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Instrucións do xogo

Obxectivo do xogo
Acumula 8 ou máis puntos  da mesma cultura —valenciana 
( VAL ), catalá ( CAT ), galega ( GAL ), vasca ( EUS ) ou andaluza 
( AND )— para conxurar o poderoso feitizo Alakazum. Só así 
derrotarás un dos inimigos finais das tradicións norteamericanas e 
gañarás a partida.

Os inimigos finais e os seus puntos de cultura :

En Alakazum! poste na pel dunha bruxa que reúne perso-
naxes de diferentes culturas para se enfrontar ás tradicións 
invasoras de Estados Unidos. Ademais, se controlas algunha 
das cinco grandes bruxas do xogo —Vicentica, Montserrat, 
Maruxa, Kattalin ou Rocío— terás vantaxe!
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Preparación
1. Entrega a cada xogador un pergameo máxico.

2. Identifica polos reversos as 5 cartas finais e as 9 iniciais.

3. Baralla e pousa cara abaixo nunha ringleira á parte as 
cartas do final. Non mires cal é cal. Para partidas de 3 ou 4 xoga-
dores, retira a carta de Saint Valentine do xogo. En partidas de 2 
ou 5 xogadores, inclúe a Saint Valentine.

4. Expón nunha ringleira os 5 personaxes  iniciais cara arriba: 
Senyor Pirotènic ,  Tió de Nadal ,  Moura ,  Olentzero  e  Penitente .

5. Coloca as 4 cartas de man iniciais mesturadas nun montón 
cara arriba, formando o mazo de mercado.

6. O resto das cartas forman a baralla de bosque. Mestura 
a baralla de bosque e reparte 3 cartas cara abaixo a cada 
xogador. Os xogadores que obtiveron algunha carta que non sexa 
de man , cambian estas cartas por novas cartas ao azar. Así ata 
que só teñan 3 cartas de man. Durante a partida só podes ter na 
man cartas de man (é dicir, co símbolo  na parte inferior)! As 
cartas que saísen no reparto e non sexan de man, volven á baralla. 
Mestura ben a baralla despois.

 5 cartas finais  ·FINAL
AMAIERAKOA  ·INICIAL

HASIERAKOA   9 cartas iniciais
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“Caga tió, avellanes i torró. Si no vols 
cagar et donaré un cop de bastó.”

A

B

C

1 1 0

2

2
2

3

1
2

Tió de Nadal
CAT

2 3

Inimigos 
finais

Partida 3 xogadores

Personaxe 
inicial escollido

Mazo de mercado
Baralla 

de bosque
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Man inicial
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Aínda que comeces cun personaxe inicial dunha cultura con-
creta, nada che obriga a gañar a partida con dita cultura. 
Sé flexible!

7. O que máis cartas cambiara será o xogador inicial. En caso 
de empate, comeza o último que tocou unha vasoira.

8. O xogador que comeza escolle un personaxe  inicial de 
entre os 5 dispoñibles e sitúao cara arriba na mesa, diante del. 
O resto de vós fai o mesmo seguindo a dirección das agullas do 
reloxo. Se hai  que non foron escollidos irán ao cemiterio do 
bosque, un espazo onde se expoñen en ringleira as cartas de  
que foron derrotados mais non hipnotizados. 

9. Agora comezan as quendas, seguindo a orde das agullas do 
reloxo!
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Fases da quenda
1. Explora o bosque!

Esta fase é obrigatoria e realízase ao principio da quenda. Colle 
tantas cartas da baralla de bosque como  teñas nese mo-
mento. Nesta fase terás que coller as cartas dunha en unha, e 
deixarás inmediatamente de coller se aparece unha carta de tram-
pa  ou de personaxe . De ser o caso, deberás enfrontarte ao  
ou sufrir os efectos da  e, despois diso, non poderás seguir 
roubando cartas nesta fase.

