
 

Το μαγικό αυτό δημιουργεί 4 τετράγωνα 
συμπαγούς πάγου (Χρησιμοποίησε τα χάρτινα 
κομμάτια Μαγικού Πάγου). Τα τετράγωνα 
αυτά εμποδίζουν την κίνηση αλλά όχι το 
οπτικό πεδίο και δεν χρειάζεται να 

τοποθετηθούν συνεχόμενα, αρκεί να είναι 
εντός του οπτικού σου πεδίου. Τα εμπόδια 

φεύγουν αν ο μάγος πεθάνει ή λύσει το μαγικό 
ή δεν «βλέπει» πλέον τα τετράγωνα ή αν 

κάποιο τετράγωνο δεχτεί επιθέσεις συνολικά 
πέντε πόντων. Η κάρτα μετά απορρίπτεται. 

 

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 γλιστράει 
πάνω στον πάγο για 12 τετράγωνα και 
μπορεί να προσπεράσει οποιοδήποτε 
τέρας ή ήρωα κατά τη διάρκεια του 
μαγικού γλιστρήματος. Το μαγικό 
κρατά για ένα γύρο. Η κάρτα μετά 

απορρίπτεται. 
 

Ψύχος

Το μαγικό αυτό αφαιρεί έναν πόντο 
Σώματος από οποιοδήποτε τέρας  ή 
ήρωα βρίσκεται δίπλα σου (όχι 
διαγώνια). Το θύμα δεν μπορεί να 

αμυνθεί. Η κάρτα μετά 
απορρίπτεται. 

 

Τείχος πάγου

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 

κάρτα μετά απορρίπτεται. 
 

Πάγωμα του μυαλού

Το μαγικό αυτό επηρεάζει το μυαλό 
ενός ήρωα. Ο ήρωας ρίχνει τόσα ζάρια 
μάχης όσοι και οι πόντοι Μυαλού του 
πριν το μαγικό. Αν φέρει έστω και μια 
λευκή ασπίδα, τότε του απομένει ένας 

πόντος Μυαλού. Σε αντίθετη 
περίπτωση, οι πόντοι Μυαλού του 
γίνονται 0 και ο ήρωας πέφτει σε σοκ 
(διάβασε σχετικές οδηγίες στο Βιβλίο 
Άθλων). Η κάρτα μετά απορρίπτεται.

 

Ανακούφιση πόνου

Η ευχάριστη δροσιά του μαγικού αυτού 
θα επαναφέρει μέχρι και τρεις χαμένους 
πόντους Σώματος σε αυτόν που το κάνει 

ή σε ένα τέρας. Η κάρτα μετά 
απορρίπτεται. 
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