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Cassandra i Sibil·la són les vidents més populars de la ciutat.
Per a resoldre la seua rivalitat eterna decidixen batre’s en un
duel definitiu utilitzant els 12 signes del zodíac i el poder dels
astres.
Zodiac Duel és un joc de cartes per a dos jugadors en què
primer hauràs de formar una composició de lluitadors i astres per a després batallar amb ells contra el teu rival. Cada
carta representa un lluitador i un astre, però només pots
quedar-te amb una de les dos parts, així que... tria bé!

Components
Aquarius

1

1-3

48 cartes de lluitadors
(12 signes, 4 lluitadors per signe)

Suma 1. Suma 1 más
por cada astro
que tenga tu rival
en su mano.

Casandra

Suma 1. Suma 1 més
per cada astre
que tinga el teu rival
a la mà.

(cartas básicas)

Aquarius

con Aquarius, elige
Si inicias el duelo
responde tu rival.
con qué luchador

4 cartes de referència

Libra

participa no
En el duelo en que
hay penalización astral.

Cancer

y va a tu
Se convierte en astro
mano si gana el duelo.

Capricornus

y va a tu
Se convierte en astro
mano si pierde el duelo.

Aries

Si pierde el duelo,

Los empates y los
conflictos
resuelven en tu contra. se

Leo

No TIENES la INICIATIV
A
Tienes/ganas
la iniciativa
Ganas el duelo

No tienes/pierdes
la iniciativa
Pierdes el duelo

ganas la iniciativa.

Si gana el duelo, pierdes

1 carta d’iniciativa

TIENES LA INICIATIV
A
Empiezas el duelo,
ganas los
los conflictos se resuelven empates y
a tu favor.

2

la iniciativa.

Totes les cartes de lluitador tenen la mateixa estructura i es
dividixen en dos parts totalment diferenciades: en la part
superior està el lluitador i en la part inferior l’astre.

Nom del signe (en llatí)

Habilitat
del signe

Aries

5
4-6

Lluitador

Poder del lluitador
Rang de poder*
d’este signe
Indicació
partida inicial

Llévate a la mano un luchador que haya sido
victorioso, tuyo o del rival, como astro.
Emporta’t a la mà un lluitador que haja sigut
victoriós, teu o del rival, com a astre.

Text de l’astre
(en 2 idiomes)

Astre

Tipus d’astre

*El rang de poder indica el valor de poder màxim i mínim
que tenen els lluitadors d’eixe signe.
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Així mateix, les 48 cartes de lluitadors es dividixen en dos
grups de 24 cartes cadascun i 6 signes del zodíac en cada
grup.

Les cartes bàsiques

Les cartes avançades

Aquarius

Taurus

Libra

Virgo

Cancer

Scorpius

Capricornus

Sagittarius

Aries

Pisces

Leo

Gemini

Preparació
Si és la teua primera partida:
1. Busca entre les cartes bàsiques les que estan marcades
amb les lletres A i B (indicació partida inicial). De cada
lletra hi ha 8 cartes: 5 tenen només la lletra (A o B) i 3 tenen la lletra al costat d’una mà (A o B ).
2. Agrupa-les en 2 piles diferents per lletra i repartix una
pila a cada jugador.
3. Col·loca cara amunt i enfront teu els lluitadors (les cartes que tenen només la lletra A i B) i mantingues en secret en la teua mà els astres (les que tenen la lletra al costat d’una mà ).
4. La resta de cartes bàsiques es mesclen i es deixen cara
avall a un costat. Les cartes avançades es deixen a la caixa
(baralla marcadora).
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Cancer

2-4

4

Base

3-5

5
Aries

4-6

5

Espai
DUELS
Guanya el duel immediatament si
la diferència de poder és un número imparell
i si no hi ha penalització astral.

Gana el duelo de inmediato si la diferencia de
poder es impar y si no hay penalización astral.

Leo

Libra

Capricornus

Gana el duelo de inmediato si
la diferencia de poder es cero o par
y si no hay penalización astral.

Guanya el duel immediatament si la diferència
de poder és zero o un número parell
i si no hi ha penalització astral.

5-7

5

Los empates y los conflictos se
resuelven en tu contra.

