La iaia Hortènsia, propietària de les terres d’una família excèntrica de llauradors, mor
un dia sense deixar testament. Una nit, la lluna es torna rogenca i la iaia reapareix en
forma de fantasma per a posar una prova als seus quatre nets. Els visitarà tres vegades, sempre coincidint amb la lluna roja. Després de les tres aparicions, qui s’haja convertit en l’agricultor més experimentat, heretarà totes les terres.

Components del joc
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

24 monedes de valor 5 i
24 monedes de valor 1

27 fitxes
normals

1

6 targetes de ronda

14 fitxes de
lluna roja

4 taulers individuals
amb 2 cares

Com són les fitxes normals

44 comptadors
d’aigua

4 marcadors
d’experiència

20 comptadors
d’adob

i les de lluna roja

?

Es distingixen perquè tenen reversos diferents, però en els anversos funcionen igual. A més, hi ha dos tipus
d’anversos:
Fitxa de cultiu (hortalisses, fongs
i flors): tenen un marc d’hort.
Preu de compra

Fitxes d’animals o utensilis:
tenen un marc de fusta.

Casella d’adob

2

Preu de compra

Punt d’experiència

5

1
Marc de fusta

Marc d’hort

Utensili

Cultiu
Casella/es d’aigua

Valor de venda normal

2

3 4

Valor de venda si el
cultiu s’ha adobat

Benefici
1

Com són els taulers?
Registre de punts
d’experiència
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Habilitat del personatge
(només mode avançat)
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Pomer
Pou
1

1

Hort. Conté 6 espais
on posar fitxes de
cultius, animals o
utensilis

Costat mode avançat

Costat mode bàsic

Objectiu i modes del joc
L’objectiu és tindre el major número de punts d’experiència
Hortènsia. Hi ha dos maneres de jugar:

després de les tres visites de la iaia

Mode bàsic: per a partides senzilles o per a familiaritzar-se amb el joc.
Mode avançat
entre rivals.

: format més estratègic. Cada jugador té una habilitat diferent que potencia la interacció

Exemple partida 3 jugadors

Mode bàsic
b

a
Espai per al mercat
e

g

f

c
h

d

Preparació de la partida
1. S’aparten les monedes i els comptadors d’aigua
(fig. a).
2. Es mesclen les fitxes normals
mateix amb les fitxes de lluna roja

i adob

a un costat de la taula. Açò serà la banca.

entre elles i es deixen a un costat de la taula, cara avall (fig. b). Es fa el
. (fig. c).

3. Es tria un jugador a l’atzar per a que agafe la targeta de ronda inicial (marc de fusta). (fig. d). Este serà el
jugador inicial.
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4. Cada jugador agafa un tauler i el posa davant seu amb el costat del mode bàsic cara amunt (fig. e). En
este mode no importa amb quin personatge juga cadascú.
5. Cada jugador agafa el marcador d’experiència del seu personatge i el posa en la casella zero del seu
registre de punts (fig. f).
6. Cada jugador rep monedes per un valor de 7 de la banca (fig. g).
7. Es barallen les 5 targetes de ronda restants i es forma una pila cara avall (fig. h).

Seqüència de joc
La Família Hort es juga per rondes. Cada ronda té 5 fases regulades per la targeta de ronda activa. La primera ronda està regulada per la targeta de ronda inicial. Després d’acabar la cinquena fase de la ronda,
el jugador situat a l’esquerra del jugador inicial serà el nou jugador inicial per a la ronda següent. Este
jugador agafarà les targetes ja jugades, robarà una nova targeta de ronda a l’atzar i començarà la ronda
següent, excepte si és la ronda final (veure Final de la partida, pàgina 4).

