
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
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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
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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 de-
rrotarás un dos inimigos finais das tradicións norteamericanas e ga-
ñarás a partida.

Compoñentes

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!

5 cartas co  
dorso de final

9 cartas co  
dorso de inicial

90 cartas de bosque

10 pergameos máxicos 
(en 4 idiomas)

4 libros de regras 
(en 4 idiomas)

1 dado



“Bufa-li, que té agonia.”

A

B

C

1 1 1

2

3
2

2

1
1

Senyor pirotècnic
VAL

2 3

Iconografía
Puntos de cultura (son de diferente cor segundo a súa cultura)

Puntos de cultura multicolor (pertencen a calquera das 5 culturas)

Personaxe (son de diferente cor segundo a súa cultura)

Personaxe multicolor (pertencen a calquera das 5 culturas)

Nivel dos personaxes (A, B e C)

Carta de man

Carta de trampa

Puntos de combate

Resistencia á hipnose

Enerxía máxica

Dado

Carácter sociable

Carácter aforrador

Carácter moi máxico

Roubo

 Cartas de personaxe

 Puntos de 
combate

 Puntos de 
cada cultura

Nome

Cultura 

 Puntos de resis-
tencia á hipnose

   Nivel dos 
personaxes

 Símbolo de carta 
de personaxe

Frase temática 
Entra en alakazum.com para saber máis sobre o seu significado
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Gazpacho Pintxoak
AND EUS
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C
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Halloween’s Trick or Treat

50%

Santa Claus

13

3

 Cartas de man
Número de cartas  

que recuperas 
do mercado

Efecto

 Símbolo de 
 carta de man

 Cartas de trampa ·FINAL
AMAIERAKOA

 Cartas de  
inimigo final

 Puntos de cultura
Efecto

 Símbolo de  
carta de trampa
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3. Colle as 5 cartas finais, barállaas e colócaas cara abaixo 
nunha ringleira. Non mires cal é cal. Para partidas de 3 ou 4 xo-
gadores, aparta a carta de Saint Valentine do xogo. En partidas de 
2 ou 5 xogadores, inclúe a Saint Valentine.

4. Das cartas iniciais colle as 4 cartas de man  e forma un 
montón cara arriba: este será o mazo de mercado.

Preparación
1. Entrega a cada xogador un pergameo máxico.

2. Identifica polos dorsos as 5 cartas finais e as 9 iniciais e 
déixaas á parte.

5. As 5 cartas iniciais restantes son cartas de personaxe : 
Senyor Pirotènic ,  Tió de Nadal ,  Moura ,  Olentzero e Penitente . 
Cólleas e exponas en ringleira, cara arriba.

6. O resto das cartas forman a baralla de bosque. Mestura a 
baralla de bosque e reparte 3 cartas cara abaixo a cada xo-
gador. Os xogadores que obtiveran algunha carta que non sexa 
de man , cambian estas cartas por novas ao azar. Así ata que só 
teñan 3 cartas de man. Durante a partida só se poden ter na man 
cartas de man (é dicir, co símbolo  na parte inferior)! As cartas 
que saíran na repartición en non sexan de man, volven á baralla. 
Mestura ben a baralla despois.

5 cartas finais 9 cartas iniciais
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“Olentzero buru handia, entendimen-
tuz jantzia.”

A

B

C

2 1 1

3

3
2

1

1
1

Olentzero
EUS

1

1

1

1

“E
st

á 
m

ás
 ti

es
o 

qu
e 

el
 p

or
te

ro
 d

e 
un

 
fu

tb
ol

ín
.”

A

B

C

1
0

1

22

11 1

Pe
ni
te
nt
e

A
N

D

“Bufa-li, que té agonia.”

A

B

C

1
1

1

2

3 2 2
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Senyor pirotècnic
VA

L

“A fermosura cómea a sepultura.”

A

B

C

1 0 0

1

2
2

1
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Moura
GAL

“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

5

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

8. O xogador inicial elixe 1 personaxe  dos 5 dispoñibles e si-
túaos na mesa, diante del. (Todos os personaxes que teñas nes-
ta zona forman o teu equipo de personaxes). Despois disto, o xo-
gador situado á súa esquerda tamén elixe un personaxe. Se hai  
que non foron escollidos, irán ao cemiterio de bosque, un espazo 
onde se exponen nunha ringleira os  que foron derrotados, mais 
non hipnotizados.