Cambia el luchador rival en el duelo por otro
de su base. Anula la penalización astral.

Canvia el lluitador rival en el duel per un altre
de la seua base. Anul·la la penalització astral.

Capricornus

Tienes/ganas
la iniciativa

Pierdes el duelo

No tienes/pierdes
la iniciativa

Empiezas el duelo, ganas los empates y
los conflictos se resuelven a tu favor.

TIENES LA INICIATIVA

Ganas el duelo

No TIENES la INICIATIVA

Si perds el duel, torna el teu lluitador
derrotat a la base i guanyes la iniciativa.

3-5

4

Base
9

Si pierdes el duelo, devuelve tu luchador
derrotado a la base y ganas la iniciativa.

Libra

9

Suma 2. Suma 1 més per cada duel
en què falte un lluitador.

2-4

3

Suma 2. Suma 1 más por cada duelo
en el que falte un luchador.

Copia l’efecte d’un astre que
el rival haja jugat en la partida.

Copia el efecto de un astro que
el rival haya jugado en la partida.

Cancer

Cambia tu luchador en el duelo por otro
de tu base. Anula la penalización astral.

5-7

6

Suma 6. Resta 1 per cada astre a la mà
que tingueu entre el rival i tu.

Leo

9

9
Emporta’t a la mà un lluitador ja derrotat,
teu o del rival, com a astre.

Llévate a la mano un luchador ya derrotado,
tuyo o del rival, como astro.

2-4

2

Suma 6. Resta 1 por cada astro en la mano
que tengáis entre el rival y tú.

Cancer

Canvia el teu lluitador en el duel per un altre
de la teua base. Anul·la la penalització astral.

Aries

Si perd el duel, guanyes la iniciativa.

Si guanya el duel, perds la iniciativa.

Leo

Capricornus

Es convertix en astre i va a la
teua mà si perd el duel.
Es convertix en astre i va a la
teua mà si guanya el duel.
En el duel en què participa no
hi ha penalització astral.

Cancer

Aquarius

Si inicies el duel amb Aquarius, tria
amb quin lluitador respon el teu rival.

Libra

(cartes bàsiques)

Cassandra

SIBIL·LA

(cartes bàsiques)

Anula el efecto del último astro
jugado en este duelo por el rival.
Aquarius

Si inicies el duel amb Aquarius, tria
amb quin lluitador respon el teu rival.

Libra

En el duel en què participa no
hi ha penalització astral.

Cancer

Es convertix en astre i va a la
teua mà si guanya el duel.

Capricornus

Es convertix en astre i va a la
teua mà si perd el duel.

Si perd el duel, guanyes la iniciativa.

Aries

Si guanya el duel, perds la iniciativa.

Leo
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carta InICIATIVA
Baralla de joc

Carta de
Referència
Baralla MARCADORa
Carta de
referència

Mà
Mà

Anul·la l’efecte de l’últim astre que
ha jugat el rival en este duel.

5. Cada jugador agafa una carta de referència de les cartes
bàsiques (un serà Cassandra i l’altre serà Sibil·la) i situa la
carta d’iniciativa en un lateral.
6. Comença la partida directament per la fase de duels i ignora la fase de tria.

Si no és la teua primera partida:

1. Baralla les 24 cartes de lluitador d’un dels dos grups de
cartes (recomanem les cartes bàsiques per a les primeres
partides). Esta serà la baralla de joc.

2. Cada jugador agafa una carta de referència i situa la carta d’iniciativa en un lateral.

3. Deixa la resta de cartes a la caixa. Estes cartes seran la baralla marcadora i durant la partida pots usar els seus reversos com a marcadors (vegeu marcadors, pàg. 15)

Com jugar
Una partida a Zodiac Duel es disputa en dos fases:
1. Fase de tria (ignora este pas si és la teua primera partida):
els dos jugadors trien un total de 5 lluitadors i 3 astres per a
utilitzar en la fase de duels.
2. Fase de duels: els jugadors fan torns utilitzant els seus
lluitadors i astres en un màxim de 5 duels.
En el moment en què un dels jugadors guanye 3 duels es
convertix en el vencedor de la partida.

