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BOGULMA TEHLIKESI – Kücük parçalar. 3 yasından kücük 
çocuklar için uygun degildir.
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Senin Ekibin! Oyunu Kazanan!

Bu kişiler senin VIP alanlarına 
girmeni sağlayacak!
Kimlerin sayesinde giriş yapabileceğini 
kontrol et.

ÇEVİR KAZAN oyununda kazananı 
belirleyecekler!
Çarkta gelen sayı ile sahip olduğun Ekip 
kartlarından birindeki sayı aynıysa o hane 
üzerinde yazan parayı kazandın demektir.

Ve arabanda seyahat edecekler!
Sahip olduğun her Ekip kartı için arabana 
bir gümüş rengi piyon ekle.

Arkadaş çevreni her zaman yanında tut 
ve arabanı Ekip üyeleriyle doldur!
(Arabana en fazla 8 Ekip piyonu 
koyabilirsin; bu nedenle aynı meslekten 
iki kişi almana gerek yok!)

5 Yıldız kartına sahip olduğunda 
hedefin en yakın MUTLU SON 
hanesine ilerlemek olmalı. 

MUTLU SON hanesine geldiğinde 
ilerleyecek sayın kaldıysa bile bu 
hanede durabilirsin.

5 Yıldız kartına sahip olan ve  
MUTLU SON hanesinde duran ilk 
oyuncu oyunu kazanır!

12 Kariyer Kartı
20 Yıldız Kartı
58 Aksiyon Kartı
30 Ekip Kartı

1 Oyun Alanı  
(5 parça)
1 Çark
1 Para Destesi

35 Gümüş Rengi Ekip Piyonu
8 Altın Sarısı Oyuncu Piyonu
4 Araba
1 Saklama Çantası

Ekip, senin destek takımındır!
Sıra sana geldiğinde 200K ödeyerek bir Ekip kartı satın alabilirsin.

İçindekiler
Fotoğrafçın

Özel 
Koruman

Basın 
Danışmanın

MenajerinSen

 KAZANMAK için 5 YILDIZ 
topla!

OYUN KILAVUZU 

Tebrikler!

Artık bir  

MEGA STAR'sın!

YAŞ
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Oyun alanını kur.

Kartları 4 desteye ayır ve tüm destleri kapalı 
olarak oyun alanının yanına koy.

Her oyuncu 
şunları alır:

Oyunun Amacı MAAŞ GÜNÜ hanesinin üzerinden mi geçtin?

YILDIZ KARTI AL haneleri

ÇEVİR KAZAN haneleri

MUTLU SON haneleri 

DUR hanesi

Kariyer kartını seç.

Bir Ekip kartı seç.

Arabanı BAŞLANGIÇ hanesine koy.

Oyna!Oyuna Hazırlan! Oyun Alanındaki Haneler

1 Araba ve 1 Altın Sarısı Piyon 200K

Oyun alanının 5 parçasını "altın yol"  
(sarı renkli alan) yüzü üstte olacak şekilde, 
istediğin sırayla çarka geçir.
Bir oyuncu DUR hanesini geçtikten sonra  
oyun alanının “kırmızı halı” yüzünde 
oynayabilirsiniz.

Limuzindeki sensin!

•	 Her	oyuncu	bakmadan	3’er	Kariyer	kartı	çeker.
•	 	Bu	3	kariyerden	istediğin	birini	seç	ve	kartı	açık	olarak	

önüne koy. Bu artık senin işin!
•	 Diğer	kartları	destenin	en	altına	yerleştir.

•	 Her	oyuncu	bakmadan	2’şer	Ekip	kartı	çeker.	
•	 	İstediğin	birini	seç	ve	kartı	açık	olarak	önüne	koy.	Diğer	kartı	

destenin en altına yerleştir.
•	 Gümüş	rengi	Ekip	piyonunu	al	ve	arabana	ekle.

Kazanmana yardımcı olmaları için oyun boyunca Ekip üyeleri 
toplamaya çalış!

Oyunu kazanmak için 5 Yıldız kartı toplaman gerekiyor!
Yıldız kartı toplamanın 3 yolu var:
•	 “YILDIZ	KARTI	AL”	hanesinde	durmak
•	 İlgili	Aksiyon	kartlarını	çekmek
•	 3M	ödeyerek	bir	tane	satın	almak!
5 Yıldız kartı toplayan ilk oyuncu sensen, en yakın  
MUTLU SON hanesine ilerle ve oyunu kazan!

Maaşını al! Maaşın sahip olduğun Yıldız kartı sayısına göre değişir.  
Ne kadar maaş alacağını öğrenmek için Kariyer kartına bak. Arabanı 
ilerletirken iki Maaş Günü hanesinin üzerinden geçsen bile bir maaş alırsın.
MAAŞ GÜNÜ hanesinin üzerinde mi durdun?
Süper! Bankadan iki kat maaş al.
Ödeme yapmak için paran mı kalmadı? 
Ne kadar paran varsa o kadar ödeme yap. Paran bitse de merak etme, 
hala oyundasın.

