
Armazon

Podes recoñecer as cartas da expansión 
porque están marcadas co símbolo .

ATENCIÓN: Alakazum! 2 é unha expan-
sión do xogo Alakazum! Bruxas e tra-
dicións. Precisas do xogo orixinal para 
usar esta expansión. Recomendamos ter 
xogado polo menos un par de partidas 
ao xogo orixinal antes de probar Alaka-
zum! 2. 

Obxectivo do xogo… e Armazon!
O obxectivo do xogo é o mesmo que o do xogo orixinal: acumu-
lar 8 ou máis puntos dunha mesma cultura para conxurar o feitizo 
Alakazum e así derrotar unha das tradicións estadounidenses. Pero 
ollo! O novo inimigo final, Armazon, é invencible, e se alguén 
se enfronta a el, o seu Alakazum sempre resultará fracasado. 
Armazon quedará destapado se alguén se enfronta a el, coma 
calquera inimigo final.

O invencible Armazon, xigante do comercio electrónico, e as 
cupcakes súmanse á invasión. Mais unha nova cultura lles 
fará fronte: os casteláns. Ademais, novos personaxes valen-
cianos, vascos, galegos, cataláns, andaluces e ata unha bru-
xa madrileña que vai ao seu únense á maxia!



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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Preparación
Prepara a partida como se explica no xogo básico, pero aplicando 
os seguintes cambios:

1. Devolve á caixa as cartas de inimigo final do xogo básico. 
No seu lugar, utiliza as desta expansión, xa que as inclúe de 
novo e engade a Armazon, o novo inimigo final. Desta forma, to-
dos os reversos dos inimigos finais son exactamente idénticos.

2. Aparta de momento as 8 cartas de reto (so se usan no modo 
retos, ver Novo modo de xogo: retos para expertos, páx. 11).

3. Mestura as novas cartas coas do xogo básico e prepara a 
partida como é habitual; pero agora tes 12 cartas iniciais: des-
tas, colle as 6 cartas de man e forma o mazo de mercado. Expón 
as 6 restantes, que son personaxes, nunha ringleira cara arriba.

4. Sitúa 1 carta de caldeiro ao lado do mazo de mercado (no 
centro da mesa) e devolve a outra á caixa. Se sodes 5 xogado-
res, sitúa as 2 cartas de caldeiro no centro da mesa.

6 cartas co 
dorso de final

3 cartas co  
dorso de inicial 

(Don Quijote e Cetros)
51 cartas de bosque

 2 cartas de caldeiro de 
bruxa desgraciada 8 cartas de reto 4 libros de regras 

(en 4 idiomas)

Compoñentes da expansión
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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
AND

“Bufa-li, que té agonia.”
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Senyor pirotècnic
VAL

Inimigos 
finais

Partida 3 xogadores

Personaxe inicial 
escollido

Mazo de 
mercado

Caldeiro da bruxa 
desgraciada

Baralla 
de bosque

Cemiterio 
do bosque

Man inicial

Pergameo máxico
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Secuencia do xogo e fases da quenda
En Alakazum! 2 a secuencia de xogo e fases da quenda explicados 
no pergameo máxico mantéñense exactamente igual ca no xogo 
orixinal, polo que soamente debes aprender como funcionan as 
novas cartas.

 REPARTO INICIAL 
No improbable caso de que, no reparto inicial, un xogador 

obteña 3 cartas de man co símbolo , vólvese repartir 3 
cartas de man a este xogador.
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Explicación das cartas polo miúdo

Caldeiro da bruxa desgraciada
Esta carta non se incorpora nunca á bara-
lla de bosque, nin ao mazo de mercado. 
Mantense no centro da mesa ata que 
un único xogador sexa o que menos 
personaxes teña, é dicir, que todos os 
demais xogadores teñan máis personaxes 
ca el. Nese momento, dito xogador colle 
esta carta e sitúaa ao lado dos seus per-
sonaxes. Mentres sexa o único xogador 
con menos personaxes, manterá a carta. 
O caldeiro outórgalle 1 punto adicional 
de combate  e 1 punto adicional en 
todas as súas tiradas de dado  e, 

ademais, os caracteres moi máxico, aforrador e natural. No 
momento exacto no que deixe de ser o único xogador con menos 
personaxes, devolverá o caldeiro ao centro da mesa ou entregara-
llo ao novo xogador que cumpra esa condición. 