1. Fase de Tria
A l’inici d’esta fase els dos jugadors roben 4 cartes de la baralla de joc. Cadascú en tria 2 per a ell i passa les altres 2 al
seu rival.
Quan tries una carta has de col·locar-la cara avall i aclarir si
te la quedes com a lluitador o com a astre. Per a fer-ho, col·loca la carta en vertical si vols el lluitador o horitzontal i prop
de les teues mans si vols l’astre. És obligatori triar 2 cartes,
però cadascú és lliure de triar 2 lluitadors, 2 astres o 1 lluitador i 1 astre.
Quan hàgeu finalitzat la tria cadascú ha de revelar els lluitadors seleccionats (cartes en vertical). Després agafeu les 2
cartes que vos ha entregat el rival i robeu 2 cartes més de la
baralla de joc per a tornar a tindre una mà de 4 cartes. Este
procés es repetix fins que els dos tingueu 5 lluitadors i 3 astres triats. Les últimes 2 cartes que els jugadors no han triat
es mesclen en la baralla de joc.
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Important! Al final de la fase de tria has d’haver seleccionat exactament 5 lluitadors i 3 astres, però durant els duels
potser sobrepasses eixe límit.
La zona de davant del jugador on està la selecció de lluitadors es coneix com a base i és informació pública; la dels astres es coneix com a mà i és informació secreta.
EXEMPLE DE FASE DE TRIA. Cassandra té 4 cartes en la mà.
Tria un Aquarius com a lluitador i el posa cara avall en vertical.
També tria una carta de Libra, però com a astre, així que la situa en horitzontal cara avall sobre la taula. A continuació, entrega
les 2 cartes restants a Sibil·la i rep les 2 cartes que Sibil·la ha rebutjat en la seua mà. Cassandra destapa l’Aquarius que ha triat i Sibil·la fa el mateix, ja que els lluitadors que es trien són públics però
els astres no. Després les dos roben 2 cartes de la baralla, tenen de
nou 4 cartes i tornen a repetir el procés. I així fins que les dos tinguen 5 lluitadors descoberts i 3 cartes ocultes que aniran a la seua
mà com a astres.
Aquarius

1

Cancer

1-3

2

Libra

2-4

4

Capricornus

3-5

6
5-7

Leo

9
9

BASE

Copia el efecto de un astro que
hayas jugado en la partida.
Copia l’efecte d’un astre que hages
jugat durant la partida.

Anula la penalización astral.
Anul·la la penalització astral.

Suma 1. Suma 1 más por cada astro
que tenga tu rival en su mano.

Llévate a la mano un luchador ya derrotado,
tuyo o del rival, como astro.

Suma 1. Suma 1 més per cada astre
que tinga el teu rival a la mà.

Emporta’t a la mà un lluitador ja derrotat,
teu o del rival, com a astre.
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Suma 1. Suma 1 més per cada altre astre
que el rival i tu ja hàgeu jugat en el duel.

Mà

(Astres)

Suma 1. Suma 1 más por cada otro astro
que el rival y tú ya hayáis jugado en el duelo.

(Lluitadors)

2. Fase de Duels
Cada duel es desenvolupa en 4 passos i en l’ordre següent:
iniciativa, enfrontament, astres i resolució.
se

Si és el primer duel, els dos jugadors
sumen el poder dels seus lluitadors i
comparen les seues respectives sumes.
El jugador amb menys poder obté la iniciativa. Si hi ha empat, comença qui tinga l’aniversari més pròxim.

TIVA
No TIENES la INICIA

Es determina qui té la iniciativa:

Los empates y los conflictos
resuelven en tu contra.

1. Iniciativa

Tienes/ganas
la iniciativa
Ganas el duelo

No tienes/pierdes
la iniciativa
Pierdes el duelo

TIENES LA INICIATIVA
los empates y
Empiezas el duelo, ganas
a tu favor.
los conflictos se resuelven

En la resta de duels, generalment té la iniciativa qui ha
guanyat el duel anterior, excepte si algun efecte de signe
o astre indica el contrari.
La iniciativa servix per a començar els duels i per a resoldre
conflictes o empats. Si es produïx un empat o hi ha conflicte
en la resolució dels efectes de signes o astres, es resol a favor
de qui té la iniciativa.

