Alakazum!en, Estatu Batuetako tradizio inbadidatzaileei
aurre egin nahian, kultura ezberdinetako pertsonaiak biltzen
dituen sorgin baten azalean jartzen zara. Gainera, joko honetako bost sorgin nagusi –Vicentica, Montserrat, Maruxa,
Kattalin edo Rocío– hauetakoren bat kontrolatzen baduzu,
abantaila izango duzu!

Jokoaren helburua
Bildu kultura bereko –kultura valentziarra ( VAL ), katalana
( CAT ), galiziarra ( GAL ), euskalduna ( EUS ) edo andaluziarra
( AND )– 8 puntu
edo gehiago Alakazum aztikeria boteretsua
konjuratzeko. Modu horretan soilik lortuko duzu Ipar Amerikako tradizioetako amaierako etsaietako bat garaitzea eta partida irabaztea.
Amaierako etsaiak eta haien kulturaren puntuak
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Saint Valentine

Halloween

Black Friday
Fast Food
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9

:

Santa Claus

13
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Jokoaren argibideak

Prestaketa
1. Banatu jokalari bakoitzari pergamino magiko bat.
2. Karten atzealdea begiratuta, bilatu amaierako 5 kartak eta
hasierako 9ak.
5 amaierako karta

·

INICIAL

·

FINAL

HASIERAKOA

AMAIERAKOA

9 hasierako karta

3. Nahastu kartak eta jarri amaierako etsaiaren kartak behera
begira ilera aparte batean. Ez ikusi kartak. 3 edo 4 jokalarietako
partidetan kendu Saint Valentine karta, ez baita beharrezkoa izango. 2 edo 5 jokalarietako partidetan gehitu Saint Valentine.
4. Jarri ilara batean hasierako 5 pertsonaiak (gora begira):
Senyor Pirotènic , Tió de Nadal , Moura , Olentzero , Penitente .
5. Jarri hasierako eskuaren 4 kartak multzo batean nahasita,
gora begira, merkatuko multzoa osatuz.
1
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1

1

2

1

1

1

1
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+1

1

1

+1
+1

1

1
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6. Gainontzeko kartek basoko karta-sorta osatzen dute.
Nahastu basoko karta-sorta eta banatu 3 karta behera begira
jokalari bakoitzari. Eskuaren karta ez den kartaren bat jaso
duten jokalariek, karta hauek beste karta berri batzuekin ausaz
trukatuko dituzte, 3 eskuko karta bakarrik izan arte. Partidan zehar
eskuko kartak (hau da, beheko aldean sinboloa dutenak) bakarrik
izan ditzakezu eskutan! Banaketan atera eta eskuko kartak ez direnak, karta-sortara itzuliko dira. Ondoren, nahastu ondo karta-sorta.
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7. Karta gehien aldatzen dituena izango da hasierako jokalaria. Berdinketarik egonez gero, azkenekoz erratz bat ukitu duena
hasiko da.
8. Hasten den jokalariak, aukeran dauden 5 hasierako
pertsonaietatik bat aukeratuko du eta gora begira jarriko du
mahaian, bere aurrean. Gainontzeko jokalariek gauza bera egingo
duzue, erlojuaren orratzen ordenari jarraituz. Aukeratuak izan ez
diren badaude, basoko hilerrira joango dira. Hilerri honetan,
ilaran ageri dira borroka galdu bai, baina hipnotizatu gabe dauden
kartak.
9. Orain txandak hasiko dira, beti erlojuaren orratzen norantzan!
Nahiz eta kultura zehatz bateko hasierako pertsonaia bat
aukeratu, ez duzu zertan kultura horrekin amaitu partida.
Izan zaitez malgua!

·
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CAT

0

A

1

1
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“Caga tió, avellanes i torró. Si no vols
cagar et donaré un cop de bastó.”

B
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1
1
1

0

1
AND

A

VAL

1

Penitente
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1

1

2
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B

1

1

1

1
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Merkatuko multzoa

1

Aukeratutako hasierako
pertsonaia

1

C

1

3

3

2

B

Pergamino magikoa

Basoko
karta-sorta

Olentzero
EUS

A

2

1

1

“Olentzero buru handia, entendimentuz jantzia.”

Pergamino magikoa

3

Pergamino magikoa

2

1

Senyor pirotècnic

A

“Bufa-li, que té agonia.”

3

1

0
0

2

1

Tió de Nadal

GAL

1

C

B

B

Moura
A

“A fermosura cómea a sepultura.”