2. Fai unha acción! (Opcional)

Despois de explorar o bosque, podes facer unha soa destas 
accións, aínda que non é obrigatorio:

a. Ir ao mercado: descarta 1 carta de man  a cambio de cartas 
do mazo de mercado.

b. Dar obxectos aos personaxes: usa 1 soa carta de comida ou 
de vasoira.

c.  Atacar e  hipnotizar: enfronta un dos teus personaxes 
con un doutro xogador e tenta hipnotizalo para incorporalo ao teu 
equipo. Nesta fase podes usar tantas pocións como queiras.

d.  Facer maxia: fai 1 só feitizo dos 7 dispoñibles. Gasta tanta 
enerxía máxica  como requira o feitizo. Os feitizos están indica-
dos no teu pergameo máxico.

Exemplo. Uxía ten 3  e, polo tanto, deberá coller 3 cartas. 
Colle a 1ª carta: é unha  e queda con ela. Rouba a 2a, pero 
aparece un : deberá combatelo e xa non poderá coller 
ningunha carta máis.
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3. Conxura un Alakazum! (Opcional)

Nesta fase final realizas o gran feitizo Alakazum que che 
permite derrotar unha das tradicións de Estados Unidos e ga-
ñar a partida. Esta fase tamén é opcional, pero ten un requisito: 
necesitas polo menos 8  dunha mesma cultura ( VAL , CAT , 
GAL , EUS ou AND ). Cando conxures un Alakazum destapa unha 
carta de inimigo final á túa elección. Se en total tes máis  da 
mesma cor que o inimigo final, gañaches a partida! Para gañar 
a partida necesitarás entre 8  e 14  , en función do inimigo 
final que apareza. Só necesitarás derrotar un inimigo final para 
gañar. No caso de que o inimigo final teña igual ou máis  
que o teu equipo, envía un personaxe dos que participaron no 
enfrontamento ao cemiterio. Ademais, a carta do inimigo final 
que te tivera derrotado quedará destapada e ningún outro xogador 
poderá escollela. É dicir, cando se conxure o seguinte Alakazum 
participará un inimigo menos. E así sucesivamente ata que alguén 
supere cos seus  os dun inimigo final.

 Cartas de personaxes 
Hai personaxes de 5 culturas, cada un representando unha cor. In-
cluso hai personaxes multicolor , que achegan  a calquera cul-
tura. As cartas de personaxe nunca poden estar na man, senón 
que sempre estarán sobre a mesa dunha destas dúas maneiras:

 • Hipnotizados: situados nunha liña horizontal onde cada 
xogador pon os personaxes que controla.

 • No cemiterio do bosque: onde se expoñen os personaxes 
do bosque que foron derrotados mais non hipnotizados. 

Non hai ningún límite de personaxes que poidan estar hipnotiza-
dos ou no cemiterio, pero un xogador xamais pode quedar sen 
ningún personaxe hipnotizado.
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“Sant Jordi arribat, surt la cuca del 
forat.”

A

B

C

2 1 2

3

4
4

4

2
3

Sant Jordi
CAT

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

A

B

C

2
1

2

3

4 4 4

23

Sant Jordi
CAT

B CA

“Bufa-li, que té agonia.”

A

B

C

1 1 1

2

3
2

2

1
1

Senyor pirotècnic
VAL

6 7

Sube de nivel!

Puntos de cada cultura : acu-
mula ao menos 8 dunha mesma 
cor para conxurar un Alakazum.

Puntos de combate : utilízanse 
nos combates entre personaxes. 
Adoita ser un número, pero ás 
veces son un dado . É dicir, 
requiren tirar o dado para saber 
cantos puntos teñen nese comba-
te en concreto.

Resistencia á hipnose : uti-
lízase no momento de hipnotizar 
a dito personaxe, ou sexa, de 

tentar incorporalo aos personaxes que controlas.

Frase temática no idioma propio do seu territorio. Entra en 
alakazum.com para saber máis sobre o seu significado.

Nivel dos personaxes: un personaxe ten 3 niveis (A, B e C). Un 
personaxe sempre comeza no nivel máis baixo, o A. Cando un per-
sonaxe participa nun combate, e derrota outro personaxe, sube de 
nivel. Vira a carta para marcar que subiu de nivel. Un personaxe 
non sobe alén do nivel C e xamais baixa, excepto cando vai 
ao cemiterio, que retorna ao nivel A.
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NON

Drama! O personaxe do 
bosque retorna á baralla de 
bosque e o teu personaxe vai 
ao cemiterio co nivel A, a non 
ser que sexa o teu único per-
sonaxe ou que estea montado 
nunha vasoira. Agora baralla 
ben o mazo de bosque.