Fases de cada ronda

Targeta de ronda de lluna roja
1. Mercat
2. Compra
3. Adob
4. Reg
5. Venda

Les diferents fases estan indicades en la targeta de ronda.
Només és necessari respectar l’ordre de torn en la fase
de compra i la d’adob. La resta de fases es poden resoldre
simultàniament.
Las 5 fases indicades en les targetes de ronda són:
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1) Mercat: Cada jugador roba una fitxa de la pila del tipus indicat (normal

o lluna roja
), i la col·loca en el centre de la taula, cara amunt; estes formaran el mercat.
Excepcionalment, només en la primera ronda, el nombre de fitxes normals
per jugador serà: 5 per a 2
jugadors (10 en total), 4 per a 3 (12 en total) i 3 per a 4 jugadors (12 també).
Exemple. En una partida de 3 jugadors, en la fase de mercat de la ronda inicial, es roben 12 fitxes normals (4
cada jugador). En la ronda següent, apareix una targeta de ronda de lluna roja. En la fase de mercat, es robaran 3 fitxes (1 per jugador) de tipus lluna roja.

2) Compra: Partint del jugador inicial i en el sentit de les agulles del rellotge, cada jugador podrà
comprar successivament una fitxa del mercat i pagar amb el seus diners el preu de compra a la
banca. Després, col·loca la fitxa comprada en un dels 6 espais buits del seu hort. La fase finalitzarà quan
tots els jugadors ja no vulguen o no puguen comprar més fitxes.
Exemple. En una partida de 3 jugadors, Ramiro paga 2 monedes a la banca per a comprar una carabassa i
col·loca la fitxa de la carabassa en una casella buida del seu hort. El següent jugador és Enric, que paga 3
monedes per adquirir una abella. Després juga Ren, que decidix no comprar res, i torna a tocar-li a Ramiro, que
ara compra un gira-sol. Se seguix així fins que tots passen.

3) Adob: Cada jugador rep un comptador d’adob de la banca. L’adob servix per a obtindre el valor més gran de venda d’un cultiu en la fase de venda. Si en la targeta de ronda la
fletxa assenyala la icona d’adob (

), els jugadors posen el comptador rebut en la casella d’adob d’un dels

seus cultius. Si la fletxa assenyala cap a fora ( ), hauran de posar el comptador en un cultiu d’un dels
seus dos rivals veïns: el de l’esquerra o el de la dreta. Si en cap cultiu es pot posar adob, aleshores l’adob es
queda a la banca.
Exemple. En la ronda inicial, la fletxa de l’adob assenyala cap a fora
i per això els jugadors han de posar
adob en l’hort dels seus rivals. Ramiro és el primer a fer-ho i col·loca un comptador d’adob en la casella d’adob
de l’albergínia d’Enric, el rival de la seua esquerra. Els altres hauran de fer el mateix seguint l’ordre de torn.
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4) Reg: Cada jugador rep de la banca tants comptadors d’aigua com indica la targeta de
ronda i els posa al pou del seu tauler. A continuació, cada jugador pot donar aigua als seus
cultius, animals o al seu pomer. Per a fer-ho, col·loca un comptador d’aigua per fitxa de cultiu o animal en
les caselles d’aigua corresponents i/o un comptador d’aigua en el seu pomer. No es poden col·locar dos
o més comptadors d’aigua sobre el mateix cultiu en la mateixa ronda. Els comptadors d’aigua que no
s’usen s’acumulen en el pou per a les rondes següents. No és obligatori regar una fitxa o el pomer.
Exemple. En la ronda inicial, els jugadors agafen 4 comptadors d’aigua. Ren els utilitza per a regar la seua
rosa, carabassa i pomer. Li sobra un comptador d’aigua i el guarda en el seu pou per a poder utilitzar-lo en les
rondes següents.

5) Venda: En esta fase es venen productes a canvi de monedes i punts d’experiència. Tots els