C
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FINAL
AMAIERAKOA

Basoko
hilerria

Hasierako
eskua

·

FINAL
AMAIERAKOA

“Está más tieso que el portero de un
futbolín.”

·

FINAL
AMAIERAKOA

2

·

FINAL
AMAIERAKOA

C

Amaierako
etsaiak

3 jokalarien partida

Txandaren faseak
1. Esploratu basoa!
Fase hau derrigorrezkoa da eta txandaren hasieran egiten da. Une
horretan dituzun adina karta hartu basoko karta-sortatik. Fase
honetan banan-banan hartu beharko dituzu kartak, eta berehala
utziko diozu hartzeari tranpa-kartaren bat
edo pertsonaia kartaren
bat agertzen bada. Kasu horietan, ri aurre egin beharko diozu
edo ren efektuak jasan beharko dituzu, eta horren ondoren, ezingo
dituzu karta gehiago hartu fase honetan.
Adibidea. Uxíak 3 ditu eta, ondorioz, 3 karta bitarte hartu
beharko ditu. Lehen karta lapurtzen du: bat da eta beretzat
hartzen du. Bigarrena hartzen du, baina bat da: aurre egin
beharko dio eta ezingo du karta gehiago hartu.
2. Egin ekintza bat! (Aukerakoa)
Basoa esploratu ondoren, 4 ekintza hauetako bakar bat egin ahal
duzu, baina ez da derrigorrezkoa.
a. Merkatura joan: kendu zure eskuaren karta
multzoko karten truke.

bat merkatuko

b. Eman objektuak zure pertsonaiei: erabili janari edo erratz karta
1 bakarrik.
hipnotizatu: Jarri zure pertsonaia bat aurrez
c. Eraso egin eta
aurre beste jokalari baten pertsonaiarekin eta saiatu hipnotizatzen zure
taldera gehitzeko. Fase honetan nahi dituzun edabe guztiak erabil
ditzakezu.
d. Magia egin : egin 7 aztikerietako 1 soilik. Erabili aztikeriak behar
duen energia magiko guztia. Aztikeriak zure pergamino magikoan
aurkituko dituzu.
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3. Konjuratu Alakazum bat! (Aukerakoa)
Amaierako fase honetan Alakazum aztikeria handia egingo
duzu; horrekin, Estatu Batuetako ohituretako bat gailendu eta
partida irabaziko duzu. Fase hau ere aukerakoa da, baina baldintza
bat dauka: gutxienez kultura bateko 8 eduki behar dituzu
( VAL , CAT , GAL , EUS edo AND ). Alakazum bat konjuratzean,
aukeratu amaierako etsai bat eta ikusi bere karta bat. Guztira amaierako etsaiak baina kolore bereko gehiago badituzu, partida
irabazi duzu! Partida irabazteko, 8 eta 14 artean eduki beharko
dituzu; hau da, tokatu zaizun amaierako etsaiak dituen izarren
arabera. Amaierako etsai bat soilik garaitu behar duzu irabazteko.
Amaierako etsaiak zuk bezainbeste edo gehiago baditu,
bidali hilerrira lehian aritu diren pertsonaietako bat. Gainera,
zu gailendu zaituen amaierako etsaiaren karta agerian geldituko da
eta ezingo du beste jokalarietako inork aukeratu. Hau da, hurrengo
Alakazum aztikeria konjuratzean, etsai bat gutxiagok hartuko du parte.
Eta honela, hurrenez urren, baten batek bere en bidez amaierako
etsai batenak gainditu arte.

Pertsonaien kartak
5 kulturetako pertsonaiak daude, horietako bakoitza kolore batekoa.
Horrez gain, kolore anitzeko pertsonaiak
daude, eta horiek
edozein kulturei ematen dizkiete izarrak . Pertsonaiaren kartak
ezin dira inoiz eskutan eduki; mahai gainean egongo dira beti,
honako bi moduetan:
•• Hipnotizatuak: ilera horizontal batean jarrita. Jokalari
bakoitzean kontrolpean dituen pertsonaiak jartzen ditu.
•• Basoaren hilerrian: hipnotizatuak ez baina garaituak izan
diren basoko pertsonaiak daude bertan.
Hipnotizatuak edo hilerrian egon daitezkeen pertsonaia-kopuruak
ez du mugarik, baina jokalari bat ezin da inoiz pertsonaia hipnotizaturik gabe geratu.
5

Kultura bakoitzeko puntuak :
bildu kolore bereko 8 puntu gutxienez
Alakazum aztikeria konjuratu ahal
izateko.

