
Armazon

Aise jakingo duzu hedapeneko kartak zein 
diren,  sinboloa baitaukate markatuta.

ADI: Alakazum! 2  aurreko Alakazum! 
Sorginak eta tradizioak jokoaren heda-
pena da. Hedapen hau erabiltzeko, ezin-
bestekoa da jatorrizko jokoa edukitzea. 
Gomendatzen dugu jatorrizko jokoan gu-
txienez partida pare bat jokatu izana, Ala-
kazum! 2 probatzen hasi aurretik.

Jokoaren helburua… eta Armazon!
Jokoaren helburua jatorrizko jokoaren berbera da: kultura bereko 
8 puntu  edo gehiago lortzea, Alakazum sorginkeria konjuratze-
ko eta, horrela, Ameriketako Estatu Batuetako tradizioetako bat ga-
raitzeko. Baina kontuz! Azken etsai berria, Armazon, garaiezina 
da, eta norbaitek aurre egiten badio, haren Alakazuma gal-
tzaile aterako da beti. Armazon agerian geratuko da norbai-
tek aurre egiten badio, galtzaile aterako da guztiak bezalaxe.

Merkataritza elektronikoko Armazon erraldoi garaiezina eta cupcake 
gogaikarriak inbaditzaileen alde jarri dira. Baina beste kultura bat 
ere izango dugu oraingoan etsaiei aurre egiten: gaztelauak. Gaine-
ra, pertsonaia berri batzuk ere badira oraingoan, magiarekin bat 
egiteko prest: valentziarrak, euskaldunak, galiziarrak, katalanak, an-
daluziarrak eta bere kasa dabilen sorgin madrildar bat!



Armazon

Puedes reconocer las cartas de la expan-
sión porque están marcadas con un sím-
bolo  en la esquina superior derecha.

ATENCIÓN: Alakazum! 2 es una expan-
sión del juego Alakazum! Brujas y tra-
diciones. Se requiere el juego original 
para usar esta expansión. Recomenda-
mos haber jugado al menos un par de 
partidas al juego original antes de pro-
bar Alakazum! 2. 

Objetivo del juego… y ¡Armazon!
El objetivo del juego es el mismo que en el juego original: acu-
mular 8 o más puntos de la misma cultura para conjurar el hechi-
zo 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 fa-
llido. Armazon quedará destapado si alguien se enfrenta a él, 
como con cualquier otro enemigo final.

¡La globalización sigue avanzando! El invencible Armazon, 
gigante del comercio electrónico, y las empalagosas cup-
cakes 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!
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Prestaketa
Prestatu partida oinarrizko jokoan azaltzen den bezala, baina alda-
keta hauek eginez:

1. Sartu kutxan oinarrizko jokoan zetozen amaierako etsaia 
kartak. Haien ordez, erabili hedapen honetan dituzunak; 
izan ere, lehengo etsaiez gain, Armazon ere badago hemen, 
amaierako etsai berria. Honela, berdin-berdinak dira amaierako 
etsaien atzealde guztiak.

2. Oraingoz, utzi alde batera 8 erronka-kartak (erronken mo-
duan baino ez dira erabiltzen, ikus Jokatzeko modu berria: adituen-
tzako erronkak, 11. or.).

3. Nahastu karta berriak eta oinarrizko jokoko kartak, eta pres-
tatu partida ohi bezala. Dena den, orain hasierako 12 karta izango 
dituzu: horietatik, hartu 6 eskuko karta eta osatu merkatuko multzoa. 
Erakutsi gainerako seiak –pertsonaiak dira–, ilaran ahoz gora jarrita.

4. Ipini pertza-karta 1 merkatuko sortaren alboan (mahaiaren er-
dian) eta bueltatu bestea kaxara. Bost jokalari baldin bazarete, 
ipini 2 pertza-kartak mahaiaren erdian.

