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La venjança de la tia Rosa

Miniexpansió per a 
un o dos jugadors

La tia Rosa, germana de la iaia 
Hortènsia, va morir quan va caure per un 
barranc, espentada per una cabra i per-
seguida per un eixam d’abelles. Sempre 
havia envejat les terres de la seua ger-
mana. Ara, arribada del més enllà en 
forma de fantasma, intentarà posseir un 
dels quatre nets per a controlar-lo i que-
dar-se amb l’herència d’Hortènsia.

La venjança de la Tia Rosa és una miniexpan-
sió gratuïta d’una sola carta per a La Família 
Hort. Permet afegir un jugador autòmata 
que enriquix les partides de 2 jugadors o crea 
un mode solitari per al joc.

Components

Els del joc original i la nova targeta de la Tia 
Rosa.

Preparació del joc

En partides d’un sol jugador, tria el tauler 
del personatge amb què jugaràs i seleccio-
na’n un altre per a la Tia Rosa. Col·loca la tar-
geta de la Tia Rosa al costat del seu tauler, 
enfront de tu, com si es tractara d’un altre ju-
gador. En partides de 2 jugadors, col·loca el 
tauler amb la Tia Rosa entre els dos jugadors, 
de tal forma que els dos pugueu veure’l bé.

Regles especials de la Tia 
Rosa, un jugador autòmata

Juga la partida amb les mateixes regles que 
una partida normal de La Família Hort i con-
sidera la Tia Rosa (autòmata) un jugador 
més, però que jugarà amb les regles espe-
cials següents:

+7 monedes: La Tia Rosa comença la par-
tida amb 7 monedes més que la resta de 
jugadors.

Sempre última: realitza les accions de la 
Tia Rosa considerant que sempre és la 
última que juga en totes les rondes.

Mai dona: la Tia Rosa mai posarà adob en 
el tauler d’un altre jugador, encara que la 
targeta de ronda indique que cal fer-ho. 
En eixa ronda la Tia Rosa tampoc es po-
sarà adob a cap dels seus cultius, però 
podrà rebre l’adob d’altres jugadors.

Animals no: La Tia Rosa odia els animals! 
Mai comprarà fitxes d’animals però sí de 
cultius i utensilis.

Rondes suficients: La Tia Rosa realitza ac-
cions seguint l’ordre de prioritats que 
descrivim més avant, però sempre te-
nint en compte que ha de tindre sufi-
cients rondes per a poder obtenir-ne al-
guna cosa a canvi. No sempre és segur si 
la partida acabarà en la ronda següent o 
no, però la Tia Rosa s’arriscarà. No obs-
tant això, no comprarà, regarà o ado-
barà una fitxa si se sap amb certesa que 
no li donarà temps a vendre-la o a obte-
nir-ne algun benefici.

En el seu torn, la Tia Rosa sempre tria la fi-
txa sobre la qual actua (compra, adob, reg…) 
conforme a l’ordre següent de prioritats:

1) La que requerisca més aigua

2) La que coste més diners

3) La que ja tinga més aigua

4) La que ja tinga més adob

El pomer es considera una fitxa més, amb un 
cost econòmic de zero.

Exemple d’ordre comprant. La Tia Rosa 
té diners per a comprar una rosa o un gi-
ra-sol. Com que les dos requerixen 3 d’ai-
gua, passa a la següent prioritat, que és 
la que més diners coste. Com que la rosa 
costa més que el gira-sol, la Tia Rosa pri-
mer comprarà la rosa.

Exemple d’ordre posant adob. La Tia 
Rosa ha comprat i regat una rosa dos 
vegades. També té una flor carnívora re-
centment comprada. Posarà adob primer 
a la rosa perquè requerix més aigua que 
la flor carnívora, encara que esta coste 
més comprar-la.

En la targeta de la Tia Rosa es recorda el 
funcionament d’este jugador autòmata.

Dificultat variable
T’ha resultat molt fàcil o difícil jugar contra la 
Tia Rosa? Prova a sumar-li una moneda més 
a l’inici de la partida següent per cada punt 
d’experiència que li hages tret d’avantatge. O 
bé, resta-li una moneda per cada punt d’ex-
periència addicional amb què t’haja superat.

I recorda: en el mode de 2 jugadors, no 
només cal véncer al teu oponent; si la Tia 
Rosa guanya, perdeu els dos!

La Tia Rosa en el mode avançat del joc
Tria a l’atzar el personatge que controlarà 
la Tia Rosa. Després el jugador o jugadors 
trien segons segons les regles originals.

La Tia Rosa jugarà l’habilitat especial del seu 
personatge de la forma següent:

Letícia: després de descobrir les fitxes del 
mercat, la Tia Rosa col·locarà una mo-
neda en la fitxa de cultiu segons el seu 
ordre de prioritats. Per tant, si ningú la 
compra en el primer torn de compra, ella 
mateixa ho farà.

Jordi: rebrà un comptador d’adob addi-
cional i el col·locarà conforme a la seua 
llista de prioritats, però no n’haurà de 
col·locar en cap altre tauler per la seua 
regla especial “mai dona”.

Júlia: si encara li queda aigua, col·locarà 
un comptador més en el cultiu que prio-
ritze, però tampoc aplicarà la seua habi-
litat sobre cap jugador.

Pau: al final de cada ronda i sempre que 
puga, pagarà a la banca 4 monedes per 
a guanyar 1 punt d’experiència.

Els jugadors podran utilitzar les seus habi-
litats especials sobre la Tia Rosa enlloc de 
sobre un altre jugador.

En el cas de Letícia, si la Tia Rosa ha de, pel 
seu ordre de prioritats, comprar la fitxa amb 
una moneda posada per Letícia, li pagarà el 
seu import a ella i es quedarà amb la mone-
da, com un jugador més. En el cas de Pau, 
un jugador que controle a Pau podrà forçar 
la Tia Rosa a vendre-li o comprar-li un punt 
d’experiència, som si es tractara d’un altre 
jugador.
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