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  Regras

Onde Está a Mônica? é um jogo para 2, 3 ou 4 
participantes, que disputam quem será o primeiro a 
alcançar a Mônica. Ele possui 106 cartas (18 cartas da 
Mônica, 84 de Movimento e 4 cartas de personagens – 
Cebolinha, Magali, Cascão e Denise), e 4 cartas extras.

Preparação

Cada jogador escolhe um dos 4 personagens (Cebolinha, 
Magali, Cascão ou Denise) e o coloca à sua frente na mesa, 
com sua face para cima, a uma distância de três palmos da 
carta da Mônica. As cartas da Mônica (verso vermelho) e 
cartas de Movimento (verso laranja) são separadas em dois 
montes distintos, embaralhadas e colocadas com suas 
faces para baixo na mesa. Os jogadores deverão se 
posicionar para o jogo como se estivessem sentados frente 
a uma mesa quadrada, ocupando, cada um, uma de suas 
laterais.

Uma carta deverá ser apanhada do monte da Mônica e 
colocada com sua face para cima no centro da mesa, com 
sua direção voltada para o jogador mais novo. A bonequinha 
da Mônica deverá ser colocada sobre esta carta. Esta 
orientação deverá se manter assim, daí por diante, toda vez 
que uma nova carta da Mônica for colocada na mesa.

Cada participante deverá apanhar, então, quatro cartas 
do monte de Movimento, das quais deverá escolher uma 
para por à frente de seu personagem, com sua face para 
cima, alinhando os dizeres “Onde Está a Mônica?” em sua 
própria direção (todas as cartas de Movimento devem 
sempre estar voltadas para o jogador que as coloca). Em 
suas mãos sobrarão três cartas para iniciar a partida. O 
jogador mais novo irá começar e este será seguido pelo 
jogador que estiver à sua esquerda.

Movimento dos jogadores 

As cartas de Movimento podem trazer dois, três ou seis 
caminhos sinalizados por setas, de para onde é possível 
avançar. Quem estiver na vez de jogar, deverá escolher 
entre as cartas que estão em suas mãos, uma que melhor o 
aproxime da Mônica. Esta deverá ser posta na mesa, 
justapondo sua borda com a que já se encontra em campo, 
na posição para onde uma de suas setas indica, coincidindo 
os semicírculos de mesma cor presentes nas laterais. 
Encostar semicírculos de cor diferente (vermelho/azul) ou 
inverter o alinhamento das cartas é proibido. Para cada 
nova carta posta à mesa, a anterior deverá ser retirada e 
colocada numa pilha de descarte, que será usada para 
repor o monte de compra, quando suas cartas acabarem 
(estas devem ser embaralhadas antes de voltar ao jogo). 
Cada jogador seguinte deverá proceder da mesma forma.

Se a carta de movimento de um jogador cobrir 
parcialmente a de um adversário, a este só restará utilizar 
os caminhos que continuarem visíveis em sua carta. Se 
nenhuma direção permanecer exposta, este perderá a vez 
até que o adversário saia de cima de sua carta, em sua 
próxima movimentação. Sempre que acabarem as cartas de 
movimento em mãos dos jogadores, estes deverão apanhar 
três novas do monte, para continuar jogando. 

Movimento da Mônica

Os movimentos da Mônica são aleatórios, seguindo a 
ordem com que as cartas saiam de seu monte, e estes 
acontecem após todos os jogadores terem colocado uma de 
suas cartas à mesa. Uma carta da Mônica deverá ser, então, 
apanhada no monte e colocada no jogo, encostando sua 
lateral na que está em campo (na direção para onde a seta 
estiver apontando), seguindo as mesmas regras de 
alinhamento pelos semicírculos e sentido da carta, 
descritas anteriormente. Para cada nova carta da Mônica 
posta à mesa, a anterior deverá ser retirada e colocada 
numa pilha de descarte, que será usada para repor o monte 
ao término das cartas, após estas serem embaralhadas. A 
bonequinha da Mônica deve ser sempre colocada sobre a 
nova carta colocada em jogo, representando, assim, os 
movimentos da Mônica.

Final da Partida e Vitória

O jogo será ganho pelo primeiro jogador que conseguir 
cobrir com sua carta qualquer parte da carta da Mônica.