SI

O teu personaxe SOBE DE NIVEL 
e tiras o dado . O dado supera 
os puntos de  do personaxe 
de bosque?

• SI  O personaxe aparecido no 
bosque pasa a formar parte dos 
teus personaxes hipnotizados, 
co nivel A. Poderalo usar no 
seguinte combate!

• NON  O personaxe do bos-
que vai ao cemiterio, co nivel A.

Combate contra un personaxe do bosque 

No intre no que aparece un  na fase explorar o bosque, deixa 
de roubar cartas, destapa a carta de  e pona á vista de todos. 
Debes derrotar o personaxe que acaba de aparecer cun dos per-
sonaxes que tes hipnotizados. Neste intre podes usar pocións.

Escolle un dos teus  para loitar. O teu  ten máis  que o 
personaxe do bosque?

 Combater e  hipnotizar personaxes
O combate utilízase para subir os teus  de nivel e tentar hipnoti-
zar novos . Hipnotizar personaxes significa incorporalos ao 
teu equipo para poder usalos posteriormente. Hai dous tipos 
de combates: 

 • Contra un  do bosque (fase explorar o bosque). 
 • Contra un  doutro xogador (acción atacar e hipnotizar).
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NON

Xiro do destino! O personaxe 
DEFENSOR SOBE DE NIVEL e 
o xogador defensor tira o dado 

. O dado supera os puntos 
de  do personaxe atacante?

• SI  O xogador defensor 
hipnotiza ao personaxe atacan-
te. O personaxe hipnotizado 
mantén o nivel.

• NON  O personaxe 
atacante mantense co xogador 
atacante (pero o personaxe 
defensor terá subido de nivel 
igualmente).

SI

O personaxe ATACANTE SOBE 
DE NIVEL, o xogador atacante 
tira o dado  . O dado 
supera os puntos de  do 
personaxe defensor?

• SI  O xogador atacante 
hipnotiza ao personaxe defen-
sor. O personaxe hipnotizado 
mantén o nivel.

• NON  O personaxe 
defensor mantense co xogador 
defensor (pero o personaxe 
atacante si que terá subido de 
nivel).

Combate contra un personaxe doutro xogador

Se realizas a acción atacar e hipnotizar, di a que personaxe rival 
queres enfrontarte e elixe un dos teus personaxes. Ambos os 
xogadores poden usar pocións neste combate. Non podes atacar 
a un xogador que só ten un personaxe hipnotizado, pois un 
xogador XAMAIS pode quedar sen personaxes.

Escolle un dos teus  para atacar. O personaxe atacante 
supera os  do personaxe defensor?
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Carácter dos personaxes
Só algún dos personaxes teñen iconas adicionais, que representan 
o seu carácter:

Sociable: un personaxe sociable pode sumar os 
seus  aos de calquera  que controles, xa sexa 
atacando ou defendéndose. Se gañas o combate, o 
personaxe sociable que sumara os puntos non sobe de 
nivel, só o personaxe principal. Non se poden sumar 
dous personaxes sociables ao mesmo tempo.

Aforrador: ao principio da quenda (non te esque-
zas!), antes da fase explorar o bosque, rouba tantas 
cartas do mazo de mercado como personaxes aforra-
dores teñas. Rouba sempre as primeiras cartas cara 
arriba do mazo de mercado.

Moi máxico: achega 1 enerxía máxica permanente 
que podes usar en cada quenda para facer feitizos. 
Dous ou máis personaxes moi máxicos poden sumar a 
súa enerxía máxica.

Despois de gañar un combate  e antes de tirar o 
dado  para hipnotizar...

Sube de nivel o teu personaxe!

A regra máis importante!
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 Trampas das tradicións norteamericanas
Se aparece unha  cando estás roubando na fase explorar o bos-
que, deixa de roubar e enfróntate aos seus efectos de inmediato. 
Despois disto, a trampa desaparece da partida (sitúaa nun espazo 
afastado).

