JÁTÉKSZABÁLY
A közönség halkan morajlik. A zsűri elfoglalta a helyét. A versenyzők már izgatottan készülődnek: beénekelnek, gyakorolják a koreográﬁát,
a dalszövegeket olvasgatják, nehogy elfelejtsék, amikor sorra kerülnek a műsorban. Kezdődjön hát a ma esti Megasztár!

A doboz tartalma
30 Megasztár ﬁgurakártya (15 Megasztár 2-2 példányban)

Palcsó Tamás

Torres Dani

Tóth Vera

Tóth Gabi

Tóth Lüszi

1 játéktábla

Nguyen Thanh Hien

3 db nejlontasak
a kártyák tárolására
Aczél Gergő

Oláh Ibolya

Király Viktor

Rúzsa Magdi

Varga Feri

1 dvd, amelynek
tartalma 44
dalrészlet Megasztárok előadásában, zenére
megjelenő
szövegfelirattal

M. Ferenc Caramel

6 kártyatartó láb (6 színből 1-1 láb,
amibe a ﬁgurakártyákat lehet csúsztatni)

A játék leírása
Válassz a Megasztár dalok közül, add elő úgy, hogy szórakoztató legyen, és szavazz a többiek előadására! Az így szerzett pontokat a játéktáblán lelépve további meglepetések várnak. Annak is van esélye, akinek nem a hangja az erőssége.
Legyél egyéniség – a titok csak ennyi!

Fekete Dávid

Lakatos Krisztián

Kandech Evelyne

18 értékelőkártya

A játék előkészítése

36 szavazókártya
(6 színből 6-6 darab)
44 dalkártya

A játékot 4–6 játékos vagy csapat játszhatja. Hatnál több játékos esetén tehát
szerveződjetek 4–6 csapatba. Az sem baj, ha nem ugyanannyian alkotnak egyegy csapatot: a csapatok tetszőleges számú játékosból állhatnak. Minden kör
elején döntsétek el, ki képviseli a csapatot: a szabály további részében a „játékos” kifejezés alatt ezt a képviselőt értjük majd.
Középre tesszük a játéktáblát. A dalkártyákat megkeverjük és a tábla mellé
tesszük. A többi kártyát típus szerint külön paklikba válogatjuk.
Minden játékos (vagy csapat) választ egy színt, és magához vesz ebből 4 játékos
esetén 4, 5 játékos esetén 5, 6 játékos esetén 6 szavazókártyát, továbbá egy kártyatartó talpat. A 15 Megasztár közül is választ egyet, és elveszi mindkét ﬁgura-

Egy j
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kártyát, amely ezt a Megasztárt ábrázolja. A szavazókártyái közül színnel felfordítva maga elé teszi az egyiket, és ráteszi a Megasztárja egyik ﬁgurakártyáját.
Ez mutatja, hogy melyik színnel és Megasztárral játszik. A másik ﬁgurakártyáját
minden játékos bedugja a kártyatartó talpba: ezzel fog a játéktáblán lépni.
Mindenki ad egy-egy lapot a saját színű szavazókártyái közül az összes többi játékosnak, így mindenkinek lesz egy szavazókártyája minden más játékostól.
Az értékelőkártyákból minden játékos elvesz magának 1-1 „Jól hangzik!”, „Eredeti!” és „Szórakoztató!” feliratú kártyát. A többi kártyát és ﬁgurát visszatesszük
a dobozba, a játékhoz nem lesz rájuk szükség.
A saját ﬁguráját minden játékos a Start mezőre rakja, és kezdődhet a játék!

