
A történet 
A Kő, Papír, Varázsló játékban a játékosok varázslók, akik épp most győztek le egy hatalmas Vörös Sárkányt; 
a sárkány barlangjában gomolygó ősi erő még mindig ide-oda pattogva szikrázik, vad mágikus kisülések 
kíséretében. Most, ahogy a varázslók letekintenek a sárkány által felhalmozott kincsekre, hirtelen irigy 
kapzsiság keríti hatalmába őket. Ujjaik misztikus formákba görbülnek, ajkaik ősrégi, elfeledett varázsigék 
szótagjait formázzák, és a sárkány barlangjában egy szempillantás alatt ismét kirobban a vad, dühödt 
csatározás, ahogy a varázslók minden rendelkezésükre álló trükköt bevetnek, annak érdekében, hogy a 
sárkány kincséből a lehető legtöbbet ragadhassák magukhoz. 
 

(S) Antimagic Field 1/23 
Antimágikus Mező 

 
A varázsló előrelép 2-t; 
célpontjának varázslata Vad Örvénnyé válik. 

(S) Confusion 2/23 
Összezavarás 

 
A varázsló előrelép 2-t; 
célpontjának varázslata az óramutató járása szerinti 
következő játékosra fordul át. 

(S) Counterspell 3/23 
Ellenvarázslat 

 
A varázsló előrelép 2-t; 
célpontjának varázslata nem jön létre. 
 

(S) Misty Step 4/23 
Ködbe Rejtett Lépés 

 
A varázsló a célpontjának mezőjére lép. 

(S) Passwall 5/23 
Falonát 

 
A varázsló előrelép 3-at; 
a célpontja előrelép 2-t. 

(S) Teleportation Circle 6/23 
A Teleportáció Köre 

 
A varázsló annyi mezőt lép előre, amennyi 
a különbség az ő és célpontja aranyainak száma 
között. 

(S) Wall of Force 7/23 
Erőtér Fal 

 
A varázsló előrelép 2-t; 
a célpontjának varázslatának hatása visszafordul 
önmagára. 

 

  

(A) Chain Lightning 8/23 
Láncvillám 

 
A célpont 3 mezőt visszalép; 
a célpont célpontja 2-t visszalép. 
 

(A) Dimension Door 9/23 
Dimenziókapu 

 
A varázsló és célpontja helyet cserél. 

(A) Fear 10/23 
Félelem 

 
A célpont minden nála szegényebb varázslóért 
2-2 mezőt visszalép. 
 

(A) Fireball 11/23 
Tűzgolyó 

 
A célpont 5-t visszalép. 

  



(A) Ice Storm 12/23 
Jégvihar 

 
A célpont 4-et visszalép; 
a célpont két oldalán ülő mindkét játékosok 
visszalép 2-t. 

(A) Meteor Swarm 13/23 
Meteorraj 

 
A célpont 1-et visszalép, valamint további 2-2 
mezőt minden egyes a varázskönyvben lévő olyan 
varázslatért, ami ettől a varázslattól jobbra van. 

(A) Polymorph 14/23 
Sokalakúság 

 
A célpont annyi mezőt lép vissza, amennyi 
különbség van az ő és a varázsló aranya között. 
 

(A) Stinking Cloud 15/23 
Bűzfelhő 

 
A célpont 3-at visszalép; 
a célpont két oldalán ülő mindkét játékosok 
visszalép 1-t. 

(A) Telekinesis 16/23 
Telekinézis 

 
A célpont a kijárathoz annál a mezőnél egyel 
közelebbi mezőre lép, 
mint amin a varázsló áll. 

(A) Vampiric Touch 17/23 
A Vámpír Érintése 

 
A célpont visszalép 2-t; 
a varázsló előrelép 2-t. 
 

  

(G) Burning Hands 18/23 
Lángoló kezek 

 
A célpont visszalép 1-et és elveszít 
1 aranyat. 
 

(G) Charm Person 19/23 
Megbűvölés 

 
A célpont az általa választott, nála szegényebb 
varázslónak 2 aranyat ad. 

(G) Color Spray 20/23 
Festékszóró 

 
A célpont minden nála szegényebb varázsló után  
veszít 1-1 aranyat. 
 

(G) Dominate Person 21/23 
Uralkodás 

 
A célpont 3 mezőt visszalép és 
ad 1 aranyat a varázslónak. 

(G) Feeblemind 22/23 
Gyengeelméjűség 

 
A célpont és a varázsló egy kupacba rakja az 
összes aranyát, majd egyenlően elosztják egymás 
között; a maradék a varázslónak megy. 

(G) Inprisonment 23/23 
Bebörtönzés 

 
A célpont minden nála szegényebb varázslónak ad 
1-1 aranyat. 

(Prom) Levitate 
Levitáció 

 
A célpont előrelép 1-et, majd a varázsló 
minden varázslóért, aki nála közelebb van 
a zsákmányhoz, előrelép 1-et. 

 

 