En partidas de 5 xogadores, engádese un segundo caldeiro. 
Neste caso, basta con que 3 rivais teñan máis personaxes que un 
xogador para que este obteña un dos caldeiros da bruxa desgra-
ciada. Nesta modalidade, 2 xogadores (os dous que teñan menos 
personaxes) poden ter un caldeiro ao mesmo tempo.
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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

 Cartas de personaxe
Personaxes casteláns

As novas cartas de cultura castelá funcionan igual ca o resto de cul-
turas. Reúne 8 ou máis puntos de cultura castelá para tratar de ga-
ñar a partida.

Algúns din que Juana, la gran bruja castellana, está tola e ou-
tros que é unha líder moi poderosa. O 
certo é que é imprevisible nos niveis B e 
C, esta personaxe ten puntos de cultura 
que varían entre o 1 e o 6. No momento 
de conxurar o Alakazum, primeiro, o xo-
gador tira o dado para saber cantos pun-
tos de cultura castelá ten Juana. So se a 
suma total de puntos de cultura castelá é 
de 8 ou máis, poderá proceder a conxu-
rar o Alakazum. O xogador non debe 
destapar ningún inimigo final se non 
chega a 8 puntos en total! Se non pode 
conxurar o Alakazum, tampouco perderá 
ningún personaxe.

Outros personaxes

Ademais da cultura castelá, esta expan-
sión inclúe un personaxe novo de cada 
cultura xa existente e unha personaxe 
que vai ao seu: Almudena, la gran 
bruja madrileña. Almudena pertence a 
unha nova cultura, a madrileña, é a úni-
ca personaxe desta cultura e, ademais, 
non sobe de nivel con ningunha comida. 
Pero, a cambio, ten un carácter moi es-
pecial, o centralista (ver novos caracte-
res, páx. 6).
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Novos caracteres

Algúns personaxes teñen iconas adicionais que indican o seu ca-
rácter. Nesta expansión inclúense os seguintes caracteres novos:

Caótico: se tes un personaxe caótico, antes de iniciar a 
fase explorar o bosque e antes de aplicar o carácter afo-
rrador, podes:

 • mesturar o mazo de mercado, ou ben,
 • mesturar a baralla do bosque.

Se tes dous personaxes caóticos poderás barallar os dous 
mazos se o desexas.

Complementario: un personaxe complementario adquire 
un punto adicional da súa cultura se tes no teu equipo 
o seu outro personaxe complementario. É dicir, o xo-
gador que ten a Don Quijote e a Sancho Panza adquire 1 
punto de cultura castelá adicional. Pero dous Don Quijote 
non se complementan entre eles nin tampouco dous San-
cho Panza.

Natural: durante a fase explorar o bosque, poderás 
roubar 1 carta adicional por cada símbolo natural no teu 
equipo. Ten en conta que, como en calquera exploración 
do bosque, se aparece un personaxe ou unha trampa, de-
berás deixar de roubar cartas e despois non poderás se-
guir roubando cartas nesa fase.

Encantador: cando este personaxe gaña un combate, 
sempre hipnotiza ao personaxe rival sen necesidade de 
tirar o dado, a non ser que o personaxe rival estea sobre 
unha vasoira ou sexa o único personaxe dun xogador (re-
corda que un xogador XAMAIS pode quedarse sen perso-
naxes). O resto do combate funciona do xeito normal.

Centralista: o personaxe centralista suma aos seus pun-
tos de cultura  1 punto por cada outro personaxe 
que teñas no teu equipo, sen importar de que cultura 
nin nivel sexan eses personaxes.



Fast Food Festival

4 

Saint Valentine’s present

1 
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Exemplo de centralista: unha xogadora ten un Dolçainer, un 
Penitente, unha Castanyera, uns Reis Magos e a Almudena 
en nivel C. Ten 4 puntos de cultura madrileña e, como Almu-
dena é centralista, adquire 1 punto madrileño adicional por 
cada unha das outras catro cartas de personaxe. En total, ten 
8 puntos de cultura e, podería conxurar o Alakazum!

