
3. ¡Conjura un Alakazum!
Opcional (si tienes 8    o más).

2. ¡Haz una acción!
Opcional.

a. Ir al mercado

b. Dar objetos a tus personajes

c.    Atacar e      hipnotizar

d.   Hacer magia

0   Bruja desgraciada: si todos los jugadores tienen
más     que tú, quédate las 2    del mazo de mercado que elijas.

1   Entrenamiento: sube de nivel uno de tus    .

2   Videncia: mira 1 de las cartas de final, sin enseñarla a 
nadie, y vuelve a dejarla en su lugar.

3   Magia del bosque: coge las 6 primeras cartas de la 
baraja, quédate 1 a tu elección y ordena las otras 5 como quieras 
en la parte superior del mazo. Si eliges 1    , debes enfrentarte 
a él.

3   Levitación: intercambia 1 de tus     por otro de la mesa 
que no esté en el nivel C, ya sea de otro jugador o del cemen-
terio.

4   Revivir: recupera 1     del cementerio y colócalo en el 
nivel A en tu zona de personajes hipnotizados.

4   Déjà Vu: tras conjurar el Déjà Vu, realiza 2 acciones (de 
la fase 2) consecutivas en este turno.

Pergamino mágico

1. ¡Explora el bosque!
Obligatorio (tantas cartas como    ).

3. ¡Conjura un Alakazum!
Opcional (si tienes 8    o más).

2. ¡Haz una acción!
Opcional.

a. Ir al mercado

b. Dar objetos a tus personajes

c.    Atacar e      hipnotizar

d.   Hacer magia

0   Bruja desgraciada: si todos los jugadores tienenmás     que tú, quédate las 2    del mazo de mercado que elijas.

1   Entrenamiento: sube de nivel uno de tus    .

2   Videncia: mira 1 de las cartas de final, sin enseñarla a nadie, y vuelve a dejarla en su lugar.

3   Magia del bosque: coge las 6 primeras cartas de la baraja, quédate 1 a tu elección y ordena las otras 5 como quieras en la parte superior del mazo. Si eliges 1    , debes enfrentarte a él.

3   Levitación: intercambia 1 de tus     por otro de la mesa que no esté en el nivel C, ya sea de otro jugador o del cemen-terio.

4   Revivir: recupera 1     del cementerio y colócalo en el nivel A en tu zona de personajes hipnotizados.

4   Déjà Vu: tras conjurar el Déjà Vu, realiza 2 acciones (de la fase 2) consecutivas en este turno.

Pergamino mágico

1. ¡Explora el bosque!
Obligatorio (tantas cartas como    ).

·FINALAMAIERAKOA ·INICIALHASIERAKOA

Instruccciones del juego

Objetivo del juegoAcumula 8 o más puntos  de la misma cultura –valenciana ( VAL ), catalana ( CAT ), gallega ( GAL ), vasca ( EUS ) o anda-luza ( AND )– para conjurar el poderoso hechizo Alakazum. Solo así derrotarás a uno de los enemigos finales de las tradiciones norteamericanas y ganarás la partida.Componentes

En Alakazum! te metes en la piel de una bruja que reúne personajes de diferentes culturas para enfrentarse a las tra-diciones invasoras de Estados Unidos. Además, si controlas alguna de las cinco grandes brujas del juego –Vicentica, Montserrat, Maruxa, Kattalin o Rocío– ¡tendrás ventaja!

5 cartas con el dorso de final 9 cartas con  el dorso de inicial 90 cartas de bosque

10 pergaminos mágicos (en 4 idiomas) 4 libros de reglas (uno en cada idioma) 1 dado

·FINAL
AMAIERAKOA ·INICIAL

HASIERAKOA

Instruccciones del juego

Objetivo del juego
Acumula 8 o más puntos  de la misma cultura –valenciana 
( VAL ), catalana ( CAT ), gallega ( GAL ), vasca ( EUS ) o anda-
luza ( AND )– para conjurar el poderoso hechizo Alakazum. Solo 
así derrotarás a uno de los enemigos finales de las tradiciones 
norteamericanas y ganarás la partida.

Componentes

En Alakazum! te metes en la piel de una bruja que reúne 
personajes de diferentes culturas para enfrentarse a las tra-
diciones invasoras de Estados Unidos. Además, si controlas 
alguna de las cinco grandes brujas del juego –Vicentica, 
Montserrat, Maruxa, Kattalin o Rocío– ¡tendrás ventaja!