9. Agora comezan as quendas, no sentido das agullas do reloxo.

Aínda que comeces cun personaxe inicial dunha cultura con-
creta, podes gañar a partida con outra cultura. Sé flexible!

Inimigos 
finais

Partida 3 xogadores

Personaxe 
inicial escollido

Mazo de mercado
Baralla 

de bosque

Cemiterio 
do bosque

Man inicial

Pergameo máxico

Pe
rg

am
eo

 m
áx

ic
oPergam

eo m
áxico
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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 nin-
gunha carta máis.

2. Fai unha acción! (Opcional)

Despois de explorar o bosque, podes facer unha soa destas 4 ac-
cións, aínda que non é obrigatorio:

a. Ir ao mercado: descarta unha carta de man  a cambio de 
cartas do mazo de mercado. Amosa unha carta de man. Colle do 
mazo de mercado tantas cartas da parte superior como indica a súa 
etiqueta . Despois, pon enriba do mazo de mercado a carta que 
amosaches da túa man (ver o mazo de mercado e ir ao mercado, 
páx. 12).

Secuencia do xogo
Empezando polo xogador inicial, cada xogador realiza comple-
tamente a súa quenda seguindo as fases da quenda. Unha vez 
realizada, pásalle a quenda ao xogador situado á súa esquerda.

Fases da quenda
Na súa quenda, un xogador deberá seguir as seguintes fases nesta orde:

1. Explora o bosque! (Obrigatorio)

Esta fase é obrigatoria e realízase ao principio da quenda. Co-
lle tantas cartas da baralla de bosque como  teñas nese mo-
mento no teu equipo. Nesta fase terás que roubar cartas dun-
ha en unha, e deixarás de roubar inmediatamente se aparece unha 
carta de trampa  ou de personaxe . Nese caso deberás enfron-
tarte ao  ou sufrir os efectos da  e despois diso non poderás 
seguir roubando cartas nesta fase (ver combate contra un perso-
naxe do bosque, páx. 8 e cartas de trampa, páx. 11).
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b. Dar obxectos aos teus personaxes: usa 1 soa carta de comi-
da ou de vasoira (ver comidas páx. 15 e vasoiras, páx. 16).

c.  Combater e  hipnotizar: enfronta un dos teus perso-
naxes con un doutro equipo e intenta hipnotizalo para incor-
poralo ao teu equipo. Nesta fase podes usar tantas pocións como 
queiras. Cando incorporas  ao teu equipo, engádelos á mesa, 
diante de ti (ver combate contra un personaxe doutro xogador, 
páx. 9 e pocións, páx. 13).

d.  Facer maxia: fai 1 só feitizo dos 7 dispoñibles. Gasta tan-
ta enerxía máxica  como requira o feitizo. Os feitizos están indi-
cados no teu pergameo máxico (ver sombreiros máxicos e enerxía 
máxica, páx. 15).

3. Conxura un Alakazum! (Opcional)

Nesta fase final realizas o gran feitizo Alakazum que che per-
mite derrotar unha das tradicións de Estados Unidos e gañar 
a partida. Esta fase tamén é opcional, pero ten un requisito: nece-
sitas polo menos 8  dunha mesma cultura ( VAL , CAT , GAL , 
EUS ou AND ). Cando conxures un Alakazum destapa unha car-
ta de inimigo final á túa elección. Se en total tes máis  da mes-
ma 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 enfron-
tamento ao cemiterio. Ademais, a carta do inimigo final que te ti-
vera derrotado quedará destapada e ningún outro xogador poderá 
escollela. É dicir, cando se conxure o seguinte Alakazum participa-
rá un inimigo menos. E así sucesivamente ata que alguén supere 
cos seus  os dun inimigo final.
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 Combater e  hipnotizar personaxes
O combate utilízase para subir aos teus  de nivel (ver cartas de 
personaxe, páx. 10) e intentar hipnotizar novos . Hipnotizar per-
sonaxes significa incorporalos ao teu equipo para poder usa-
los posteriormente. Hai dous tipos de combates:

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

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 do bosque?

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

• NON  O personaxe do 
bosque vai ao cemiterio, co 
nivel A.