Concepção e Desenvolvimento

Lucio Abbondati Junior - Além da Imaginação 
Comunicação e Produção Cultural Ltda.



  Regras

Onde Está a Mônica? é um jogo para 2, 3 ou 4 
participantes, que disputam quem será o primeiro a 
alcançar a Mônica. Ele possui 106 cartas (18 cartas da 
Mônica, 84 de Movimento e 4 cartas de personagens – 
Cebolinha, Magali, Cascão e Denise), e 4 cartas extras.

Preparação

Cada jogador escolhe um dos 4 personagens (Cebolinha, 
Magali, Cascão ou Denise) e o coloca à sua frente na mesa, 
com sua face para cima, a uma distância de três palmos da 
carta da Mônica. As cartas da Mônica (verso vermelho) e 
cartas de Movimento (verso laranja) são separadas em dois 
montes distintos, embaralhadas e colocadas com suas 
faces para baixo na mesa. Os jogadores deverão se 
posicionar para o jogo como se estivessem sentados frente 
a uma mesa quadrada, ocupando, cada um, uma de suas 
laterais.

Uma carta deverá ser apanhada do monte da Mônica e 
colocada com sua face para cima no centro da mesa, com 
sua direção voltada para o jogador mais novo. A bonequinha 
da Mônica deverá ser colocada sobre esta carta. Esta 
orientação deverá se manter assim, daí por diante, toda vez 
que uma nova carta da Mônica for colocada na mesa.

Cada participante deverá apanhar, então, quatro cartas 
do monte de Movimento, das quais deverá escolher uma 
para por à frente de seu personagem, com sua face para 
cima, alinhando os dizeres “Onde Está a Mônica?” em sua 
própria direção (todas as cartas de Movimento devem 
sempre estar voltadas para o jogador que as coloca). Em 
suas mãos sobrarão três cartas para iniciar a partida. O 
jogador mais novo irá começar e este será seguido pelo 
jogador que estiver à sua esquerda.

Movimento dos jogadores 

As cartas de Movimento podem trazer dois, três ou seis 
caminhos sinalizados por setas, de para onde é possível 
avançar. Quem estiver na vez de jogar, deverá escolher 
entre as cartas que estão em suas mãos, uma que melhor o 
aproxime da Mônica. Esta deverá ser posta na mesa, 
justapondo sua borda com a que já se encontra em campo, 
na posição para onde uma de suas setas indica, coincidindo 
os semicírculos de mesma cor presentes nas laterais. 
Encostar semicírculos de cor diferente (vermelho/azul) ou 
inverter o alinhamento das cartas é proibido. Para cada 
nova carta posta à mesa, a anterior deverá ser retirada e 
colocada numa pilha de descarte, que será usada para 
repor o monte de compra, quando suas cartas acabarem 
(estas devem ser embaralhadas antes de voltar ao jogo). 
Cada jogador seguinte deverá proceder da mesma forma.

Se a carta de movimento de um jogador cobrir 
parcialmente a de um adversário, a este só restará utilizar 
os caminhos que continuarem visíveis em sua carta. Se 
nenhuma direção permanecer exposta, este perderá a vez 
até que o adversário saia de cima de sua carta, em sua 
próxima movimentação. Sempre que acabarem as cartas de 
movimento em mãos dos jogadores, estes deverão apanhar 
três novas do monte, para continuar jogando. 

Movimento da Mônica

Os movimentos da Mônica são aleatórios, seguindo a 
ordem com que as cartas saiam de seu monte, e estes 
acontecem após todos os jogadores terem colocado uma de 
suas cartas à mesa. Uma carta da Mônica deverá ser, então, 
apanhada no monte e colocada no jogo, encostando sua 
lateral na que está em campo (na direção para onde a seta 
estiver apontando), seguindo as mesmas regras de 
alinhamento pelos semicírculos e sentido da carta, 
descritas anteriormente. Para cada nova carta da Mônica 
posta à mesa, a anterior deverá ser retirada e colocada 
numa pilha de descarte, que será usada para repor o monte 
ao término das cartas, após estas serem embaralhadas. A 
bonequinha da Mônica deve ser sempre colocada sobre a 
nova carta colocada em jogo, representando, assim, os 
movimentos da Mônica.

