
 

Το αντικείμενο αυτό χαρίζει σε 
όποιον το φοράει προστασία από το 

μαγικό «Ψύξη» και από τις 
συνέπειες της Κρύπτης του Πάγου 
και των παγωμένων ποταμών. 

Περγαμηνή μαγικού

Ψύχος
Το μαγικό αυτό αφαιρεί έναν πόντο 
Σώματος από οποιοδήποτε τέρας 
βρίσκεται δίπλα σου (όχι διαγώνια). 
Το θύμα δεν μπορεί να αμυνθεί. Η 
περγαμηνή γίνεται στάχτη μετά τη 

χρήση της.  

Φυλακτό του Βορά 

Αυτό το αρχαίο μαγικό αντικείμενο 
φτιάχτηκε για τους Βάρβαρους 

βασιλιάδες αιώνες πριν.  
Μπορεί  να φορεθεί μόνο από 

Βάρβαρο. 
Όσο φοριέται προσθέτει 2 Πόντους 
Σώματος και 1 Πόντο Μυαλού στο 

σύνολο του Βάρβαρου.  

Το Δαχτυλίδι της Θαλπωρής Περγαμηνή μαγικού 

Καταιγίδα πάγου 
Το μαγικό αυτό δημιουργεί έναν 
στρόβιλο πάγου ο οποίος επηρεάζει 
μια περιοχή τεσσάρων τετραγώνων 
(2x2). Κάθε τέρας και ήρωας  που 
βρίσκονται σε αυτή την περιοχή 

δέχεται επίθεση με τρία ζάρια μάχης 
χωρίς να μπορεί να αμυνθεί. Δεν 
χρησιμοποιείται σε διαδρόμους. Η 
περγαμηνή γίνεται στάχτη μετά τη 

χρήση της. 

Το Περιβραχιόνιο του Πάγου 

Αυτό το ισχυρό μαγικό αντικείμενο 
χαρίζει σε όποιον το φοράει 
προστασία από τα μαγικά 

«Πάγωμα Μυαλού» και «Ψύξη». 
Επίσης εμποδίζει τις συνέπειες από 
την Κρύπτη του Πάγου και τους 
παγωμένους ποταμούς ενώ μειώνει 
κατά έναν πόντο χτυπήματα από το 

μαγικό «Καταιγίδα Πάγου». 
 

Τα Χιονοπέδιλα της 
Ταχύτητας

Τα μαγικά χιονοπέδιλα προσθέτουν 
δύο τετράγωνα στην κίνηση του 
ήρωα που τα φοράει και αναιρούν 
τις συνέπειες του γλιστερού πάγου. 
Χρησιμοποιούνται μόνο σε άθλους 
που διαδραματίζονται σε κρύες 

συνθήκες. 
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Γέφυρα πάγου
Το μαγικό αυτό δημιουργεί μια μόνιμη 
γέφυρα μαγικού πάγου η οποία επιτρέπει 
στους ήρωες να διαβούν οποιοδήποτε 
χαντάκι, παγίδα, χάσμα, ρωγμή πάγου ή 
παγωμένο τετράγωνο. Η περγαμηνή 
γίνεται στάχτη μετά τη χρήση της. 

Περγαμηνή μαγικού 

Νοητική αποκατάσταση 
Το μαγικό αυτό επαναφέρει όλους 
τους χαμένους πόντους Μυαλού σε 
αυτόν που το κάνει ή σε οποιονδήποτε 
άλλο ήρωα. Η περγαμηνή γίνεται 

στάχτη μετά τη χρήση της. 
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Γλίστρημα στον πάγο 
Το μαγικό αυτό δίνει τη δυνατότητα σε 
αυτόν που το κάνει να κινηθεί γρήγορα 
μέσα από παγωμένες σπηλιές και 

διαδρόμους. Ο ήρωας προσθέτει 6 στη 
ζαριά κίνησής του και μπορεί να 

προσπεράσει οποιοδήποτε τέρας ή ήρωα 
κατά τη διάρκεια του μαγικού 

γλιστρήματος. Το μαγικό κρατά για ένα 
γύρο. Η περγαμηνή γίνεται στάχτη μετά 

τη χρήση της. 

Περγαμηνή μαγικού 

Θαλπωρή
Το μαγικό αυτό δημιουργεί μια 

θεραπευτική ζεστασιά που περιβάλει  
αυτόν που το κάνει ή οποιονδήποτε 
άλλο ήρωα αποκαθιστώντας μέχρι και 
τρεις χαμένους πόντους Σώματος. Η 
περγαμηνή γίνεται στάχτη μετά τη 

χρήση της. 
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