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текста е преведен и адаптиран от Христина Асенова Момчил Бенов
Стефан Стаменов Евгения Каленска и други
Магия е всяко магическо действие, съпроводено от Заклинание (думите, които изговаряме).
Магията използва магическата сила в магьосническия свят, за да постигне невъзможни за
нормалните (мъгъли) хора неща, като например да левитира предмети, да призовава огън или да
зашемети човек. Самото изпълняване на магия се нарича „леене“ (casting).
Обикновено магиите се нуждаят от три основни фактора – движение с пръчката, заклинание и
намерение/желание. Ако някой не движи пръчката по правилния начин, не изговори правилно
заклинанието или не задържи концентацията си над желания ефект докато прави магията, тя
най-вероятно ще се провали или дори ще рикошира.
Трябва да отбележим, че има магии, които могат да се правят без изричане на заклинание и без
пръчка – невербални и безпръчкови заклинания, но те са много по-трудни и се изучават чак след
като практикуващите достигнат напреднало ниво (в шести курс в повечето училища).
Магиите често имат някакво физическо изразяване (лъч светлина, звук, пушек), което ги прави
разпознаваеми и дава шанса да бъдат избегнати или блокирани. Някои от тях обаче нямат
физическо изразяване, което ги прави трудни за засичане.
Често, магиите действат в някакъв времеви лимит. Това означава, че ефектите обикновено
продължават определено време, но не и завинаги. Някои магии действат бързо и кратко, други се
износват след време. Контра-заклинанията биха могли да прекратят ефекта на друга магия порано. Някои магии се подновяват редовно, а други, един вид, живеят, докато заклинателят, който
ги е направил, е жив. Древните египетски магьосници обаче, можели да поставят проклятия на
гробниците си, които да покосят онзи, който ги отвори, които са активни и днес, въпреки че
заклинателите са считани за мъртви.
Нови магии могат да бъдат изобретявани от магьосници в днешни дни, но процесът е
изключително труден и опасен и понякога е по-лесно да „излееш“ магия по грешка, отколкото да
го направиш умишлено. Процесът е известен като „Експериментална магия“ и Министерството на
Магията е посветило цял отдел на него.
Съществуват седем основни типа магия, познати като Трансфигурации, Вълшебства,
Омагьосвания, Урочасвания, Проклятия, Контра-Заклинания и Лечебни магии.
Преди да се запознаем по-сериозно с тях в тази книга, държа да отбележа, че допълнителните
разклонения към всеки от тези типове магии понякога принадлежат и едни на други – така
например пълното тяловкочанясване е вид тъмна магия, но също така е и трансфигурационна
магия, а някои вълшебства се припокриват с лечебните магии и трансфигурациите, което от
части размива понятията, но магията е постоянно развиваща се материя и ще се опитам да бъда
максимално близо до истината.

Трансфигурация
Трансфигурацията е клон от магията, фокусиран върху промяната на формата или вида на
предмет чрез промяна на мулекулятната му структура, поради което е определяна като найнаучния вид магия. Самият клон има четири подраздела – Трансформация, Изчезване,
Призоваване и Детрансфигурация. Трансфигурацията е много систематична и точна
дисциплина и изисква много изобретателност. Имайки предвид сложността, ако една
трансфигурация не бъде изпълнена правилно, тя може да доведе до трайни дефекти.

Авис
приложение: движение с пръчката и изговаряне на думата;
ефект: от върха на пръчката се изстрелват между 3 и 6 птички, акомпанирани от звука на
изстрел от пистолет и дим;
трайност: докато не бъде развалено с друга магия;
класификация: трансфигурация (вълшебство);
ниво: второ;
Акуспоор
приложение: плавно начертана полуокръжност, а след нея, без да се отделя пръчката, малък
триъгълник без основа, с връх, насочен към вътрешността на полуокръжността. Символизира
способността на бозайниците да носят малките си и да ги кърмят. Думата се казва винаги по
време на чертаенето на малкия триъгълник във въздуха;
ефект: трансформира един педмет в таралеж;
трайност: докато не бъде премахнато от друга магия;
класификация: трансфигурация;
произход: от латински "аcus" - игла, бодил; "porcus" - прасе;
ниво: трето;
Ангинеус
приложение: движението е плавна, бавно направена хоризонтална вълнообразна линия, която
продължава в навит кравай (змия на кълбо) и изговаряте думата;
ефект: трансформира един педмет в змия;
трайност: докато не бъде премахнато от друга магия;
класификация: трансфигурация;
произход: от латински "аnguis" - змия;
ниво: второ;
Акасис
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: изпълва помещението в приятен и сладък мирис на роза, неутрализирайки всички
неприятни миризми;
трайност: два-три часа докато ароматът се разсее или докато се проветри помещениено;
класификация: трансфигурация (вълшебство);
ниво: универсално;
Албо
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: създава сапунени мехури;
трайност: докато не се спукат;
класификация: трансфигурация (вълшебство);
ниво: универсално;
Аракнида
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: два-три едри паяка изхвърчат от върха на пръчката, закачат се и почват да лазят върху
посоченото място;
трайност: отнема секунда, паяците могат да бъдат отстранени с друга магия или убити като
нормални такива;
класификация: трансфигурация (вълшебство);
ниво: второ;
Артане
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: трансфигурира обувки в такива като на палячо;
трайност: докато не бъде премахнато с друга магия;
класификация: трансфигурация;
ниво: първо;