2. Enfrontament
El jugador amb la iniciativa juga un dels
lluitadors de la seua base i el situa en el
centre de la taula i al costat d’altres duels ja
jugats, en el cas que n’hi hagen. El jugador
sense la iniciativa respon jugant un dels
lluitadors de la seua base enfront del lluitador que acaba de jugar el rival. Cada llui-
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tador té un signe amb una habilitat única i s’aplica en el moment indicat en la seua descripció. Els lluitadors que estan en
el centre de la taula deixen d’estar en la base del jugador.
Penalització astral! El lluitador que inicia el duel marca el
signe que cal seguir. Si el lluitador no vol o no pot respondre el rival amb el mateix signe, patix penalització astral
(vegeu resolució, pàg. 10).

3.

Astres

Començant pel jugador amb la iniciativa, els jugadors s’alternen jugant 1 astre o passant (vegeu tipus d’astres, pàg. 14).
En el moment en què els dos passen consecutivament, acaba
esta fase. Un jugador pot passar i posteriorment utilitzar un
astre en el mateix duel.
Quan jugues un astre, revela la carta de la teua mà i llig-ne
l’efecte. Posa-la davall del teu lluitador en el duel (de forma
que, en la part superior, només quede visible el text de l’astre
del dret i la seua icona) i aplica’n l’efecte. Si hi ha altres astres
utilitzats, posa el nou astre davall de l’últim. D’esta manera
els astres de cada duel s’aniran acumulant en la part superior de cada lluitador.
Anul·la la penalització astral.
alització

astral.

a la pen

Anul·l
r
lluitado .
cada
base
1 per
teua
Suma ues en la
que ting

Anula

Anula la penalización astral.

al.
n astr

alizació

la pen

Suma 1 per cada lluitador
que tingues en la teua base.

r
luchado.
cada
1 por en tu base
Suma
as
que teng

Suma 1 per cada lluitador
que tingues en la teua base.

Suma 1 por cada luchador
que tengas en tu base.

Virgo

4

Virgo

3-4

Suma 1 por cada luchador
que tengas en tu base.

4

Virgo

3-4

4
3-4

2-3

SCORPIUS
SCORPIUS

PISCeS

7
2
2
2-3

6-7

2-3

SCORPIUS

PISCeS

7
2

2-3

2-3

PIUS
SCOR

2

PIUS
SCOR

eS
PISC

6-7

Ambos reveláis una carta del mazo.
Quien tenga el valor más alto gana el duelo de
inmediato, pero quien pierde gana la iniciativa.

Ambos reveláis una carta del mazo.
Quien tenga el valor más alto gana el duelo de
inmediato, pero quien pierde gana la iniciativa.

Cadascú revela una carta de la baralla. Qui tinga
el valor més alt guanya el duel immediatament,
però qui perda guanya la iniciativa.

Cadascú revela una carta de la baralla. Qui tinga
el valor més alt guanya el duel immediatament,
però qui perda guanya la iniciativa.

Ambos reveláis una carta del mazo.
Quien tenga el valor más alto gana el duelo de
inmediato, pero quien pierde gana la iniciativa.
Cadascú revela una carta de la baralla. Qui tinga
el valor més alt guanya el duel immediatament,
però qui perda guanya la iniciativa.
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7
2
6-7

Important! Els efectes dels astres s’apliquen sempre tenint en compte el context del moment exacte en què s’han
jugat i s’han d’aplicar tots els seus efectes obligatòriament.
Si posteriorment el context canvia, l’efecte d’un astre que
ja s’ha jugat no varia.