5 cartas con 
el dorso de final

9 cartas con  
el dorso de inicial

90 cartas de bosque

10 pergaminos mágicos 
(en 4 idiomas)

4 libros de reglas 
(uno en cada idioma)

1 dado

·FINAL
AMAIERAKOA ·INICIAL

HASIERAKOA

Jokoaren argibideak

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 tra-
dizioetako amaierako etsaietako bat garaitzea eta partida irabaztea.

Osagarriak

5 karta, atzealdean amaiera 
adierazten dutenak

9 karta, atzealdean  
 hasiera adierazten dutenak

10 pergamino magiko 
 (4 hizkuntzetan)

4 arau liburu 
 (4 hizkuntzetan)

Dado 1

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

Basoko 90 karta
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Senyor pirotècnic
VAL
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Ikonografia
Kultur puntuak (kultura bakoitzak bere koloreko puntuak ditu)

Kolore anitzeko kultur puntuak (kultura guztiek dituzte puntu hauek)

Pertsonaiak (bakoitza bere kulturaren kolorekoa da)

Kolore anitzeko pertsonaiak (kultura guztiek dituzte pertsonaia hauek)

Pertsonaien maila (A, B eta C)

Eskuaren karta

Tranpa-karta

Borroka-puntuak

Hipnosiari erresistentzia

Energia magikoa

Dadoa

Izaera lagunkoia

Izaera aurreztailea

Izaera oso magikoa

Lapurreta

 Pertsonaia-kartak

 Borroka- 
puntuak

 Kultura 
bakoitzaren 

puntuak

Izena

Kultura 

 Hipnosiari erre-
sistentzia-puntuak

   Pertsonaien 
maila

 Pertsonaia- 
kartaren ikurra

Esaldi tematikoa 
Sartu alakazum.com orrialdean bere esanaiaren inguran gehiago jakiteko.
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Gazpacho Pintxoak
AND EUS
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Halloween’s Trick or Treat

50%

Santa Claus

13

3

 Eskuaren kartak
Merkatutik berreskuratutako 

karta kopurua

Efektua

 Eskuaren  
kartaren ikurra

 Tranpa-kartak ·FINAL
AMAIERAKOA

 Amaierako  
etsaiaren kartak

 Kultur puntuak
Efektua

 Tranpa- 
kartaren ikurra
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3. Hartu amaierako 5 kartak, nahastu, eta osatu ilera bat kar-
ta guztiak buruz behera jarrita. Ez begiratu zein den bakoitza. 3 
edo 4 jokalariko partidetan, baztertu Saint Valentine karta. 2 edo 5 
jokalariko partidetan, gehitu Saint Valentine karta.

4. Hasierako kartetatik hartu 4 eskuaren  kartak eta osatu 
multzo bat karta horiek buruz gora jarrita: multzo hori merka-
tuko multzoa izango da.

Prestaketa
1. Jokalari bakoitzari pergamino magiko bat eman.

2. Karten atzealdea begiratu eta identifikatu amaierako 5 kar-
tak eta hasierako 9 kartak. Utzi alde batera.

5. Falta diren beste hasierako 5 kartak pertsonaia-kartak  dira. 
Senyor Pirotècnic ,  Tió de Nadal ,  Moura ,  Olentzero eta Penitente . 
Har itzazu eta osatu ilara bat haiekin, buruz gora jarrita. 

6. Gainontzeko kartek basoko karta-sorta osatuko dute. Nahas-
tu basoko karta-sorta eta banatu 3 karta buruz behera jokalari 
bakoitzari. Eskuaren  karta ez den karta bat tokatu zaien jokalariek, 
karta horiek aldatu beharko dituzte eta berriak hartu. Horrela egin be-
harko dute eskuaren 3 karta eduki arte. Partidan zehar eskuaren kar-
tak soilik eduki daitezke eskuan (hau da, azpian  ikurra duten kartak)! 
Kartak banatzerakoan eskuaren kartak ez diren gainontzeko karta guz-
tiak, karta-sortara itzuli behar dira. Ondoren, nahastu ondo karta-sorta.

Amaierako 5 karta Hasierako 9 karta
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“Olentzero buru handia, entendimen-
tuz jantzia.”
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“Bufa-li, que té agonia.”
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Senyor pirotècnic
VA

L

“A fermosura cómea a sepultura.”
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Moura
GAL

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

5

7. Karta gehien aldatu dituen jokalariak hasiko du partida. Ber-
dinketa badago, erratza azkenekoz ukitu duena hasiko da.

