L’invencible Armazon, gegant del comerç electrònic, i les
cupcakes se sumen a la invasió. Però una nova cultura plantarà cara: els castellans. A més, nous personatges valencians, bascos, gallecs, catalans, andalusos i fins i tot una bruixa madrilenya que va per lliure s’unixen a la màgia!
Pots reconéixer les cartes de l’expansió
perquè estan marcades amb un símbol .

Armazon

ATENCIÓ: Alakazum! 2 és una expansió
del joc Alakazum! Bruixes i tradicions.
Es necessita el joc original per a utilitzar esta expansió. Recomanem jugar almenys un parell de partides al joc original
abans de provar Alakazum! 2.

Objectiu del joc… i Armazon!
L’objectiu del joc és el mateix que en el joc original: acumular 8 o
més punts
de la mateixa cultura per a conjurar el sortilegi Alakazum i així derrotar una de les tradicions nord-americanes. Però
compte! El nou enemic final, Armazon, és invencible i si algú
s’enfronta a ell, el seu Alakazum sempre resultarà fallit. Armazon quedarà destapat si algú s’enfronta a ell, com amb
qualsevol altre enemic final.

Components de l’expansió
·

·

FINAL

INICIAL

AMAIERAKOA

HASIERAKOA

6 cartes amb
el dors de final

3 cartes amb
el dors d’inicial
(Don Quijote i Ceptres)

51 cartes de bosc

¡La globalización sigue avanzando! El invencible Armazon,
gigante del comercio electrónico, y las empalagosas cupcakes se suman a la invasión. Pero una nueva cultura les
plantará cara: los castellanos. Además, ¡nuevos personajes
valencianos, vascos, gallegos, catalanes, andaluces y hasta
una bruja madrileña que va por libre se unen a la magia!
Puedes reconocer las cartas de la expansión porque están marcadas con un símbolo en la esquina superior derecha.

Armazon

ATENCIÓN: Alakazum! 2 es una expansión del juego Alakazum! Brujas y tradiciones. Se requiere el juego original
para usar esta expansión. Recomendamos haber jugado al menos un par de
partidas al juego original antes de probar Alakazum! 2.

Objetivo del juego… y ¡Armazon!

+1

El objetivo del juego es el mismo que en el juego original: acumular 8 o más puntos de la misma cultura para conjurar el hechizo Alakazum y así derrotar una de las tradiciones estadounidenses.
¡Pero ojo! El nuevo enemigo final, Armazon, es invencible, y
si alguien se enfrenta a él, su Alakazum siempre resultará fallido. Armazon quedará destapado si alguien se enfrenta a él,
como con cualquier otro enemigo final.

+1

2 cartes de caldera de la
bruixa desgraciada

8 cartes de repte

4 llibres de regles
(en 4 idiomes)

Preparació
Prepara la partida com s’explica en el joc bàsic, però aplicant-li els
canvis següents:
1. Torna a la caixa les cartes d’enemic final del joc bàsic. En el
seu lloc, utilitza les d'esta expansió, ja que les torna a incloure
i afegix a Armazon, l’enemic final nou. D’esta manera tots els reversos dels enemics finals són exactament idèntics.
2. Aparta de moment les 8 cartes de repte (només s’utilitzen
en el mode reptes, vegeu Nou mode de joc: reptes per a experts,
pàg. 11).
3. Mescla les cartes noves amb les del joc bàsic i prepara la
partida com habitualment, però ara tens 12 cartes inicials: d’estes agafa 6 cartes de mà i forma la pila de mercat. Exposa’n les 6
restants, que són personatges, en fila cara amunt.
4. Situa 1 carta de caldera al costat de la pila de mercat, al centre de la taula, i torna l’altra a la caixa. Si sou 5 jugadors, situa
les 2 cartes de caldera al centre de la taula.
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REPARTIMENT INICIAL
En el cas improbable que, en el repartiment inicial, un juga, es tornen a
dor obtinga 3 cartes de mà amb el símbol
repartir 3 cartes de mà a eixe jugador.
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Caldera de la
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Senyor pirotècnic

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

“A fermosura cómea a sepultura.”

Mà inicial

·

FINAL
AMAIERAKOA

Cementeri
del bosc

C

·

FINAL
AMAIERAKOA

“Olentzero buru handia, entendimentuz jantzia.”