2

Borroka-puntuak : pertsonaien arteko borrokan erabiltzen dira. Zenbaki
batez adierazi ohi dira, baina karta
batzuetan dado bat agertuko da
.
Hau da, dadoa bota behar da
borroka zehatz horretan pertsonaiak
zenbat puntu dituen jakiteko.

2

B

3

2
C

1
1

Senyor pirotècnic
VAL

A

1

1

: zure
Hipnosiari erresistentzia
aurka borrokan ari den pertsonaia
hipnotizatzeko erabiltzen dira, hau
da, zure kontrolpean dauden pertsonaietara gehitzen saiatzerakoan.

1

“Bufa-li, que té agonia.”

Pertsonaiek izena eta gaiari lotutako esaldi bat dute, nork bere lurraldeko
hizkuntzan. Zer esan nahi duten jakiteko, sartu alakazum.com helbidean.
Pertsonailen maila: pertsonaia bakoitzak 3 maila ditu (A, B eta C). Pertsonaia bat beti maila baxuenetik hasiko da, A mailatik. Pertsonaia batek borroka
batean parte hartu eta irabazi egiten duenean, mailaz igoko da. Orduan,
pertsonaiaren karta biratu egin behar da mailaz igo dela adierazteko. Pertsonaia bat ez da C mailatik pasako eta ez da inoiz mailaz jaitsiko; hilerrira
joaten denean soilik, bertan A mailara itzuliko da.

1
2

CAT

4
4

A

Sant Jordi

2

4

3

C

“Sant Jordi arribat, surt la cuca del
forat.”

4

4

C

4

3

2

3
4

2

2

4

Sant Jordi

Igo mailaz!

CAT

A

2

1

2

“Sant Jordi arribat, surt la cuca del
forat.”

A

B
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B

1

3

C

CAT

2

3

Sant Jordi

2

A

3

“Sant Jordi arribat, surt la cuca del
forat.”

B

B

C
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Borroka egin eta pertsonaiak hipnotizatu
Borroka zure pertsonaiak mailaz igotzeko eta pertsonaia
berriak hipnotizatzeko erabiltzen da. Pertsonaiak hipnotizatzean,
zure taldera batzen dira aurrerantzean erabili ahal izateko. Bi
borroka mota daude:
•• Basoko pertsonaia

(basoa esploratu fasean).

•• Beste jokalari baten pertsonaiaren
hipnotizatu ekintza).

aurka (eraso egin eta

Borroka, basoko pertsonaia baten aurka
Basoa esploratu fasean pertsonaia bat agertzen denean, utzi
kartak hartzeari eta erakutsi pertsonaia hori denei. Agertu berri
den pertsonaia hori garaitu egin behar duzu zure hipnotizatutako
pertsonaia batekin. Momentu horretan edabeak erabil ditzakezu.
Aukeratu zure pertsonaietako bat borrokarako. Zure
pertsonaiak basoko pertsonaiak baino gehiago ditu?
BAI

EZ

Zure pertsonaia MAILAZ IGO
DA eta dadoa botako duzu
.
Dadoak basoko pertsonaiaren
gainditzen ditu?

Drama! Basoko pertsonaia
basoko karta-sortara itzuliko
da eta zure pertsonaia
hilerrira joango da A mailarekin, kasu bakar batean izan
ezik: zure pertsonaia bakarra
bada edo erratz baten gainean
badoa. Jarraian, nahastu
ondo basoaren multzoa.

Basoan agertutako
• BAI
pertsonaiak zure pertsonaia
hipnotizatuekin bat egingo
du, eta A maila izango du.
Hurrengo borrokan erabili ahal
izango duzu!
Pertsonaia hilerria
• EZ
joango da, A mailarekin.

7

Borroka, beste jokalari baten pertsonaia baten aurka

Eraso egin eta hipnotizatu ekintza egiten baduzu, esan zein
pertsonaiaren aurka egin nahi duzun borroka eta aukeratu zure
pertsonaietako bat. Borroka honetan, bi jokalariek erabil ditzakete
edabeak. Ezin duzu pertsonaia hipnotizatu bakarra duen
jokalaria erasotu, jokalari bat ezin baita INOIZ pertsonaiarik
gabe geratu.
Aukeratu zure pertsonaietako bat eraso egiteko. Eraso
egin duen pertsonaiak defentsa egin duen pertsonaiak baino
borroka-puntu gehiago ditu?
BAI

EZ

Eraso egin duen pertsonaia MAILAZ IGOKO DA, eraso egin duen
jokalariak dadoa botako du
.
Dadoaren zenbakia defentsa egin
duen pertsonaiaren
baino
altuagoa da?