8. Lehenengo jokalariak bost pertsonaietatik  bat aukeratuko 
du eta mahaian utziko du, bere aurrean. (Toki horretan jartzen di-
tuzun pertsonaia guztiek osatuko dute zure pertsonaien taldea). On-
doren, haren ezkerreko jokalariak ere pertsonaia bat aukeratuko 
du. Horrela jarraitu jokalari guztiek pertsonaia bat aukeratu arte.  
batzuk aukeratu gabe gelditu badira, basoko hilerrira joango dira. 
Bertan, partida galtzen duten  buruz gora jartzen dira ilara batean. 
Hipnotizatutako pertsonaiak, aldiz, ez dira ilara horretan jartzen.

9. Orain txandak hasiko dira, erlojuaren norantzan. 

Kultura jakin bateko pertsonaia batekin hasi arren, beste kultu-
ra batekin irabaz dezakezu partida. Izan malgua!

Amaierako 
etsaiak

3 jokalarien partida

Aukeratutako hasierako
pertsonaia

Merkatuko multzoa
Basoko

karta-sorta

Basoko
hilerria

Hasierako 
eskua

Pergamino magikoa

Pe
rg

am
in

o 
m

ag
iko

aPergam
ino m

agikoa
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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 ostean, 4 ekintza hauetako bat egin dezakezu, baina 
ez da beharrezkoa:

a. Merkatura joan: utzi eskuaren  karta 1 eta hartu kartak mer-
katuko multzotik. Erakutsi eskuaren karta bat. Hartu merkatuko 
multzoaren goikaldetik merkatutik  berreskuratzen dituzun kar-
ten baloreak adierazten duen adina karta. Ondoren, jarri merkatuko 
multzoaren gainean erakutsitako eskuko karta (ikusi merkatuko multzoa 
eta merkatura joan, 12. or.)

Jokoaren segida
Lehenengo jokalariak partidari ekin eta txanda osoa burutuko du; 
txandaren fase guztiei jarraituz. Jarraian, bere ezkerreko jokalaria-
ren txanda izango da.

Txandaren faseak
Bere txandan, jokalariak honako fase hauek jarraitu beharko ditu orden hu-
rrengo ordenan:

1. Esploratu basoa! (Derrigorrezkoa)

Fase hau derrigorrezkoa da eta txandaren hasieran egin behar da. 
Kontatu momentu horretan zure taldean dituzun  eta har-
tu haiek bezainbeste karta basoko karta-sortatik. Fase hone-
tan kartak banaka hartu beharko dituzu, eta tranpa-karta  edo 
pertsonaia-karta  bat agertzen bada, kartak hartzeari utzi beharko 
diozu. Kasu horretan, pertsonaiaren  aurka borrokatu edo tranpa-
ren  ondorioak jasan beharko dituzu. Horren ondoren ezingo 
duzu kartak lapurtzen jarraitu fase honetan (ikusi basoko pertso-
naia baten aurkako borroka, 8. or. eta tranpa-kartak 11. or.)
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b. Eman objektuak zure pertsonaiei: erabili janariaren edo 
erratzaren karta bakar bat. (Ikusi janariak, 15. or. eta erratzak, 
16. or.)

c.  Borrokatu eta  hipnotizatu: lehiatu zure pertsonaietako 
bat beste jokalari baten pertsonaia baten aurka eta saiatu hura 
hipnotizatzen zure taldera ekartzeko. Fase honetan nahi beste 
edabe erabil ditzakezu. Zure taldera  bat gehitzen duzunean, ma-
haian utzi behar duzu, zure aurrean (ikusi edabeak, 13. or. eta bes-
te jokalari baten aurka lehiatu, 9. or.)

d.  Magia egin: egin 7 sorginkerietako bat. Erabili sorginkeriak 
behar duen energia magiko  guztia. Sorginkeriak zure pergamino 
magikoan daude idatzita (Ikusi kapelu magikoak eta energia magi-
koa. 15. or.)

