
 

Το περιεχόμενο του μικρού μπλε 
μπουκαλιού που βρήκες θα ακυρώσει τα 
αποτελέσματα οποιουδήποτε ζημιογόνου 
μαγικού γίνει εναντίον σου. Πιες το 

αμέσως μόλις γίνει ένα τέτοιο μαγικό. Το 
φίλτρο είναι μιας χρήσεως. Η κάρτα αυτή 

δεν επιστρέφεται στο πακέτο των 
Θησαυρών. 

 

Φίλτρο θαλπωρής

Αυτή η μικρή κανάτα είναι πάνταζεστή! 
Πίνοντας το φίλτρο αμέσως αφού 

πληγωθείς από τα μαγικά «Καταιγίδα 
Πάγου» ή «Ψύξη» και από τις συνέπειες 

της Κρύπτης του Πάγου και των 
παγωμένων ποταμών, επαναφέρει 2 

χαμένους πόντους Σώματος. Πίνοντάς το 
σε άλλη στιγμή επαναφέρει μόνο 1 

χαμένο πόντο Σώματος. Το φίλτρο είναι 
μιας χρήσεως. Η κάρτα αυτή δεν 
επιστρέφεται στο πακέτο των 

Θησαυρών. 

Δηλητήριο!

Ανακαλύπτεις ένα καφετί φλασκί 
γεμάτο με κάποιο υγρό. Το δοκιμάζεις 

και αμέσως καταλαβαίνεις ότι 
πρόκειται για δηλητήριο! Ρίξε ένα 
ζάρι. Αν φέρεις 1, 2 ή 3 χάνεις έναν 
πόντο Μυαλού. Επέστρεψε την κάρτα 
αυτή στο πακέτο των Θησαυρών. 

 

Φίλτρο μαγικής 
ανθεκτικότητας 

Δηλητήριο!

Ανακαλύπτεις ένα καφετί φλασκί 
γεμάτο με κάποιο υγρό. Το δοκιμάζεις 

και αμέσως καταλαβαίνεις ότι 
πρόκειται για δηλητήριο! Ρίξε ένα 
ζάρι. Αν φέρεις 1, 2 ή 3 χάνεις έναν 
πόντο Μυαλού. Επέστρεψε την κάρτα 
αυτή στο πακέτο των Θησαυρών. 

 

Φίλτρο μαγικής 
ανθεκτικότητας

Το περιεχόμενο του μικρού μπλε 
μπουκαλιού που βρήκες θα ακυρώσει 
τα αποτελέσματα οποιουδήποτε 
ζημιογόνου μαγικού γίνει εναντίον 
σου. Πιες το αμέσως μόλις γίνει ένα 
τέτοιο μαγικό. Το φίλτρο είναι μιας 

χρήσεως. Η κάρτα αυτή δεν 
επιστρέφεται στο πακέτο των 

Θησαυρών. 
 

Φίλτρο θαλπωρής

Αυτή η μικρή κανάτα είναι πάντα ζεστή! 
Πίνοντας το φίλτρο αμέσως αφού 

πληγωθείς από τα μαγικά «Καταιγίδα 
Πάγου» ή «Ψύξη» και από τις συνέπειες 

της Κρύπτης του Πάγου και των 
παγωμένων ποταμών, επαναφέρει 2 

χαμένους πόντους Σώματος. Πίνοντάς το 
σε άλλη στιγμή επαναφέρει μόνο 1 χαμένο 
πόντο Σώματος. Το φίλτρο είναι μιας 

χρήσεως. Η κάρτα αυτή δεν επιστρέφεται 
στο πακέτο των Θησαυρών. 
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