JEG HAR ALDRIG
JEG HAR ALDRIG har 3 forskellige kategorier; Den vilde/ middelvejen eller den næsten børnevenlige... Læs
reglerne under spillereglerne, som kan findes på www.cheersspillet.dk forside.

DEN VILDESTE/FRÆKKESTE KATEGORI
Haft et skænderi, der endte i hed sex Sendt en fræk besked til en forkert person
Har den højeste standard i byen
Lavet noget med flere end 2 på én aften
Haft sex med en vens søster/bror
Givet/fået spanking under sex
Haft sex med sexlegetøj
Blevet opdaget af mine forældre i at have sex
Haft madsex
Haft en trekant
Været utro
Er den mest arrogante
Har altid en scorereplik klar
Haft analsex
Onaneret og er blevet opdaget
Fantaseret om en i dette rum
Fantaseret om en fiktiv person
Været sammen med min bedste vens kæreste

Lavet noget med en, mens en af mine venner lå ved siden af
Onaneret et offentligt sted
Slået op med en flirt på grund af dårlig sex
Lavet noget frækt foran et webcam
Fået et frækt billede af en anden person uden at have mødt ham/hende
Haft noget kørende med flere på en gang
Lavet noget med en, der havde en kæreste
Haft sex i et køkken
Tænkt på en anden, mens jeg havde sex med en kæreste
Inviteret en person over til Netflix & Chill
Haft sex med 3 forskellige inden for én uge
Kysset med 3 eller flere personer til samme fest
Sagt et forkert navn til personen, jeg havde sex med
Løjet omkring at have været sammen med en
Haft noget med en anden person at gøre bare for seksuel nydelse
Kedet mig under sex
Sendt nøgenbilleder til en anden person
Mødtes med en fremmed kun for sex
Holdt en privatfest, hvor noget virkelig gik galt
Optaget en sex video
Været nøgen et helt forkert sted

MIDDELVEJENS KATEGORI
Lugtet til mit undertøj, for at teste om det var rent

Presset nogen til at få en piercing eller tattoo
Er den mest sandsynlige til at gå kold
Digtet en sexhistorie for at virke sejere
Fantaseret om en lærer
Følt mig klogere end nogle i dette rum
Overvejet, om jeg var til det samme køn
Grædt eller flirtet mig ud af en bøde
Vågnet op i en seng, hvor jeg ikke kunne huske, hvordan jeg kom derhen
Smadret noget i en vens hus uden at fortælle dem om det
Stønnet for højt
Har det frækkeste tøj på
Er den bedste til at score i byen
Løbet nøgenløb
Sagt, at jeg var landsholdsspiller for at score til en fest
Haft en bolleven
Fortalt mine forældre om mit sexliv
Vågnet op uden at kunne bevæge mig
Købt et premium adgang til en pornoside
Givet én en orgasme
Flirtet med en, som havde en kæreste
Lavet en falsk profil blot for at stalke en anden
Blevet smidt ud af et diskotek
Kysset med en kendt

Hørt andre have sex
Tømt en flaske vodka selv
Haft en kønssygdom
Fået noget lavet ved min krop
Overvejet at tilmelde mig til et realityprogram
Gået tilbage til en eks
Løbet fra en regning
Slettet et billede på sociale medier på grund af for få likes
Gået en walk-of-shame
Været sammen med en ekskæreste, efter vi havde slået op
Droppet sex på grund af manglende kondom
Været forelsket i min bedste ven/veninde
Busted en ven/veninde i sex
Snydt til en eksamen
Udnyttet en andens følelser

DEN NÆSTEN BØRNEVENLIGE KATEGORI
Farvet mit hår i vanvittige farver
Set en mobil igennem uden at få lov
Har de frækkeste fantasier
Offentliggjort noget som jeg ikke skulle
Lavet noget pinligt foran en flirt
Gået helt kold på en scene, hvor der var publikum
Blevet råbt af, mens jeg var på arbejde

Tjent penge på at street performe
Haft en dating profil
Gjort noget pinligt, som endte på de sociale medier
Blevet standset af politiet
Går først kold
Er mindst udenfor
Haft et billede på Anders Hemmingsens Instagram-profil
Brugt en scorereplik, der virkede
Haft en spøgelsesoplevelse
Kommet til skade, mens jeg var ved at imponere en person, som jeg var interesseret i
Snakket dirty i mobiltelefonen
Kysset mit eget spejlbillede
Mistet min mobil og pung i en brandert
Kommet alt for tidligt til et arrangement
Gået fra en film i biografen, fordi den var dårlig
Kysset med en, som jeg synes, der var grim
Gjort noget pinligt, der endte på YouTube
Set en telefon igennem uden at få lov
Fået en bule i bilen
Været på Tinder date
Pjækket fra skole/arbejde og blevet opdaget i det
Set nogle billeder, jeg ikke burde fra venner/familie

Prøvet faldskærmsudspring
Tabt i et spil og derefter ødelagt noget i raseri
Sagt et forkert navn til en person en hel aften
Troet, at jeg skulle drukne
Fået en parkeringsbøde
Blevet forelsket i en person, som jeg lige havde mødt
Været forelsket i to på en gang
Købt tøj uden at gå i det
Haft en våd drøm
Arbejdet med nogen, som jeg virkelig har hade

