Regler för proffs
Varning, dessa regler skall endast följas
om alla spelarna är klassade som proffs.
Om du inte vet om du är ett proffs, så är
du inte ett proffs.
De vita korten har specialtecken som
ger följande konsekvenser:

Spelet innehåller:
200 vita kort 400 svarta kort 1 regelhäfte
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Två poäng till kortets vinnare.

Samtliga spelare kastar omgående
valfritt svart kort och får sedan dra
ett nytt svart kort.
Ett straff för vinnaren av kortet.
Vinnaren av detta kort är därmed
i själva verket en förlorare. Straffet
beslutas av alla spelare gemen
samt inför spelet för att göra det
ännu mer spännande.
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Regler för amatörer
Spelet går ut på att bli ”en riktig liten rack
are” genom att på underhållande sätt pla
cera in ord i ofärdiga meningar. Börja med
att dela ut sju svarta kort till varje spelare.
Smarta spelare döljer sina kort för sina
medspelare. Puckon gör som de vill.
Den äldste spelaren är Rackarkung i
första omgången (någon fördel ska väl
gamlingen ändå ha). Rackarkungen drar
det översta vita kortet och läser högt upp
det. Alla spelare, utom Rackarkungen,
väljer det eller de svarta kort de tycker
passar finfint till det vita kortet (upp till tre
svarta kort kan behövas). Korten läggs
nedvända mitt på bordet.
Rackarkungen blandar korten och lä
ser slumpvis upp de färdiga meningarna

en efter en. Rackarkungen utser sedan
enväldigt och subjektivt vilken mening
som egentligen är roligast.

Spelets vinnare är den som först sam
lat ihop tio poäng. Denna lyckans ost blir
därmed titulerad ”en riktig liten rackare”.

Vinnaren behåller det vita kortet som
poäng.

Lycka till för sjutton!

Efter att vinnaren är utsedd drar alla
spelare full hand. I nästa omgång blir
spelaren till vänster om den forne Rackar
kungen ny Rackarkung.
Spelare får när som helst offra en av
sina poäng för att få slänga valfritt antal
svarta kort och dra nya.
Spelare får när som helst skylta med
sin okunskap, slänga svarta korta de inte
fattar och dra nya. Men skammen får de
leva med.

Varianter
Demokrati – Ni kan välja att alla s pelare
röstar fram den bästa meningen. Även då
blandas korten och läses upp anonymt
av Rackarkungen.
Haiku – När ni känner er klara med s pelet
lägger alla spelare tre svarta kort och
läser upp sin dikt. 5-7-5-regeln är inte så
viktig men Haiku-matchens dikt måste
läsas upp dramatiskt! Vinnare blir den
som lyckats bäst enligt gruppen.