 • Black Friday's Discount: non queriades descontos? 50%! 
Regala a metade de cartas de man ao resto de xogadores, re-
partíndoas como desexes. Se tes un número impar de cartas, 
reparte a metade menos unha. Esta carta non che afecta se tes 
1 ou ningunha .

 • Halloween's Trick or Treat: truco ou trato? Podes escoller: 
ou regalas o 50% das cartas de man ao resto de xogadores 
ou envías un dos teus personaxes ao cemiterio. Esta trampa 
non che afecta se só tes 1  e tes 1 ou ningunha .

 • Santa Claus' Present: Santa Claus tráeche un agasallo... 
explosivo! Tira o dado  e, se sacas menos dun 3, envía un 
personaxe teu da túa elección ao cemiterio. Se sacas un 3 ou 
máis, pasa o dado a outro xogador da túa elección. Este fará 
o mesmo. Así ata que a alguén lle estoupe o agasallo e envíe 
un personaxe seu ao cemiterio. Esta trampa non afecta a quen 
só ten 1 , pero alguén lle pode pasar igualmente o dado.

 Cartas de man
As cartas de man , a diferenza dos  e das , sitúanse na 
man e non se amosan ao resto de xogadores. En xeral, estas 
cartas van sempre na parte superior do mazo de mercado 
unha vez se usen. Polo tanto, nunca desaparecen do xogo e 
sempre se poden recobrar.

Podes saltar a explicación de cada trampa e lelas así vaian 
aparecendo durante a partida
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Pocións de combate  e de dado 

As pocións úsanse nun combate (do 
bosque ou contra outro xogador). Mo-
difican no intre os puntos de combate  
(pocións de combate) e as tiradas de 
dado  (pocións de dado). Os efectos 
das pocións non son permanentes e só 
se aplican ao combate activo. Podes usar 
tantas pocións como queiras nun comba-
te. No caso de que haxa unha carta con 
2 pocións dispoñibles, debes escoller 
que poción empregar.

Exemplo. Se deixas unha poción co símbolo 
2  deberás roubar as 2 cartas que estean 
máis arriba do mazo de mercado, indepen-
dentemente do seu valor, e deixar a cambio 
esta poción na parte superior.

O mazo de mercado e ir ao mercado

O mazo de mercado vaise enchendo coas cartas de man (sombrei-
ros, comidas) que se teñan empregado. Ademais, se unha  da túa 
man non che interesa moito, pero precisas novas , na fase 2 da 
quenda podes ir ao mercado. Deixa esa  no mazo de mercado 
e rouba tantas cartas do mercado como che indique a etiqueta na 
parte superior da carta. Terás que roubar as cartas do mercado na 
orde na que estean situadas no mazo de mercado. Sempre podes 
mirar que cartas do mazo de mercado están dispoñibles para 
recobrar.

Exemplo. Jordi quere hipnotizar a unha Castanyera que ten 2 
puntos de . Tira o dado e saca un 2, é dicir, insuficiente. 
Pero usa unha poción de  +1 e agora a súa tirada é de 3.
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Calquera xogador que non queira problemas, debería ter 
sempre sombreiros e pocións na man!

Tamén podes usar un personaxe de carácter moi máxico  como 
substituto dun sombreiro. Podes combinar cartas de sombreiro e 
personaxes de carácter moi máxico.

Exemplo. Se conxuras a clarividencia, que custa 2  , descár-
tate dunha carta de sombreiro con valor 2  ou de 2 cartas 
de sombreiro de valor 1 .

Pocións de roubo 

Esta poción só se usa en combates 
contra personaxes doutro xogador. 
Cando uses a poción de roubo , colle 
automaticamente a última poción de  
ou  de que tivera usado o teu rival no 
combate e incorpóraa á túa man. Non só 
anularás a súa poción senón que poderás 
usar dita poción nese ou noutro combate! 
Non se pode roubar unha poción de 
roubo .

