
Vi har på mok gået at brygget på en dansk og medicisk adapatation af det famøse Cards against 
Humanity (tm). Det er nu blevet en realitet og det er med stor glæde, at vi nu kan præsentere: 

MOK against humanity.
Reglerne er meget simple. Der er sorte kort og hvide kort. Man skiftes til at læse sorte kort op et 
ad gangen og alle skal have 10 hvide kort på hånden hele tiden (dvs. når man smider et eller flere 
hvide kort skal man trække samme antal).
På de sorte kort er en sætning eller et udsagn, hvor noget mangler. Hver spiller skal så finde et el-
ler flere kort der færdiggøre udsagnet på det sorte kort (det kan være et spørgsmål hvor man skal 
svare med de hvide kort, der kan være en eller flere “______” blanks man skal fylde med hvide 
kort), hver person lægger kort med den blanke side opad, og bunken af hvide kort blandes, før de 
forskellige svar læses højt den samme person der læste det sorte kort op. OBS: den person der 
læste det sorte kort op må ikke svare.

Det/de sjoveste hvide kort vinder. Personen der har læst det sorte kort op har det bestemmer hvad 
der er det sjoveste. Vinderen får det sorte kort som point.

Man skiftes til at læse sorte kort op (vi anbefaler, at man kører med uret).

Spillet er slut når en person har nået 7 point, når man ikke gidder mere eller når der ikke er flere 
sorte kort (de hvide kort genbruges når bunken er tom)

Eksempel på en runde:

Simon, David, Dennis og Kasper testspiller MOK against humanity.
Kasper trækker følgende sorte kort og læser højt:

Simon, Dennis og David spiller følgende hvide kort:

Kasper læser det sorte kort op med hvert svar, og der bliver grinet godt, men Kasper er et afstum-
pet røvhul og han beslutter at Davids svar “De pårørendes tårer” er sjovest. David får det sorte 
kort som point og Dennis (der sidder til venste for Kasper) læser det næste sorte kort op.

MOK against Humanity kan downloades på www.mok.dk. 

I må selv klippe det ud.

(Det bør bemærkes at temmelig stødende sætninger kan skabes af dette kortspil. Vi fralægger os ethvert ansvar ,og 
opforderer til at man ikke spiller MOK against humanity, hvis man ikke er til den slags. Seriøst. Det bliver let ube-
hageligt.)

Kasper/MOK.red

Bubber Fulminant 
koloncancer

Lidt for glad for 
rektaleksploration

En erektion der 
varer i mere end 4 
timer

Når patienter 
stønner

3. semesters 
sjæleknusende 
jerngreb

At vågne op i 
skakten

Et handjob på 
biblioteket

En dürum-rulle At blande sekreter 
som et 
smagseksperiment

Kønsvorter Boblebadet på 
Paradise Hotel ™

En torso fyldt med 
slik

Articulatio 
Zygapophysilialis

Metastaser En lumbal punktur 
i fjerde forsøg

Et systolisk 
blodtryk på over 
300

En trippel-tragt 
fyldt med tis

En guld-fire Hæmatokolpos

Fuck 
Fir-års-reglen!!!

Trendelenburg leje Læger 
fuldstændigt uden 
Grænser

En fuld 
ortopædkirurg

En
sexskifteoperation
i Thailand

Klinisk farmakologi Børneonkologi Sundhedsstyrelsen

Den seksuelle
debut

Billeder fra 
rusturen

Medinas nye hit Prostata

Din mor Din far De pårørendes 
tårer

Bæltefiksering

Pus En abcess i røven Den firkantede 
fontanel

Pancreas cancer

Hvordan kan man 
altid score til 
fredagsbar?

”Hvordan 
overlevede jeg 69?”

___________ ? Det er 
en sygeplejeske-
opgave.

Hvad smager 
godt?

Blindtarmen er 
sprunget, hvad skal 
vi gøre?

”Vi har brug for 
et tilsyn, ring til 
___________.”

Hvad skete der til 
fredagsbaren?

___________, fordi du 
fortjener det.

___________, dit land, 
dit valg.

___________, det tar’ 
kun 5 minutter, 
men vi vil så gerne 
have du blir’ lidt 
længere.

___________, det er 
psykosomatisk.

Hvad ville du gøre 
hvis du kun havde 
___________ tilbage?

”Jeg skriver 
bachelor-opgave 
om ____________.”

___________? 
Hvorfor ikke 
___________?

Jeg var i Afrika 
og hjælpe med 
____________?

CAVE ___________

Patienten er 
disponeret for 
___________ på sin 
mors side.

”Nej, det der, det 
er ___________, det 
må ___________ tage 
sig af.”

”Har du hørt det? 
___________ kurerer 
cancer.”

Hvad ødelagde 
operationen?`