 Cartas de trampa

Existen 2 novas trampas co símbolo , que indica que estas 
trampas poden afectar a calquera xogador na partida, indepen-
dentemente do xogador que se topase coa trampa na fase explo-
rar o bosque. Despois de resolver as trampas, estas desaparecen 
da partida.

 • Saint Valentine’s present: o xoga-
dor con máis personaxes debe rega-
lar un dos seus personaxes da súa 
elección (no nivel no que estea) a cal-
quera outro xogador. Se hai empate en-
tre dous xogadores que teñen máis per-
sonaxes, o afectado será, de entre os 
empatados, o que colleu a trampa ou 
o próximo na orde de quenda. Se to-
dos os xogadores teñen igual número 
de personaxes, esta trampa non afecta 
a ninguén.

 • Fast Food Festival: ningún xoga-
dor pode ten máis de 4 personaxes 
no seu equipo. Cada xogador deci-
de que personaxes envía ao cemiterio 
ata quedarse con 4 personaxes no seu 
equipo. Os xogadores con 4 ou menos 
personaxes non se ven afectados por 
esta trampa.
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Tragaldabas
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S
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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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 Cartas de man
Capas
Durante a acción dar obxectos aos teus 
personaxes, coloca esta carta debaixo 
dun personaxe, deixando ao descuberto 
unha das dúas iconas da capa. O perso-
naxe adquirirá o carácter ou bonifica-
ción que quede ao descuberto duran-
te o resto da partida e o outro ignorarase. 
Non obstante, este personaxe aínda 
pode ir ao cemiterio ou ao equipo dun 
rival. Se iso ocorrese, a capa volve á 
man do seu propietario e poderase volver 
usar con outro personaxe. Non se pode 

dar unha vasoira e unha capa ou dúas capas ao mesmo perso-
naxe. Hai tres tipos de capas:

 / : o personaxe coa capa convértese en aforrador ou 
en moi máxico, e mantén os outros caracteres que puidese ter 
xa (aínda que estivesen repetidos!).

 /  +2: o personaxe coa capa convértese en natu-
ral ou obtén 2 puntos máis de resistencia á hipnose, e mantén 
os outros caracteres que puidese ter xa.

+2 /  +1: o personaxe coa capa adquire dous puntos 
adicionais de combate  ou un punto adicional da cultura   de 
dito personaxe (incluso se o personaxe é multicolor!).

Exemplo: o Tragaldabas convértese en “aforrador” gracias a 
unha capa. Pon a capa de tal maneira que sempre quede á vista 
a súa bonificación en calquera nivel do personaxe.
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Cetros
Este obxecto funciona como unha po-
ción de dado , de combate  ou un 
sombreiro máxico. Escolle cal das 3 
funcións lle queres dar ao teu cetro nese 
intre. O cetro irá ao mazo de mercado 
unha vez utilizado. Se se utiliza como po-
ción, usarase en combates contra perso-
naxes do bosque ou outros xogadores; 
mentres que, se se usa como enerxía 
máxica , utilizarase na fase 2, facer 
maxia. Os cetros non poden roubar-
se coa poción de roubo , pois esta so rouba pocións de dado 
e combate.

Poción de recuperación
Igual que as demais pocións, esta car-
ta úsase nun combate, xa sexa contra un 
personaxe do bosque ou doutro xogador. 
Úsaa cando remate un combate para re-
cuperar tódalas pocións e cetros que 
ti usaches nese combate, independen-
temente de se o gañaches ou perdeches. 
Non se pode recuperar una poción que 
che fora roubada cunha poción de rou-
bo . A poción de recuperación, ao 
igual que o boneco de vodú e as tram-

pas, desaparece da partida unha vez usada e nunca vai ao mazo 
de mercado.

