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Hvordan spiller du? 
Ved hjælp af 
hjernen eller venner? 
Er du sporty? 
Eller er du en 
popstjerne ligesom 
Hannah Montana?  
Spil, og opdag dine 
egne talenter!

Hemmeligt stjernetalent-felt – Når du 
lander på dette felt, skal du trække det 
øverste kort fra bunken med Talent-kort 
og læse det højt. Du skal optræde alene 
og sammen med andre spillere og svare 
på spørgsmål om dine egne hemmelige 
talenter. På et hemmeligt Talent-kort kan der 
for eksempel stå: ”Hiphop er ikke Hannah Montanas stærke side. 
Er det din? Du har ét minut til at lave et rapnummer om de andre 
spillere og derefter optræde med det.” Hvis du lander på dette felt, 
kommer du til at vise dine hemmelige superstjernetalenter!

Dobbelt op! Du får dobbelt så mange point, hvis Hannah- eller 
Miley-brikken står i dit område på spillebrættet.

Vær en stjerne-felt – Når du lander på 
dette felt, får du point ved at bruge dit største 
talent! Vælg et Hjerne-, Venner-, Sporty- eller 
Talent-kort, og følg instruktionerne. Husk at 
fordoble dine point, hvis Hannah eller Miley 
står i dit område af spillebrættet!

Miley Stewart-felt – Når du lander her, 
skal du flytte Miley-brikken ind i dit område 
af spillebrættet eller et andet område, du 
selv vælger. Tag Hannah-brikken væk fra 
spillebrættet, så Miley og Hannah aldrig er 
på det samme sted på samme tidspunkt!

Hannah Montana-felt – Når du lander 
her, skal du flytte Hannah-brikken ind i 
dit område af spillebrættet eller et andet 
område, du selv vælger. Tag Miley-brikken 
væk fra spillebrættet, så Miley og Hannah 
aldrig er på det samme sted på samme 
tidspunkt!

Flyt Miley/Hannah frit-felt – Når du 
lander her, skal du flytte Miley- eller 
Hannah-brikken (alt efter, hvem der er 
på spillebrættet) ind i et område, du 
selv vælger: Surferhytte, Gymnastiksal, 
Soveværelse, Badeværelse, Dagligstue eller 
Skab. Du får dobbelt så mange Hjerne- og 
Venner-point, hvis du flytter Miley ind i de områder. Du får dobbelt så 
mange Sporty- og Talent-point, hvis du flytter Hannah Montana ind i 
de områder.

Til Hannah Montana-koncert-felt – Når du 
lander her, skal du med det samme stille dit 
Stjerneskud-mærke ind i Hannah Montana-
koncert-området og slutte din tur.

Når det bliver din tur igen: 

•	 	Hvis	du	kaster	3,	4,	5	eller	6,	skal	du	blive	
til koncerten. Du får 1 Talent- eller Venner-point efter eget valg.

•	 	Hvis	du	kaster	1	eller	2,	skal	du	forlade	koncerten	og	stille	din	brik	
på start. Din tur er slut.

SÅDAN VINDER DU
Hvis du er den første spiller, der får alle pointene på dit True You-
profilkort og vender tilbage til Start, så vinder du! Du kan fejre sejren 
ved at vise de andre spillere dit eget, helt særlige talent!
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SPILLETS FORMÅL
Formålet med spillet er at blive en TRUE YOU-superstjerne. Det 
bliver du ved at vinde point for dygtighed, kreativitet og talent!

INDHOLD
•	Spillebræt	•	Hannah	Montana-brik	og	holder	•	Miley	Stewart-brik 
og	holder	•	108	kort	–	25	Hjerne-kort,	25	Venner-kort, 
25	Sporty-kort,	25	Hemmeligt	stjernetalent-kort	og	8	kort	med	
TRUE	YOU-profiler	•	Blok	med	pointark	til	TRUE	YOU-profiler 
•	4	Stjerneskud-mærker	•	1	terning

Indeholder ikke: blyanter og kuglepenne. 

SÅDAN VINDER DU
Vær den første spiller, der får alle point til din TRUE YOU-profil, 
rykker tilbage til Start og fejrer det som en ægte popstjerne! Du 
samler point ved at besvare Hjerne- eller Venner-spørgsmål eller ved 
at udføre skøre, sporty ting og vise dit hemmelige talent. Du kan få 
flere point ved at besøge Miley i skolen eller derhjemme og ved at 
stå på scenen med Hannah Montana!

SÅDAN SAMLER DU SPILLET
Før du spiller, skal du tage Hannah- og Miley-brikkerne ud af 
paparket og sætte dem i plastikholderne. Husk at smide pappet 
ud til genbrug.

SÅDAN SÆTTER DU SPILLET OP
•	 	Find	et	godt	sted	med	masser	af	plads	til	at	sætte	spillet	op. 

Du skal bruge plads for at kunne fremvise dine talenter og 
udføre stunts!

•	 	Før	du	blander	kortene,	skal 
du	dele	dem	op	i	5	bunker: 
Hjerne Venner, Talent, 
Sporty og kortene med 
True You-profilerne. 
Læg dem herefter tæt 
på spillebrættet.
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•	 Giv	hver	spiller	et	blankt	pointark	og	en	blyant	eller	kuglepen.

