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Um dia para Relaxar
Hello Kitty e seus amigos querem passear e
precisam votar para decidir aonde ir.
Será que você consegue convencer a todos
que o seu passeio é o mais legal?
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Componentes

8 Conjuntos de Personagens, sendo:
. 1 Carta de Personagem;
. 4 Cartas “NÃO” e 1 Carta “SIM”

16 Cartas de
Passeio

1 Dado
Especial

16 Cartas de
Prioridades

8 Placas de Interesse
numeradas de zero a seis e o oito

8 Marcadores
de Coração

1 Marcador X
(Proibido Mover)
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Preparação
1 Ordene as Placas de Interesse no centro da mesa, iniciando
pelo zero e subindo em coluna até o 8. Não há Placa de número 7!
2 Embaralhe as Cartas de Prioridades e sorteie uma para cada
jogador. Essa carta não se repete. Mantenha suas prioridades em
segredo até a pontuação final!
3 Todos recebem 1 personagem e o seu conjunto de Cartas de
Votação.
4 Embaralhe as 16 Cartas de Passeio. O Primeiro Jogador deve
pegar a primeira Carta de Passeio e colocar na fileira de uma das
Placas de Interesse de 0 a 3, que serão as únicas fileiras usadas
na preparação. As demais fileiras (4, 5, 6 e 8 pontos) ficam vazias
até o início do jogo. Cada Placa de Interesse aceita até 4 Cartas de
Passeio em sua fileira.
5 O próximo jogador pega a carta seguinte e escolhe sua fileira.
Esse passo se repete até que todas as Cartas de Passeio preencham
completamente as fileiras de 0 a 3 com 4 cartas cada.
6 Deixe o Dado, os corações e o Marcador Proibido Mover
acessíveis a todos.

4
ManualRegras_vr08.indd 4

29/10/2021 09:57:01

Exemplo da
Preparação
2

3

1
4 e 5

6
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Jogando
Em UM DIA PARA RELAXAR,
RELAXAR, os jogadores se alternam em turnos
que são compostos por três etapas obrigatórias:
1 Rolar o dado.
2 Realizar a ação indicada na face do dado.
3 Votar no passeio da Placa de Interesse n° 8.
Seu objetivo é subir os passeios de sua Carta de Prioridades o
máximo possível nos níveis de Interesse.

As Ações
1 Rolar o dado
Role o Dado Especial e realize a ação indicada. No caso raro de não
ser possível executar a ação, role novamente até que seja possível.

2 Realizar a ação indicada na face do dado
Existem 6 ações diferentes no dado. Vamos a elas:

6
ManualRegras_vr08.indd 6

29/10/2021 09:57:03

MOVER PARA CIMA
Mova uma Carta de Passeio para uma linha acima. É
necessário que haja menos que 4 cartas na linha para
qual deseja mover.

A
B

Aline deseja MOVER PARA CIMA a carta PRAIA da linha 2 para a linha 3
A . Como a linha 3 já tem 4 cartas, ela não poderá fazer essa ação. Então,
ela decide MOVER PARA CIMA a carta VIAJAR da linha 1 para a 2 B .

TROCAR DE LUGAR
Troque de posição duas Cartas de Passeio em linhas
adjacentes. Uma carta não pode estar a mais de 1 linha
de distância da outra.
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MOVER DOIS PARA CIMA
Mova duas Cartas de Passeio diferentes, uma linha
cada, acima de suas posições. É necessário que haja ao
menos um espaço vago na linha para a qual você deseja mover o
passeio. Não é permitido mover a mesma Carta duas vezes. Caso o
primeiro passeio escolhido for parar na linha 8, acontece a Etapa de
Votação (ver Etapa 3) e o jogador perde seu segundo movimento.

CURTIR
Coloque um Marcador de Coração da reserva comum
sobre um passeio à sua escolha. Se a reserva estiver
esgotada, você pode mover um marcador de um passeio para
outro. Você pode também optar por não fazer nada. Uma Carta de
Passeio pode receber até 8 corações. Cada Marcador de Coração
adiciona um ponto extra ao passeio no final do jogo.