·

FINAL
AMAIERAKOA

2

·
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·

FINAL
AMAIERAKOA

C

Enemics
finals

“Cada loco con su tema.”

Pergamí màgic

Partida de 3 jugadors

Seqüència de joc i fases del torn
En Alakazum! 2 la seqüència de joc i fases del torn explicats en el
pergamí màgic es mantenen exactament igual que en el joc original. Per això només has d’aprendre com funcionen les cartes noves.
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Explicació detallada de les cartes
Caldera de la bruixa desgraciada
Esta carta no s’incorpora mai a la baralla
de bosc ni a la pila de mercat. Es manté al centre de la taula fins que un únic
jugador és el que menys personatges
té, és a dir, quan tots els altres jugadores
tenen més personatges que ell. En eixe
moment, eixe jugador agafa esta carta i
la situa al costat dels seus personatges.
Mentre siga l’únic jugador amb menys
personatges mantindrà la carta. La caldera li atorga 1 punt addicional de com+1
+1
bat, 1 punt addicional en totes les tirades de dau i, a més, els caràcters
molt màgic, estalviador i natural. En el moment exacte en què
deixe de ser l’únic jugador amb menys personatges, tornarà la caldera al centre de la taula o li l’entregarà al nou jugador que complisca eixa condició.
En partides de 5 jugadors, s’afegix una segona caldera. En este
cas, només cal que 3 rivals tinguen més personatges que un jugador perquè este obtinga una de les calderes de la bruixa desgraciada. En esta modalitat, 2 jugadors (els dos que tenen menys personatges) poden tindre una caldera al mateix temps.
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Cartes de personatge
Personatges castellans
Les noves cartes de cultura castellana funcionen igual que la resta
de cultures. Reunix 8 o més punts de cultura castellana per a intentar guanyar la partida.
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Alguns diuen que Juana, la gran bruja castellana, està boja i altres que és una líder molt poderosa. La veritat és que és impredictible i, en els nivells B i C, este personatge té punts de cultura que varien entre
l’1 i el 6. En el moment de conjurar
l’Alakazum, primer el jugador ha de tirar
el dau per a saber quants punts de cultura té Juana. Només si la suma de punts
de cultura castellana és de 8 o més, podrà procedir i conjurar l’Alakazum. El juJuana
gador no ha de destapar cap enemic fiGran bruja castellana
3
2
A 3
nal si no arriba als 8 punts en total! Si no
pot conjurar l’Alakazum tampoc perdrà
cap personatge.
B
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“¡Ancha es Castilla!”
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Altres personatges

4

3
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Almudena

Gran bruja madrileña

A

2

2

“Madrid es de todos. Madrid es
España dentro de España.”

3

A banda de la cultura castellana, esta
expansió inclou un personatge nou de
cada cultura ja existent i un personatge que va per lliure: Almudena, la
gran bruja madrileña. Almudena pertany a una nova cultura, la madrilenya,
és l’únic personatge d’esta cultura i, a
més, no puja de nivell amb cap menjar.
Però, a canvi, té un caràcter molt especial, el centralista (vegeu nous caràcters,
pàg. 6).
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Nous caràcters
Alguns personatges tenen icones addicionals que indiquen el seu
caràcter. En esta expansió s’inclouen estos caràcters nous:
Caòtic: si tens un personatge caòtic, abans d’iniciar la
fase explorar el bosc i abans d’aplicar el caràcter estalviador, pots:
•
•

mesclar la pila de mercat, o bé,
mesclar la baralla de bosc.

Si tens dos personatges caòtics podràs, si vols, barallar les
dos piles.
Complementari: un personatge complementari adquirix
un punt addicional de la seua cultura si tens en el teu
equip el seu altre personatge complementari. És a dir,
el jugador que té Don Quijote i Sancho Panza adquirix 1
punt de cultura castellana addicional. Però dos Don Quijote no es complementen entre ells ni tampoc dos Sancho Panza.
Natural: durant la fase explorar el bosc, podràs robar 1 carta addicional per cada símbol natural en el teu
equip. Tingues en compte que, com en qualsevol exploració del bosc, si apareix un personatge o una trampa hauràs de deixar de robar cartes i després no podràs seguir
robant-ne en eixa fase.
Encantador: quan este personatge guanya un combat sempre hipnotitza el personatge rival, sense necessitat de tirar
el dau, a menys que el personatge rival estiga sobre una
granera o siga l’únic personatge d’un jugador (recorda
que un jugador no pot quedar-se MAI sense personatges).
La resta del combat funciona amb normalitat.
Centralista: el personatge centralista suma als seus punts
1 punt per cada personatge que tingues
de cultura
en el teu equip, sense importar de quina cultura o nivell siguen estos personatges.
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Exemple de centralista: una jugadora té un Dolçainer, un Penitente, una Castanyera, uns Reis Mags i Almudena en nivell
C. Té 4 punts de cultura madrilenya i, com que Almudena és
centralista, adquirix 1 punt madrileny addicional per cadascuna de les altres 4 cartes de personatge. En total, té 8 punts
de cultura i podria conjurar l’Alakazum!