Egy piros játékos vagy csapat előtt elhelyezkedő játékelemek

A játék menete
A játék több fordulóból áll. Minden fordulóban minden Megasztár (egy játékos vagy egy csapatból egyvalaki) előad egy dalt, ezután mindenki szavaz
a többiek produkciójára, majd a szavazatok alapján a sikeresebbek előrelépnek a pontozó mezőkön. Fontos, hogy egy mezőn csak egy figura állhat: aki
foglalt mezőre lépne, az ezt átugorva a legközelebbi üres mezőre lép.
Egyes mezők meglepetést tartogatnak a rájuk lépőnek (lásd később). A játéknak akkor van vége, amikor valaki eléri a Megasztár-mezőt. Az nyer, aki a figurájával legtovább jutott.

„Nem minden kezdet nehéz…”
Egy jó választáson sok minden múlhat: találd meg, melyik dal illik a leginkább
a személyiségedhez, a hangodhoz vagy az éppen aktuális hangulatodhoz!
A legﬁatalabb játékos felhúz eggyel több dalkártyát, mint ahány játékos vagy
csapat játszik: 4 játékos esetén tehát ötöt, 5 játékos esetén hatot, 6 játékos esetén
hetet. Kiválaszt egyet aszerint, hogy melyik szám tetszik neki a legjobban (illetve, hogy melyiket szeretné előadni), és ezt leteszi maga elé nyíltan, majd a többi
lapot átadja bal oldali szomszédjának, vagyis a pontozómezőkön következő játékosnak (aki a pontjai alapján előtte áll), aki szintén választ egyet és a maradékot
továbbadja stb. Az utoljára sorra kerülő játékos vagy csapat tehát kettő kártya
közül választ. A megmaradt lapot képpel felfelé lerakjuk a tábla mellé, ebből lesz
a dobópakli.
A dalkártyán szerepel egy sláger címe, az eredeti előadó neve és a dvd-n ezt
a dalt előadó Megasztár neve, valamint egy sorszám. A játékosok a sorszám
szerint következnek egymás után: először a legalacsonyabb sorszámú, majd
a második legalacsonyabb számú stb. A dvd-n be lehet állítani, hogy egy szám
énekhanggal együtt vagy csak zenei alappal hangozzon el (ahol nem, ott a kártya is utal erre). A szöveg mindkét esetben megjelenik a képernyőn.
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sorszám
eredeti előadó neve
sláger címe
a dalt előadó Megasztár neve

a dal szövegének első pár sora

Figyelem! Aki a dvd-ről a dalt az eredeti előadó hangja nélkül játssza le, és így csak
zenei alapra énekelve adja elő, annak több pont jár majd a kapott szavazatokért.
A soron következő játékos a dvd-lejátszón kiválasztja a dalkártyája sorszáma szerinti slágert, majd elindítja. Lejátszás közben be kell kapcsolódnod a dalba, és elő
kell azt adnod! Az előadás stílusa az előadóra, vagyis rád van bízva: proﬁn, szívből, művészien vagy humorosan, halandzsázva, akár vokálként, sőt prózában is
produkálhatod magad. Adhatsz zenei kíséretet egy tetszőleges hangszer utánzásával, ha éppen az tetszik. Közben táncolhatsz, mozoghatsz, vagy csak arcjátékkal
kísérd a zenét – kinek mi megy jobban! A lényeg az, hogy a közönséget (a többi
játékost) minél jobban magával ragadja.
Csapatjáték esetén az egész csapat részt vehet a produkcióban, de a csapat adott
körre választott képviselőjének valamit mindenképpen elő kell adnia. A csapat
tagjai tetszés szerint vele énekelhetnek, kísérhetik, táncolhatnak vagy színészkedhetnek, amivel feldobják a képviselőjük előadását.