Final da Partida e Vitória

O jogo será ganho pelo primeiro jogador que conseguir 
cobrir com sua carta qualquer parte da carta da Mônica.

Concepção e Desenvolvimento

Lucio Abbondati Junior - Além da Imaginação 
Comunicação e Produção Cultural Ltda.

3 palmos de distância

Monte de cartas Mônica

Monte de cartas Movimento

Início do jogo:



  Regras

Onde Está a Mônica? é um jogo para 2, 3 ou 4 
participantes, que disputam quem será o primeiro a 
alcançar a Mônica. Ele possui 106 cartas (18 cartas da 
Mônica, 84 de Movimento e 4 cartas de personagens – 
Cebolinha, Magali, Cascão e Denise), e 4 cartas extras.

Preparação

Cada jogador escolhe um dos 4 personagens (Cebolinha, 
Magali, Cascão ou Denise) e o coloca à sua frente na mesa, 
com sua face para cima, a uma distância de três palmos da 
carta da Mônica. As cartas da Mônica (verso vermelho) e 
cartas de Movimento (verso laranja) são separadas em dois 
montes distintos, embaralhadas e colocadas com suas 
faces para baixo na mesa. Os jogadores deverão se 
posicionar para o jogo como se estivessem sentados frente 
a uma mesa quadrada, ocupando, cada um, uma de suas 
laterais.

Uma carta deverá ser apanhada do monte da Mônica e 
colocada com sua face para cima no centro da mesa, com 
sua direção voltada para o jogador mais novo. A bonequinha 
da Mônica deverá ser colocada sobre esta carta. Esta 
orientação deverá se manter assim, daí por diante, toda vez 
que uma nova carta da Mônica for colocada na mesa.

Cada participante deverá apanhar, então, quatro cartas 
do monte de Movimento, das quais deverá escolher uma 
para por à frente de seu personagem, com sua face para 
cima, alinhando os dizeres “Onde Está a Mônica?” em sua 
própria direção (todas as cartas de Movimento devem 
sempre estar voltadas para o jogador que as coloca). Em 
suas mãos sobrarão três cartas para iniciar a partida. O 
jogador mais novo irá começar e este será seguido pelo 
jogador que estiver à sua esquerda.

Movimento dos jogadores 

As cartas de Movimento podem trazer dois, três ou seis 
caminhos sinalizados por setas, de para onde é possível 
avançar. Quem estiver na vez de jogar, deverá escolher 
entre as cartas que estão em suas mãos, uma que melhor o 
aproxime da Mônica. Esta deverá ser posta na mesa, 
justapondo sua borda com a que já se encontra em campo, 
na posição para onde uma de suas setas indica, coincidindo 
os semicírculos de mesma cor presentes nas laterais. 
Encostar semicírculos de cor diferente (vermelho/azul) ou 
inverter o alinhamento das cartas é proibido. Para cada 
nova carta posta à mesa, a anterior deverá ser retirada e 
colocada numa pilha de descarte, que será usada para 
repor o monte de compra, quando suas cartas acabarem 
(estas devem ser embaralhadas antes de voltar ao jogo). 
Cada jogador seguinte deverá proceder da mesma forma.

Se a carta de movimento de um jogador cobrir 
parcialmente a de um adversário, a este só restará utilizar 
os caminhos que continuarem visíveis em sua carta. Se 
nenhuma direção permanecer exposta, este perderá a vez 
até que o adversário saia de cima de sua carta, em sua 
próxima movimentação. Sempre que acabarem as cartas de 
movimento em mãos dos jogadores, estes deverão apanhar 
três novas do monte, para continuar jogando. 

Movimento da Mônica

Os movimentos da Mônica são aleatórios, seguindo a 
ordem com que as cartas saiam de seu monte, e estes 
acontecem após todos os jogadores terem colocado uma de 
suas cartas à mesa. Uma carta da Mônica deverá ser, então, 
apanhada no monte e colocada no jogo, encostando sua 
lateral na que está em campo (na direção para onde a seta 
estiver apontando), seguindo as mesmas regras de 
alinhamento pelos semicírculos e sentido da carta, 
descritas anteriormente. Para cada nova carta da Mônica 
posta à mesa, a anterior deverá ser retirada e colocada 
numa pilha de descarte, que será usada para repor o monte 
ao término das cartas, após estas serem embaralhadas. A 
bonequinha da Mônica deve ser sempre colocada sobre a 
nova carta colocada em jogo, representando, assim, os 
movimentos da Mônica.