Cartes de trampa
Existixen 2 noves trampes amb el símbol
, que indica que estes
trampes poden afectar qualsevol jugador de la partida, independentment del jugador que s’haja trobat la trampa en la fase explorar el bosc. Després de resoldre les trampes, estes desapareixen
de la partida.
• Saint Valentine’s present: el jugador amb més personatges ha de regalar un dels seus personatges que
trie (en el nivell en què estiga) a qualsevol altre jugador. Si hi ha empat entre
dos jugadors que tenen més personatges, l’afectat serà, d’entre els empatats,
el que ha obtingut la trampa o el pròxim
en l’ordre de torn. Si tots els jugadors
tenen igual nombre de personatges esta
trampa no afecta ningú.
• Fast Food Festival: cap jugador
pot tindre més de 4 personatges
en el seu equip. Cada jugador decidix quins personatges envia al cementeri fins a quedar-se amb 4 personatges
en el seu equip. Als jugadors amb 4 o
menys personatges no els afecta esta
trampa.
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Saint Valentine’s present

1

Fast Food Festival

4

Cartes de mà

Capes

Durant l’acció donar objectes als teus
personatges, posa esta carta davall d’un
personatge i deixa al descobert una de
les dos icones de la capa. El personatge adquirirà el caràcter o bonificació
que quede al descobert durant la resta
de la partida i l’altre s’ignorarà. No obstant açò, este personatge encara pot
anar al cementeri o a l’equip d’un rival. Si açò passa, la capa torna a la mà
del seu propietari i es podrà tornar a utilitzar amb un altre personatge en un altre torn. No es pot donar una granera i una capa o dos capes
al mateix personatge. Hi ha tres tipus de capes:
3

/ : el personatge amb la capa es torna estalviador o
molt màgic, i manté els altres caràcters que tinga ja (encara que
estiguen repetits!).
/
+2: el personatge amb la capa es torna natural
o obté 2 punts més de resistència a la hipnosi, i manté els altres
caràcters que poguera tindre ja.
+2 / +1: el personatge amb la capa adquirix dos
punts addicionals de combat o un punt addicional de la cultura
d’eixe personatge (fins i tot si el personatge és multicolor!).
3
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Tragaldabas
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“No te atrevas a pasar, que soy el
Tragaldabas y ¡te voy a zampar!”

B

B

Tragaldabas
A

“No te atrevas a pasar, que soy el
Tragaldabas y ¡te voy a zampar!”

“No te atrevas a pasar, que soy el
Tragaldabas y ¡te voy a zampar!”

3

3

3

Exemple: el Tragaldabas es convertix en estalviador gràcies a
una capa. Posa la capa de tal manera que la bonificació sempre
quede a la vista en qualsevol nivell del personatge.
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Ceptres
Este objecte funciona com una poció de
2
dau , de combat o un barret màgic. Tria quina de les 3 funcions vols donar-li al ceptre en eixe moment. El ceptre
anirà a la pila de mercat quan s’haja utilitzat. Si s’utilitza com a poció s’usarà en
combats contra personatges del bosc o altres jugadors, mentre que si s’utilitza com
a energia màgica , s’usarà en la fase 2,
fer màgia. Els ceptres no poden furtar-se amb la poció de furtar
, ja
que esta poció només roba pocions de dau i combat.