3. Konjuratu Alakazum bat! (Aukerakoa)

Amaierako fase honetan Alakazum aztikeria handia egin-
go duzu; horrekin, Estatu Batuetako ohituretako bat gailendu 
eta partida irabaziko duzu. Fase hau ere aukerakoa da, baina bal-
dintza 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 amaie-
rako etsaiak baino kolore bereko  gehiago badituzu, partida 
irabazi duzu! Partida irabazteko, 8  eta 14  artean eduki beharko 
dituzu; hau da, tokatu zaizun amaierako etsaiak dituen izarren arabe-
ra. Amaierako etsai bat soilik garaitu behar duzu irabazteko. Amaie-
rako etsaiak zuk bezainbeste  edo gehiago baditu, bidali hi-
lerrira 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 azti-
keria konjuratzean, etsai bat gutxiagok hartuko du parte. Eta honela, 
hurrenez hurren, baten batek bere  en bidez amaierako etsai bate-
nak gainditu arte.
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Borroka egin  eta pertsonaiak hipnotizatu 
Borroka zure  mailaz igotzeko (ikusi pertsonaien kartak, 10. or.) 
eta  berriak hipnotizatzeko erabiltzen da. Pertsonaiak hipnoti-
zatzean, zure taldera batzen dira aurrerantzean erabili ahal 
izateko. Bi motatako borrokak daude:

 • Basoko pertsonaia  (basoa esploratu fasean).
 • Beste jokalari baten pertsonaiaren  aurka (borrokatu eta 

hipnotizatu ekintza)

EZ

Drama! Basoko pertsonaia ba-
soko karta-sortara itzuli-
ko da eta zure pertsonaia 
hilerrira joango da A maila-
rekin, kasu bakar batean izan 
ezik: zure pertsonaia bakarra 
bada edo erratz baten gai-
nean badoa. Jarraian, nahastu 
ondo basoaren multzoa.

BAI

Zure pertsonaia MAILAZ 
IGOKO DA eta dadoa botako 
duzu. Dadoak basoko pertso-
naiaren  puntuak gainditzen 
ditu?

• BAI  Basoan agertutako 
pertsonaiak zure pertsonaia 
hipnotizatuekin bat egingo 
du, eta A maila izango du. Hu-
rrengo borrokan erabili ahal 
izango duzu!

• EZ  Basoko pertsonaia hile-
rrira joango da, A mailarekin.

Borroka, basoko pertsonaia baten aurka

Esploratu basoa fasean pertsonaia  bat agertzen den momen-
tuan, kartak hartzeari utzi eta erakutsi tokatutako pertsonaia hori 
gainontzeko jokalariei. Tokatu zaizun pertsonaia garaitu egin behar 
duzu hipnotizatuta duzun pertsonaia batekin. Momentu horretan 
edabeak erabil ditzakezu.

Aukeratu zure  bat borrokarako. Zure pertsonaiak basoko 
pertsonaiak baino  gehiago du?
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EZ

Patua aldatu egin da!  DEFEN-
DATZAILEA MAILAZ IGOKO 
DA. Ondoren, jokalari defen-
datzaileak  botako du.  
eraso egiten duen pertsonaiaren 

  puntuak gainditzen ditu?

• BAI  Jokalari defendatzai-
leak eraso egiten duen  hipno-
tizatuko du. Hipnotizatutako  
bere mailan mantenduko da. 

• EZ  Eraso egiten duen  
jokalari erasotzailearekin gel-
dituko da (baina, dena den,  
defendatzailea mailaz igoko da).

BAI

ERASO EGITEN DUEN  MAI-
LAZ IGOKO DA. Ondoren, 
jokalari erasotzaileak  botako 
du.  gainditzen ditu  defen-
datzailearen  puntuak? 

• BAI  Jokalari erasotzaileak 
 defendatzailea hipnotizatuko 

du. Hipnotizatutako  bere mai-
lan mantenduko da.

• EZ   defendatzailea jokala-
ri defendatzailearekin geldituko 
da (baina eraso egiten duen  
mailaz igoko da).

Borroka, beste jokalari baten pertsonaia baten aurka

Borrokatu eta hipnotizatu ekintzak egiten badituzu, esan zein 
pertsonaiaren aurka egin nahi duzun borroka: hori izango da 
pertsonaia defendatzailea eta karta hori duen jokalaria, berriz, 
jokalari defendatzailea. Bi jokalariek erabil ditzakete edabeak. Ezin 
diozu taldean pertsonaia bakarra duen jokalari bati eraso 
egin, inor ezin baita INOIZ pertsonaiarik gabe gelditu.