6 karta, atzealdean 
amaiera adierazten dutenak

3 karta, atzealdean hasiera 
adierazten dutenak 

(Don Quijote eta Zetroak)
basoko 51 karta

2 karta, zorigaitzeko 
sorginaren pertzak 8 erronka-karta 4 arau-liburu 

(4 hizkuntzatan)

Hedapenaren osagaiak
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“Cada loco con su tema.”
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“Caga tió, avellanes i torró. Si no vols 
cagar et donaré un cop de bastó.”
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Tió de Nadal
CAT

“A fermosura cómea a sepultura.”
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Moura
GAL

“Está más tieso que el portero de un 
futbolín.”
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Penitente
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“Bufa-li, que té agonia.”
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Senyor pirotècnic
VAL

Amaierako 
etsaiak

3 jokalarien partida

Aukeratutako hasierako
pertsonaia

Merkatuko 
multzoa

Zorigaitzeko 
sorginaren pertzak

Basoko
karta-sorta

Basoko
hilerria

Hasierako 
eskua

Pergamino magikoa
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Jokoaren sekuentzia eta txandaren faseak
Alakazum! 2 jokoan, jatorrizko jokoan bezalakoak dira pergamino 
magikoan azaldutako joko-sekuentzia eta txanda-faseak; beraz, karta 
berriek nola funtzionatzen duten baino ez duzu ikasi behar.

 HASIERAKO BANAKETA 
Oso probablea ez baldin bada ere, gerta liteke jokalari batek 
eskuko 3 karta izatea  sinboloarekin hasierako banake-
tan. Kasu horretan, berriro banatuko zaizkio eskuko 3 kartak 

jokalari horri.
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Karten azalpen xehatua

Zorigaitzeko sorginaren pertza
Karta hau ez da inoiz sartzen basoko kar-
ta sortan, ezta merkatuko multzoan ere. 
Mahaiaren erdian egongo da, jokala-
ri batek besteek baino pertsonaia gu-
txiago izan arte; hau da, beste jokalari 
guztiek berak baino pertsonaia gehiago 
dituzten arte. Une horretan, jokalari ho-
rrek karta hori hartuko du eta bere pertso-
naien ondoan ipiniko du. Pertsonaia gu-
txien dituen jokalaria den bitartean, berak 
gordeko du karta. Pertzak beste pun-
tu bat ematen dio borrokarako, bai 
eta beste puntu bat ere dado-jaurti-

keta guztietarako. Gainera, oso magikoa, aurreztailea eta na-
turala izaerak ematen dizkio. Pertsonaia gutxien dituen jokalaria 
izateari uzten dion unean bertan, mahaiaren erdira itzuliko du per-
tza, edo, bestela, pertsonaia gutxien dituen jokalaria bihurtu dena-
ri emango dio.

Bost jokalariko partidetan, bigarren pertza ere jarriko da. Kasu 
horretan, nahikoa da hiru etsaik jokalari batek baino pertsonaia 
gehiago izatea, zorigaitzeko sorginaren pertzetako bat lortzeko. 
Modalitate honetan, bi jokalarik (pertsonaia gutxien dauzkatenek) 
aldi berean izan dezakete pertza.
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Juana
Gran bruja castellana

“¡Ancha es Castilla!”
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Almudena
Gran bruja madrileña

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

5

 Pertsonaien kartak
Pertsonaia gaztelarrak

Gaztelar kulturako karta berriek gainerako kulturek bezalaxe funtzio-
natzen dute. Bildu gaztelar kulturako zortzi puntu edo gehiago, par-
tida irabazten saiatzeko.

Batzuek diote Juana, la gran bruja castellana, burutik jota da-
goela; beste batzuek diote oso lider bo-
teretsua dela. Kontua da ezin zaiola an-
tzik eman aurrez, eta, B eta C mailetan, 
pertsonaia horrek 1 eta 6 arteko kultu-
ra-puntuak dituela. Alakazum konjuratze-
rakoan, jokalariak dadoa jaurti behar du 
aurrena, jakiteko gaztelar kulturako zen-
bat puntu dituen Juanak. Gaztelar kultura-
ko puntuen batura zortzi edo hortik gora-
koa bada bakarrik konjuratu ahal izango 
du Alakazum. Jokalariak ezin du amaiera-
ko etsai bat ere desestali, ez bada iristen 
guztira 8 puntura! Ez du galduko pertso-
naiarik Alakazuma konjuratzerik ez baldin badauka ere.