1

+1
+1

Poció de recuperació
Igual que la resta de pocions, esta carta s’usa en un combat, ja siga contra un
personatge del bosc o d’un altre jugador. Utilitza-la quan acabe un combat per
a recuperar totes les pocions i ceptres
que tu hages utilitzat en eixe combat,
independentment de si l'has guanyat o
perdut. No es pot recuperar una poció
que t’han furtat amb una poció de furtar
. La poció de recuperació, igual
que el ninot de vudú i les trampes, desapareix de la partida una vegada s’ha usat i no va mai a la pila
de mercat.
Exemple: Esther ataca amb Sancho Panza al Sant Jordi d’Enric. Usa 2 pocions de +1 i, després de guanyar i tirar el dau
per a hipnotitzar, una de +5. Quan finalitza el combat, usa
la poció de recuperació i recupera les 3 pocions esmentades,
però la poció de recuperació desapareix de la partida.
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Bola de vidre
Esta carta s’utilitza amb l’acció anar al
mercat. Quan la utilitzes, digues en veu
alta un número de l’1 al 6 i, a continuació, tira el dau. Si traus un número igual
o superior al número que has dit, roba
del mercat el nombre de cartes que
havies dit en utilitzar la carta. Si el número del dau és inferior al que havies
1/2/3
predit,
no obtens res. Tu tries quines
4/5/6
cartes robes del mercat (no les agafes
de la part superior de la pila), i la bola
de vidre usada acabarà a la part superior de la pila de mercat.
?

Exemple: en la fase anar al mercat Enric usa una bola de vidre i diu “3”. Tira el dau i obté un 4. Com que ha tret un número igual o superior al que havia dit, Enric tria 3 cartes de
la pila de mercat i se les queda. En torns posteriors, Ren usa
una altra bola de vidre i diu “4”, però quan tira el dau només obté un 2. Per tant, com que la seua predicció no s’ha
complit, no roba cap carta.
Cupcake
Durant l’acció donar objectes als teus
personatges usa esta carta de menjar
invasor i indica a quin dels teus personatges vols donar-li un cupcake. El personatge triat anirà al cementeri automàticament. A canvi, roba 3, 4 o 5
cartes de la pila de mercat que tu tries,
no de la part superior de la pila, en funció del nivell en què estiga el personatge que ha anat al cementeri (A: 3 cartes,
B: 4 o C: 5). Després, posa la carta de
cupcake usada en la part superior de
la pila de mercat.
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2

Cupcake
3
4
5

Exemple de cupcake: Izaskun utilitza un cupcake per a matar el seu Don Quijote de nivell B. Per tant, envia Don Quijote
al cementeri, tria i roba 4 cartes del mercat i posa el cupcake
usat en la part superior de la pila de mercat.

RECORDA!
Quan utilitzes una bola de vidre o el cupcake les cartes
recuperades de la pila de mercat LES TRIES TU!
Quan tries les cartes del mercat no pots canviar l’ordre de les
cartes que queden en la pila.

Nou mode de joc: reptes per a experts
Abans d’iniciar la partida els jugadors que
ho desitgen poden agafar a l’atzar una carta de repte sense mostrar-la a la resta de
jugadors i mantindre-la oculta, cara avall,
durant tota la partida. Açò complicarà un
poc la seua partida! Potser tots els jugadors volen jugar amb reptes; o bé, només
els jugadors més avançats preferixen agafar una carta de repte mentre que la resta
juguen una partida normal, sense repte.
Les cartes de repte imposen una condició addicional per a guanyar la partida. En el moment de conjurar l’Alakazum, el jugador amb una carta de repte haurà de
revelar-la per a demostrar a la resta de jugadors que ha superat el repte i, després d’això, procedir amb l’Alakazum. Si
l’Alakazum falla, el repte queda revelat (cara amunt sobre la taula) i tots els rivals el coneixen, però el jugador continua havent de
complir el repte per a poder conjurar l’Alakazum.
En el cas de conjurar l’Alakazum amb Juana, la gran bruja castellana, tira el dau primer per a saber quants punts de cultura té
Juana i, a continuació, si complixes el repte, revela’l.
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Aclariments sobre els reptes
• “Grans bruixes”: es referix als personatges de Vicentica,
Monsterrat, Maruxa, Kattalin, Rocío, Juana i Almudena.
• “3 cultures diferents en l’equip”: es referix als personatges.
Tingues en compte la cultura madrilenya com a cultura.
• “Tindre i conjurar”: tindre implica que estiga en el teu equip
de personatges; conjurar implica usar-lo per a conjurar un
Alakazum.
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