4. Resolució
Seguix estos passos en ordre:
1. Si un dels lluitadors patix penalització astral perd el
duel directament
2. Si ningú patix penalització astral o esta està anul·lada,
guanya el lluitador que té més poder.
3. Si ningú patix penalització astral i hi ha empat de poder, guanya el jugador que té la iniciativa.
EXEMPLE DE DUEL. Quan comença la fase de duels, Cassandra
i Sibil·la sumen el poder dels 5 lluitadors que han triat. Cassandra
suma 22 i Sibil·la 19, així que Sibil·la obté la iniciativa en el primer
duel. Sibil·la decidix jugar un Cancer de poder 3. Cassandra tria a
Leo de poder 9 per enfrontar-se al Cancer. El Leo de Cassandra té
més poder, però patix penalització astral, i per este motiu va perdent el duel. A continuació, li torna a tocar a Sibil·la, que pot utilitzar un astre o no. Decidix passar. Li toca a Cassandra i ella decidix jugar un astre que diu “Anul·la la penalització astral”. Posa
l’astre davall de la carta de Leo, mostrant el text. Ara és Cassandra
qui va guanyant perquè ja no hi ha penalització astral i el Leo té 9
de poder contra 3 de Cancer. Juga Sibil·la de nou, que decidix utilitzar un altre astre que diu “Anul·la l’efecte de l’últim astre que ha jugat el rival en el duel”. Per això torna a haver penalització astral i
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torna a guanyar Sibil·la. En el torn següent, Cassandra decidix no
utilitzar cap altre astre, és a dir, passa. Torna a tocar-li a Sibil·la
que decidix passar també. Com que les dos passen, el primer duel
es resol amb victòria per a Sibil·la. Com que l’habilitat de Cancer
és “Es convertix en astre i va a la teua mà si guanya el duel” (vegeu
signes i habilitats, pàg. 12), Sibil·la incorpora la carta de Cancer
a la seua mà com a astre.
Quan es resol el duel, deixa el lluitador victoriós en la seua
posició original i gira el lluitador derrotat 90º (carta en horitzontal ). Deixa els astres que s’han jugat en la mateixa posició. Jugueu el pròxim duel al costat de l’últim. Cal ferho així per a recordar quants duels ha guanyat cada jugador i
identificar ràpidament els lluitadors victoriosos i derrotats.

Cancer
2-4

4

9

9

Cambia el luchador rival en el duelo por otro
de su base. Anula la penalización astral.

Revela 1 carta. Quédatela como astro o
devuélvela al mazo y suma su poder.

Canvia el lluitador rival en el duel per un altre
de la seua base. Anul·la la penalització astral.

Revela 1 carta. Queda-te-la com a astre o
torna-la a la baralla i suma el seu poder.

Anula el efecto del último astro
jugado en este duelo por el rival.

Anul·la la penalització astral.

Anula la penalización astral.

Leo
1-3

1-3

3

2

DUEL 1
Aquarius

Anul·la l’efecte de l’últim astre que
ha jugat el rival en este duel.

DUEL 3...

Aquarius

Suma 2. Suma 1 més per cada duel
en què falte un lluitador.

DUEL 2

Anula el efecto del último astro
jugado en este duelo por el rival.

Suma 2. Suma 1 más por cada duelo
en el que falte un luchador.

Libra

3

1-3

1

3-5

6

Aquarius

5-7

Capricornus

Suma 1. Suma 1 més per cada astre
que tinga el teu rival a la mà.

Suma 1. Suma 1 más por cada astro
que tenga tu rival en su mano.

9

Leo

Copia el efecto de un astro
que hayas jugado en la partida.
Copia l’efecte d’un astre
que hages jugat en la partida.

9

Anul·la l’efecte de l’últim astre que
ha jugat el rival en este duel.

Quan retireu lluitadors de duels ja finalitzats (per algun
efecte de signe o astre) substituïx el lluitador per una carta de la baralla marcadora (la de la caixa). Esta carta es col·loca cara avall i manté l’orientació de victòria (vertical) o derrota (horitzontal).
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Final de la partida
En el moment en què un jugador guanya el seu tercer duel
esdevé el vencedor i la partida finalitza immediatament.

