permanent ændring.
Battle
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En kamp, der resulterer i en konsekvens til taberen.
Pussy-Out  / Konsekvens
Undgå et kort ved at gøre en konsekvens:
Drik en genstand.
Spis en Chilli.
Smid et styk tøj.
Udfør x antal kort.
Konsekvens udvikling: 
Konsekvensen skal helst være en, som er muligt at forøge for dermed at formindske udførelsen af dem.
f.eks. 1 genstand første gang, 2 anden, 3.. etc.
Har trukket et kort, men ved ikke hvad jeg skal!
Hvis du ikke forstår det der står på kortet, så improviser. 


Udvidelser:
Hvor muligt er det at udvide spillet?
Drikkekort
Kort, som går ud fra man har drikkevare.
Eks. Lav flaskehalsen peger på, den udpegede skal trække 2 kort og de andre skal drikke.
Faktakort
Hvis spillet stadigt virker for usikkert for nogle mennesker, så kan der tilføjes faktakort, som er fuldt ud sikre kort ingen spiller burde bekymre sig om.
En ekstra tilføjelse kunne være papir og blyant til at skrive faktaerne ned.
Eks. Hvad køn er du?
Gamingkort
Kort, der går ud fra min spil-samling og udfordre spillere til diverse udførelser og kampe i et hav af forskellige spiltyper.
Eks. Spil The Binding of Isaac, for hver etage du vinder skal der udvælges en spil-partneren, som skal udføre en konsekvens.
Karaokekort
Kort, som går ud fra man har adgang til youtube eller et musikbibliotek.