Aukeratu zure  bat eraso egiteko: hori izango da eraso 
egiten duen pertsonaia, eta karta hori duen jokalaria, berriz, 
jokalari erasotzailea. Eraso egiten duten pertsonaiak gain-
ditzen al ditu pertsonaia defendatzailearen ?

OSO GARRANTZITSUA!
Borroka bat  irabazi ostean eta dadoa  bota 

aurretik hipnotizatzeko...

Igo mailaz zure pertsonaia!
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Karten inguruko azalpen zehatza
 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: ilara horizontal batean jartzen dira. Jokalari 
bakoitzak bere kontrolpean dauden  kokatzen ditu bertan. Hori 
izango da zure  taldea.

 • Basoaren hilerrian: hipnotizatuak ez, baina garaituak izan di-
ren basoko pertsonaiak daude bertan.

Nahi beste pertsonaia egon daitezke hilerrian edo hipnotizaturik, baina 
jokalari bat ezin da inoiz hipnotizatutako pertsonaiarik gabe geldi-
tu. Jokalari batek bere azken pertsonaia galdu beharko balu, kasu horre-
tan ez luke galduko. 

Pertsonaien maila

Pertsonaia batek 3 maila ditu (A, B eta C). Pertsonaia bat beti maila 
baxuenean hasten da, A mailan. Pertsonaia batek beste baten aur-
ka borrokatu eta irabazi egiten duenean, mailaz igotzen da. Mailaz 
igo dela adierazteko, eman buelta kartari. Pertsonaia batek ezin du C 
mailatik pasa, eta ez da inoiz jaitsiko, hilerrira joaten denean izan 
ezik, orduan A mailara jaisten baita.
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“Sant Jordi arribat, surt la cuca del 
forat.”
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Sant Jordi
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“Sant Jordi arribat, surt la cuca del 
forat.”
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Sant Jordi
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B CA
Igo mailaz!
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Pertsonaien izaera

Zenbait pertsonaiak haien izaera adierazten duten ikonoak dituzte:

Lagunkoia: pertsonaia lagunkoi batek bere ak kon-
trolpean duen edozein ri emateko aukera du, erasoa 
jo nahiz bere burua defendatzeko garaian. Borroka ira-
baziz gero, puntuak eman dituen pertsonaia lagunkoia 
ez da mailaz igoko; hau da, pertsonaia nagusia soi-
lik igoko da mailaz. Ezin dira bi pertsonaia lagunkoien 
abantailak aldi berean erabili.

Aurreztailea: txandaren hasieran (ez ahaztu!), basoa 
esploratu fasea baino lehen, merkatuko multzoaren 
goikaldetik zuk dituzun  adina karta hartu behar di-
tuzu.

Oso magikoa: energia magiko iraunkor 1 ematen du, 
eta txanda guztietan erabil dezakezu edabeak egite-
ko. Bi edo bitik gorako pertsonaia oso magikoek beren 
energia magikoa batu dezakete.

 Tranpa-kartak
Basoa esploratu fasean kartak hartzen ari zarenean  karta bat 
agertzen bada, utzi kartak hartzeari eta egin aurre bere efektuei. On-
doren, tranpa hori partidatik kanpo geratuko da (itzuli karta-kaxara).

 • Black Friday's Discount: ez zenituzten beherapenak nahi? 
% 50eko beherapena! Eman zure karta erdiak gainontzeko 
jokalariei; nahi bezala banatu. Karta kopuru bakoitia baduzu, 
eman erdia ken bat. Black Friday kartak ez dio eragingo eskua-
ren karta  bat edo batere ez duen jokalariari.

Tranpa bakoitzaren inguruko azalpena irakurri gabe utz dezakezu ora-
in, eta partidan zehar tranparen bat azaltzen denean, orduan irakurri.
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 • Halloween’s Trick or Treat: trukea edo tratua? Aukera de-
zakezu: edo zure eskuaren karten % 50 gainontzeko jokalariei 
oparitu, edo zure pertsonaia bat hilerrira bidali. Tranpa honek 
ez dizu eragingo  bakarra baduzu, edo eskurik  ez baduzu.

 • 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. Horre-
la jarraitu, norbaiti oparia lehertu arte eta bere pertsonaia bat 
hilerrira bidali arte. Tranpa honek ez dio eragingo pertso-
naia  bakarra duen jokalariari, baina dadoa bota dezake ber-
din-berdin.