Combate contra un personaxe do bosque

No momento no que aparece un personaxe  na fase explorar o 
bosque, deixa de roubar cartas e pon ese personaxe á vista de 
todos. Deber derrotar o personaxe que acaba de aparecer cun 
dos personaxes que tes hipnotizados. Neste momento podes usar 
pocións.

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

Xiro do destino! O  DEFEN-
SOR SOBE DE NIVEL. Despois 
o xogador defensor tira o . 
O  supera os puntos de  
do  atacante?

• SI  O xogador defensor 
hipnotiza ao  atacante. O  
hipnotizado mantén o nivel.

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

SI

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

• SI  O xogador atacante 
hipnotiza ao  defensor. O  
hipnotizado mantén o nivel.

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

Combate contra un personaxe doutro xogador

Se realizas a acción combater e hipnotizar, di a que personaxe 
rival te queres enfrontar: este será o personaxe defensor e o 
xogador que o ten, o xogador defensor. Ambos xogadores poden 
usar pocións neste combate. Non podes atacar un xogador 
que so teña un personaxe no seu equipo, xa que un xogador 
XAMAIS pode quedar sen personaxes.

Escolle un dos teus  para atacar: este será o personaxe 
atacante e o xogador que o ten, o xogador atacante. O perso-
naxe atacante supera os  do personaxe defensor?

MOI IMPORTANTE!
Despois de gañar un combate  e antes de tirar o 

dado  para hipnotizar...

Sube de nivel o teu personaxe!
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Explicación detallada das cartas
 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 xoga-
dor pon os  que controla. Isto é o teu equipo de personaxes.

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

Non hai ningún límite de personaxes que pode haber hipnotizados 
ou no cemiterio, pero un xogador nunca pode quedar sen nin-
gún personaxe hipnotizado. Se un xogador tivese que perder o 
seu último personaxe, nese caso, non o perdería.

Nivel dos personaxes

Un personaxe ten 3 niveis (A, B e C). Un personaxe sempre comeza co 
nivel máis baixo, o A. Cando un personaxe participa nun combate 
e derrota outro personaxe, sobe 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 regresa ao nivel A.
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“Sant Jordi arribat, surt la cuca del 
forat.”

A

B

C

2 1 2

3

4
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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
Sube de nivel!
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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 ata-
cando ou defendéndose. Se gañas o combate, o per-
sonaxe sociable que sumara os puntos non sobe de ni-
vel, 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 da parte superior do mazo de mercado como  
aforradores teñas.

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

 Cartas de trampa
Se aparece unha  cando estás a roubar na fase explorar o bos-
que, deixa de roubar e enfróntate aos seus efectos de inmediato. 
Despois disto, a trampa desaparece da partida (devólvea á caixa).

 • 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 .

Podes saltar a explicación de cada trampa e lelas así vaian 
aparecendo durante a partida
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 • Halloween’s Trick or Treat: truco ou trato? Podes escoller: 
ou regalas o 50% das túas cartas de man ao resto de xogado-
res ou envías un dos teus personaxes ao cemiterio. Esta tram-
pa non che afecta se só 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 sem-
pre se poden recobrar.

O mazo de mercado e ir ao mercado

O mazo de mercado vaise enchendo coas cartas de man (sombrei-
ros, comidas...) que se van utilizando. Ademais, se unha  non che 
interesa demasiado, pero necesitas novas , na fase 2 da quenda 
podes ir ao mercado.

Para realizar a acción ir ao mercado, o xogador amosa unha das 
cartas que ten na súa man. Seguidamente, rouba tanta cartas do 
mazo de mercado como indica a etiqueta da carta que amosa  
( ). O xogador rouba as cartas dunha en unha tal como están 
colocadas no mazo de mercado, pero non poderá cambiar a súa 
orde. Despois de roubar o número correspondente de cartas, o xo-
gador situará enriba do mazo de mercado a carta que amosou da 
súa man.
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Exemplo de ir ao mercado. Se amosas unha 
poción co símbolo 2  deberás roubar as 2 
cartas que estean máis enriba do mazo de 
mercado, independentemente do seu valor, e 
deixar a cambio esta poción na parte superior.

Pocións

Hai pocións de combate , de dado  e de roubo . Todas as 
cartas de pocións úsanse durante os combates. Despois de xogar 
unha carta de poción, esta descártase enriba do mazo de mer-
cado.