Beste pertsonaia batzuk

Gaztelar kulturaz gainera, hedapen ho-
nek lehengo kulturetako bakoitzetik per-
tsonaia berri bat gehitzen du, baita bere 
kabuz dabilen beste pertsonaia bat ere: 
Almudena, la gran bruja madrileña. 
Almudena madrildar kulturakoa da. Kultu-
ra horretako pertsonaia bakarra da, eta, 
gainera, ez da janariekin mailaz igotzen. 
Baina oso izaera berezia dauka, zentralis-
ta (ikus izaera berriak, 6. or.).
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Izaera berriak

Pertsonaia batzuek haien izaera adierazten duten ikono osagarriak 
dituzte. Hedapen honetan, honako izaera berri hauek ere badaude:

Kaotikoa: pertsonaia kaotiko bat baldin badaukazu, esplo-
ratu basoa faseari ekin aurretik eta aurreztailea izaera apli-
katu baino lehen, aukera hauek dituzu:

 • merkatuko multzoa nahastea, edo,
 • basoko karta-sorta nahastea.

Bi pertsonaia kaotiko baldin badauzkazu, nahi izanez gero, 
bi sortak nahas ditzakezu.

Osagarria: pertsonaia osagarri batek bere kulturako 
puntu bat gehiago hartzen du, zure taldean beste per-
tsonaia osagarri bat baldin badaukazu. Hau da, Don 
Quijote eta Sancho Panza dituen jokalariak gaztelar kultura-
ko puntu osagarri 1 lortuko du. Baina bi Don Quijote izatea 
ez da osagarria, eta bi Sancho Panza edukitzea ere ez.

Naturala: esploratu basoa fasean, karta osagarri bat 
lapurtu ahalko duzu zure taldeko sinbolo natural bakoi-
tzeko. Kontuan izan: esploratu basoa ekintza guztietan be-
zala, pertsonaia bat edo tranpa bat agertzen baldin bada, 
utzi egin beharko diozu kartak lapurtzeari, eta fase hone-
tan ezin izango duzu karta gehiagorik lapurtu.

Xarmagarria: pertsonaia honek borroka bat irabazten 
duenean, beti hipnotizatzen du aurkako pertsonaia, da-
doa bota beharrik gabe, nola eta aurkako pertsonaia ez 
dagoen erratz baten gainean, edo nola eta ez den jokala-
ri baten pertsonaia bakarra (gogoan izan jokalariak INOIZ 
ezin direla geratu pertsonaiarik gabe). Gainerakoan, bo-
rrokak normal funtzionatzen du.

Zentralista: pertsonaia zentralistak zure taldean dauka-
zun beste pertsonaia bakoitzeko  puntu 1 gehitzen 
die kultura-puntuei; berdin dio zer kulturatakoak edo zer 
mailatakoak diren pertsonaia horiek.



Fast Food Festival

4 

Saint Valentine’s present

1 
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Zentralistaren adibidea: jokalari batek Dolçainer bat, Peniten-
te bat, Castanyera bat, Errege Magoak eta Almudena ditu C 
mailan. Kultura madrildarreko 4 puntu ditu, eta, Almudena 
zentralista denez, beste puntu madrildar osagarri 1 eskuratu-
ko du, beste lau pertsonaia-karta bakoitzaren truke. Guztira, 
8 kultura-puntu ditu, eta Alakazuma konjura lezake!

 Tranpa-kartak

Beste bi tranpa daude  sinboloarekin: horrek esan nahi du tran-
pa horiek partidako edozer jokalariri eragin diezaioketela, edonork 
topo egin duela ere tranparekin esploratu basoa fasean. Tranpak, 
ebatzi ondoren, desagertu egiten dira partidatik.

 • Saint Valentine’s present: per-
tsonaia gehien dituen jokalariak be-
rak nahi duen pertsonaia bat oparitu 
behar dio (dagoen mailan) beste edo-
zein jokalariri. Pertsonaia gehien dituz-
ten bi jokalariren artean berdinketa iza-
nez gero, tranpa eskuratu duena izango 
da eragindakoa, edo txandan hurrena 
datorrena. Jokalari guztiek pertsonaia ko-
puru bera baldin badute, tranpa horrek 
ez dio inori eragingo.

