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 eller 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
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