Final da Partida e Vitória

O jogo será ganho pelo primeiro jogador que conseguir 
cobrir com sua carta qualquer parte da carta da Mônica.

Concepção e Desenvolvimento

Lucio Abbondati Junior - Além da Imaginação 
Comunicação e Produção Cultural Ltda.



Não possui caminho disponível Não se pode virar a carta

Não se pode juntar cores diferentes

Movimentos permitidos e proibidos dos jogadores:



Não possui caminho disponível Não se pode virar a carta

Não se pode juntar cores diferentes

Movimentos permitidos e proibidos da Mônica:



  Reglas

¿Dónde está Mónica? es un juego para 2, 3 o 4 
participantes, compitiendo por quién será el primero en 
llegar a Mónica. Cuenta con 106 cartas (18 cartas de 
Mónica, 84 de movimiento y 4 cartas de caracteres - 
Cebollita, Magali, Cascarón y Denisse), y 4 cartas extras.

Preparación

Cada jugador elige uno de los cuatro personajes 
(Cebollita, Magali, Cascarón o Denisse) y lo coloca sobre la 
mesa frente a él, con la boca hacia arriba a una distancia 
de tres palmos de la carta de Mónica. Las cartas de Mónica 
(dorso rojo) y cartas de Movimiento (dorso naranja) se 
separan en dos grupos distintos, barajan y se colocan con 
la boca hacia abajo sobre la mesa. Los jugadores deben 
posicionarse para el juego como si estuvieran sentados 
frente a una mesa cuadrada, ocupando cada uno de sus 
lados.

Una carta debe ser recogida del monte de Mónica y 
colocada con su boca hacia arriba sobre la mesa, con su 
dirección hacia el jugador más joven. La muñeca de Mónica 
debe ser colocada en esta carta. Esta orientación debe 
seguir siendo así, a partir de entonces, cada vez que una 
nueva carta de Mónica es colocada sobre la mesa.

Cada participante debe retirar, entonces, cuatro cartas 
del monte de Movimiento y elegir una para poner en frente 
de su carácter, con la boca hacia arriba, alineando las 
palabras “Onde está a Mônica?” En su propia dirección 
(todas las cartas de Movimiento siempre deben ser 
colocadas hacia el jugador que las coloca). En sus manos 
sobrarão tres cartas para iniciar el juego. El jugador más 
joven empieza y esto será seguido por el jugador que está a 
su izquierda.

Movimiento de jugadores

Las cartas de Movimiento pueden traer dos, tres o seis 
caminos indicados por las flechas, que indican el 
movimiento permitido. El jugador en su turno debe elegir 
una de las cartas de su mano que mejor aproxime su 
carácter a la Mónica. El debe poner la carta en la mesa, 
conectando su borde con la que ya está en el campo, en la 
posición en que una de sus flechas indica, combinando los 
semicírculos del mismo color presentes en el lateral. Tocar 
los semicírculos de diferentes colores (rojo/azul) o revertir 
la alineación de las cartas está prohibido. Por cada nueva 
carta colocada sobre la mesa, la primera debe ser retirada y 
colocada en una pila de descartes, que se utilizará para 
reponer el monte de Movimiento cuando sus cartas se 
quedan (se barajando antes de regresar al juego). Cada 
jugador siguiente debe hacer lo mismo.

Si una carta de Movimiento de un jugador cubrir en parte 
a una carta de un oponente, esto solamente podrá utilizar 
los caminos que permanecen visibles en su carta. Si no hay 
dirección disponible, este perderá su vez hasta que el 
oponente baje una nueva carta en su próximo turno. Una 
vez que terminen las cartas de Movimiento en las manos de 
los jugadores, estos deben recibir tres nuevas cartas del 
monte de Movimiento, y seguir jugando.