Patua aldatu egin da! Defentsa egin
duen pertsonaia MAILAZ IGOKO
DA eta defentsa egin duen jokalariak
dadoa
botako du. Dadoaren
zenbakiak eraso egin duen pertsonaiaren erresistentzia puntuak
gainditzen ditu?

• BAI

Eraso egin duen
jokalariak defentsa egin duen
pertsonaia hipnotizatuko du.
Hipnotizatutako pertsonaia bere
mailan mantenduko da.

• BAI
Defentsa egin duen jokalariak eraso egin duen pertsonaia
hipnotizatuko du. Hipnotizatutako
pertsonaia bere mailan mantenduko
da.

• EZ
Defentsa egin duen
pertsonaia bere jokalariarekin
geratuko da (baina, dena den,
eraso egin duen pertsonaia
mailaz igoko da).

• EZ
Eraso egindako pertsonaia
bere jokalariarekin geratuko da (baina, dena den, defentsa egin duen
pertsonaia mailaz igoko da).
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Arau garrantzitsuena!

Borroka bat

irabazi ostean eta dadoa
aurretik hipnotizatzeko...

bota

Igo mailaz zure pertsonaia!
Pertsonaien izaera
Zenbait pertsonaiak haien izaera adierazten duten ikonoak dituzte:
Lagunkoia: pertsonaia lagunkoi batek bere ak kontrolpean duen edozein ri emateko aukera du, erasoa
jo nahiz bere burua defendatzeko garaian. Borroka irabaziz gero, puntuak eman dituen pertsonaia lagunkoia
ez da mailaz igoko; hau da, pertsonaia nagusia soilik
igoko da mailaz. Ezin dira bi pertsonaia lagunkoien
abantailak aldi berean erabili.
Aurreztailea: txandaren hasieran (ez ahaztu!), basoa
esploratzeko fasea baino lehen, hartu merkatuko
multzotik eskuartean dituzun pertsonaia aurreztaile adina karta. Hartu beti merkatuko multzoan gora begira
dauden lehen kartak.
Oso magikoa: energia magiko iraunkor 1 ematen du,
eta txanda guztietan erabil dezakezu edabeak egiteko.
Bi edo bitik gorako pertsonaia oso magikoek beren
energia magikoa batu dezakete.
9

Ipar Amerikako ohituren tranpak!
Basoa esploratzeko fasean kartak hartzen ari zarenean tranpa
tokatzen bazaizu, kartak hartzeari utzi eta egin aurre bere
bat
efektuei. Horren ostean, tranpa hori partidatik desagertuko da (utzi
karta leku aparte batean).
Tranpa bakoitzaren inguruko azalpena irakurri gabe utz
dezakezu orain, eta partidan zehar tranparen bat azaltzen
denean, orduan irakurri.
•• Black Friday's Discount: ez zenituzten beherapenak nahi?
% 50eko beherapena! Eman zure karta erdiak gainontzeko
jokalarien artean; nahi bezala banatu. Karta kopuru bakoitia
baduzu, eman erdia ken bat. Black Friday kartak ez dio eragingo eskuaren karta bat edo batere ez duen jokalariari.
•• Halloween's Trick or Treat: trukua ala tratua? Bi aukera
dituzu: banatu karten % 50a gainontzeko jokalarien artean edo
bidali zure pertsonaietako bat hilerrira. Tranpa honek ez dio
eragingo pertsonaia bakarra edo eskuaren karta bat edo
batere ez duen jokalariari.
•• Santa Claus' Present: Santa Claus-ek opari bat ekarri dizu...
lehergarri bat! Bota dadoa
eta 3 baino gutxiago ateratzen
baduzu, bidali zure pertsonaietako bat (nahi duzuna) hilerrira.
3 edo gehiago ateratzen baduzu, eman dadoa zuk nahi duzun
jokalariari. Jokalari horrek gauza bera egin beharko du. Horrela jarraitu, norbaiti oparia lehertu arte eta bere pertsonaia bat
hilerrira bidali arte. Tranpa honek ez dio eragingo pertsonaia bakarra duen jokalariari, baina dadoa bota dezake
berdin-berdin.