•	 	Hver	spiller	skal	vælge	et	Stjerneskud-mærke	og	placere	det 
på Start.

•	 	Hver	spiller	vælger	også	en	TRUE	YOU-profil.	Læg	de	resterende	
kort tilbage i æsken. Hvis du vil lægge en super-tophemmelig 
strategi, skal du holde dit profilkort skjult for dine modstandere!

Vælg din TRUE YOU-profil:
Hvert profilkort kræver forskellige point afhængigt af dine unikke 
styrker	og	talenter.	Alt	efter	hvilken	profil	du	vælger,	skal	du	samle	
de påkrævede point for at vinde.

Eksempel 1: Hvis der på kortet 
med din TRUE YOU-profil står, 
at du skal bruge 7 Hjerne-, 9 
Venner-,	6	Sporty-	og	4	Talent-
point, skal du være klar til at 
dele dine hemmelige historier 
om dine venner og din viden om 
Hannah og Miley. 

SÅDAN SPILLER DU
•	 Den	yngste	spiller	starter.	Turen	fortsætter	med	uret.

•	 	Hver	spiller	kaster	terningen	og	rykker	i	en	vilkårlig	retning	fra	
Start-feltet. Start-feltet tæller som et felt.

•	 	Følg	pilene	for	at	flytte	gennem	Skab,	Dagligstue,	Badeværelse,	
Soveværelse, Gymnastiksal og Surferhytte.

•	 	Du	får	point	ved	at	svare	på	spørgsmål	eller	optræde	for	de	
andre spillere, når du lander på et Hjerne-, Venner-, Sporty- eller 
Hemmeligt stjernetalent-felt. P.S.: Du får dobbelt så mange point, 
når Hannah eller Miley er i dit område!

•	 Når	du	får	point,	skal	du	skrive	dem	ned	på	dit	pointark.

•	 	Når	du	lander	i	det	blå	blomsterområde	(de	6	felter	omkring	
Start), må du bevæge dig i alle retninger. Men du må ikke gå hen 
over	eller	lande	på	det	samme	felt	2	gange	i	samme	tur.	Når	du	
forlader Start-feltet, må du ikke gå ind på det eller bruge det som 
en genvej til de andre felter.

•	 Der	kan	godt	stå	flere	spillere	på	samme	felt.

•	 	Hvis	du	har	fået	alle	pointene	til	din	TRUE	YOU-profil	og	er	på	vej	
tilbage mod Start for at starte sejrsfesten, behøver du ikke svare 
på spørgsmål eller udføre stunts – andet end for sjov!

SÅDAN FÅR DU POINT
Når du får point for et Hjerne-, Venner-, Sporty- eller Hemmeligt 
stjernetalent-felt, skal du skrive det ned på dit pointark. Hvis 
du svarer forkert på et spørgsmål, eller de andre spillere ikke er 
tilfredse med svaret, eller hvis du ikke udfører et stunt, skal du ikke 
gøre noget. Din tur slutter, og spillet fortsætter.

Hjerne-felt – Når du lander på dette felt, skal 
spilleren til venstre for dig tage det øverste 
kort i bunken med Hjerne-kort og læse det 
højt for dig. Du vil blive stillet spørgsmål 
om Mileys skole og venner – og selvfølgelig 
om hendes største hemmelighed – Hannah 
Montana! Et Hjerne-spørgsmål kan for 
eksempel være: ”Hvilket hold kommer Hannah 
til at synge nationalmelodien for?”. Spil spillet for at finde ud af det!

Dobbelt op! Du får dobbelt så mange point, hvis Hannah- eller 
Miley-brikken står i dit område på spillebrættet.

Venner-felt – Når du lander på dette felt, 
skal du tage det øverste kort i bunken med 
Venner-kort og læse det højt. Du skal svare 
på spørgsmål om dine venner og om, hvordan 
du håndterer situationer, der er lige så sære 
og løjerlige som dem, Miley og Hannah 
oplever hver dag! Et Venner-spørgsmål kan 
for eksempel være: ”Lilly og Oliver distraherer 
Robbie Ray, mens Miley sniger sig ud til en fest. Har du nogensinde 
dækket for en ven, der gjorde noget, han eller hun ikke måtte? Blev 
det opdaget?”. Hvis du lander på dette felt, skal du være klar til at 
dele dine hemmeligheder! 

Dobbelt op! Du får dobbelt så mange point, hvis Hannah- eller 
Miley-brikken står i dit område på spillebrættet.

Sporty-felt – Når du lander på dette felt, 
skal du tage det øverste kort i bunken med 
Sporty-kort og læse det højt. Du skal udføre 
stunts, alene eller sammen med andre 
spillere, og svare på spørgsmål om dine 
yndlingstossestreger. På et Sporty-kort kan 
der for eksempel stå: ”Miley får øvet sig på 
sit tennis-”støn”, da hun siger ja til, som Hannah, at spille 
en tenniskamp for velgørenhed. Lad som om, du spiller tennis i 
30	sekunder.	Giv	os	dit	bedste	støn,	når	du	rammer	bolden!”. 
Hvis du lander på dette felt, kommer du op at stå!

Dobbelt op! Du får dobbelt så mange point, hvis Hannah- eller 
Miley-brikken står i dit område på spillebrættet.Hje
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