cultius que s’han regat per complet, és a dir, que s’hagen ocupat totes les seues caselles d’aigua, s’hauran de vendre obligatòriament. El jugador rebrà tantes monedes o punts d’experiència com
indica el valor de venda normal (el valor més menut). Si el cultiu té adob, es rebrà el valor de venda per
cultiu adobat (el valor més gran). El jugador retornarà la fitxa de cultiu venuda al mercat per a que es puga
tornar a comprar en les rondes següents; i l’aigua i adob utilitzats, a la banca. Després d’això, els jugadors
hauran de fer el mateix amb el pomer, que permet rebre una moneda si l’han regat. Després, quan es
reben els punts d’experiència que atorguen algunes fitxes, els jugadors usen el marcador d’experiència del
seu tauler per a indicar els punts d’experiència que tenen en cada moment. Si arriben a 10 punts, li peguen
la volta al marcador d’experiència per a indicar que ja tenen 10 punts i tornen a comptar des de la casella
zero (10, 11, 12 punts…).
Exemple. Enric ven primer el seu rave sense adob i rep 3 monedes. A més, rep una moneda perquè ha regat
el pomer. Rep 3 punts d’experiència quan ven un lliri amb adob, així que avança 3 caselles el marcador d’experiència en el seu tauler. Retorna el rave i el lliri al mercat; i tots els comptadors d’aigua i adob usats en estes
fitxes i en el pomer, a la banca.

Final de la partida
El joc avança per rondes fins que apareix la tercera targeta de ronda de lluna roja, i, en conseqüència,
la iaia Hortènsia realitza la tercera visita. Els jugadors realitzen les 5 fases d’esta última ronda i després
la partida s’acaba. Al final d’esta ronda, el guanyador és qui té més punts d’experiència, és a dir:
• els anotats en el registre del tauler i…
• …1 punt per cada 5 monedes que tinga el jugador (estos punts no es marquen en el registre).
En cas d’empat, guanya qui més monedes no haja transformat en punts d’experiència. Si continua havent empat, guanya qui més aigua té al pou.
“Segons com apareguen les diferents targetes de ronda, el joc pot
durar 4, 5 o 6 rondes. Compte amb el que compreu! Els cultius que no
aconseguiu regar per complet en l’última ronda, no es podran vendre.”

Descripció de les fitxes
Cultius
Hi ha hortalisses i fongs (dacsa, rave, albergínia, carabassa, esclata-sang sinistre i mandràgora) i flors (gira-sol, lliri blau, rosa i flor carnívora). El marc d’estes
fitxes és un hort com en les caselles de l’hort. Les hortalisses i fongs es venen a
canvi de monedes i les flors donen punts d’experiència.
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Animals

Utensilis

Una vegada comprades, estes fitxes es queden en
l’hort indefinidament. No es retornen al mercat,
així que es pot rebre el seu benefici en cada ronda.

Una vegada comprades, estes fitxes es queden
en l’hort indefinidament. Quan es compren, el
jugador rep instantàniament un punt d’experiència. A més:

Gallina: durant la fase de venda, el
jugador rep un punt d’experiència si
li ha donat a la gallina un comptador d’aigua i retorna al mercat,
en eixe moment, un cultiu ja
completat (és a dir, amb tota l’aigua
necessària, sense importar si té adob
o no). D’eixe cultiu no es rep el seu
valor de venda (ja que la gallina s’ha
menjat eixe cultiu).
Cabra diabòlica: funciona igual que
la gallina, però el jugador rep dos
punts d’experiència.
Abella: el jugador rep dos monedes
en la fase de venda sempre que tinga
almenys una flor en el seu hort, fins i
tot si eixa flor es ven en eixa mateixa
ronda.

Espantall: no té cap utilitat addicional.

Regadora: el jugador rep dos compen
tadors addicionals d’aigua
cada fase de reg.
Compostador de cucs: el jugador
rep un comptador addicional d’adob
en cada fase d’adob per a utilitzar
en els seus cultius. A més, permet
emmagatzemar comptadors d’adob,
si no es vol o no es pot posar adob en
eixe moment, i així poder usar-los en
rondes posteriors.

“Durant les tres rondes de lluna roja apareixeran fitxes de lluna roja,
amb productes més excèntrics i sinistres. Estes fitxes són menys habituals i més cares, però tenen un rendiment més ràpid!”

Mode avançat
En este mode, els jugadors han de pensar bé quin personatge trien, ja que cadascun té una habilitat
diferent. Per a preparar la partida, se seguixen els mateixos passos que en el mode bàsic, però amb les
modificacions següents en el pas 4:
4. Els taulers se situen en el centre de la taula pel costat avançat (marcat amb l’etiqueta
). El jugador
assegut a la dreta del jugador inicial serà el primer en triar personatge. Se seguirà triant personatge en
el sentit contrari a les agulles del rellotge. L’últim en triar serà el jugador inicial.