Movimiento de Mónica

Los movimientos de Mónica son al azar, siguiendo el 
orden en el que las cartas salen de su monte, y esto sucede 
después de que todos los jugadores han puesto una de sus 
cartas sobre la mesa. Una carta de Mónica debe ser 
recogida y colocada en la suerte en el juego, conectando su 
borde con la que ya está en el campo (en la dirección que la 
flecha está apuntando), siguiendo las mismas reglas de 
alineación de semicírculos y el sentido de la carta, describió 
anteriormente. Para cada nueva carta de Mónica colocada 
en la mesa, la primera debe ser retirada y colocada en una 
pila de descartes, que se utilizará para reponer el monte de 
Mónica cuando sus cartas se quedan (se barajando antes 
de regresar al juego). La muñeca de Mónica se debe 
colocar siempre en la nueva carta colocada en juego, por lo 
que representa el movimiento de Mónica.

Final del Partido y Victoria

El primer jugador en cubrir con su carta, cualquier parte 
de la carta de Mónica, será el ganador.

Creación y Desarrollo

Lucio Abbondati Junior - Além da Imaginação 
Comunicação e Produção Cultural Ltda.



  Reglas

¿Dónde está Mónica? es un juego para 2, 3 o 4 
participantes, compitiendo por quién será el primero en 
llegar a Mónica. Cuenta con 106 cartas (18 cartas de 
Mónica, 84 de movimiento y 4 cartas de caracteres - 
Cebollita, Magali, Cascarón y Denisse), y 4 cartas extras.

Preparación

Cada jugador elige uno de los cuatro personajes 
(Cebollita, Magali, Cascarón o Denisse) y lo coloca sobre la 
mesa frente a él, con la boca hacia arriba a una distancia 
de tres palmos de la carta de Mónica. Las cartas de Mónica 
(dorso rojo) y cartas de Movimiento (dorso naranja) se 
separan en dos grupos distintos, barajan y se colocan con 
la boca hacia abajo sobre la mesa. Los jugadores deben 
posicionarse para el juego como si estuvieran sentados 
frente a una mesa cuadrada, ocupando cada uno de sus 
lados.

Una carta debe ser recogida del monte de Mónica y 
colocada con su boca hacia arriba sobre la mesa, con su 
dirección hacia el jugador más joven. La muñeca de Mónica 
debe ser colocada en esta carta. Esta orientación debe 
seguir siendo así, a partir de entonces, cada vez que una 
nueva carta de Mónica es colocada sobre la mesa.

Cada participante debe retirar, entonces, cuatro cartas 
del monte de Movimiento y elegir una para poner en frente 
de su carácter, con la boca hacia arriba, alineando las 
palabras “Onde está a Mônica?” En su propia dirección 
(todas las cartas de Movimiento siempre deben ser 
colocadas hacia el jugador que las coloca). En sus manos 
sobrarão tres cartas para iniciar el juego. El jugador más 
joven empieza y esto será seguido por el jugador que está a 
su izquierda.

Movimiento de jugadores

Las cartas de Movimiento pueden traer dos, tres o seis 
caminos indicados por las flechas, que indican el 
movimiento permitido. El jugador en su turno debe elegir 
una de las cartas de su mano que mejor aproxime su 
carácter a la Mónica. El debe poner la carta en la mesa, 
conectando su borde con la que ya está en el campo, en la 
posición en que una de sus flechas indica, combinando los 
semicírculos del mismo color presentes en el lateral. Tocar 
los semicírculos de diferentes colores (rojo/azul) o revertir 
la alineación de las cartas está prohibido. Por cada nueva 
carta colocada sobre la mesa, la primera debe ser retirada y 
colocada en una pila de descartes, que se utilizará para 
reponer el monte de Movimiento cuando sus cartas se 
quedan (se barajando antes de regresar al juego). Cada 
jugador siguiente debe hacer lo mismo.

Si una carta de Movimiento de un jugador cubrir en parte 
a una carta de un oponente, esto solamente podrá utilizar 
los caminos que permanecen visibles en su carta. Si no hay 
dirección disponible, este perderá su vez hasta que el 
oponente baje una nueva carta en su próximo turno. Una 
vez que terminen las cartas de Movimiento en las manos de 
los jugadores, estos deben recibir tres nuevas cartas del 
monte de Movimiento, y seguir jugando.

