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Hemmelig stjernetalent-feltet – Når du 
lander på dette feltet, tar du det øverste 
kortet fra Hemmelig stjernetalent- bunken 
og leser det høyt. Du blir bedt om å opptre 
alene eller sammen med andre spillere 
og å svare på spørsmål om dine egne 
hemmelige talenter. Et eksempel på Hemmelig 
talent-kort: “Hip-hop er ikke Hannah Montanas 
sterke side. Kan du gjøre det bedre? Du har ett minutt på å lage en 
rap om de andre spillerne og deretter fremføre den.” Hvis du lander 
på dette feltet, må du være forberedt på å vise dine hemmelige 
superstjernetalenter!

Doble poengene: Du får dobbelt så mange poeng hvis Hannah- eller 
Miley-brikken er i området ditt på spillebrettet.

Feltet Vær din egen stjerne – Når du lander 
på dette feltet, oppnår du poeng ved å gjøre 
det du kan best! Velg et Hjerne-, Venner-, 
Sport- eller Hemmelig stjernetalent-kort, og 
gjør som du får beskjed om. Pass på å doble 
poengene hvis Hannah- eller Miley er i området 
ditt på spillebrettet!

Miley Stewart-felt – Når du lander her, 
flytter du Miley-brikken til området ditt på 
brettet eller hvilket som helst område du velger. 
Flytt Hannah-brikken bort fra brettet, slik at 
Miley og Hannah aldri er på samme sted til 
samme tid. 

Hannah Montana-felt – Når du lander her, 
flytter du Hannah-brikken til området ditt på 
brettet eller hvilket som helst område du 
velger. Flytt Miley-brikken bort fra brettet, 
slik at Hannah og Miley aldri er på samme 
sted til samme tid. 

Feltet Flytt Miley/Hannah hvor som helst – 
Hvis du lander her, flytter du Miley- eller 
Hannah-brikken (den av dem som er på brettet) 
til det området du velger: Surfekiosken, 
Gymtimen, Soverommet, Badet, Dagligstuen 
eller Skapet. Du får dobbelt så mange Hjerne- 
og Venner-poeng hvis du flytter Miley til dette 
stedet. Du får dobbelt så mange Sport- og 
Hemmelig stjernetalent-poeng hvis du flytter 
Hannah Montana til dette stedet.

Feltet Til Hannah Montana-konserten – 
Når du lander på dette feltet, flytter du straks 
Stjerneskudd-merket ditt til Hannah Montana- 
konsertområdet og avslutter turen din. 
Dette gjør du under neste tur: 

•  Hvis du får 3, 4, 5 eller 6, blir du på konserten 
og får ett Hemmelig stjernetalent- eller 
Venner-poeng (du velger).

•  Hvis du får 1 eller 2, flytter du ut av konserten og plasserer brikken din på 
Start. Turen din er over.

VINNE
Hvis du er den første spilleren som kommer tilbake til Start etter å ha 
samlet alle poengene (eller flere) på True You -profilkortet ditt – da vinner 
du! Du reiser deg opp og feirer ved å vise ditt eget spesielle talent til de 
andre spillerne!
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Hvordan spiller du?
Ved hjelp av hjernen 
eller venner?
Er du sporty?
Eller er du 
popstjerne som 
Hannah Montana? 
Spill og finn ut hvilke 
talenter du har!
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MÅL
Målet med spillet er å bli en TRUE YOU-superstjerne ved å vinne poeng 
ved hjelp av dyktighet, kreativitet og talenter du har!

INNHOLD
• Spillebrett • Hannah Montana-brikke med fot • Miley Stewart-brikke 
med fot • 108 kort – 25 Hjerne-kort, 25 Venner-kort, 25 Sport-kort, 25 
Hemmelig stjernetalent-kort og 8 TRUE YOU-profilkort • Blokk med 
TRUE YOU-profilskåringskort • 4 Stjerneskudd-merker • 1 terning

Ikke inkludert: Penner eller blyanter. 

SLIK VINNER DU
Hvis du skal vinne, må du oppnå alle TRUE YOU-profilpoengene dine, 
flytte tilbake til Start og feire som en popstjerne. Spillerne samler poeng 
ved å svare på Hjerne- og Venner-spørsmål, gjøre tøysete Sport-ting og 
vise Hemmelige stjernetalenter. Spillerne kan få flere poeng ved å besøke 
Miley på skolen og hjemme og ved å stå på scenen med Hannah Montana. 

MONTERING
Før du spiller, tar du ut Hannah- og Miley-brikkene fra kartongarket og 
setter dem på plastføttene. Pass på at kartongavfallet blir resirkulert.

KLARGJØRING
•  Før du plasserer TRUE YOU-spillebrettet, velger du et åpent sted i huset 

der dere kan spille. Dere trenger plass til å bevege dere, vise talentene 
og utføre stunts!

•  Del spillekortene i fem bunker, og bland dem – Hjerne-, Venner-, 
Hemmelig stjernetalent-, Sport- og True You-profilkort – og plasser dem i 
nærheten av spillebrettet.