Szavazás
Milyen a jó előadás? Nem árt, ha jól hangzik, de legalább ilyen fontos, hogy eredeti legyen, illetve az is, hogy elszórakoztassa a közönséget. A játékosok ennek
megfelelően kapnak szavazatokat a legkeményebb zsűritől – egymástól!
Ha minden játékos (vagy csapat) előadta a saját produkcióját, akkor mindenki
eldönti, hogy melyik előadás tetszett neki a legjobban. Melyik volt a második
legjobb? És a harmadik? A megfelelő játékosok kártyáit ki kell választani. Minden
játékos a kezébe veszi az összes szavazókártyáját, és csak azt a hármat teszi le
maga elé titkosan, vagyis képpel (színnel) lefelé, akire szavaz: a bal első helyre
(a saját színt és Megasztárt mutató kártya mellé) azt, akinek a produkcióját a legjobbnak tartja, a második helyre (középre) azt, aki a második legjobb volt, a harmadik helyre (jobbra) pedig azt, aki szerinte a harmadik legjobb előadó. Ötszemélyes játék esetén minden körben lesz egy, hatszemélyes játéknál két előadó,
akire nem adsz szavazatot. Csapatjáték esetén a csapat tagjai megbeszélhetik
egymással, hogy kire adják a szavazatukat – természetesen saját magára senki
sem szavazhat!
Miután eldöntöttétek, hogy melyik előadás mennyire tetszett, még más szempontokból is szavazni kell: a három közül melyik hangzott a legjobban, melyik
volt a legegyénibb produkció, és melyik szórakoztatott a leginkább? A három
értékelőkártyát ennek megfelelően kell letenni nyíltan, vagyis a szöveges oldalával felfelé a magad elé már lerakott, egyelőre lefordított lapok fölé. A „Jól hangzik!” kártyát tedd a fülnek legjobban tetsző előadó színéhez, az Eredeti!” kártyát
a legegyénibbnek értékelt játékos színéhez, a „Szórakoztató!” kártyát pedig
a leglátványosabb vagy leghumorosabb előadóéhoz. Ha úgy gondolod, hogy
egy előadó minden téren messze kiemelkedett a többi közül, akkor akár letehe-
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Mennyi pontot kap egy játékos?
Azokért a szavazatokért, amelyek szerint ő volt a legjobb (a többi játékos
előtt balra lerakott kártya), 3 pont jár.
Azokért a szavazatokért, amelyek szerint ő volt a második legjobb (a többi
játékos előtt középre lerakott kártya), 2 pont jár.
Azokért a szavazatokért, amelyek szerint ő volt a harmadik legjobb (a többi
játékos előtt jobbra lerakott kártya), 1 pont jár.
Továbbá pont jár minden olyan értékelőkártyáért, amivel rá szavaztak:
ha a játékos a dalt az eredeti előadó hangja nélkül játszotta le, és csak zenei
alapra énekelve adja elő, 2 pontot ér minden ilyen kártya; viszont ha az ere
deti előadóval együtt szólt a dal, akkor csak 1 pontot.

Különleges mezők

A szavazás

ted mindhárom értékelőkártyát egyetlen szavazókártya fölé is, de persze úgy is
dönthetsz, hogy kettő értékelőkártyát az egyik játékos előadása fölé, egyet pedig
egy másikéra. A lényeg az, hogy kötelező mindhárom kártyát letenni valahova.

Pontozás

A csillag
A sikerhez fontos a tehetség… De néha semmi nem fontosabb, mint hogy
jókor, jó helyen legyünk!
Aki a szerzett pontjai alapján csillaggal jelölt mezőre lépne, az a bábujával rögtön
előreugrik egy pozíciót a közvetlenül őt megelőző bábu elé, a legközelebbi
üres, normál (!) mezőre. Ha a legelöl álló játékos lépett csillaggal jelölt mezőre,
akkor simán csak a következő első normál mezőre lép.

Amikor már mindenki döntött, a játékosok egyszerre felcsapják és megmutatják
a letett szavazókártyáikat.
A Megasztár-kártya sorszáma szerinti sorrendben minden játékosnak összeszámoljuk a pontjait, amit az illető rögtön lelép a pontozómezőkön.
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Az első játék előtt nem muszáj végigolvasnotok a különleges mezőkre vonatkozó
szabályokat: bőven elég, ha csak akkor olvassátok fel, hogy mit kell tenni a különleges mezőkre lépve, amikor valaki tényleg rálépett ezekre. A csillag-, bomba- és
kameramezők különleges mezőknek számítanak, amelyekről rögtön előre vagy
hátra ugrik, aki odalépne.

