Hemlig stjärntalang-ruta – Om du hamnar
på den här rutan ska du ta det översta kortet
från högen med ”Hemlig stjärntalang”-kort
och läsa det högt. Du kommer att få uppträda
både solo och med andra spelare och svara på
frågor om dina hemliga talanger. På ett ”Hemlig
stjärntalang”-kort kan det stå: ”Hip-hop är inte
Hannah Montanas starka sida. Är du bättre än
henne? Du har en minut på dig att hitta på en rap
om de andra spelarna och framföra den.” När du hamnar på den här
rutan måste du vara beredd på att visa din hemliga superstjärntalang!
Dubbelt upp! Du får dubbla poäng om Hannahs eller Mileys spelpjäs
är i samma spelområde!
Var din favoritstjärna-ruta – Om du
hamnar på den här rutan får du poäng genom att
använda din bästa talang! Ta ett kort från någon
av högarna Stenkoll, Spex, Vänner, eller
”Hemlig stjärntalang” och gör som det står på det.
Glöm inte att du får dubblera poängen om Hannah
eller Miley är i samma spelområde!

• Om du slår 3, 4, 5 eller 6 står du kvar på konserten
och får ett ”Hemlig stjärntalang”-poäng eller ett
”Vänner”-poäng (välj själv).
• Om du slår 1 eller 2 får du gå från konserten och placera
spelpjäsen på ”Start”. Din tur är då över.

SÅ HÄR VINNER DU
Om du är först med att komma tillbaka till ”Start” efter att ha samlat ihop
alla poäng (eller fler) i din ”True You”-profil vinner du! Res dig upp och fira
genom att visa din supertalang för de andra spelarna!

Vilken är din stil?
Har du Hjärna eller
Vänner?
Spexig kanske?
Eller är du en
popstjärna som
Hannah Montana?
Spela och upptäck
dina talanger!
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Hannah Montana-ruta – Om du hamnar
på den här rutan flyttar du Hannah-spelpjäsen
till ditt område på spelplanen eller vilket
område du vill. Ta bort Miley-spelpjäsen från
spelplanen så att Hannah och Miley aldrig är
på samma ställe samtidigt!
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Nästa gång det blir din tur gäller följande:

Miley Stewart-ruta – Om du hamnar på
den här rutan flyttar du Miley-spelpjäsen till
ditt område på spelplanen eller vilket område
du vill. Ta bort Hannah-spelpjäsen från
spelplanen så att Miley och Hannah aldrig är
på samma ställe samtidigt!

Flytta Miley/Hannah vart du vill-ruta –
Om du hamnar här flyttar du Miley- eller
Hannah- spelpjäsen (beroende på vilken som
står på spelplanen) till vilket område du vill:
Surfbutiken, Gympan Sovrummet,
Badrummet, Vardagsrummet eller
Garderoben. Du får dubbla antalet poäng för
Stenkoll och Vänner om du flyttar Miley dit.
Du får dubbla antalet poäng för Spex och
”Hemlig stjärntalang” om du flyttar Hannah Montana dit.

ÅLDER

Till Hannah Montana-konserten-ruta
– Om du hamnar här ska du flytta din
”Stjärnskott”-spelpjäs omedelbart till
”Hannah Montana-konsert”-området.
Din tur är över.
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Välja TRUE YOU-profilkort:

Spelet går ut på att ta poäng och bli en TRUE YOU-superstjärna genom
att ha koll, vara kreativ och visa talang!

INNEHÅLL
• Spelplan • Hannah Montana-figur med fot • Miley Stewart-figur med fot
• 108 kort – 25 Stenkoll-kort, 25 Vänner-kort, 25 Spex-kort,
25 ”Hemlig stjärntalang”-kort och 8 TRUE YOU-profilkort
• TRUE YOU-poängblock • 4 ”Stjärnskott”-spelpjäser • 1 tärning
Pennor ingår inte.

SÅ HÄR VINNER DU
Den spelare vinner som först tar alla poäng i TRUE YOU-profilen, tar sig
tillbaka till startrutan och firar som en riktig popstjärna! Spelarna får poäng
genom att svara på Stenkoll- eller Vänner-frågor, genom att göra roliga
Spex och visa ”Hemliga stjärntalanger”. Fler poäng kan man få genom att
besöka Miley i skolan och hemma och dela scen med Hanna Montana!

De olika korten kräver olika poäng beroende på dina unika egenskaper
och talanger. För att vinna måste du ta alla poäng som står på den profil
du väljer.

Exempel 1: Om det står 7
Stenkoll-, 9 Vänner”-, 6 Spexoch 4 ”Hemlig stjärntalang”-poäng
på den TRUE YOU-profil som du
väljer måste du vara beredd på att
dela med dig av dina hemligheter
och veta en hel del om Hannah
och Miley.