Бичолис
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: от магическата пръчка изхвърча рояк насекоми, някои от които жилещи, и се насочва
право към жертвата, като го напада и кръжи около него;
трайност: отнема секунда;
класификация: трансфигурация (вълшебство);
ниво: трето;
Бутерус
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: от върха на магическата пръчка излитат пеперуди;
трайност: докато не бъде развалено от друго заклинание;
класификация: трансфигурация (вълшебство);
ниво: второ;
Вармен
приложение: допиране на пръчката до ръба на съд пълен с течност и изговаряне на думата;
ефект: стопля напитка;
трайност: докато течността не изстине;
класификация: трансфигурация;
произход: от немски – „варм“ – топло;
ниво: универсално;
Вердимилиоус
приложение: докосване с върха на пръчката до предмета и изричане на думата;
ефект: магия за нечупливост на крехки предмети – заздравя ги достатъчно, за да издържат лек
удар или дори изпускане;
трайност: перманентно;
класификация: трансфигурация;
ниво: първо;
Витциг
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: променя дрехите на някого в клоунски такива;
трайност: отнема секунда;
класификация: трансфигурация;
произход: от немски - смешно;
ниво: първо;
Глиско
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: удължава косата или ноктите на човек;
трайност: докато магията не бъде премахната от друга;
класификация: трансфигурация;
ниво: шесто;
Дженеро
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: вдъхва живот на предмет; да вдъхнеш живот означава да придадеш човешки черти и
частично съзнание - тоест, много, много, далеч над трансформацията в животно. За целта трябва
неуморима концентрация. Всъщност, трябва да се съсредоточите върху себе си, човешкото в себе
си, върху собствения си разум;
трайност: докато магията не бъде премахната от друга;
класификация: трансфигурация;
ниво: седмо;
Джеминио

приложение: насочвате върха на пръчката си към предмета и правите две съвсем малки
успоредни вертикални линии, свързани с диагонал, който трябва задължително да почва от
долния край на първата линия и да завършва в горния край на втората. Докато правите
диагонала, трябва да кажете думата;
ефект: прави точно копие (едно) на предмет;
трайност: копието съществува като всеки друг предмет - завинаги, освен ако не бъде
унищожено;
класификация: трансфигурация;
ниво: трето;
Длескьо
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: от върха на пръчката се изстрелват много малки стъклени топчета;
трайност: отнема секунда, топчетата изчезват след 5 до 10 минути;
класификация: трансфигурация (вълшебство);
ниво: универсално;
Дуро
приложение: движение с пръчката и изговаряне на думата;
ефект: трансфигурира неодушавени предмети в камък;
трайност: докато не бъде развалено от друга магия;
класификация: трансфигурация;
произход: от латински "duro" - втвърдявам;
ниво: второ;
Ексадверсум
приложение: движението за правене на магията е противоположното на онова движение, което
сте изпълнили, когато сте трансфигурирали предмета в животното. Докато го правите, трябва да
кажете думата на заклинанието за трансформация в животното, след което да изречете и думата
Ексадверсум;
ефект: трансформира животно, получило се след трансфигурация, обратно в оригиналния обект;
трайност: докато не бъде премахнато от друга магия;
класификация: (де)трансфигурация;
ниво: трето;
Заг-Зиг
приложение: пръчката се насочва нагоре и се изговаря думите;
ефект: изстрелва облак от разноцветни конфети;
трайност: отнема секунда, конфетите изчезват след около 12 часа;
класификация: трансфигурация (вълшебство);
ниво: универсално;
Инкарцерус
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: от върха на пръчката изхвърчат въжета, които овръзват жертвата много здраво, ако
заклинанието е насочено към шията на човек, могат дори да го задушат;
трайност: докато не бъде премахнато с друга магия или въжетата не бъдат развързани на ръка,
което е много трудоемко и ще отнеме много време;
класификация: трансфигурация (вълшебство);
произход: от латински - "incarcerus" - да затворя;
ниво: четвърто;
Инфус
приложение: просто посочване с магическата пръчка и изговаряне на думата;
ефект: създава няколко стрели, които се насочват към посоченото място;
трайност: отнема секунда;
класификация: трансфигурация;
ниво: четвърто;