Pocións de combate  e de dado 

Estas pocións úsanse nun comba-
te (do bosque ou contra outro xoga-
dor). Modifican ao instante os puntos de 
combate  (pocións de combate) e as 
tiradas de dado  (pocións de dado). 
Os efectos das pocións non son perma-
nentes e só se aplican ao combate en 
curso. Podes usar tantas pocións como 
queiras nun combate. No caso de que 
haxa unha carta con 2 pocións dispoñi-
bles, debes elixir que poción utilizar.

Nos combates do bosque, o xogador 
decide se xoga pocións de combate  ou non ao inicio do comba-
te e, tras tirar o dado, escolle se usa pocións de dado  para hip-
notizar ao personaxe.

Exemplo. Jordi quere hipnotizar a unha Castanyera que ten 1 
punto de . Tira o dado e saca un 1, é dicir, insuficiente. 
Pero usa unha poción de  +1 e agora a súa tirada é de 2.
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Nos combates entre xogadores, os xogadores atacante e defen-
sor deciden se xogan cartas de pocións ou non e en que orde para 
determinar os seus puntos de combate . Cando ambos xogadores 
declaren que non queren xogar ningunha poción máis, entón pro-
cédese á resolución do combate.

Despois, o xogador que ten a opción de hipnotizar ao personaxe 
rival tira o dado e pode usar cartas de poción de dado para me-
llorar o resultado do dado. Atención: as cartas de pocións de 
dado  só suman a tirada do dado; só son útiles para o xoga-
dor que está intentando hipnotizar ao personaxe rival.

Exemplo. Ana quere usar os seu Penitente de nivel B ( 1) para ata-
car ao Dolçainer de Pep de nivel A ( 1). Como os dous teñen 1 
punto de combate, Ana estaría perdendo. Ana xoga unha carta de 
poción dobre que lle permite sumar +1 ou +1. Xógaa como  

+1, así que o seu Penitente pasa a ter 2. Pep xoga a mesma car-
ta sobre o seu Dolçainer, igualando os seus puntos de combate  
( 2). Ana volve tentar gañar o combate con outro +1 para ter 3, 
pero Pep xoga unha poción de +2 deixando ao seu Dolçainer con 

4. Ana declara que non xoga ningunha poción máis. Pep tampou-
co, co cal o Dolçainer de Pep gaña o combate. O Dolçainer sobe 
ao nivel B e Pep tira o dado para intentar hipnotizar ao Penitente 
de Ana; obtén un 1: fallo. Pep gasta a última poción ( +1) que lle 
queda na man para transformar o resultado do dado nun 2 e conse-
guir hipnotizar ao Penitente de Ana

Poción de roubo 

Esta poción só se usa en combates con-
tra personaxes doutro xogador. Cando 
uses a poción de roubo , colle auto-
maticamente a última poción de  ou  
de que tivera usado o teu rival no comba-
te e incorpóraa á túa man. Non só anu-
larás a súa poción senón que poderás 
usar dita poción nese ou noutro comba-
te! Non se pode roubar unha poción de 
roubo .
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Sombreiros máxicos e enerxía máxica 

Os sombreiros máxicos serven para cus-
tear os feitizos que podes realizar na ac-
ción facer maxia. Hai sombreiros máxi-
cos con valor 1 , 2  e 3 . Atoparás unha 
listaxe dos feitizos dispoñibles no perga-
meo máxico que ten cada xogador. Po-
des facer 1 feitizo calquera, sempre que 
pagues o custo desta maxia en concreto.

Exemplo. Se conxuras a clarividencia, que custa 2 , descár-
tate (envía ao mazo de mercado) unha carta de sombreiro 
de valor 2  ou 2 cartas de sombreiro de valor .

Exemplo. Se conxuras a clarividencia, que custa 2 , e tes 1 
personaxe moi máxico no teu equipo, só necesitas usar unha 
carta de sombreiro con valor 1  da túa man.

Cada personaxe que teña o carácter moi máxico no equipo dun 
xogador achégalle 1  cando realice a acción facer maxia. Póden-
se combinar cartas de sombreiros máxicos co carácter moi máxico 
dos personaxes no equipo do xogador.

