
Hey girls! Welkom bij jullie gids voor vanavond. We zijn 
allemaal een beetje gestoord, dus don’t be shy en bereid je 
voor want jullie gaan een wilde nacht tegemoet! Ga aan tafel 
zitten en zet je schrap want… it’s time to get messy!

Schud de 5 verschillende
stapels kaarten en leg ze
gedekt op tafel waar
iedereen bij kan.

Wie de meeste Instagram-volgers heeft, mag als eerste de 
dobbelsteen gooien. Elke kant van de dobbelsteen heeft 
een kleur die overeenkomt met de kleur van één van de 5 
stapels kaarten. De speelster pakt nu de bovenste kaart van 
de stapel die overeenkomt met de gegooide kleur (d.w.z. als 
de dobbelsteen een roze vlak laat zien, pak je de bovenste 
kaart van de roze stapel).
De speelster leest haar kaart hardop voor aan de rest. 
Vervolgens moet zij onmiddellijk de opdracht of actie 
uitvoeren die op de kaart staat beschreven. Bij sommige 
opdrachten is alleen de betreffende speelster betrokken, bij 
andere is de deelname van de hele groep vereist (zie 
kaartoverzicht voor meer details).
Er wordt met de klok mee gespeeld, dus nadat een opdracht 
is uitgevoerd, mag de speelster links met de dobbelsteen 
gooien, enzovoort.
Vrije keuze: als de dobbelsteen op zwart landt, mag de 
speelster kiezen van welke stapel zij een kaart pakt.

In dit spel zijn kaarten gelijk aan punten. Degene die aan het 
einde de meeste kaarten heeft, wint. Easy peasy !

GEEF de kaart aan de speelster die het 
meest waarschijnlijk zou doen wat er op 
de kaart staat. 

Als de tekst op de kaart bijvoorbeeld luidt 
‘Degene die waarschijnlijk het meest 
dronken meisje op het feest zou zijn’, geef 
deze kaart dan aan de girl die altijd iets te 
snel lam is.

Voorspel:

Het spel spelen:

Puntenverdeling:

De winnaar:

Kaartoverzicht:

Blauw

Groen

Oranje

Paars

Roze

100 roze kaarten
100 paarse kaarten
100 oranje kaarten
100 groene kaarten
100 blauwe kaarten
1 dobbelsteen

Inhoud:

Blijf spelen totdat je Uber buiten op je staat te wachten of 
totdat iemand 25 kaarten heeft verzameld. De girl met de 
meeste kaarten aan het einde van het spel is de 
winnaar en moet de rest van de avond als absolute Queen 
van de nacht behandeld worden. Slay, girl !

DURVEN - Als je de opdracht goed 
uitvoert, mag je de kaart houden. Maar als 
je nog aan het opwarmen bent of als je je 
om de één of andere reden schaamt, leg 
je de kaart terug onder aan de stapel.

HEB JE WELEENS… ? AIs het antwoord 
‘ja’ is, dan mag je de kaart houden. Zo 
niet, leg de kaart dan terug onder aan de 
stapel.

NOEM snel iets binnen de opgegeven 
categorie. De persoon links van je noemt 
vervolgens iets anders, enzovoort. De 
eerste speelster die langer dan 10 
seconden aarzelt, een antwoord herhaalt 
of het anders gezegd verneukt, verliest de 
ronde en moet één van haar kaarten 
onder aan de stapel terugleggen.

GEEF de kaart aan de speelster die het 
meest aan de beschrijving voldoet.

Als bijvoorbeeld op de kaart staat ‘Wie is 
de slechtste kok?’,  geef de kaart dan aan 
de speelster die nog geen pan water kan 
koken zonder het huis in brand te steken.
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• WAARSCHUWING! Deze adviezen bewaren voor eventuele correspon-
dentie. Afbeelding niet contractueel verbonden. De kleuren en vormen van 
het product kunnen afwijken van de afbeelding op de verpakking.
• ATTENTION ! Nous vous conseillons de conserver cet emballage pour 
référence ultérieure. Photos non contractuelles. Les couleurs et les formes 
de ce produit peuvent différer de celles représentées sur l'emballage.
• ACHTUNG! Bewahren Sie die Verpackung auf, um die 
Anleitungen jederzeit einsehen zu können. Unverbindliche 
Fotos.
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