Fiksu
Hjärna

Ystävät
Vänner

Urheilu
Spex

Kyky
Stjärn
talang

7 9 6 4

SÅ HÄR SPELAR DU
• Den yngsta spelaren börjar. Turen går sedan åt vänster.
•B
 örja på ”Start”. Varje spelare slår tärningen och går därefter åt vilket
håll som helst. ”Start” räknas som en ruta.

Tryck ut Hannah- och Miley-figurerna från kartongskivan och sätt dem i de
två plastfötterna. Lägg det överblivna kartongmaterialet i återvinningen.

•F
 ölj pilarna för att gå genom Garderoben, Vardagsrummet, Badrummet,
Sovrummet, Gympan och Surfbutiken.

FÖRBEREDELSER

•D
 u får poäng genom att svara rätt på en fråga eller uppträda för de
andra spelarna om du hamnar på någon av rutorna Stenkoll, Vänner,
”Spex” eller ”Hemlig stjärntalang”. P.S. Du får dubbla poäng om Hannah
eller Miley är i samma område som du!

•V
 arje spelare får ett tomt poängblad
och en penna.

FPO

•V
 arje spelare väljer en
”Stjärnskott”-spelpjäs och
placerar den på ”Start”.
•V
 arje spelare får ta ett
TRUE YOU-profilkort.
Lägg tillbaka resten av korten
i lådan. Håll din spelstrategi
hemlig genom att inte visa profilen
för motståndarna!

• Anteckna poängen du får på ditt poängblad.
•O
 m du hamnar i den blå blomman (någon av de sex rutorna runt
startrutan) får du gå åt vilket håll du vill så länge du inte går på eller
till samma ruta två gånger under samma omgång. Efter att du har
lämnat startrutan får du inte gå på den eller använda den som genväg
till andra rutor.

•T
 a loss spelkorten och lägg dem i fem högar (glöm inte att blanda):
Stenkoll, Vänner, ”Hemlig stjärntalang”, Spex och ”True You”-profiler.
Lägg dem sedan nära spelplanen.

När du hamnar på rutorna Stenkoll, Vänner, Spex eller ”Hemlig
stjärntalang” skriver du ned de poäng du får på ditt poängblad. Om du
inte svarar rätt på en fråga, om de andra spelarna inte är nöjda med ditt
svar eller om du står över ett framträdande ska du inte göra något. Din tur
är slut och spelet går vidare.
Stenkoll-ruta – Om du hamnar på den
här rutan ska spelaren till vänster om dig ta det
översta kortet i högen med Stenkoll-kort och
läsa det för dig. Du får frågor om Mileys skola,
vänner och naturligtvis om hennes största
hemlighet – Hannah Montana! En Stenkollfråga kan till exempel vara: ”För vilket lag sjunger
Hannah nationalsången?” Spela för att få reda på svaret!
Dubbelt upp! Du får dubbla poäng om Hannahs eller Mileys spelpjäs
är i samma spelområde!

MONTERING

•S
 e till att det finns gott om öppen yta i rummet där ni lägger ut TRUE
YOU-spelplanen. Ni kommer att behöva mycket plats för att visa upp era
talanger och göra era framträdanden!

SAMLA POÄNG

• Det är tillåtet att stå på samma ruta som andra spelare.
•O
 m du har samlat ihop alla poäng i din TRUE YOU-profil och är på väg
tillbaka till ”Start” för att ta hem vinsten kan du hoppa över att svara på
frågor och framträda – om du inte vill göra det för skojs skull!
TM

Vänner-ruta – Om du hamnar på den här
rutan ska du ta det översta kortet från högen
med ”Vänner”-kort och läsa det högt.
Du kommer att få frågor om vänskap och hur
du skulle göra i olika knäppa och underliga
situationer som Miley och Hannah hamnar i
dagligen! En ”Vänner”-fråga kan till exempel vara:
”Lilly och Oliver distraherar Robbie Ray medan
Miley smyger ut för att gå på fest. Har du någonsin
täckt upp för en vän som gjort något som han eller hon inte borde ha
gjort? Åkte ni fast?” När du hamnar på den här rutan måste du vara redo
att dela med dig av dina hemligheter!
Dubbelt upp! Du får dubbla poäng om Hannahs eller Mileys spelpjäs
är i samma spelområde!
Spex-ruta – Om du hamnar på den här
rutan ska du ta det översta kortet från högen
med Spex-kort och läsa det högt.
Du kommer få olika uppdrag som du ska
utföra själv eller tillsammans med andra
spelare och svara på frågor om dina roligaste
upptåg. På ett Spex-kort kan det till exempel
stå: ”Miley övar på sitt ”tennisstön” eftersom
Hannah ska spela en tennismatch i välgörenhetssyfte.
Låtsas att du spelar tennis i 30 sekunder. Ge oss ditt
bästa stön varje gång du träffar bollen!” När du hamnar
på den här rutan måste du vara beredd på att lämna din stol!
Dubbelt upp! Du får dubbla poäng om Hannahs eller Mileys spelpjäs
är i samma spelområde!
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