Sombreiros 
máxicos e enerxía máxica 

 Os sombreiros máxicos serven para 
custear os feitizos que podes realizar 
na acción facer maxia. Hai sombreiros 
máxicos con valor 1 , 2  e 3 . Atoparás 
unha listaxe dos feitizos dispoñibles no 
pergameo máxico que ten cada xogador. 
Podes facer 1 feitizo calquera, sempre 
que pagues o custo desta maxia en 
concreto.
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Comidas

Durante a acción dar obxectos aos perso-
naxes podes utilizar comidas (unha vez 
usadas as comidas, van tamén ao mazo 
de mercado). As comidas son propias de 
cada cultura e só afectan a personaxes 
desa mesma cultura, representada pola 
cor correspondente. Agrúpanse de dous 
en dous e cando os empregas, debes 
escoller cal das dúas comidas queres 
empregar. A comida afectará a todos os 
personaxes dunha mesma cultura que 
teñas hipnotizados (todos os cataláns 
ou todos os vascos que teñas, por exemplo, pero non cataláns 
e vascos ao mesmo tempo). O resultado será que tódolos teus 
personaxes desa cultura medrarán ao nivel C.

Os personaxes multicolor non soben de nivel con ningunha 
comida.

Vasoiras

Na acción dar obxectos aos personaxes 
coloca esta carta debaixo dun personaxe 
e déixaa así durante toda a partida. O 
personaxe xa non abandonará a ese xo-
gador no que queda de partida, nin con 
combates nin con maxias, nin sequera 
tras un Alakazum fracasado.
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Obxectos de cultura e amuletos

Os obxectos de cultura (a barretina, 
o botafumeiro, etc.) tamén pertencen 
a unha cultura en concreto, pero só 
serven se os conservas ata conxurar 
o feitizo Alakazum. Estas cartas non 
se gastan nin se perden e achegan 
2  ao equipo correspondente no 
momento de ir ao enfrontamento final. 
Existen tamén amuletos multicolor , 
que poden sumar 1  a calquera das 
culturas. Na fase Alakazum, antes de 
destapar a carta de inimigo final, 
amosa estes obxectos ao resto de xogadores para indicar que 
tes  adicionais.

Bonecos de vodú

Esta carta non pode ir nunca ao mazo 
de mercado, e cando se emprega, 
descártase para sempre (igual que as 
trampas ). O boneco de vodú nunca 
se emprega na propia quenda e serve 
para anular un Alakazum ou unha 
acción doutro xogador (ir ao mercado, 
dar obxectos aos personaxes, atacar 
ou facer unha maxia). No momento no 
que un xogador anuncie unha desas 

xogadas, usa o boneco de vodú para anulala! Un boneco de vodú 
non anula outro boneco de vodú. Se anulas un Alakazum! o 
xogador afectado non perde os obxectos de cultura nin os 
amuletos multicolor.

Exemplo: Izaskun ten 5  con personaxes cataláns e na man ten 
unha barretina (2 ) e un amuleto multicolor (1 ), cos que suma 
8  da mesma cultura, polo que pode conxurar un Alakazum.
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Regra para 2 xogadores
Engade un quinto inimigo final: Saint Valentine. Saint Valentine 
ten 9  en partidas de 2 xogadores.

Regras para 5 xogadores
Engade un quinto inimigo final: Saint Valentine. Saint Valentine 
ten 7  en partidas de 5 xogadores. Ademais, hai unha regra espe-
cial para o feitizo Bruxa desgraciada (mira o pergameo máxico). 
Con 5 xogadores, os 2 xogadores que menos personaxes teñan 
poden empregar este feitizo. No resto de partidas só pode acceder 
a esta maxia un xogador á vez.

Aclaracións para bruxas con dúbidas
 • Non podes usar outro Déjà Vu nunha das 2 accións que che 

permite o Déjà Vu.
 • Se efectúas o feitizo Déjà Vu, os personaxes moi máxicos mante-

ñen intactos os seus  durante as 2 accións posteriores e pódense 
volver empregar.
 • Cando usas un boneco de vodú para impedir un Alakazum, 

faino antes de que o rival destape unha carta de inimigo final.
 • Nun combate contra outro xogador, podes usar moitas po-

cións de golpe ou ir usándoas en función das pocións que use o 
opoñente.
 • No caso de empate entre , sempre gaña o  do bosque ou 

defensor, nunca o atacante.
 • Podes pagar feitizos con máis  do que custa dita maxia, pero... 

non che devolverán o cambio!

Máis dúbidas?  
Visita alakazum.com
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