Movimiento de Mónica

Los movimientos de Mónica son al azar, siguiendo el 
orden en el que las cartas salen de su monte, y esto sucede 
después de que todos los jugadores han puesto una de sus 
cartas sobre la mesa. Una carta de Mónica debe ser 
recogida y colocada en la suerte en el juego, conectando su 
borde con la que ya está en el campo (en la dirección que la 
flecha está apuntando), siguiendo las mismas reglas de 
alineación de semicírculos y el sentido de la carta, describió 
anteriormente. Para cada nueva carta de Mónica colocada 
en la mesa, la primera debe ser retirada y colocada en una 
pila de descartes, que se utilizará para reponer el monte de 
Mónica cuando sus cartas se quedan (se barajando antes 
de regresar al juego). La muñeca de Mónica se debe 
colocar siempre en la nueva carta colocada en juego, por lo 
que representa el movimiento de Mónica.

Final del Partido y Victoria

El primer jugador en cubrir con su carta, cualquier parte 
de la carta de Mónica, será el ganador.

Creación y Desarrollo

Lucio Abbondati Junior - Além da Imaginação 
Comunicação e Produção Cultural Ltda.

3 palmos de distancia

Monte de cartas Mónica

Monte de cartas Movimiento

Inicio del juego:



  Reglas

¿Dónde está Mónica? es un juego para 2, 3 o 4 
participantes, compitiendo por quién será el primero en 
llegar a Mónica. Cuenta con 106 cartas (18 cartas de 
Mónica, 84 de movimiento y 4 cartas de caracteres - 
Cebollita, Magali, Cascarón y Denisse), y 4 cartas extras.

Preparación

Cada jugador elige uno de los cuatro personajes 
(Cebollita, Magali, Cascarón o Denisse) y lo coloca sobre la 
mesa frente a él, con la boca hacia arriba a una distancia 
de tres palmos de la carta de Mónica. Las cartas de Mónica 
(dorso rojo) y cartas de Movimiento (dorso naranja) se 
separan en dos grupos distintos, barajan y se colocan con 
la boca hacia abajo sobre la mesa. Los jugadores deben 
posicionarse para el juego como si estuvieran sentados 
frente a una mesa cuadrada, ocupando cada uno de sus 
lados.

Una carta debe ser recogida del monte de Mónica y 
colocada con su boca hacia arriba sobre la mesa, con su 
dirección hacia el jugador más joven. La muñeca de Mónica 
debe ser colocada en esta carta. Esta orientación debe 
seguir siendo así, a partir de entonces, cada vez que una 
nueva carta de Mónica es colocada sobre la mesa.

Cada participante debe retirar, entonces, cuatro cartas 
del monte de Movimiento y elegir una para poner en frente 
de su carácter, con la boca hacia arriba, alineando las 
palabras “Onde está a Mônica?” En su propia dirección 
(todas las cartas de Movimiento siempre deben ser 
colocadas hacia el jugador que las coloca). En sus manos 
sobrarão tres cartas para iniciar el juego. El jugador más 
joven empieza y esto será seguido por el jugador que está a 
su izquierda.

Movimiento de jugadores

Las cartas de Movimiento pueden traer dos, tres o seis 
caminos indicados por las flechas, que indican el 
movimiento permitido. El jugador en su turno debe elegir 
una de las cartas de su mano que mejor aproxime su 
carácter a la Mónica. El debe poner la carta en la mesa, 
conectando su borde con la que ya está en el campo, en la 
posición en que una de sus flechas indica, combinando los 
semicírculos del mismo color presentes en el lateral. Tocar 
los semicírculos de diferentes colores (rojo/azul) o revertir 
la alineación de las cartas está prohibido. Por cada nueva 
carta colocada sobre la mesa, la primera debe ser retirada y 
colocada en una pila de descartes, que se utilizará para 
reponer el monte de Movimiento cuando sus cartas se 
quedan (se barajando antes de regresar al juego). Cada 
jugador siguiente debe hacer lo mismo.

Si una carta de Movimiento de un jugador cubrir en parte 
a una carta de un oponente, esto solamente podrá utilizar 
los caminos que permanecen visibles en su carta. Si no hay 
dirección disponible, este perderá su vez hasta que el 
oponente baje una nueva carta en su próximo turno. Una 
vez que terminen las cartas de Movimiento en las manos de 
los jugadores, estos deben recibir tres nuevas cartas del 
monte de Movimiento, y seguir jugando.