 • Fast Food Festival: jokalari bakar 
batek ere ezin ditu bere taldean lau 
pertsonaia baino gehiago eduki. Joka-
lari bakoitzak erabaki behar du zer per-
tsonaia bidaltzen dituen hilerrira, bere 
taldean lau pertsonaiarekin geratu arte. 
Tranpa honek ez die eragingo lau per-
tsonaia edo gutxiago dituzten jokalariei.
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Tragaldabas
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“N
o te atrevas a pasar, que soy el 

Tragaldabas y ¡te voy a zam
par!”
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Tragaldabas
CAS

“No te atrevas a pasar, que soy el 
Tragaldabas y ¡te voy a zampar!”
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 Eskuaren kartak
Kapak
Zure pertsonaiei objektuak eman ekin-
tzan, ipini karta hau pertsonaia baten az-
pian, eta utzi agerian kaparen bi iko-
noetatik bat. Pertsonaiak partidaren 
gainerakoan agerian geratzen den 
izaera edo hobaria hartuko du, eta bes-
tea dagoen-dagoenean utziko da. Hala 
ere, gerta liteke pertsonaia hori hilerri-
ra edo etsai baten taldera joatea. Hori 
gertatuz gero, kapa jabearen eskura buel-
tatuko da atzera, eta beste pertsonaia ba-

tekin erabili ahalko da berriro. Ezin zaizkio eman erratz bat eta 
kapa bat edo bi kapa pertsonaia berari. Hiru kapa mota daude:

 / : kapa duen pertsonaia aurreztaile edo oso magiko 
bilakatzen da, eta gorde egiten ditu lehendik izan ditzakeen bes-
te izaerak (nahiz eta errepikaturik egon!).

 /  +2:  kapa duen pertsonaia naturala bihurtzen 
da edo beste bi erresistentzia-puntu lortzen ditu hipnosiarekiko, 
eta gorde egiten ditu lehendik izan ditzakeen beste izaerak.

+2 /  +1: kapa daukan pertsonaiak bi borroka  pun-
tu osagarri lortzen ditu, edo pertsonaia horren kultura  puntu 
osagarri bat (baita pertsonaia koloreanitza bada ere!).

Adibidez: Tragaldabas “aurreztaile” bihurtzen da, kapa bati es-
ker. Kapa ipintzerakoan, kontuan hartu hobaria bistan ipintzea 
pertsonaiaren edozer mailatan.
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Zetroak
Objektu honek dado-edabe , borro-
ka-edabe  edo kapelu magiko gisa 
funtzionatzen du. Aukeratu hiru funtzio 
horietatik zein eman nahi diozun zure 
zetroari une horretan. Zetroa merkatu-
ko multzora joango da, erabili ondoren. 
Edabe gisa erabiliz gero, basoko pertso-
naien edo beste jokalari batzuen kontra-
ko borroketan erabiliko da; energia ma-
giko  gisa erabiliz gero, berriz, bigarren 
fasean baliatuko da magia egitea. Ze-
troak ezin dira lapurreta-edabearekin  lapurtu, edabe ho-
rrek dado- eta borroka-edabeak bakarrik lapurtzen baititu. 

Berreskuratze-edabea
Gainerako edabeak bezalaxe, karta hau 
borroka batean erabiltzen da, izan ba-
soko pertsonaia baten aurka, izan beste 
jokalari baten aurka. Erabil ezazu borro-
ka bat amaitzean, zuk borroka horretan 
erabili dituzun edabe eta zetro guztiak 
berreskuratzeko. Irabazi duzun ala ez 
alde batera utzita. Ezin da berreskuratu 
lapurreta-edabe  batekin lapurtu di-
zuten edabe bat. Berreskuratze-edabea, 
budu-panpina eta tranpak bezalaxe, de-

sagertu egiten da partidatik erabili ostean, eta inoiz ez da buel-
tatzen merkatuko multzora.

Adibidea: Estherrek Sancho Panzarekin egiten dio eraso En-
ricen Sant Jordiri. Erabili bi +1 edabe, eta, ondoren, ira-
bazi eta hipnotizatzeko dadoa jaurti ondoren, beste bat 

 +5ekoa. Borroka amaitzen denean, erabili berreskura-
tze-edabea, eta berreskuratu aipaturiko hiru edabeak. Baina 
berreskuratze-edabea desagertu egiten da partidatik.
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Kristalezko bola

Karta hori beti erabiltzen da merkatura 
joan ekintzarekin. Erabiltzean, esan ozen 
1 eta 6 arteko zenbaki bat, eta, ondoren, 
jaurti dadoa. Esan duzunaren berdina 
edo handiagoa markatzen badu dadoak, 
lapurtu merkatutik karta erabiltzera-
koan esan zenuen zenbakiaren kar-
ta-kopuru bera. Dadoak emandako zen-
bakia esandakoa baino txikiagoa baldin 
bada, ez duzu ezer lortuko. Zeuk hau-
tatuak dira merkatutik lapurtzen ditu-

zun kartak, ez dute zertan izan gainekoak, eta erabilitako kristalez-
ko bola merkatuko sortaren gainean geratuko da.