 Eskuaren kartak 
Pertsonaia  eta tranpa-kartak  ez bezala, eskuaren 
kartak  eskutan hartzen dira eta ez zaizkie beste jokalariei 
erakusten. Oro har, karta hauek beti merkatuko multzoaren 
goialdean gelditzen dira erabili ostean. Beraz, ez dira inoiz joko-
tik desagertzen eta beti errekupera daitezke.

Merkatuko multzoa eta merkatura joatea

Merkatuko multzoa betetzen hasiko da erabilitako eskuko karte-
kin (kapeluak, janariak...). Gainera,  bat ez bazaizu asko interesa-
ten, baina  berriak behar badituzu, txandaren 2. fasean merkatu-
ra joan zaitezke. 

Merkatura joan ekintza burutzeko, jokalariak eskuan dituen karte-
tako bat erakutsiko du. Jarraian, erakutsi duen kartaren etiketak  
( ) dioen bezainbeste karta kopuru hartuko ditu merkatuko mult-
zotik. Jokalariak banaka hartuko ditu kartak, merkatuko multzoan ja-
rrita dauden ordenari jarraituta. Jokalariak merkatuko multzotik har-
tutako kartak ikus ditzake, baina ezingo ditu ordenaz aldatu. Behar 
beste karta hartu ostean, jokalariak erakutsitako eskuko karta merka-
tuko multzoaren gainean jarriko du.



+5

2

13

Merkatura joan ekintzaren adibidea. 2  ikurra 
duen edabe bat erakusten baduzu, bi karta hartu 
beharko dituzu merkatuko multzoaren goialdetik, 
haien balioari erreparatu gabe. Edabearen karta 
hori, berriz, goiko aldean utzi.

Edabeak

Borroka- , dado-  eta lapurketa-  edabeak daude. Edabe-karta 
guztiak borroketan erabiltzen dira. Edabe-karta bat erabili eta gero, 
merkatuko multzoaren gainean uzten da.

Borrokarako edabeak  eta dadoaren edabeak 

Edabe hauek borroka batean era-
biltzen dira (basoko borrokan edo 
beste jokalari baten aurka). Bo-
rroka-puntuak  (borroka-edabeak) 
eta dado jaurtiketak  (dado-eda-
beak) momentuan aldatzen dituzte eda-
beek. Edabeen efektuek ez dute betirako 
irauten, martxan dagoen borrokarako 
bakarrik balio dute. Nahi beste edabe 
erabil ditzakezu borroka batean. Karta ba-
tean bi edabe erabilgarri badaude, bie-
tako bat aukeratu beharko duzu.

Basoko borroketan, jokalariak borroka-edabeak  erabiliko dituen 
ala ez adierazi beharko du borroka hasieran. Halaber, dadoa bota 
ostean, pertsonaia hipnotizatzeko dado-edabeak  erabiliko dituen 
adierazi beharko du.

Adibidea. Mikelek 1  puntu dituen Castanyera bat hipnotizatu 
nahi du. Dadoa bota eta 1 atera du; alegia, ez da nahikoa. Baina 

+1 edabea erabili du eta orain, bere dado jaurtiketa 2koa da.
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Jokalarien arteko borroketan, jokalari erasotzaile eta defendatzai-
leek erabakiko dute edabe-kartak erabiliko dituzten ala ez, eta zein 
ordenatan erabiliko dituzten haien borroka-puntuak  erabakitzeko. 
Bi jokalariek edabe gehiagorik erabili nahi ez dutela erabakitzean, 
borrokaren emaitza aztertuko dute. 

Jarraian, lehiakidea hipnotizatzeko aukera duen jokalariak dadoa bo-
tako du eta dado-edabeen kartak erabil ditzake dadoaren emaitza ho-
betzeko. Kontuz: dado-edabeen  karten puntuak dadoaren jaur-
tiketan ateratako emaitzari bakarrik gehitzen zaizkio; lehiakidea 
hipnotizatzen saiatzen ari den jokalariarentzat erabilgarriak dira.

