
Guide til Det Dårlige Selskab  
 

Online brætspil via https://tabletopia.com/ 

Det er en god ide, at I bliver i Zoom imens I spiller, så kan I både hjælpe hinanden med at oprette jeres 
profiler, og samtidig kan I snakke sammen under spillet.  
Denne guide består af to dele: den første er oprettelse af profil, den anden er en gennemgang af selve 
spillet. 

Det tager ca. 5 minutter at læse guiden. 

 

1. Først opretter du en bruger ved at klikke oppe i højre hjørne. 
Her vælger du Free…….  

 

 

For at du kan spille med dem i din zoomgruppe, skal du tilføje dem til din venneliste. 

Det er vigtigt, at du skriver @ foran din vens navn, for eksempel @Mia H Madsen (ses nedenunder) 

  

https://tabletopia.com/


Du tilføjer en person til din venneliste ved at klikke på stjernen. 

 

 

2. Nu skal du finde spillet. 
I denne guide søger du på Det Dårlige Selskab. 

 

  



Klik på ”PLAY ONLINE”. 

 

 

Har kan du invitere en anden person ved at klikke på ”Invite players”.  

 

 

  



Nu skal du skrive brugernavnet på den person, du gerne vil spille med. 

Tryk på ”invite” for at invitere dem/den du gerne vil spille med.  

Når du har inviteret dine venner, vil de få en besked nede i højre hjørne, om at han/hun er inviteret til 
dette spil.  

 

 

Klik på start. 

 

 

 

 

 

  



Vælg det spil du ønsker at spille.  

 

Har kan du læse reglerne.  

 

Højreklik på bunken med de sorte kort. 

 

 

 

 



 

Klik på det nedeste symbol for at trække 13 kort op.  

 

Nu er du klar til at spille.  

 

Den person, der starter, skal trække et orange kort. 

For at trække et orange kort skal du højreklikke på bunken og trykke på hånden.

 



For at vende det orange kort højreklikker du på kortet og trykker på pilen.  

 

Hvis du dobbeltklikker på kortet, bliver det større.  

Personen, hvis tur det er, og som er dommeren, læser det orange kort højt. 

 

De andre deltagere vælger så et sort kort, de synes der passer, og lægger det midt på bordet. 

Når alle har lagt deres kort ned på bordet, er det dommerens opgave at læse alle forslagene op og vælge, 
hvilken kortsammensætning vedkommende synes er bedst.  

  



Den person, der vandt runden, må nu tage det orange kort og føre det ned til sine andre kort ved hjælp af 
musen. Når kortet føres henover de sorte kort, bliver den en del af ens hånd.  

Den der har flest orange kort, når spillet er slut, har vundet.  

 

Godt spil  
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