•  Gi hver spiller et blankt skåringsark og en penn eller blyant.

•  Hver spiller velger et Stjerneskudd-merke, og plasserer det på Start.

•  Hver spiller velger et TRUE YOU- 
profilkort. Legg resten av kortene 
tilbake i esken. Skjul profilkortet 
ditt for motstanderne så du 
kan ha en super 
topphemmelig strategi! 
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Velge TRUE YOU-profilkort:

På kortet finner du krav til forskjellig antall poeng avhengig av dine unike 
styrker og talenter. Du må samle alle de nødvendige poengene for å vinne i 
samsvar med profilen du har valgt. 

 
Eksempel 1: Hvis TRUE YOU- 
profilkortet ditt krever 7 Hjerne-, 
9 Venner-, 6 Sport- og 4 Hemmelig 
stjernetalent-poeng, må du være  
forberedt på å bidra med dine 
hemmelige historier om venner og 
fakta om Hannah/Miley, hvis du 
har valgt denne profilen. 

SLIK SPILLER DU
• Den yngste spilleren begynner. Spillet fortsetter så mot venstre.

•  Hver spiller kaster terningen og flytter i hvilken som helst retning. 
Start teller som ett felt.

•  Følg pilene og flytt gjennom Skapet, Dagligstuen, Badet, Soverommet, 
Gymtimen og Surfekiosken.

•  Hver spiller får poeng for å svare på et spørsmål eller opptre for de 
andre spillerne når spilleren lander på et Hjerne-, Venner-, Sport, eller 
Hemmelig stjernetalent-felt. PS.: Du får dobbelt så mange poeng når 
Hannah eller Miley er i området ditt!

• Skriv poeng på skåringsarket ditt etter hvert som du får dem.

•  Når du lander i området med blå blomster (ett av seks felt rundt Start), 
kan du flytte i hvilken som helst retning, men du kan ikke flytte over eller 
lande på det samme feltet to ganger under samme tur. Når du forlater 
Start-feltet, kan du ikke være på det eller bruke det som snarvei til de 
andre feltene.

• Du kan dele et spillebrettfelt med andre spillere.

•  Hvis du har oppnådd alle TRUE YOU-profilpoengene og er på vei tilbake 
mot Start for å vinne, kan du la være å svare på spørsmål eller utføre 
stunts, eller du kan gjøre det for moro skyld!

FÅ POENG
For hvert av Hjerne-, Venner-, Sport- og Hemmelig stjernetalent-feltene 
skriver du ned poeng på skåringsarket etter hvert som du oppnår dem. 
Hvis du svarer feil på et spørsmål, hvis de andre spillerne ikke er fornøyde 
med svaret, eller hvis du dropper et stunt, gjør du ingenting. Turen din er 
over, og spillet fortsetter. 

Hjerne-feltet – Når du lander på dette feltet, 
får du spilleren til venstre til å ta det øverste 
kortet fra Hjerne-bunken og lese det for deg. 
Du blir bedt om å svare på spørsmål om 
Mileys liv på skolen, vennene hennes og 
selvfølgelig den aller største hemmeligheten 
hennes: Hannah Montana! Et Hjerne-spørsmål 
kan være: “Hvilket lag får Hannah synge 
nasjonalsangen for?”. Du finner ut av det mens du spiller! 

Doble poengene: Du får dobbelt så mange poeng hvis Hannah- eller 
Miley-brikken er i området ditt på spillebrettet.

Venner-feltet – Når du lander på dette feltet, 
tar du det øverste kortet fra Venner-bunken 
og leser det høyt. Du blir bedt om å svare på 
spørsmål om vennskap og hvordan du ville 
håndtere situasjoner som de sprø og merkelige 
tingene Miley eller Hannah opplever hver dag! 
Et eksempel på Venner-spørsmål: 
“Lilly og Oliver oppholder Robbie Ray mens 
Miley sniker seg ut til et party. Har du dekket 
over for en venn som gjorde noe hun eller han ikke skulle ha gjort? 
Ble du avslørt?”. Hvis du lander på dette feltet, må du være forberedt 
på å dele noen hemmeligheter!! 

Doble poengene: Du får dobbelt så mange poeng hvis Hannah- eller 
Miley-brikken er i området ditt på spillebrettet.

Sport-feltet – Når du lander på dette feltet, 
tar du det øverste kortet fra Sport-bunken 
og leser det høyt. Du blir bedt om å utføre 
stunts alene eller sammen med andre spillere 
og å svare på spørsmål om favorittprestasjonene 
dine. Et eksempel på Sport-kort: “Miley øver på 
“tennisgryntet” sitt etter å ha sagt ja til å spille 
som Hannah i en tennismatch for et godt formål. 
Lat som om du spiller tennis i 30 sekunder. Kom med ditt beste grynt når 
du treffer ballen!”. Hvis du lander på dette feltet, må du være forberedt på 
å reise deg fra stolen!

Doble poengene: Du får dobbelt så mange poeng hvis Hannah- eller 
Miley-brikken er i området ditt på spillebrettet.
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