Bir Yıldız kartı çek. Şimdi oyunu kazanmaya bir Yıldız daha yakınsın! 
Ve artık çok daha fazla para kazanacaksın!

Oyunculardan biri bu hane üzerinde duraklarsa TÜM OYUNCULAR Çevir 
Kazan’a	katılarak	şansını	deneyebilir.
1.	 	Herkes	Ekip	kartları	üzerinde	yazan	ÇEVİR	KAZAN	sayılarına	baksın.
2.  Çarkı çevir. Çarkta gelen sayı ile sahip olduğun Ekip kartlarından 

birindeki sayı aynıysa o hane üzerinde yazan parayı kazandın 
demektir.

3.  Eğer çarkta gelen sayı oyuncuların elindeki Ekip kartlarında yoksa 
çarkı çevirmeye devam et.

4. Bu hanenin üzerinde duraklayan oyuncu ayrıca bir Aksiyon kartı çeker.

Nasıl oynanır?
Yaşı en küçük oyuncu oyuna başlar ve oyun saat yönünde devam eder.

Sıra sana gelince

Oynamaya başla!
Oyun hakkında bilmen gerekenler bunlar. Artık oynamaya başlayabilirsin. 
Piyonunun durduğu haneye göre neler yapman gerektiğine bakmayı unutma. 
ÖNEMLİ İPUCU! Daha fazla yıldız toplayabilmek için Ekip kartları satın al ve  
 VIP alanlarına girmeye çalış.

Daha detaylı bilgi için sayfayı çevir. ➡

Eğer 5 Yıldız kartı topladıysan bu haneye ilerlemeye çalış.
Bu haneye ilk varan 5 Yıldız sahibi oyuncu oyunu kazanır!
Tebrikler!	Artık	bir	MEGA	STAR’sın!

•	 	Oyun	alanında	ilerken	DUR	işareti	üzerinden	geçersen	ilerleyecek	
hamlen kaldıysa bile hemen bu hanenin üzerinde DUR.

•	 	Üzerinde	araba	bulunmayan	en	yakın	altın	renkli	oyun	alanı	
parçasının diğer yüzünü çevir ve Kırmızı Halı yüzünü yerleştir. 

 Tebrikler! Oyunda yeni bir çağ açtın!
•	 Çarkı	tekrar	çevir	ve	gelen	sayı	kadar	piyonunu	ilerlet.
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Kariyer 
kartları 

Aksiyon 
kartları 

Ekip  
kartları 

Yıldız 
kartları 

(Eğer istersen) Bir Ekip kartı satın al.

Çarkı çevir ve ilerle.

İşte bu!

• Bankaya 200K öde.
•	 Destenin	en	üstünden	bakmadan	2	Ekip	kartı	çek.
•	 	İstediğin	birini	al	ve	diğerini	destenin	en	altına	 

geri koy. 
•	 	Arabana	gümüş	rengi	bir	Ekip	piyonu	ekle.	Sıra	her	

sana geldiğinde sadece bir Ekip kartı satın alabilirsin.

•	 Çarkı	çevir.
•	 Arabanı	gelen	sayı	kadar	ilerlet.

Sıran sona erdi! Şimdi sıra solundaki oyuncuda...

1

MAAŞ GÜNÜ hanesini geçtiğinde 
bankadan maaşını al.
Maaşını almak için MAAŞ GÜNÜ hanesinde duraklaman  
gerekmez. Üzerinden geçtiğinde de maaşını alabilirsin! 
Bankadan ne kadar maaş alacağın Kariyer kartının üzerinde yazar.
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Piyonun hangi hanede durakladı?
Piyonunun üzerinde durduğu hanede bir şey yazıp  
yazmadığını kontrol et. Detaylı bilgi için bir sonraki  
sayfada yer alan “Oyun Alanındaki Haneler” bölümünü oku.  
Örnek: 

 
hanesinde duraklarsan bir Aksiyon kartı çek.
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AKSİYON haneleri (oyun alanında üzerinde yazı olmayan, 
boş hanelerin tümü)
•	 		“Altın",	"elmas"	ve	"kırmızı	halı”	yolları	üzerinde	yer	alan	boş	

bir hanede ya da BAŞLANGIÇ noktasında tekrar durduğunda bir 
Aksiyon kartı çek.

•	 Kartın	üzerinde	yazılanları	yüksek	sesle	oku	ve	talimatları	uygula.

VIP GİRİŞİ haneleri
Piyonunu	ilerletirken	bir	yol	ayrımına	geldiğinde	eğer	VIP	GİRİŞİ	hanesinde	
belirtilen	Ekip	kartına	sahipsen	yoluna	VIP	Alanı’ndan	devam	edebilirsin!	
VIP	Alanı’nda	Yıldız	kartı	kazanma	şansın	çok	daha	yüksek!	
Piyonun VIP Girişi hanesinde durduysa Aksiyon kartı çekmeyi unutma. 
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