Eskuaren kartak
Pertsonaia eta tranpa-kartak
ez bezala, eskuaren
kartak eskutan hartzen dira eta ez dira beste jokalariei
10

erakusten. Oro har, karta hauek beti merkatuko multzoaren
goialdean gelditzen dira erabili ostean. Beraz, ez dira inoiz
jokotik desagertzen eta beti errekupera daitezke.
Merkatuko multzoa eta merkatura joatea
Merkatuko multzoa erabiltzen diren eskuaren kartekin (kapelak,
janariak...) osatzen doa. Gainera, zure eskuko bat ez bazaizu asko
interesatzen, baina berriak behar badituzu, txandaren 2. fasean
merkatura joan zaitezke. Utzi hori merkatuaren multzoan eta
hartu karta horren goialdean dagoen etiketak adierazten duen karta-kopurua merkatutik. Merkatuaren multzoan jarrita dauden ordenan hartu beharko dituzu kartak. Edozein momentutan begiratu ahal
izango duzu merkatuko multzoko zein karta dagoen eskuragarri.
Adibidea. 2 sinboloa duen edabe bat uzten
baduzu, merkatuko multzoaren goialdean dauden
lehen bi kartak hartzeko aukera izango duzu, haien
balioari erreparatu gabe. Edabearen karta multzoaren goialdean utzi beharko duzu.

2

Borrokarako edabeak
ren edabeak

eta dadoa-

Edabeak borroketan erabiltzen
dira (basoko borrokan edo beste
jokalari baten aurka borrokatzean).
Borroka-puntuak (borrokarako
edabeak) eta dado jaurtiketak
(dadoaren edabeak) eraldatzen dituzte
momentuan bertan. Edabearen efektuak
ez dira betirako, eta abian dagoen
+5
borrokan bakarrik eragiten dute. Nahi
adina edabe erabil ditzakezu borroka
batean. 2 edabe dituzten karten kasuan, erabili nahi duzun edabea
aukeratu behar duzu.
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Adibidez. Mikelek 2
puntu dituen Castanyera bat hipnotizatu
nahi du. Dadoa bota eta 2 atera du; alegia, ez da nahikoa. Baina
+1 edabea erabili du eta orain, bere dado jaurtiketa 3koa da.

edabea

Lapurreta

Edabe horiek beste jokalari baten aurka
borrokatzean soilik erabiltzen dira.
Lapurreta
edabea erabiltzean,
hartu zuretzat zure etsaiak azkenekoz
erabilitako borrokarako edabea edo
dadoaren edabea . Edabe horren
eragina deuseztatzeaz gain beste borroka
batean erabiltzeko aukera izango duzu!
edabe bat hartu.
Ezin da lapurreta

2

Kapelu magikoak eta energia
magikoa

1

1

Kapelu magikoekin magia egin ekintzako
aztikeriak ordaindu ahal izango dituzu.
Balore desberdineko kapelu magikoak
daude: 1 , 2 eta 3 . Jokalari bakoitzaren
pergamino magikoan, jokalari bakoitzak
dituen edabeen zerrenda dago. Zure
aukerako aztikeria 1 egin dezakezu, magia horren kostua ordainduz gero.

Adibidea. Igarlea konjuratzen baduzu (2 balio du), eman 2
balio duen kapelu magikoaren karta bat, edo 1 balio duten
kapelu magikoaren bi karta
Izaera oso magikoa duen pertsonaia bat ere erabil daiteke kapeluaren ordez. Kapelu magikoaren kartak eta izaera oso magikoa duten
pertsonaien kartak konbina ditzakezu.
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Janariak
Objektuak eman zure pertsonaiei
2
ekintza gertatzen denean, janariak erabil
ditzakezu (janariak erabiltzen direnean,
hauek ere merkatuko multzora doaz). Kultura bakoitzak bere janariak eta kultura
hartako pertsonaiak soilik hartu ahal izango ditu, kolore desberdinekin adierazten
Calçots
Polbo á feira
CAT
GAL
direnak. Bina plater eskaintzen dira, eta
C
karta erabiltzerakoan esan beharko duzu
C
bi horietatik zein janari erabili nahi duzun.
Janariak hipnotizatuta dituzun kultura
bereko pertsonaia guztiei eragingo die
(eskuartean dituzun katalan guztiei edo euskaldun guztiei, baina ez
katalanei eta euskaldunei aldi berean). Ondorioz, kultura horretako zure pertsonaia guztiak C mailara igoko dira.
Pertsonaia koloreanitzak ez dira mailaz igotzen janariak
erabiliz.

