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rÚxÉszÜrrer: Első használat előtt a íigurákat és a szoponzoí zsetonokat óvatosan pattintsátok
ki a kartonlapból. A DOBOZ TARTALMA: játéktábla, dobókocka, 6 db Youtuber bábu, 30 másodperces homokóra,
6 szponzor zseton, 2 pakli káfia, 85 íeliratkozó káfia (1ffiO, 5000, 10 000 és 50 000 címletekben)

A iáték tartozékait a képen látható módon rendezzétek el!
A kihíviás káfiákat tegyétek egy pakliba, a kihívás íedőkáüa tegyen legíelüt!

Minden kihívás esetén a fedőlap alatt !évő kártyát kellíelhúzni.
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ttll tömÉilil,
stnnt muóK:
Minden játékos innen indul. Ha a játék
során a start mezőre lépnél, még
egyszer dobhatsz.

csntonm urzö:
Teljesíb két kihMst és megkapod
a megíelelő csatoma káfiyát.

uxr§/Olsuxrs uuöx:
Húzz egy lapot a pakliból! A kártyáról
megtudod, hogy gyűjtiittél-e íeliraüozót
vagy esetleg vesztetettél.

A szponzor zsetonokat tegyétek a megegyező szinű csatornákra (mobilteleíonokra).
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káfia UKE/DISLIKErcxivÁs Kanya UKE/DISLIKE
káfia kártya
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szPONzOR ZSETONOK

llAAz EtsÓ MEZÓRE tÉpsz?
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+ FELlMTKozÓ MEző:
Új íeliratkozókat gyűjtöttél. Ha SZUPER
vagy akkor a dupláját, ha MEGA vagy,
akkor a háromszorosát kapod.

ulnnrxozó muó:
1 ü)0 íeliratkozót vesztettél.

süHrETó uuőx:
Egyszer kimaradsz. Húzz egy káttyát!
Ha 1{008 (kezdő) vagy, taíbd meg!
Ha PRo (haladó) vagy, tedd a íő
csatomád képemyőjére!

non mgŐr: Húzz együoll lapot
a pakliból és tedd magad elé!
Felhasználhatod egy vetélytársad el|en,
így ó kimarad egy köóől. Felhasználás
után a kártyát tedd vissza a paklibal

l1,1FLUENcER MEzők
Húzz egy iníluencer lapot a pakliból
és tedd magad elé! lníluencer vagy,
és lehetőséged van a tiibbi bábut mozgaüri
(beleéttve a sajátodat is), Felhasználás után
a kártyát tedd vis§za a paklibal Egyszerre
csak egy iníluenc€í káöíát lehet használni.
Ha másik jáSkos is iníluencer mezóre lép,
íelhúzhatja a lapot, de csak később
használha$a íel.
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letyól az elsö, atinek sirefl ilssze{yűitenie
t00 000 feliratlozrót, ós készíts ely íantasztilus uide,ót!
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ffiffiásteljesíté-@
o 1 választható Youtuber_Bábut séért 6000 rii rtiváiái 
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o A Bábuhoz tartozó proíilkártyát kapsz, és t Ón ,rgi.1.1
A játékosok bábuikat a két START mező egyikére színű pRg csRron-Hn r,teszik.

A legíiatalabb játékos kezd, a többiek soöan utána n xlxívÁs xÁnrvÁt őrizd meg, ..XTjl''m
következnek. A haladás iránya a START mezőn van egY kulcsszÓ, amire majd a végső /fili/
f'ilöTry9-ívaldobottértéknekmegíelelő ;ffi[,§'fi:l§ri,illi ru
ffi[lffili,Jlll,,j]l;.*,r.. ÍD 

és a második kih*st is sikeresen teljesíted, akkor

megszenése. V}' MEGSZEREZTED A csRronruÁrr.
liij,TTf§:if#lixfiti,lltlífli§ ir,!ti8,, követőt 9mezejére léphetsz bábuddal.

és készíb egy speciális eííektekkel
telezsúfolt íelejtheteüen videót.

Elérted a MASTER státu§zt Készülj a végső
kihívásra! A táblán már teljesítetted a íeladatrokat.

Bábudat és a szponzoí zsetont tedd a MASTER
mezöre.

lilOsI_EGY ]l[G.YOil UlGGEs
UIIIEOI IEll llEszilEllEll
Húzz egy vÉG§Ó V|DEÓ bpot a tábla közepén lévő
pakliból, amelyböl kiderül, hogy miről kell szólnia a
íilmnek. A kártyán a csatorna színének megíelelő
témá|ú íilmet kell készítened.

1 perced van arra, hogy kitaláld a történetet, aminek
tartalmaznia kell:

- A 3 kulcsszót, amelyex a kihMs kártyákon vannak
- A szponzor márkanevét

Meqjegyzés: a íilm hossza 30 mp (1 menet a
homokóIián) és 1 perc'(2 menet a homokórán) között
lehet Ha elsőre nem sikerül elkésziteni a íilmet, ne
szomorkodj, a következó körben újra póbálkozhatsz.

Az a játékos lesz a MASTER YOUTUBEB, akinek
elsőként sikerül a íilmet megcsinálnia.

íóltsd le a Go Masteí applikációt táblagépedre vagy
teleíonodra, így speciális eííektekkel színesítheted a
íilmedet. A kész íilmet meg is osztlatod.

Válasszatok ki magatok közül valakit, aki kezelia + 2 PRO CSATORNA kártvát a*t
kártyákat, a íeliratkozókat és a csatornákat. + SZPONZOR zsetont ffi

afiffiíiffi; ffffi,frfffi
Egy csatornát úgy trrdsz
megszerezni, ha a csatorna
mezőjére lépsz, és
teljesítesz 2 kihívást.
A táblán a Youtube

csatoínákat színes
mobilteleíonok jelölik.

Minden szín egy

kategóriát jelöl.

Egy játékos maximum

3 csatomát gyűjthet össze. Minden
csatornához jár egy szponzor zseton.

Aktiláltad a PRO pályát, a legjobb úton haladsz, hogy
MASTER légy. A szponzor zsetont tedd a csatoma
íelett található SUPER nezőre,
Ha összegyűjtesz 50 fiO íeliratkozót MEGA, ha pedig
100 üXl íeliratkozót akkor MASTER leszel.

pRoút:@

Gsatorna kate$óriák:
Onlinejátékok Játékok

Filmek Technológia
Utazás Divat és szépségápolás

0tletelr r.r,.t*íi
- M a csatornát próbáld megszerezni,
amelyiknek a színe megegyezik
a bábud színével, így egy kihívás
teüesítesével több új feliratkozót kapsz.

Mostantól ha bárki a csatornádra lép, kapsz 5íx)0
új íe|iratkozót.
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- Társaidda| elcserélhetitek a csAToRNA - Ha már az összes csatornát
kártyákat, szerezd meg azokat
a kártyákat, amik érdekelnek!

megszerezték, és neked egy sem

iutott, akkor próbálj meg szövetségre
A csatornáért íizethetsz másik csatorna lépni valakivel és együtt teüesítsétek
kártyával, vagy íeliratkozókkal is. a íeladatokat.
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