Кимекс
приложение: движението не е отпуснато, а рязко и стегнато, като се рисува ромб във въздуха с
върха на пръчката, насочен към предмета на трансформацията. Ромбът, естествено, не трябва да
е голям, а съвсем малък, и, докато го рисувате, трябва да изречете заклинанието ясно;
ефект: трансформира един педмет в насекомо;
трайност: докато не бъде премахнато от друга магия;
класификация: трансфигурация;
произход: "cimex" - насекомо, буболечка;
ниво: второ;
Клеар Папи
приложение: махване с пръчката и изговаряне на думите;
ефект: подновява/поправя старо, протрито от времето, размазано или зацапано мастило;
трайност: перманентно;
класификация: трансфигурация;
ниво: универсално;
Коммуто Форма
приложение: трябва да е ясно как изглежда предмета, който искате да получите, а не само как
се казва. Заклинанието се изрича, като в същото време магьосникът прави рязка хоризонтална
черта, която, естествено, трябва реално да се намира някъде над трансформирания предмет;
ефект: трансформира един педмет в сходен друг;
трайност: перманентно;
класификация: трансфигурация;
произход: от латински "commuto" - сменям, променям, разменям; "forma" - тип;
ниво: първо;
Кребера
приложение: няколко успоредни тънки вертикални линийки, съвсем малки. Колкото повече,
толкова по-добре, и изговаряне на думата;
ефект: сгъстява косата;
трайност: докато магията не бъде премахната от друга;
класификация: трансфигурация;
ниво: шесто;
Крокодес
приложение: с по-остри и по-отсечени движения правите една хоризонтална вълнообразна линия
и под нея една права хоризонтална. Пръчката трябва да е насочена, разбира се, към предмета,
който омагьосвате, и линийките да са късички, докато изричате думата;
ефект: трансформира един педмет в крокодил/аригатор;
трайност: докато не бъде премахнато от друга магия;
класификация: трансфигурация;
произход: от латински "crocodilus" - крокодил, алигатор;
ниво: трето;
Кроук
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: от пръчката изкачат хиляди силно крякащи малки зелени жаби;
трайност: докато не бъде премахнато от друга магия;
класификация: трансфигурация (вълшебство);
ниво: второ;
Куникуло
приложение: плавно начертана полуокръжност, а след нея, без да се отделя пръчката, малък
триъгълник без основа, с връх, насочен към вътрешността на полуокръжността. Символизира
способността на бозайниците да носят малките си и да ги кърмят. Думата се казва винаги по
време на чертаенето на малкия триъгълник във въздуха;
ефект: трансформира един педмет в заек;
трайност: докато не бъде премахнато от друга магия;

класификация: трансфигурация;
произход: от латински "cuniculus" - заек;
ниво: трето;
Лакерта
приложение: докато казвате заклинанието, правите малка вълнообразна хоризонтална линия,
след което малка вертикална права. Движението е плавно;
ефект: трансформира един педмет в гущер;
трайност: докато не бъде премахнато от друга магия;
класификация: трансфигурация;
произход: от латински "lacerta" - гущер;
ниво: второ;
Легуминози
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: шушулки боб и грах се разпръскват по пода, пукат се и бобчета и грахчета се пръскат
навсякъде. Когато шушулка се пукне обаче се мултиплицира и се появяват още две;
трайност: докато не бъде премахната от друга магия или докато помещението не се натъпче с
грахчета и бобчета;
класификация: трансфигурация (вълшебство);
ниво: първо;
Лисис
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: обстрелва посоченото място или жертва с хартиени топчета;
трайност: секунда, топчетата изчезват след десетина минути;
класификация: трансфигурация (вълшебство);
ниво: универсално;
Маненгар
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: избелва тъкани, подобно на белина;
трайност: перманентно;
класификация: трансфигурация;
ниво: универсално;
Монтагра
приложение: описва се дъга между два предмета или две парченца от нещо и се изговаря
думата;
ефект: залепва неодушевени предмети един за друг, проявява се като розов лъч, увиващ се
около предметите, които магъосникът залепя. (важи и за парченца от нещо счупено или за два
предмета, които не са били част от едно цяло).
трайност: докато не бъде премахнато от друга магия;
класификация: трансфигурация;
контра-заклинание: Амонтагра;
ниво: първо;
Мусмура
приложение: плавно начертана полуокръжност, а след нея, без да се отделя пръчката, малък
триъгълник без основа, с връх, насочен към вътрешността на полуокръжността. Символизира
способността на бозайниците да носят малките си и да ги кърмят. Думата се казва винаги по
време на чертаенето на малкия триъгълник във въздуха;
ефект: трансформира един педмет в мишка;
трайност: докато не бъде премахнато от друга магия;
класификация: трансфигурация;
произход: от латински "mus muris" - мишка, плъх;
ниво: трето;
Муто