Bonificacions en les caselles de punts d’experiència
Els jugadors rebran la bonificació indicada en les caselles de
punts d’experiència del seu tauler cada vegada que el seu
marcador d’experiència passe per esta casella (pot ser diverses
vegades).
• Casella 3. Una moneda.
• Casella 6. Un comptador d’aigua que anirà directament al pou.
• Casella 9. Un comptador d’adob que es podrà col·locar directament sobre un cultiu propi o sobre el compostador. Si no, es
queda a la banca.
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Els quatre nets i les seues habilitats
Letícia Hort i el seu negoci de jardineria. Cobra als rivals per preparar els seus cultius!
Després de la fase de mercat, Letícia pot posar una de les seues monedes sobre qualsevol cultiu (no utensili ni animal) disponible en el mercat, sempre que este no tinga ja una
moneda. El jugador que el compre es queda eixa moneda, però abans li paga a Letícia el
preu del cultiu en lloc de pagar-lo a la banca. Si és Letícia qui compra el cultiu, el paga a la
banca i es queda la moneda.
Exemple. Ren, que controla Letícia, decidix posar una moneda sobre la flor carnívora. Després,
comença la fase de compra. Maite compra la flor carnívora i paga 4 monedes a Ren, en comptes de pagar-les a la banca. Maite es queda la moneda que tenia la flor carnívora al damunt.

Jordi Hort i la rata penada cagona. Utilitza fertilitzant addicional!
Després de la fase d’adob, Jordi pot agafar un comptador d’adob de la banca i posar-lo
sobre un cultiu seu o acumular-lo en el compostador. Si ho fa, haurà de fer el mateix amb
un altre jugador, sempre que siga possible.
Exemple. Ramiro, que controla Jordi, ja ha posat adob en una mandràgora. Després
d’acabar la fase d’adob, decidix agafar un comptador d’adob extra i col·locar-lo sobre el
seu gira-sol. Per fer-ho, està obligat a agafar un altre adob extra de la banca i col·locar-lo
sobre un cultiu o compostador rival. Tria el rave de Maite. Si els seus rivals no tingueren cap
compostador o casella d’adob buida, Ramiro no hauria d’haver afegit adob a cap rival.

Júlia Hort, la veloç transportista de poals. Rega més ràpid!
Després de la fase de reg, Júlia pot tornar a regar un dels seus cultius amb un dels
comptadors d’aigua del seu pou. Si ho fa, haurà de fer el mateix amb el cultiu d’un altre
jugador (mai el pomer!) amb l’aigua d’eixe jugador, sempre que siga possible.
Exemple. Enric, que controla a Júlia, decidix regar la seua rosa una altra vegada en la mateixa ronda, utilitzant un comptador d’aigua del seu pou. Després usa un comptador d’aigua
del pou de Ren i rega una carabassa de Ren. Si cap rival haguera tingut aigua en el pou, no
hauria hagut de regar un cultiu dels seus rivals.

Pau Hort, el net experimentat. Intercanvia punts per monedes!
Després de la fase de venda, Pau pot vendre o comprar un punt d’experiència a un altre
jugador per 4 monedes, sempre que siga possible. L’altre jugador no podrà negar-se.
Exemple. Maite, que controla Pau, té un punt d’experiència. Decidix baixar-se un punt d’experiència del seu tauler per quedar-se a zero i pujar-lo al tauler del seu rival, Enric. A més,
agafa 4 monedes d’Enric per haver-li “venut” eixe punt d’experiència. Enric no pot negar-se.
Exemple 2. En una ronda posterior, Maite ja té 9 punts d’experiència. El seu rival, Ramiro, té
11 punts. Maite usa la seua habilitat per “comprar” un punt a Ramiro. Ara els dos tenen 10
punts i Maite li paga a Ramiro 4 monedes per eixa compra forçosa.
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