Movimiento de Mónica

Los movimientos de Mónica son al azar, siguiendo el 
orden en el que las cartas salen de su monte, y esto sucede 
después de que todos los jugadores han puesto una de sus 
cartas sobre la mesa. Una carta de Mónica debe ser 
recogida y colocada en la suerte en el juego, conectando su 
borde con la que ya está en el campo (en la dirección que la 
flecha está apuntando), siguiendo las mismas reglas de 
alineación de semicírculos y el sentido de la carta, describió 
anteriormente. Para cada nueva carta de Mónica colocada 
en la mesa, la primera debe ser retirada y colocada en una 
pila de descartes, que se utilizará para reponer el monte de 
Mónica cuando sus cartas se quedan (se barajando antes 
de regresar al juego). La muñeca de Mónica se debe 
colocar siempre en la nueva carta colocada en juego, por lo 
que representa el movimiento de Mónica.

Final del Partido y Victoria

El primer jugador en cubrir con su carta, cualquier parte 
de la carta de Mónica, será el ganador.
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No se puede unir diferentes colores
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  Rules

Where is Monica? is a game for 2 , 3 or 4 players, 
competing for who will be the first to reach Monica. It has 
106 cards (18 Monica cards, 84 Movement cards and 4 
character cards - Jimmy Five, Maggy, Smudge and Denise), 
and 4 extra cards.

Preparation

Each player chooses one of the four characters (Jimmy 
Five, Maggy, Smudge or Denise) and places it on the table 
in front of him, with his face up to a distance of three 
handspans from Monica’s card. Monica cards (red back) 
and Movement cards (orange back) are separated into two 
distinct piles, shuffled and placed with their faces down on 
the table. The players should position themselves for the 
game as if they were sitting in front of a square table, 
occupying each one of its sides.

A card should be picked from the Monica’s pile and 
placed with its face up on the table, with its direction 
towards the youngest player. The Monica’s doll should be 
placed on this card. This direction should remain so, 
thereafter, every time a new card from Monica’s pile is put 
on the table.

Each participant should take, then, four cards from the 
Movement pile, of which he must choose one to put in front 
of his character, with his face up, aligning the words “Onde 
está a Mônica?” in his own direction (all Movement cards 
should be facing the player who puts it on the table). In 
each player’s hand will remain three cards to start the game 
with. The youngest player will start and he will be followed 
by the player who is on his left.

Players movement

The Movement cards can have two, three or six paths 
indicated by arrows, where progress is possible. When the 
player is in his turn, he should choose, from the cards that 
are in his hands, one that better approximates him to 
Monica. He have to put the card on the table, connecting its 
border with what is already in the table, in the position 
where one of its arrows indicates, coinciding semicircles of 
the same color presented on their borders. Connecting 
semicircles of different color (red/blue) or reverse the 
alignment of the cards is prohibited. For every new card 
placed on the table, the former should be removed and 
placed in a discard pile, which will be used to replenish the 
draw pile when the players cards run out (they shall be 
shuffled before returning to the game). Each player 
following should do the same.

If the Movement card of a player partially covers an 
opponent’s card, the opponent must only use the paths that 
remain visible in his card. If no direction remain exposed, 
the player will lose his turn, until the opponent gets off his 
card at his next turn. When the player has no more cards in 
hands, he should get three new cards from the pile, so he 
can continue playing.

Monica movement

Monica movements are random, following the order in 
which the cards come out of her pile, and these happen 
after all players have put one of his cards on the table. A 
Monica card should then be picked up and placed in the 
game, connecting its side to the card that is already on the 
table (in the direction the arrow is pointing), following the 
same alignment rules described before. For every new 
Monica’s card placed on the table, the former should be 
removed and placed in a discard pile, which will be used to 
replenish the draw pile when the players cards run out (they 
shall be shuffled before returning to the game). The 
Monica’s doll should always be placed on the new card put 
into play, thus representing the Monica movements.

Final and Victory

The game is won by the first player to cover any part of 
Monica’s card with his own card.

Concept and Development

Lucio Abbondati Junior - Além da Imaginação 
Comunicação e Produção Cultural Ltda.
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It has no available path You can not turn the card

You can not connect different colors
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