приложение: правите две плавни хоризонтални вълнообразни линийки, като насочите пръчката,
и изричате думата Муто в съчетание с думата, която отговаря на даденото животно, например
Муто Мусмура;
ефект: трансформиране на част от тялото на човека в животинска;
трайност: докато магията не бъде премахната от друга;
класификация: трансфигурация;
ниво: шесто;
Облитеско
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: прави посочения предмет или същество невидимо;
трайност: отнема секунда;
класификация: трансфигурация;
детрансфигурация: Евиденс (насочвате пръчката към мястото, на което предполагате, че има
нещо невидимо и изговаряте думата; ако има невидим предмет или животно това заклинание не
разрушава невидимостта им, а ви позволява да ги видите бегло, ако на посочето място има
човек, ще получите усещането за присъствието му, но няма да го видите; работи дори за покрити
с мантия невидимка предмети/хора);
ниво: седмо;
Орхидеус
приложение: движение по посока на часовниката стрелка и изговаряне на думата;
ефект: оформя букет цветя според желанието и способността на магьосника;
трайност: докато увехне букета (цветята издържат колкото и нормални такива);
класификация: трансфигурация;
произход: от латински "orchideae" – орхидея;
ниво: универсално;
Пермуто
приложение: трябва да се направи сравнително плавна вертикална линия, започваща малко над
самия предмет, и да се изговори думата;
ефект: трансформира един предмет в предмет от друг тип;
трайност: перманентно;
класификация: трансфигурация;
произход: от латински "permuto" - променям, изменям напълно;
ниво: първо;
Пиертотум Локомотор
приложение: просто посочване и изговаряне на думите;
ефект: вдъхва живот на предмети и ги подчинява едновремемно с това;
трайност: докато магията не бъде премахната от друга;
произход: от латински "pie" - дълг, "totum" - всчико/всички, "loco" - място, "moto" - движение;
най-добре се превежда като "Всички изпълнете дълга си" или "Аз движа всичките си войници";
класификация: трансфигурация;
ниво: девето;
Пискис
приложение: движението е рязко, с насочена към предмета пръчка, като се очертава малка,
тясна и издължена елипса, докато се казва думата;
ефект: трансформира един педмет в риба;
трайност: докато не бъде премахнато от друга магия;
класификация: трансфигурация;
произход: "piscis" - риба;
ниво: второ;
Писум Сативум
приложение: просто посочване и изговаряне на думите;

ефект:: към мястото или жертвата изхвърча кълбо с размера на човешки юмрук с кехлибарено
жълт цвят, при допир с мястото или жертвата кълбото се пука и изпълва въздуха с острия мирис
на чесън;
трайност: докато мястото се проветри;
класификация: трансфигурация (вълшебство);
ниво: унивесално;
Пластомагифон
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: предмета или мястото, към което е насочена пръчката, се увива с магипласт;
трайност: докато магипластът не бъде премахнат ръчно или с друга магия;
класификация: трансфигурация (вълшебство);
ниво: унирсално;
Рана
приложение: докато изричате заклинанието, пръчката трябва да е насочена към предмета, и
трябва да направите първо една рязка, трепваща права вертикална линия нагоре, а след това полукръг, като слизате надолу;
ефект: трансформира един педмет в жаба;
трайност: докато не бъде премахнато от друга магия;
класификация: трансфигурация;
произход: от латински "rana" - жаба, земноводно;
ниво: второ;
Семино
приложение: движенията с пръчката са два съчетани вида. Първото е плавна и бавно направена
хоризонтална права линия във въздуха, която, естествено, трябва да бъде изпълнена с връх,
насочен към предмета. Второто движение трябва да бъде направено бързо след първото, но все
пак все така плавно. То е вертикална линия, която трябва да си представите и да направите
някъде от средата на хоризонталната. По време на вертикалното движение трябва спокойно да
кажете думата;
ефект: трансформира предмет в растение;
трайност: докато не бъде премахнато от друга магия;
класификация: трансфигурация;
произход: от латински "semino" - засаждам, посаждам, произвеждам;
ниво: първо;
Серпенсортия
приложение: вдигане на пръчката на горе и изговаряне на думата;
ефект: призовава змия, която се подчинява на заклинателя и напада онзи, към когото е
насочена; змията не е така перфектна, както истинските змии, по-лесно се убива и е далеч помалко издръжлива; не е ясно дали може да оцелее сама;
трайност: отнема секунда;
класификация: трансфигурация (вълшебство);
произход: от латински "serpent" - змия и "ortus"- минало продължително време на латинското
"oriri" - да бъде създадено;
ниво: второ;
Субсервио
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: подчинява предмети, на които вече е вдъхнат живот чрез Дженеро; Подчиняването не
изисква толкова силна концентрация, колкото желание;
трайност: докато магията не бъде премахната от друга;
класификация: трансфигурация;
произход: от латински, "sub" - отдолу, под, "servire" - слугувам, услужвам.
ниво: седмо;
Тинеа