Adibidea. Anak B mailan ( 1) dagoen Penitentea erabili nahi du Pep-
en A mailan ( 1) dagoen Dolçainerrari irabazteko. Biek borroka-puntu 
1 dutenez, Anak galdu egingo luke. Beraz, Anak edabe bikoitzaren kar-
ta erabiliko du, horrela +1 edo +1 gehitzeko. +1 aukeratuta, bere 
Penitenteak 2 edukiko du. Pep-ek karta berdina aukeratzen du bere 
Dolçainer pertsonaiarentzat, horrela borroka-puntuak berdinduz  
( 2). Anak berriro beste +1 erabiltzen du horrela 3 eduki eta ira-
bazi ahal izateko, baina Pep-ek +2 edabea erabiltzen du, eta beraz, 
Dolçainerrak 4 izango du. Anak ez duela edabe gehiago erabiliko 
dio. Pep-ek ere ez, beraz, Pep-en Dolçainerrak irabaziko du borroka. 
Dolçainerra B mailara igoko da, eta Pep-ek dadoa botako du Ana-
ren Penitentea hipnotizatzen saiatzeko. 1a atera du, huts egin du. Pep-
ek eskuetan duen bere azken edabea ( +1) erabiltzen du dadoaren 
emaitza 2 bilakatu eta Anaren Penitentea hipnotizatzeko.

Lapurreta  edabea

Edabe horiek beste jokalari baten aur-
ka borrokatzean soilik erabiltzen dira. 
Lapurreta  edabea erabiltzean, har-
tu zuretzat zure etsaiak azkenekoz era-
bilitako borrokarako edabea  edo 
dadoaren edabea . Edabe horren era-
gina deuseztatzeaz gain, beste borroka 
batean erabiltzeko aukera izango duzu! 
Ezin da lapurreta  edabe bat hartu.
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Kapelu magikoak eta energia 
magikoa 

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, ma-
gia horren kostua ordainduz gero.

Adibidea. 2  balio duen igarlea konjuratzen baduzu, kendu 
(eraman merkatuko multzora) 2  balio duen kapelu-karta bat 
edo 1  balio duen 2 kapelu-karta.

Adibidea. Igarlea konjuratzen baduzu, 2  balio duena, eta zure tal-
dean izaera oso magikoa duen pertsonaia 1 baduzu, esku artean 
duzun 1  balio duen kapelu karta bat soilik erabili behar duzu.

Izaera oso magikoa duen pertsonaia bakoitzak 1  ematen dio 
jokalariari magia egin ekintza erabiltzen duenean. Izaera oso ma-
gikoa duten pertsonaien kartak kapelu magikoen kartekin konbina 
daitezke jokalariaren taldean.

Janariak

Zure pertsonaiei objektuak eman 
ekintzan janariak erabil ditzakezu (be-
hin janarien kartak erabilita, merkatuko 
multzoan uzten dira). Kultura bakoitzak 
bere janaria du eta kultura zehatz horre-
tako pertsonaientzat bakarrik balio du. Ko-
lore ezberdinekin adierazten dira. Bina 
plater eskaintzen dira, eta karta erabiltze-
rakoan esan beharko duzu bietako zein 
erabili nahi duzun. Janariak hipnotizatu-
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ta dituzun kultura berdineko pertsonaia guztiei eragingo die 
(zuk dituzun galiziar edo katalan guztiei, adibidez, baina ez galizia-
rrei eta katalanei aldi berean), Ondorioz, kultura horretako zure 
pertsonaia guztiak C mailara igoko dira, momentu horretan 
duten maila edozein delarik ere.

Pertsonaia koloreanitzak ez dira mailaz igotzen janariak era-
biliz.

Erratzak

Zure pertsonaiei objektuak eman 
ekintzan, jarri karta hau pertsonaia ba-
ten azpian eta utzi bertan partida guztian 
zehar. Hortik aurrera, pertsonaia partida 
guztian zehar jokalariarekin geldituko da, 
eta borrokak, magiak edo Alakazum azti-
keriak ez diote eragingo.

Kultur objektuak eta amuletoak

Kultur objektuak ere (barretina, botafu-
meiroa, etab.) kultura zehatz batekoak 
dira eta zure pertsonaiei 2  ematen diz-
kiete 3. fasean zehar (Alakazum bat kon-
juratu).

Alakazum bat konjuratu fasean, amaie-
rako etsaiaren karta erakutsi aurretik, 
erakutsi objektu hauek gainontzeko 
jokalariei  gehiago dituzula erakus-
teko. Karta hauek zure eskuetan mantentzen dira, ez dira gas-
tatzen edo galtzen. Zure Alakazum konjuruak funtzionatzen 
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Adibidea. Izaskunek 5  ditu pertsonaia katalanekin, eta es-
kuan barretina bat (2 ) eta kolore anitzeko amuleto bat (1 )  
du. Horrekin, kultura bereko 8  batzen ditu, eta ondorioz, 
Alakazum bat konjura dezake. Izaskunek buruz behera dauden 
amaierako karta bat aukeratzen du, buelta ematen dio eta 9   
dituen Halloween bat agertzen da: huts egin du. Bere pertso-
naia katalanetako bat basoko hilerrira bidaltzen du eta barre-
tina (2 ) eta kolore anitzeko amuletoa (1 ) bere eskuetan 
mantentzen ditu. Berriro erabiltzeko aukera izango du.

