Dare Duel är ett kortspel där spelarna skapar sexiga utmaningar till varandra genom att
bilda meningar med hjälp av olika ord och fraser.
Spelkorten innehåller hundratals ord och fraser som kan kombineras på oändligt många
sätt. Detta gör att spelet aldrig kommer kännas gammalt eftersom man får göra nya
utmaningar varje gång man spelar.
Spelarnas sexuella läggning spelar ingen roll, och man kan antingen spela med sin
partner, eller för den som vågar, med en grupp likasinnade vänner.
En ny spelupplevelse varje gång

De flesta sexspel innehåller redan färdiga utmaningar,
och även om de är roliga och välskrivna så kommer
man till slut att ha testat alla. Dare Duel är annorlunda
eftersom det innehåller en stor variation av olika ord
och fraser vilket gör att spelarna ställs inför nya sexiga
utmaningar vid varje speltillfälle.

Anpassningsbart och nyskapande

Spelets design gör att det är väldigt enkelt att justera
hur sexigt man vill att det ska vara och hur snabbt man
vill att utmaningarna ska bli hetare. Eftersom det är
spelarna själva som väljer orden som bildar utmaningarna så kan man själv bestämma vilken sorts utmaningar
man känner för. Romantiskt förspel, riktigt snuskiga
lekar eller bara vansinnigt roliga utmaningar.

Inte bara för heterosexuella par

Först och främst så spelar det ingen roll om du är
straight, gay, lesbisk eller något annat. Dare Duel fungerar för alla, oavsett sexuell läggning.
För det andra så finns det två olika versioner av spelreglerna. Standardreglerna är för 2 spelare vilket gör spelet
perfekt för par, och mer äventyrliga personer kan spela
Dare Duel med 3 eller fler personer.

Innehåll: 91 spelkort, 15 belöningskort, 1 startkort,
1 vanliga ord-kort, 2 fega ur-kort.
Språk: Engelska.
Speltid: Anpassningsbar. Allt från 30 min till en hel dag.
Mått på förpackning: 12 x 9 x 2 cm.
Tillverkare: Tingletouch Games.
Kontakta oss: info@tingletouch.com.

För mer information och en video om spelet: www.tingletouch.com/dareduel

Så här fungerar spelet
1 I det här exemplet spelar Emma och David. Emma
startar en ny spelomgång genom att välja en av de tre
fraserna på startkortet.

Emma väljer “Your opponent will...”

3 Det är Emmas tur att dra ett ordkort, välja ett ord
eller en fras på kortet, och bygga vidare på meningen.

Emma väljer “entire body” på
ordkortet och beslutar sig för att inte
använda kortet med vanliga ord.

STARTING PLAYER
At the start of a new round, select 1
phrase on this card to start a sentence.

spank

dominate(d)

bottom
You will...

mouth
privates

touch

(your) least favorite

devour

show you where to touch them

OR

plenty of
Your opponent will...

jam

lower body

entire body
the bathtub

whatever you want

OR

lips
You will both...

ruler

kneeling (in front of)
for 2 minutes.

lower body

for one game round.

Nuvarande utmaning: Your opponent will...
2 Nu är det Davids tur. Han drar ett ordkort från högen
och måste nu välja ett ord eller en fras för att bygga
på meningen som Emma påbörjade. För att det ska bli
enklare att skapa meningar så får han, om han vill, även
välja max två ord eller fraser från ett kort som innehåller
vanliga ord och ordändelser.

David väljer “play with” från ordkortet
och “your” från kortet med vanliga ord.
touch
rub

grind

lubricant

sex toy

anywhere they want
upper body

privates

have sex

paint brush

play with
film

touch

+es

+ing

+ly

+ed

controlling the movement

taste

+'s

a

an

is

are

mouth

feet

exposed body part

until they say thank you.
for 1 minute.

draw

When you draw a word card you may
also select up to 2 items on this card.

+s

(go) down the stairs (and)

glove

4 Det är Davids tur igen. Han drar ett nytt ordkort och
bestämmer sig för att välja en av fraserna som innehåller en punkt. När en spelare använder någon av dessa
fraser så avslutas spelomgången och det är nu dags att
utföra den färdiga utmaningen.

naked

another room

(in front of a) mirror

Nuvarande utmaning: Your opponent
will play with your entire body...

David väljer “for 5 minutes.”

COMMON WORDS

play with

(your) least favorite

.

.

the
to

in
from

it
do

using

with

you(r)

on

(until) near climax

will

use

(lap) dance

their

they

your opponent('s)

yourself

yourselves

them(self)

each other

Nuvarande utmaning: Your opponent
will play with your...

the kitchen sink

be

gently
spooning
dark room

armpits

blindfolded

plenty of

lips

in the 69 position
for 5 minutes.

for one game round.

.

Den färdiga utmaningen: Your opponent will play
with your entire body for 5 minutes.

Eftersom David vann utmaningen är det han som läser den, vilket betyder att Emma ska
leka med hans kropp i 5 minuter. När 5 minuter har gått är det dags för nästa omgång.
Spelarna får poäng baserat på hur många ordkort som används för att skapa utmaningarna. Den spelare som först når 25 poäng vinner och får med hjälp av speciella belöningskort bestämma hur båda två ska nå klimax.
Tingletouch Games: www.tingletouch.com Kontakta oss: info@tingletouch.com