приложение: заклинанието се изрича заедно с къса вълнообразна линия, като върха на пръчката
трябва най-малкото да е на едно ниво с предмета. Движението трябва да е сравнително плавно, с
леко отпусната китка, а думата, която изричате, е Тинеа.
ефект: трансформира предмети в червей;
трайност: докато не бъде премахнато от друга магия;
класификация: трансфигурация;
произход: от лат. "tinea" - червей, ларва.
ниво: второ;
Фела
приложение: плавно начертана полуокръжност, а след нея, без да се отделя пръчката, малък
триъгълник без основа, с връх, насочен към вътрешността на полуокръжността. Символизира
способността на бозайниците да носят малките си и да ги кърмят. Думата се казва винаги по
време на чертаенето на малкия триъгълник във въздуха;
ефект: трансформира един педмет в обикновена домашна котка;
трайност: докато не бъде премахнато от друга магия;
класификация: трансфигурация;
произход: от латински "feles" - котка, крадец;
ниво: трето;
Фикедула
приложение: движението, което трябва да направите, докато казвате заклинанието, са две малки
свързани полуокръжности. Точно както сте рисували птиците, когато сте били на четири-пет
години. Плавно и бавно се движи пръчката, докато изговаряте думата;докато казвате
заклинанието, правите малка вълнообразна хоризонтална линия, след което малка вертикална
права;
ефект: трансформира един педмет в птица;
трайност: докато не бъде премахнато от друга магия;
класификация: трансфигурация;
произход: от латински "ficedulus" - птица.
ниво: второ;
Фукато
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: променя на цвета на косата;
трайност: докато магията не бъде премахната от друга;
класификация: трансфигурация;
ниво: шесто;
Фуко
приложение: трябва ясно да си представи предмета, оцветен в съответната краска, след което
трябва да насочи пръчката си право към него и да каже рязко думата;
ефект: служи за промяна на цвета на предмети;
трайност: докато не бъде премахнато от друга магия;
класификация: трансфигурация;
произход: от латински "fuco" - оцветявам;
ниво: първо;
Хорис
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: създава разноцветни балони;
трайност: докато не бъдат спукани;
класификация: трансфигурация;
ниво: универсално;
Церасус Авиум
приложение: просто посочване и изговаряне на думите;
ефект: изстрелва стотина череши към посоченото място;
трайност: докато не бъде развалено с друга магия;

класификация: трансфигурация;
ниво: универсално;

Вълшебство
Всяко заклинание, което придава дадени свойства на предмет. Т.е. вълшебството не се фокусира
върху това какво е предмета, а върху това какво той прави.
Аблеммо
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: размразява вече замръзнали течности или ги изпарява, ако са в течно състояние;
трайност: десетина секунди;
класификация: вълшебство;
ниво: пето;
Авенсиджиум
приложение: почукване с пръчката върху предмета и изговаряне на заклинанието;
ефект: предметът започва да се рее и да се движи самостоятелно в пространството, опитвайки се
да се върне при собственика си;
трайност: докато не бъде прекратено от магьосника или предмета не достигне до собственика си;
класификация: вълшебство;
ниво: девето;
Агуаменти
приложение: движение с пръчката и изговаряне на думата;
ефект: предизвикване на водна струя от върха на магическата пръчка; в зависимост от
концентрацията и намеренията на заклинателя, водата може да е от тънка струйка до цяла
вълна;
трайност: докато не бъде прекратено от магьосника или от друга магия;
класификация: вълшебство (трансфигурация);
произход:от испански и португалски „agua” - вода и “mente” - ум; възможно е да има латински
корени; все още се спекулира по отношение на произхода и като теория е предложена
възможността да е хибридна дума от aqua и augment, което в буквален превод означава „да
увеличиш вода”;
ниво: първо;
Аевум Линеаментум
приложение: много внимателно очертаване с върха на пръчката и изговаряне на думата;
ефект: наричано още "линия на възрастта", това заклинание спира хора под или на определена
възраст да преминат през мястото, където е положена линията; ако някой, който не би трябвало
да премине линията се опита, може да я прекрачи, но ще бъде изхвърлен извън очертанията
секунда-две след това; не може да бъде измамено с магии или отвари за подмладяване или
остаряване; след като линията бъде положена, тя не оставя никаква следа, която да намекне на
някого, че е там, освен ако заклинателят не постави допълнилно заклинание, което да показва
докъде се разпростира линията на възрастта;
трайност: докато не бъде премахнато с друга магия;
класификация: вълшебство;
ниво: девето;
Акцио
приложение: движение с пръчката и изговаряне на думата;
ефект: призоваващото заклинание има за цел да кара предметите, към които е насочено, да
полетят към ръцете на магьосника, прилагащ заклинанието.
трайност: отнема време, зависещо от разстоянието, на което се намира обектът;
класификация: вълшебство;
ниво: второ;
Аларте Асендере

приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: вдига предмета, към който е насочена, като го кара да излети рязко нагоре като
изстрелян куршум, но не го задържа във въздуха - след като се издигне до дадена височина,
пада обратно на земята;
трайност: моментално;
класификация: вълшебство;
ниво: четвърто;
Алвекто
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: прави нещо или някого безтегловен и да левитира на метър над земята или над
повърхността, на която се е намирал/о;
трайност: докато не бъде прекратено от друга магия;
класификация: вълшебство;
контра-заклинание:: Гравитус;
ниво: седмо;
Алохомора
приложение: движение с пръчката и изговаряне на думата;
ефект: отключва и отваря врати и прозорци, които не са заключени магически и дори тези
заключени със заклинанието Колопортус (описано е по-подробно надолу в списъка);
трайност: отнема секунда;
класификация: вълшебство;
произход:от западен африкански Сидики диалект и буквално се превежда „благоприятен на
крадците”;
контра-заклинание:: Менгутена (по-сложно заклинание, описано е по-подробно надолу в
списъка);
ниво: първо;
Анадрес
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: прави цепнатина в земята, колкото да спъне някого или да накара нещо да потъне вътре.
Със засилване на знанията на магьосника пукнатината може да става все по-голяма и дори
управлявана.
трайност: докато не бъде развалено от друга магия;
класификация: вълшебство;
контра-заклинание:: Банадрес;
съвет: ако нещо е потънало в цепнатината, първо го извадете, преди да направите контразаклинанието, защото то ще остане под земята;
ниво: второ;
Апаре Вестиджиум
Приложение: долния край на магическата пръчка се долепя до устните на магьосника, двете
ръце я държат като музикален инструмент, върха сочи напред. Магьосника “издухва”
заклинанието, изговаряйки го ясно;
ефект: проявява се като вихър от златни частици или прах, които приемат формата, на скорошно
случили ли се събития или улавят остатъци от скорошна магия;
трайност: няколко секунди;
ниво: девето;
Апарециум
приложение:движение с пръчката и изговаряне на думата;
ефект: „разкриващото заклинание” разкрива невидимо мастило или други скрити неща. Въпреки
това, то не действа на много предмети със специален магически потенциал като мантия
невидимка;
трайност: перманентно;
произход:си от латински "appareo" - да стане видимо, да се покаже;
ниво: второ;

Аресто Моментом
приложение: замахване с пръчката и изговаряне на думата;
ефект: забавя движението на обект;
трайност: задейства се моментално; действа, докато магьосникът поддържа концентрацията си;
класификация: вълшебство;
произход: от англо-френското "arester" - да спра, и латински "momentum" - силата на движение
- буквално преведено - да спра/забавя силата на движение;
ниво: осмо;
Ассендио
приложение: вдигане на пръчката право на горе и изговаряне на думата;
ефект: издига заклинателя високо във въздуха, но както можете да се досетите, не го задържа
там;
трайност: отнема секунда;
класификация:[/i] вълшебство;
произход: от латински - катеря/изкачвам се;
ниво: четвърто;
Ахелу
приложение: почукване с върха на пръчката върху перо за писане и изговаряне на думата;
ефект: антиизмамно заклинание - използва се върху пера, за да не преписват учениците;
трайност: докато омагьосването не бъде развалено с друга магия;
класификация: вълшебства;
ниво: пето;
Бидерия
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: появяват се плаващи пясъци, но не много дълбоки - към метър;
трайност: докато не бъде премахнато от друга магия;
класификация: вълшебство (трансфигурация)
контра-заклинание: Стоунус;
съвет: ако нещо е потънало в пясъците, първо го извадете, преди да направите контразаклинанието, защото то ще остане под земята;
ниво: второ;
Бомбарда
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: заклинанието предизвиква дребни експлозии и най-често се употребява за изтръгване на
решетки от прозорци и отваряне на запечатани врати;
трайност: задейства се моментално;
класификация: вълшебство;
произход: от португалски език и буквално се превежда - бомбардирам, взривявам, от латински топ, гюле, бомба;
ниво: трето;
Боф Икс Дезинг
приложение: почукване два пъти върху даден предмет и изговаряне на думата;
ефект: подсилва/освежава цветовете на дреха/картина/илюстрация/корица на книга и т.н.;
трайност: перманентно;
класификация: вълшебство;
ниво: универсално;
Вентус
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: създава силен вятър, насочван от пръчката;
трайност: докато се поддържа концентрацията;
класификация: вълшебство;
произход:от латински "ventus" - вятър;
ниво: второ;