Signes i habilitats
Les cartes bàsiques
Aquarius, intel·ligència estratègica: si inicies el
duel amb Aquarius, tria amb quin lluitador respon el teu rival.
Libra, justícia i equilibri: en el duel en què participa ningú patix penalització astral, per la qual cosa
el lluitador amb més poder serà el vencedor, independentment del signe.
Cancer, després de véncer, retrocedix: si guanya el
duel es convertix en astre i va a la teua mà.
Capricornus, no es rendix davant de les derrotes: si perd el duel es convertix en astre i va a la
teua mà.
Aries, l’iniciador: si perd el duel, guanyes la iniciativa.
Leo, força ferotge: si guanya el duel, perds la iniciativa.
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Las cartes avançades
Utilitza este grup de cartes quan ja tingues dominat el bàsic.
Entre estes cartes hi ha dos signes amb habilitats de
rereguarda (Scorpius i Sagittarius). Estes habilitats s’utilitzen des de la base i només una vegada per partida. És a dir,
quan vulgues usar la seua habilitat en el teu torn, gira’ls des
de la base a posició horitzontal en comptes d’utilitzar un astre. Independentment de si has usat la seua habilitat de rereguarda, els lluitadors podran usar-se com a lluitadors convencionals en un altre duel.
Taurus, la ira del bou: obté +2 de poder per cada
duel que hages perdut prèviament.
Virgo, la fertilitat: quan la fase de tria finalitza
roba 1 astre addicional de la baralla per cada signe
Virgo que tingues en la teua base.
Scorpius, verí paralitzador [rereguarda]: quan
utilitzes l’habilitat, el rival només tindrà un torn
més en eixe duel. Si el rival passa, ja no podrà fer
res més en eixe duel.
Sagittarius, atac a distància [rereguarda]: quan
utilitzes l’habilitat, suma 2 punts de poder al teu
lluitador en el duel.
Pisces, tan canviant com l’aigua: canvia de signe
i de poder a partir del tercer duel és a dir, en els
duels 3, 4 i 5. El nou signe i poder estan indicats en
cada carta de Pisces.

13

Gemini, una còpia idèntica: té el poder i signe del
lluitador que tu hages jugat en l’últim duel. Si es
copia Gemini o no hi ha cap lluitador (perquè és el
primer duel o a causa de l’efecte d’un astre o habilitat de signe), té poder zero i signe Gemini. En la
suma de poder per a saber qui obté la iniciativa en
primer lloc, Gemini compta com a zero.

Tipus d’astres
Cada astre té un text bilingüe que informa dels seus efectes i una icona que mostra ràpidament quin tipus de poder
aporta:
Suma: afegixen poder al teu lluitador en el duel.
Pots utilitzar un revers de la baralla marcadora per
a recordar el poder que has sumat (vegeu marcadors,
pàg. 15).
Cancel·la la penalització astral: implica cancel·lar la
penalització astral d’una manera o altra i que el duel
se centre en comparar el poder dels lluitadors.
Immediats: quan s’utilitzen, eixe duel acaba immediatament i els jugadors no tenen cap torn més.
Altres: diferents tipus d’efectes que poden implicar
copiar altres astres, cancel·lar els del rival o provar
sort per a obtindré un avantatge considerable.
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Marcadors
En els reversos de les cartes trobaràs uns indicadors de +1 i
+2. Si vols, pots usar estos marcadors de la baralla marcadora per a ajudar-te a comptar els punts de poder que vas
sumant als teus lluitador durant un duel. Posa’n tants com
necessites davall del lluitador corresponent com si foren astres.

Mode expert
combina els signes al teu gust
La partida es juga de la mateixa manera, però amb els canvis
següents a l’inici de la preparació:
Crea una pila de cartes agafant 1 carta de cada signe. No
importa la carta que siga.
Baralla estes 12 cartes i roba 2 cartes a l’atzar sense mirar-les. Deixa estes 2 cartes al centre de la taula cara avall.
Repartix a cada jugador 4 cartes de la pila de signes.
Cada jugador en tria una en secret, passa les 3 restants al
rival i tria, d’entre les tres, una última carta.
Ajunta les 4 cartes triades amb les del centre de la taula.
Estos són els 6 signes que es jugaran en esta partida.
Busca les cartes de lluitador de cadascun d’estos signes,
mescla-les i forma amb elles la baralla de joc de 24 cartes.
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Retira de la partida les cartes de signe que no s’han triat i forma la baralla marcadora amb els lluitadors d’estos
signes. Deixa la baralla marcadora en la caixa, com habitualment.
A partir d’ací la partida continua de manera normal, començant per la fase de tria.

Dubtes resolts
Què passa si s’acaben les cartes de la baralla de joc? En
este cas no es podran usar els astres que impliquen robar
o revelar cartes de la baralla.
Què es fa amb les cartes revelades? Es reincorporen a la
baralla de joc i es mescla la baralla.
Tens més dubtes?
www.zombipaella.com
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