Exemplo: Esther ataca con Sancho Panza ao Sant Jordi de 
Enric. Usa 2 pocións de +1 e despois, tras gañar e tirar o 
dado para hipnotizar, unha de  +5. Cando finaliza o com-
bate, usa a poción de recuperación e recupera as 3 pocións 
mencionadas, pero a poción de recuperación desaparece da 
partida.
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Bola de cristal

Esta carta sempre se usa coa acción ir 
ao mercado. Ao usala, di en voz alta 
un número do 1 ao 6 e, a continuación, 
tira o dado. Se o dado marca un núme-
ro igual ou superior ao número que dixe-
ches, rouba do mercado tantas cartas 
como o número que dixeras ao usar 
a carta. Se o número do dado é inferior 
ao que predixeches, non obtés nada. 
As cartas que roubes do mercado se-
rán da túa elección, non da parte supe-

rior do mazo, e a bola de cristal usada acabará na parte superior 
do mazo de mercado.

Exemplo: na fase ir ao mercado Enric usa unha bola de cris-
tal e di “3”. Tira o dado e saca un 4. Como sacou un núme-
ro igual ou superior ao que dixera, Enric rouba 3 cartas do 
mazo de mercado, calquera. En quendas posteriores, Ren 
usa outra bola de cristal e di “4”, pero ao tirar o dado so 
saca un 2. Por tanto, como a súa predición non se cumpriu, 
non rouba ningunha carta.

Cupcake

Durante a acción dar obxectos aos teus 
personaxes usa esta carta de comida in-
vasora e indica a cal dos teus personaxes 
lle queres dar un cupcake. O personaxe 
escollido irá ao cemiterio automatica-
mente. A cambio, rouba 3, 4 ou 5 car-
tas do mazo de mercado da túa elec-
ción, non da parte superior do mazo, en 
función do nivel no que estea o perso-
naxe que foi ao cemiterio (A: 3 cartas, B: 
4 ou C: 5). Despois disto, coloca a carta 
de cupcake usada na parte superior do mazo de mercado.
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Exemplo de cupcake: Izaskun usa un cupcake para matar ao 
seu Don Quijote de nivel B. Polo tanto, envía a Don Quijote ao 
cemiterio, rouba 4 cartas do mercado da súa elección e colo-
ca o cupcake usado na parte superior do mazo de mercado.

 RECORDA! 
Cando uses a bola de cristal ou o cupcake, as cartas recupe-

radas do mazo de mercado serán DA TÚA ELECCIÓN! 
Cando elixes as cartas do mercado no podes cambiar a orde das 

cartas que queden no mazo.

Novo modo de xogo: retos para expertos
Antes de iniciar a partida, os xogado-
res que o desexen poden coller unha car-
ta de reto ao chou sen lla amosar ao res-
to de xogadores e mantela oculta, cara 
abaixo, durante toda a partida. Isto compli-
cará un chisco a súa partida. Pode que to-
dos os xogadores desexen xogar con re-
tos ou ben, os xogadores máis avanzados 
poden coller unha carta de reto, mentres 
que os demais xogan unha partida nor-
mal, sen reto.

As cartas de reto impoñen unha condición adicional para gañar a par-
tida. No momento de conxurar o Alakazum, o xogador cunha 
carta de reto deberá rebelala para demostrar aos demais xoga-
dores que superou o reto e, despois, proceder co Alakazum. 
Se o Alakazum falla, o reto queda rebelado (cara arriba na mesa) e 
é coñecido por todos, pero o xogador continúa debendo cumprir o 
reto para poder conxurar o Alakazum. 

No caso de conxurar o Alakazum con Juana, la gran bruja caste-
llana, tira o dado primeiro para saber cantos puntos de cultura ten 
Juana e, a continuación, se cumpres o reto, rebélao.
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Tes dúbidas?
www.zombipaella.com

Aclaracións de retos

 • "Grandes bruxas”: refírese aos personaxes de Vicentica, 
Monsterrat, Maruxa, Kattalin, Rocío, Juana e Almudena.

 • “3 culturas diferentes no equipo”: refírese aos personaxes. 
Ten en conta a cultura madrileña como cultura.

 • “Ter e conxurar”: ter implica que estea no teu equipo de per-
sonaxes; conxurar implica usalo para conxurar un Alakazum.
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