Водаер
приложение: почукване с върха на пръчката и изговаряне на думата;
ефект: кара електрическите уреди, независимо какви са те, да работят;
трайност: задейства се моментално, но може да бъде прекратено с друга магия;
класификация: вълшебство;
ниво: пето;
Глациус
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: замразяващото заклинание призовава от върха на магическата пръчка лед. Може да
образува ледени форми и да вледени на достатъчна дълбочина големи водни площи, така че
човек спокойно да се разхожда отгоре, без да се пропука леда под него. Има един основен,
неприятен, страничен ефект – когато вълшебникът го призовава, дъхът на всички в близост се
превръща в мъглица, поради рязкото падане на температурата на околната среда;
трайност: докато не бъде развалено от друга магия;
класификация: вълшебство;
произход:от латински - лед;
ниво: второ;
Грандеу
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: насочена към стъклени предмети или прозорци, ги пръска на много дребни парченца, но
няма почти никакъв ефект върху друга материя;
трайност: отнема секунда; предметът или прозорецът може да бъде възстановен с друга магия;
класификация: вълшебство;
ниво: първо;
Девидиум
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: прави сянката на посочения обект/човек невидима;
трайност: задейства се моментално, може да бъде прекратено с друга магия;
класификация: вълшебство;
ниво: шесто;
Депримо
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: буквално смачква обекта, към когото е насочено; силата на заклинанието винаги действа
надолу, сякаш нещо е изпуснато върху обекта; ако е насочено към стена или таван, ще пробие
дупка в него, но най-силен ефект би имало върху неща, които са под магьосника - би могло да
разбие пода на цяла стая за секунди; насочено срещу живо същество, ще нанесе много
поражение - може дори да доведе до смърт;
трайност: действа моментално;
класификация: вълшебство;
произход: от латински - да затисна/натисна надолу;
ниво: седмо;
Депулсо
приложение: лек замах с пръчката, посочване и изговаряне на думата;
ефект: отблъскващото заклинание има за цел да отпрати надалеч всичко, към което магическата
пръчка бива насочена;
трайност: моментално;
класификация: вълшебство;
произход:от латински „depulsio”- да изпратиш надалеч, да отблъснеш насила;
ниво: второ;
Деторнар Вокис
приложение: докосване с върха на пръчката до гърлото и изговаряне на думите;

ефект: премества гласа на мага така, че да се чува от друго място; заклинателят сам избира
откъде да се чува гласа му, но ако не го направи, тогава той се чува винаги откъм гърба на
противника;
трайност: докато заклинателя поддържа концентрацията си;
класификация: вълшебство;
ниво: пето;
Дефодио
приложение: движение с пръчката и изговаряне на думата;
ефект: дълбае в земя или камък. По-внимателната му употреба може да позволи извличането на
необходима порция от желания материал, без да се налага да се дълбае извън това количество;
трайност: отнема до десетина секунди;
класификация: вълшебство;
произход:от латински - да изкопая;
ниво: трето;
Диминуендо
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: подобен на Редукцио. Разликата между двете обаче е, че докато Редукцио е контразаклинание и се използва за вече уголемени предмети, Диминуендо може да смали нормалния
размер на предметите или дори на някои живи същества, ако магьосникът е достатъчно умел.
трайност: отнема около пет секунди и ефекта е перманентен или докато не бъде прекратен от
друга магия;
класификация: вълшебство;
ниво: второ;
Дистанцер
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: кара даден музикален инструмент да изсвири сам дадена мелодия;
трайност: десетина минути;
класификация: вълшебство;
ниво: универсално;
Диффиндо
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: магия за късане на тъкани - раници, пердета, дрехи и всякакви неща от плат; проявява се
като слаб белезникав лъч;
трайност: докато не го зашиете;
класификация: вълшебство;
контра-заклинание: Поприна (заклинанието е описано по-долу в списъка, защото се използва
при вече скъсана материя - не може да спре магията Диффиндо, в самия момент, в който се
прави);
ниво: първо;
Еванеско
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: магия за изчезване на обекти (без значение нормални или създадени с магия); сложна за
изпълняване, защото те не просто стават невидими, а изчезват напълно; може да бъде прилагано
дори на животни, но това прави заклинанието много по-сложно;
трайност: мигновено, а изчезналият обект не може да бъде възстановен;
класификация: вълшебство;
произход:от латински - изчезвам;
ниво: пето;
Експекто патронум
приложение: движение с пръчката, изговаряне на думата и концентриране върху позитивен
спомен, щастлив момент, най-приятното чувство, което магът е изпитвал, за да може да зареди
заклинанието, което като цяло е носител на позитивна енергия;