3

Erratzak
Zure pertsonaiei objektuak eman
ekintzan, jarri karta hau pertsonaia baten
azpian eta utzi bertan partida guztian
zehar. Hortik aurrera, pertsonaia partida
guztian zehar jokalariarekin geldituko
da, eta borrokak, magiak edo Alakazum
aztikeriak ez diote eragingo.

Arazorik nahi ez duen duen edozein jokalarik beti eduki
beharko lituzke eskura kapeluak eta edabeak!
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Kultur objektuak eta amuletoak
Kultur objektuak (barretina, botafumeiroa,
etab.) ere kultura zehatz batekoak dira, baina
Alakazum aztikeria konjuratu arte gordetzen
badituzu soilik ahalko dituzu erabili. Karta
horiek ez dira amaitzen edo galtzen eta
2 ematen dizkiete bere taldeari amaierako
borrokan. Kolore anitzeko amuletoek
1 ematen diete edozein kulturei. Alakazum fasean, amaierako etsaiaren karta
erakutsi baino lehen, erakutsi objektu
hauek guztiak beste jokalariei
gehiago
dituzula adierazteko.

3

Sombrero cordobés
AND

2
“¡Va hecho un pincel!”

Adibidea. Izaskunek 5 ditu pertsonaia katalanekin eta
eskuan barretina bat (2 ) eta kolore anitzeko amuleto bat
(1 ) ditu. Jadanik kultura bereko 8 batzen dituenez, Alakazum bat konjuratu dezake.
Budu panpinak
Karta hau ezin da inoiz merkatuaren multzoan egon, eta erabiltzen
denean, betirako kenduko da partidatik
(tranpen
modura). Budu panpina ez
da inoiz norbere txandan erabiltzen,
eta Alakazum bat edo beste jokalari
baten ekintza bat deuseztatzeko balio
du (merkatura joateko, pertsonaia bati
objektuak emateko, eraso egiteko edo
magia bat egiteko). Beste jokalariak
horietako ekintza bat egingo duela esaten duenean, erabili budu
panpina ekintza deuseztatzeko! Budu panpina batek ezin du beste budu panpina bat deuseztatu. Alakazum bat deuseztatzen
baduzu, kaltetutako jokalariak ez ditu kultur objektuak edo
kolore anitzeko amuletoak galduko.
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2 jokalari dauden partidetarako araua
Gehitu beste amaierako etsai bat: Saint Valentine. Saint Valentinek 9 ditu 2 jokalari dauden partidetan.

5 jokalari dauden partidetarako arauak
Gehitu bosgarren amaierako etsai bat: Saint Valentine. Saint
Valentinek 7 ditu 5 jokalari dauden jokaldietan. Gainera, arau
berezi bat dago Zorigaitzeko sorgina aztikerian (begiratu pergamino magikoa). 5 jokalarirekin, pertsonaia gutxien dituzten 2
jokalariek erabil dezakete aztikeria hau. Beste jokaldietan, jokalari
bakar batek soilik erabil dezake magia hau.

Azalpenak, zalantzak dituzten sorginentzat
•• Ezin duzu beste Déjà Vu bat erabili Déjà Vu ekintzak eskaintzen
dituen hurrengo 2 ekintza horietan.
•• Déjà Vu aztikeria egiten baduzu, pertsonaia oso magikoek bere
mantentzen dute hurrengo 2 ekintzetan eta berriro erabil daitezke.
•• Alakazum bat saihesteko budu panpina bat erabiltzen duzunean, egin ezazu jokalari lehiakideak amaierako etsaiaren karta bat
agerian utzi baino lehen.
•• Beste jokalari baten aurka borroka egitean, edabe asko
erabil ditzakezu aldi berean, edo etsaiak erabiltzen dituen edabeen
arabera zureak erabiltzen joan.
•• Lehian berdinketa gertatzen bada, beti basoko pertsonaiak
edo defentsa egin duen pertsonaiak irabaziko du, inoiz ez eraso
egin duenak.
•• Aztikeriak erosteko momentuan, magia horrek balio dituen baino gehiagorekin eros ditzakezu... baina ez dizkizute itzuliko!
Zalantza gehiago?
Sartu alakazum.com webgunean!
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