Adibidea: merkatura joateko fasean, Enricek kristalezko bola bat 
erabiltzen du, eta “3” esaten du. Dadoa jaurti, eta 4 ateratzen zaio. 
Esandako zenbakiaren parekoa edo handiagoa lortu duenez, Enric-
ek hiru karta hartuko ditu merkatuko sortatik, edozein. Osteko txan-
detan, Renek beste kristalezko bola bat erabiliko du, eta “4” esango 
du ozen. Baina, dadoa jaurtitzean, 2koa irten zaio. Horrenbestez, 
aurreikusitakoa bete ez zaionez, ez du lapurtuko kartarik.

Cupcakea

Zure pertsonaiei objektuak eman ekin-
tzan, erabili janari inbaditzailearen karta 
hau, eta adierazi zure pertsonaietako zei-
ni eman nahi diozun cupcake bat. Hauta-
tutako pertsonaia automatikoki joango 
da hilerrira. Trukean, lapurtu 3, 4 edo 
5 karta merkatuko sortatik, zuk auke-
ratuak, ez sortaren gainean daudenak, hi-
lerrira joan den pertsonaia zer mailatan 
dagoen kontuan harturik (A: 3 karta, B: 4 
edo C: 5). Horren ostean, ipini erabilita-
ko cupcake karta merkatuko sortaren 
gaineko aldean.
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Cupcake adibidea: Izaskunek cupcake bat erabiltzen du bere B 
mailako Don Quijote hiltzeko. Beraz, Don Quijote hilerrira bidaltzen 
du, berak aukeratutako merkatuko 4 karta lapurtzen ditu, eta erabi-
litako cupcakea merkatuko sortaren gaineko aldean ipintzen du.

 GOGOAN IZAN! 
Kristalezko bola edo cupcakea erabiltzen duzunean, ZUK 

HAUTATUKO DITUZU merkatuko sortatik berreskuratzen ditu-
zun kartak! Merkatuko kartak hautatzen dituzunean, ezin duzu al-

datu sortan geratzen diren karten ordena.

Jokatzeko modu berria: adituentzako erronkak
Partidari ekin baino lehen, hala nahi du-
ten jokalariek ausaz hauta dezakete erronka 
karta bat, gainerako jokalariei erakutsi gabe 
eta ezkutuan gorderik, ahuspez, partida 
osoan zehar. Horrek apur bat zailduko du 
partida. Gerta liteke jokalari guztiek erron-
kekin jokatu nahi izatea, edo jokalari aurre-
ratuenek erronka karta bat aukera dezake-
te, eta gainerakoek, berriz, partida normal 
jokatu, erronkarik gabe

Erronka kartek beste baldintza bat gehia-
go gaineratzen dute partida irabazteko. Alakazuma konjuratzeko 
garaian, erronka karta daukan jokalariak erakutsi egin behar-
ko du, gainerakoek ikus dezaten gainditu duela erronka, eta, ho-
rren ostean, Alakazumarekin jarraituko du. Alakazumak huts egi-
ten badu, erronka jakinarazita geratuko da (ahoz gora mahaian), eta 
guztiek izango dute haren berri. Baina jokalariak erronka bete behar-
ko du Alakazuma konjuratzeko. 

Baldin eta Alakazuma Juana, la gran bruja castellanarekin kon- 
juratzen baduzu, bota lehenbizi dadoa, jakiteko zenbat kultura-pun- 
tu dituen Juanak, eta, ondoren, erronka betetzen baduzu, jakinarazi.
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Zalantzarik bai?
www.zombipaella.com

Erronken argibideak

 • “Sorgin handiak”: Vicentica, Montserrat, Maruxa, Kattalin, 
Rocío, Juana eta Almudena pertsonaiak dira.

 • “3 kultura desberdin taldean”: pertsonaiei egiten die errefe-
rentzia. Kultura madrildarra kultura gisa hartu kontuan.

 • “Edukitzea eta konjuratzea”: edukitzeak esan nahi du zure 
pertsonaia-taldean egotea; konjuratzeak, berriz, Alakazum bat 
konjuratzeko erabiltzea.
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