A piros játékos a csillag-mezőről az előtte lévő zöld játékos elé ugrana,
de mivel ez csillaggal jelölt mező, ezért piros az ezt követő mezőre lép.

A piros játékostól a zöld játékos 5 pontot kap (3 pont az első helyért, és 2 pont
a 2 értékelőkártyáért), a kék játékos 2 pontot kap (a 2. helyért), a sárga játékos
pedig 3 pontot kap (1 pontot a 3. helyért, és neki 2 pont jár 1 értékelőkártyáért,
mert ő az eredeti előadó hangja nélkül adta elő a számot).

A bomba
Elég egy balszerencsés lépés, és máris romlanak az esélyeid az igazi
Megasztárrá válásra!
Aki a szerzett pontjai alapján bombamezőre lépne, az a bábujával rögtön hátraugrik egy pozíciót a közvetlenül mögötte lévő bábu mögé, a legközelebbi üres,
normál (!) mezőre. Ha a leghátul álló játékos lépett bombamezőre, akkor simán
csak visszalép az őt megelőző első normál mezőre.
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zőnek találtad, az „Eredeti!” kártyát akkor, ha különlegesnek érezted a válaszokat, míg a „Szórakoztató!” kártyát akkor, ha a válaszok viccesek voltak, jól szórakoztál rajtuk.
Miután mindenki tett, egyszerre felfordítjuk a letett értékelőkártyát, és az eredményt értékeljük. Megnézzük, a riport milyen szempontból volt a legerősebb (Jól hangzik/Eredeti/Szórakoztató), és a riportalany annyi pontot kap,
amennyi szavazatot ebben a kategóriában kapott.
Példa: Máté válaszaira ketten szavaztak a „Jól hangzik!”-, hárman az „Eredeti”- és
hárman a „Szórakoztató!”-kártyával. Ezek szerint a feleletek „Eredeti” és a „Szórakoztató” kategóriákban kapták a legtöbb szavazatot, hármat, így Máté 3 pontot kap.
Ha a pont lelépésekor ezt követően csillag- vagy bombamezőre lépsz, akkor
ennek a hatása is érvényesül.
A piros játékos a bombamezőről a legközelebb mögötte álló zöld játékos mögé lépne
vissza, de mivel ott bombamező van, a mögötte lévő pedig foglalt, mert ott áll a kék
játékos, amögött pedig kameramező van, ezért a kamera mögötti mezőre lép.

A riport
Milyen egy jó riport? Nagyon őszinte, nagyon különleges vagy nagyon
szórakoztató. Ha csak kicsit őszinte, nem túl különleges és csak mérsékelten szórakoztató, az nem segít a népszerűség hajhászásában!
Aki riportmezőre lép, annak riportot kell adnia a többieknek. Ezzel pontot szerezhet, amivel rögtön előrébb ugorhat!
Hogyan zajlik a riport?
A riport akkor kezdődik, amikor már minden játékos lépett a szerzett pontjai
szerint. Minden játékos (csapatjáték esetén a csapat képviselője) feltesz egy
tetszőleges kérdést a riportalanynak (annak a játékosnak, aki ilyen mezőre lépett). A kérdés legyen a riportalany múltjával kapcsolatos, vagy a véleményét
kell kérdezni egy aktuális témában, és minél kényesebb, annál jobb. Csapatjáték
esetén a képviselő válaszol.
A válasz tetszőlegesen lehet őszinte vagy kitalált, komoly vagy humoros és így
tovább. A riportalany célja olyan riportot adni, amit a többiek lehetőleg őszintének, eredetinek és szórakoztatónak tartanak. (A játékosok megállapodhatnak
olyan játékváltozatban is, ahol a riportalany olyan stílusban és tartalommal
válaszol, mintha ő lenne az általa képviselt Megasztár.)
Miután mindenki kérdezett, és a riportalany az összes kérdésre válaszolt,
a riportalanyon kívül mindenki értékeli a riportot: válassz ki és titkosan (lefelé
fordítva) tegyél magad elé a 3 értékelőkártyádból legalább egy lapot (de lerakhatod mindhármat is), attól függően, hogy mennyire tetszett a riport.
A „Jól hangzik!” kártyát akkor tedd le, ha a válaszokat őszintének vagy meggyő-