Budu panpinak

Budu panpina ez da inoiz norberaren 
txandan erabiltzen, Alakazum bat edo 
beste jokalari baten 2. faseko ekintza 
bat baliogabetzeko balio du (merka-
tura joan, zure pertsonaiei objektuak 
eman, borrokatu eta hipnotizatu, ma-
gia egin). Jokalari batek horietako jokal-
di bat egitean, erabili budu panpina 
ekintza baliogabetzeko! Budu panpina 
batek ez du beste budu panpina bat 
baliogabetzen. Alakazum bat balioga-
betzen baduzu, Alakazum egin duen 
jokalariak ez ditu kultur objektuak edo 

kultur anitzeko amuletoak galtzen.

Karta honek ezin du inoiz merkatuko multzoan egon. Behin 
erabilita, kaxan utzi behar da (tranpa  karten antzera).

badu, partida irabaziko duzu, baina funtzionatzen ez badu, 
karta hauek zure eskuetan geldituko dira hurrengo txandetan 
erabiltzeko. 

Badira kolore anitzeko amuletoak ere,  1 ema-
ten diote edozein kulturari eta kultur objektuek be-
zala funtzionatzen dute.
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2 jokalari dauden partidetarako araua
Gehitu beste amaierako etsai bat: Saint Valentine. Saint Valenti-
nek 9  ditu 2 jokalari dauden partidetan.

5 jokalari dauden partidetarako arauak
Gehitu bostgarren amaierako etsai bat: Saint Valentine kartak 
7  ditu 5 pertsonako partidetan. Gainera, arau berezi bat dago 
Zorigaitzeko sorgina sorginkeriari dagokionez. 5 pertsonako 
partidetan, jokalari batek Zorigaitzeko sorgina sorginkeria erabil 
dezake 3 edo 4 jokalarik berak baino pertsonaia gehiago badituzte.

Adibidea. Iker, Empar, Jordi, Sabela eta Antonio. Ikerrek eta 
Jordik 3 pertsonaia dituzte, eta Emparrek, Sabelak eta Anto-
niok, berriz, 1. Momentu horretan, inork ezingo du Sorgin zo-
rigaitzaren sorginkeria erabili. Geroago, Sabelak bere biga-
rren pertsonaia lortuko du, eta beraz, Emparrek eta Antoniok 
sorginkeria erabili ahal izango dute; izan ere, 3 jokalarik haiek 
baino pertsonaia gehiago dituzte.

Azken argibideak eta gomendioak
 • 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 ekiditeko budu panpina bat erabiltzen baduzu, 

erabili zure lehiakideak azken etsaiaren karta erakutsi baino lehen. 
Alakazum bat konjuratuko duela esaten duen jokalariak denbora tar-
te bat utzi beharko die beste jokalariei budu panpina erabili nahi du-
ten edo ez pentsatzeko.
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 • Pertsonaien borroka-puntuak zenbaki jakin bat izan ohi dira, bai-
na batzuetan dado  bat izan daitezke. Hau da, dadoa bota be-
har dute borroka zehatz horretan zenbat puntu lortu dituzten jakiteko.
 • Beste jokalari baten aurka borroka egitean, edabe asko era-

bil ditzakezu aldi berean, edo etsaiak erabiltzen dituen edabeen 
arabera zureak erabiltzen joan.
 •  artean berdinketa badago, beti basoko  edo  defendatzai-

leak irabaziko du; inoiz ez du eraso egiten duenak irabaziko.
 • Magia jakin batek balio duena baino  gehiagorekin ordain dai-

tezke sorginkeriak baina... ez zaizu magiarik itzuliko!
 • Arazorik nahi ez duen jokalari orok eskura eduki beharko lituzke 

kapeluak eta edabeak!

Jarraitu Zombi 
Paellaren sareak 

eta saiatu apo 
kaotikoaren karta 
berezia lortzen!

Zalantza gehiago? 
Sartu alakazum.com 

webgunean! 
Bideotutoriala barne!
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