PROIBIDO MOVER
Coloque o Marcador de Proibido Mover em um passeio
à sua escolha. Use o marcador “X” da reserva ou troque
de lugar se ele estiver em jogo. Você pode também optar por não
fazer nada. Um passeio não pode ser movido enquanto o Marcador
de Proibido Mover estiver nele.
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PULAR UMA LINHA
Mova uma Carta de Passeio duas linhas acima de sua
posição atual. É necessário que haja ao menos um
espaço na linha para a qual você deseja mover o passeio. Também
é preciso ao menos uma Carta de Passeio na linha a ser “pulada”.
Isso significa que não é permitido “pular” linhas vazias, mas que é
permitido “pular” PARA uma linha vazia.

B
C
A

Juliana não pode mover a Atividade PARQUE da linha 1 para a linha 3 A ,
pois a linha 3 já está completa. Ela também não pode mover a SORVETERIA
da linha 3 para a linha 5 B , pois não há nenhuma Atividade para ser pulada
na linha 4. Juliana, então, decide mover a PRAIA da linha 2 para a linha 4 C .
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3 Votar no passeio da Placa de Interesse n° 8
Se houver um passeio na Placa de Interesse 8, todos votam se esse
será o grande passeio do dia. Caso contrário, nada acontece.
Todos escolhem uma Carta “SIM” ou “NÃO”, e as deixam viradas
para baixo, à sua frente.
Após todos escolherem seus votos, as cartas são reveladas ao
mesmo tempo.
Se houver pelo menos um voto “NÃO”, signififica que alguém não
quer ir àquele passeio. Nesse caso, retire do jogo: a Carta de Passeio
e todos os votos “NÃO” que foram utilizados. Se houver Marcadores
de Coração sobre o passeio, eles retornam à reserva geral.
Quem tiver votado “SIM”, pega sua carta de volta. Desta maneira,
a Carta de Votação “SIM” pode ser utilizada várias vezes, mas cada
Carta de Votação “NÃO” é de uso único.
Se todos votarem “SIM”, a partida termina imediatamente. Todos
revelam suas Cartas de Prioridades e contam os seus pontos.
Se, após uma votação, restar apenas um passeio, automaticamente,
ele avança para a Placa de Interesse 8. Nenhuma votação é realizada
e acontece a pontuação final, já que só há um passeio disponível.
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SHOPPING chegou na posição 8. Pedro, Sara, Juliana, Lucas e Aline
escolhem suas Cartas de Votação, deixando-as viradas para baixo, à sua
frente. Ao revelarem os votos, percebem que Sara votou “NÃO”. Mesmo
tendo a maioria dos votos, a Carta SHOPPING sai do jogo e a Carta de
Votação “NÃO” de Sara também.

Pontuação Final
Escolhido então o passeio que a turma da Hello Kitty vai fazer, é
hora de calcular os pontos.
A pontuação final é calculada da seguinte forma:
1 Todos mostram suas Cartas de Prioridades.
2 Cada Carta de Passeio que esteja na sua Carta de Prioridades
pontua o nível da linha em que estiver nas Placas de Interesse.
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3 1 ponto bônus para cada coração no passeio que estiver na sua
Carta de Prioridades.
4 2 pontos bônus,
bônus, caso o primeiro passeio da sua Carta de Prioridades estiver na Placa de Interesse número 8.
5 1 ponto bônus,
bônus, caso o segundo passeio da sua Carta de Prioridades estiver na Placa de Interesse número 8.
6 Passeios eliminados não geram pontos.
Quem fizer mais pontos é o vencedor. Se houver empate, os
jogadores empatados dividem a vitória.

Exemplo de Pontuação:
Sara terminou o jogo com a carta de Prioridades
ao lado. A Carta de Passeio LANCHONETE
estava na linha 5, marcando 5 pontos.
pontos. A PRAIA
estava na linha 8, marcando 8 pontos + 1 ponto
de bônus.
bônus. MERGULHAR terminou na linha 6 e
tinha 2 corações sobre ela, marcando 8 pontos.
pontos.

FAZENDA e CINEMA foram eliminadas durante
a partida e não marcam nenhum ponto.
Sara marcou 22 pontos no total.
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