Új menet
Miután mindenki lépett, és a speciális mezők eseményei is megtörténtek,
minden játékos kiteszi a dobópaklira az előző kör elején választott dalkártyáját,
és újat választ. A második menettől kezdve mindig az választ először, aki
a leghátrébb áll a pontozósávon. Vagyis először az utolsó játékos felhúz eggyel
több dalkártyát, mint ahány játékos (vagy csapat) játszik, kiválaszt egyet, leteszi
maga elé, majd a maradék lapot átadja a pontózó-mezőkön következőnek (hátulról a másodiknak), aki szintén választ egyet és a maradékot továbbadja stb.
Ha játék közben elfogynának a dalkártyák, akkor a dobópaklit megkeverjük,
és ismét letesszük lefelé fordítva, húzópaklinak.

A játék vége
A játéknak abban a körben van vége, amikor valaki eléri a Megasztár-mezőt.
Ebben az értékelésben még minden játékos részt vesz, és lehet, hogy többen
is áthaladnak a Megasztár-mezőn. Ilyenkor a Start mezőn keresztül tovább kell
haladni: lépj le az 1-estől kezdve annyi pontot, amennyivel több pontot szereztél annál, mint amivel a Megasztár-mezőig jutottál. A különleges mezők hatásai
azonban a Megasztár-mező után már nem érvényesülnek!
Az győz, akinek a ﬁgurája a játék végén legelöl áll.
A játékot természetesen a változatosság kedvéért máshonnan vett karaoke dalokkal is játszhatjátok. Ebben az esetben a játékosok először minden körben válasszanak ki eggyel több dalt, mint ahány játékos (vagy csapat) van, majd ezek
közül válasszanak számokat: először az választ, aki a pontozótáblán a leghátsó
helyen áll. A pontozáskor is ennek megfelelő sorrendben lépjétek le a pontokat.
Jó szórakozást!

Köszönjük a közreműködést: Aczél Zoltán, Dúzs Marianna, Grőger Noémi, Illés Zoltán, Iván Róbert, Kerek Sára, Koltai István, Molnár Csaba (Csibe), Molnár László (Lacxox), Munkácsi Márk, Torma Éva, Sinkovits Zsuzsanna, Smahulya Róbert, Szabó Szilárd, Vargha Máté, Vámos Veronika, Vígh Róbert!
A játékot fejlesztette: a Gémklub Kiadó • Copyright © Gém Klub Kft. Minden jog fenntartva! • www.gemklub.hu
Forgalmazó: M-Ágnes Bt. 1225 Budapest, Ipartelepi u. 3. • www.m-agnes.hu
Jelen társasjáték elemei közül a Megasztár tévéműsor kép-, hang- és mozgóképelemei az MTM-SBS Zrt. (TV2) tulajdonát képzik. A társasjáték kiadására, gyártására és forgalmazására
a Gém Klub Kft. és a Gém Klub Kft. által megbízott forgalmazó (M-Ágnes Bt.) a TV2 engedélyével kizárólagosan jogosult. A szerzői jog tulajdonosa e dvd-nek csak otthoni lejátszását,
hangjának otthoni hallgatását engedélyezi. Valamennyi egyéb jogot fenntart magának! A dvd-nek vagy részének másolása, bármilyen jogosulatlan bemutatása, forgalmazása, nyilvános helyen való lejátszása, terjesztése szigorúan tilos! A fentiek megszegése vagy a tevékenység tűrése jogi felelősségrevonással jár.
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