
 
 
 
Un joc de taula per a 2 a 4 jugadors 
A partir de 8 anys  
Duració: 30-45 minuts             Loseta inicial 
 
 
 
Uns jardiners competeixen per fer més bonic un jardí, col.locant flors del seu color preferit en els j 
parterres. El qui aconsegueixi colocar millor les seves flors serà el que obtindrá la victòria 
 
EL JOC 
Haurem de ser els primers en plantar 10 parterres de la nostra propietat (desfer-nos de les 10 flors del  
nostre color). Per aixó, en el nostre torn col.locarem una loseta, avançarem fins a ella amb el nostre 
jardiner (peó) i el tornarem a moure per defensar el nostre territori. Quan aconseguim tenir la majoria en 
un parterre (una unió de 4 cantonadas d’una loseta) podrem colocar un dels nostres 10 flors!!! 
 
COMPONENTS DEL JOC 
90 losetes i 4 especials (98 en total) 
1 loseta (2x2) inicial  
40 flors (10 fitxes x 4 colors)  
8 Jardiners (4x2 peons de color)      Exemple de loseta 
 
Les losetes  
Les losetes es caracteritzen per els següents elements: 
 -4 Cantonades amb una combinació de 4 colors que representen parts de parterre de cada jugador 
sobre un jardí. 
 -Un camí en el seu interior per on passejaran els jardiners. 
 -Les losetes hauran de ser col·locades sempre al costat d’una altre de manera que es conectin 
correctament en els costats i amb el recorregut dels camins i de manera que hi pugui arribar un dels 
jardiners del jugador actiu. 
 
Unió de losetes (Parterres): 
Es la unió comú de 4 losetes 

Parterre 
 
 
 
Peons (Jardiners): 
Es mouen en el torn del jugador, impedeixen el pas d’altres jardiners per allà on estan situats. 
 
COMENÇA EL JOC 
Els jugadors escullen un color i el jugador inicial. El sentit del joc es l’horari. Reuneixen 10 fitxes del seu 
color (Flors) i els 2 peons (jardiners), un d’ells el col·loca sobre la loseta inicial sobre les eines del mateix 
color  
 
Es separen les següents losetes (cap avall) a l’atzar que servirán per a la 1a FASE. 
 

  Per a 4 Jugadors: es separen 16 
  Per a 3 jugadors 9 
  Per a 2 jugadors 4 

 
Les altres s’utilitzaran en la 2a FASE. 
 
Cada jugador agafa una loseta especial,  la que te 
les 4 cantonades del seu color: 

Loseta especial 



FASES DEL JOC: 
 
UN TORN (1a Fase) 
 
En el seu torn el jugador: 
 

-Agafarà a l’atzar una loseta i la colocará al costat de les que ja estiguin de manera que hi pugui 
arribar el jardiner fins a ella. 

-Tornarà a moure el peó a on vugui, seguint sempre els camins fins a col.locar-lo en un punt del 
recorregut. No podrà passar per on un altre peó estigui situat. 

O 
- Agafarà a l’atzar una loseta i, si no la vol colocar, o no pot, la retirará del joc i retirará el seu 

jardiner per colocar-lo al damunt de la loseta nova del següent torn (a qualsevol lloc del 
tauler on estigui permés.)  

 
La 1a fase acaba quan s’han colocat les losetes separades per a aquesta fase. 
 
UN TORN (2a Fase) 
 

Un jugador en el seu torn pot utilitzar la seva loseta especial en comptes de una a l’atzar (gastan el 
seu torn) en qualsevol lloc del tauler, posant-hi el seu segon peó i movent, opcionalment, 
l’altre a una altra posició permesa. Normalment aquesta és la primera acció de la segona 
fase, pero el jugador pot seguir jugant com en la primera fase fins a colocar la loseta especial 
en un altre seu torn 

 
 Llavors els torns següents consisteixen en: 

 
-Agafarà a l’atzar una loseta i la colocará al costat de les que ja estiguin de manera que hi pugui 

arribar amb un dels dos jardiners fins a ella. Aquest jardiner s’haurà de quedar sobre aquesta 
loseta 

 
-Mourà l’altre (opcionalment) a on vugui, seguint sempre els camins fins a col.locar-lo en un punt 

del recorregut. No podrà passar per on un altre peó estigui situat. 
O 

- Agafarà a l’atzar una loseta i, si no la vol colocar, o no pot, la retirará del joc i retirará un dels 
jardiners per colocar-lo al damunt de la loseta nova del següent torn (a qualsevol lloc del 
tauler on estigui permés.)  i deprés podrà moure l’altre jardiner. 

 
 
DURANT EL JOC 
Quan un parterre (4 quarts) tingui majoria de flors  d’un color, el jugador corresponent a la majoria coloca 
una fitxa de flors sobre ella.(encara que no sigui el seu torn).  
Els colors que no participen en el joc (per a 2 i 3 jugadors) compten per a las majories. 
 
Exemple 1: un parterre té 2 blancs, 1 vermell, 1 blau => parterre per el blanc 
 
 
 
 
 
 
 
   Ex.1 
 
 
ACABA EL JOC 
1-Quan un jugador situa 10 fitxes en parterres, s’acaba la ronda i s’acaba el joc. Si ningú més coloca els 
seus 10 viruses es proclama guanyador. li segueixen, per ordre de viruses colocats, els altres jugadors. 
En cas d’empat, es recomana fer la “revantxa”.  
 
2-Pot acabar-se també quan s’acaben les losetes. Serà guanyador el jugador que hagi colocat més 
viruses. 
 