Comidas

Durante a acción dar obxectos aos teus 
personaxes poder utilizar comidas (can-
do se usan as comidas tamén van ao 
mazo de mercado). As comidas son pro-
pias de cada cultura e so afectan aos per-
sonaxes desa mesma cultura, representa-
da pola cor correspondente. Agrúpanse 
de dous en dous e, cando as utilizas, de-
ber elixir cal das dúas comidas queres uti-
lizar. A comida afectará a todos os per-
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sonaxes dunha mesma cultura que teñas hipnotizados (todos 
os galegos ou todos os cataláns que teñas, por exemplo, pero non 
galegos e cataláns ao mesmo tempo). O resultado será que todos 
os teus personaxes desa cultura crecerán ao nivel C, sexan do 
nivel que sexan nese momento.

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.

Obxectos de cultura e amuletos

Os obxectos de cultura (a barretina, o 
botafumeiro, etc.) tamén pertencen a 
unha cultura en concreto e achegan 2  
aos teus personaxes de dita cultura duran-
te a fase 3 (conxura un Alakazum).

Na fase conxura un Alakazum, antes de 
destapar a carta de inimigo final, reve-
la estes obxectos ao resto de xogado-
res para indicar que tes  adicionais. 
Estas cartas úsanse dende a túa man e 
non se gastan nin se perden. No caso de que o teu Alakazum 
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Exemplo. Izaskun ten 5  con personaxes cataláns e na man ten 
unha barretina (2 ) e un amuleto multicolor (1 ). Xa suma  
8  da mesma cultura, así que pode conxurar un Alakazum. 
Izaskun elixe unha das cartas finais cara abaixo, dálle a volta e 
aparece Halloween que ten un valor de 9 : falla. Envía a un 
dos seus personaxes cataláns ao cemiterio do bosque e mantén 
na man a barretina (2 ) e o amuleto multicolor (1 ). Poderá 
volvelos usar no futuro.

Bonecos de vodú

O boneco de vodú nunca se utiliza na 
propia quenda e serve para anular un 
Alakazum ou unha acción da fase 2 
doutro xogador (ir ao mercado, dar 
obxectos aos teus personaxes, comba-
ter e hipnotizar ou facer maxia). No mo-
mento no que un xogador anuncie unha 
desas xogadas, usa o boneco de vodú 
para a anula! Un boneco de vodú non 
anula outro boneco de vodú. Se anu-
las un Alakazum o xogador afectado 
non perde os obxectos de cultura ou 
amuletos multicolores.

Esta carta non pode ir nunca ao mazo de mercado. Cando se 
utiliza, devólvese á caixa (ao igual que as trampas ).

teña éxito terás gañado a partida, pero no caso de que non o 
consigas, estas cartas continuarán na túa man para as seguin-
tes quendas.

Existen tamén amuletos multicolores, que poden 
achegar 1  a calquera das culturas e funcionan 
igual que os obxectos de cultura.
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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 es-
pecial para o feitizo Bruxa desgraciada. Nas partidas con 5 xo-
gadores, un xogador pode usar o feitizo Bruxa desgraciada se hai 
3 ou 4 xogadores que teñan máis personaxes que el.

Exemplo. Iker, Empar, Jordi, Sabela e Antonio. Iker e Jordi te-
ñen 3 personaxes, mentres que Empar, Sabela e Antonio te-
ñen só 1. Neste momento, ningún deles pode usar o feitizo 
Bruxa desgraciada. Posteriormente, Sabela adquire o seu se-
gundo personaxe e iso posibilita que Empar e Antonio xa poi-
dan realizar ese feitizo, pois hai 3 xogadores con máis perso-
naxes que eles.

Aclaracións finais e consellos
 • Non podes usar outro Déjà Vu nunha das 2 accións que che per-

mite 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. O xo-
gador que declare que vai conxurar un Alakazum debería deixar un 
tempo prudencial ata que os demais xogadores teñan tempo de de-
clarar se van usar un boneco de vodú.
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 • Os puntos de combate dos personaxes adoitan ser un número, 
pero ás veces son un dado . É dicir, requiren tirar o dado para 
saber cantos puntos teñen nese combate en concreto.
 • 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 de-

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

non che devolverán o cambio!

 • Calquera xogador que non queira problemas, debería ter sempre 
sombreiros e pocións na súa man!

Sigue as redes de 
Zombi Paella e trata 
de conseguir a carta 

extraordinaria do 
sapo caótico!

¿Máis dubidas? 
Visita alakazum.com 
Inclúe videotutorial!
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