ефект: може би най-известното и мощно защитно заклинание, познато на магьосническия свят.
Безобразно сложно е за изпълнение и се изразява в призоваването на полувидима позитивна
енергия, известна като „Патронус”. Единственото защитно заклинание е срещу диментори и
смъртници. Според твърденията, само тези, които са с чисти сърца, могат да призовават
Патронус. Има случаи, в които тъмни магьосници са опитвали да направят заклинанието, но са
били „изяждани живи” от купчината ларви, излизащи от пръчката им, вместо патронус. Направен
патронус може да приеме две форми – нематериална и материална. Първата се изразява в тънка
струйка мъглица, която може да задържи диментор настрани, но не и да го пропъди.
Материалната форма е тази, която е по-сложна за създаване и която може да прокуди тъмни
създания. Обикновено заема формата на животно, което описва характера на човека. Това
животно е различно за всеки и може да се променя, ако в живота му настъпи повратна точка и
момент на силна характерна промяна. Патронусите по принцип заемат формата на обикновено
животно, но са известни случаи на магически, като феникси;
трайност: докато магьосникът поддържа концентрацията си;
класификация: вълшебство;
ниво: шесто;
Експелиармус
приложение: движение с пръчката и изговаряне на думата;
ефект: обезоръжаващото заклинание се използва в случаи, когато заклинателят иска жертвата
да изпусне това, което държи (предметът изхвърча от ръката). Най-известната употреба е в
заклинания, когато някой иска противникът да изпусне магическата си пръчка.
трайност: отнема секунда;
класификация: вълшебство;
произход:от английски “expel” - изключвам, отнемам и латински “arma” - оръжие.
ниво: първо;
Енгорджио
приложение: движение с пръчката и изговаряне на думата;
ефект: магия за уголемяване; проявява се като леденосин лъч, а обектът, на който е приложена
магията, се уголемява до размерите, желани от магьосника, ако обаче обектът бъде уголемен
извън определени пропорции, може дори да се взриви; заклинанието може да бъде употребявано
върху животни, но не се препоръчва, ако не владеете контра-заклинанието;
трайност: отнема до пет секунди; докато не бъде прекратен от друга магия;
класификация: вълшебство;
контра-заклинание: Редукцио (описано е по-надолу в списъка);
ниво: първо;
Енгорджио Спакием
приложение: почукване по предмета и изговаряне на думата;
ефект: магия за неуловимо уголемяване - прави вътрешно разширяване на даден обект, без това
да му личи отвън или да го направи по-тежък, независимо от тежестта на всичко вътре;
трайност: перманентно;
класификация: вълшебство;
ниво: девето;
Еректо
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: използва се главно за сглобяване на палатки и други, но само ако имате необходимите
компоненти от конструкцията;
трайност: докато магьосникът поддържа концентрацията си;
класификация: вълшебство;
произход: от латински - вдигам/изправям;
ниво: четвърто;
Жезуин
приложение: очертава се кръг във въздуха и се изговаря думата;
ефект: кръгът започва да играе ролята на лупа и може да бъде насочван с върха на пръчката;
трайност: докато заклинателят не загуби концентрация или не пожелае да прекрати магията;

класификация: вълшебство;
ниво: универсално;
Игнациус
приложение: леко махване с пръчката и изговаряне на думата;
ефект: създава яркосини пламъчета с формата на камбанки, които са водоустойчиви и излъчват
слаба топлина. Могат да бъдат докосвани, без да изгарят, но могат да прогорят по-фини материи
като дрехи или растения. Могат да бъдат затворени и пренасяни в бурканче, например, без да
навредят на предмета и могат да бъдат насочвани с пръчката;
трайност: докато не бъдат премахнати;
класификация: вълшебство (трансфигурация);
ниво: второ;
Иледжибилус
приложение: докосване с върха на пръчката до надпис и изговаряне на думата;
ефект: надписът става нечетлив - зацапан, размазан;
трайност: докато не бъде развалено от друго заклинание;
класификация: вълшебство;
произход: от английски - нечетлив;
ниво: първо;
Иммобилус
приложение: движение с пръчката и изговаряне на думата;
ефект: обездвижва живи същества - приложимо е върху животни и върху растения;
трайност: докато не бъде прекратено от друга магия;
класификация: вълшебство;
произход:от латински "immobilis" - обездвижен, без движение;
ниво: първо;
Импервиус
приложение: почукване на предмета с върха на магическата пръчка и изговаряне на думата;
ефект: омагьосаният предмет придобива свойството да отблъсква вода. Също така отблъсква и
мъгла, което до някаква степен означава, че може да действа срещу вода под всякаква форма
(включително лед). Последното твърдение подлежи на дискусии, тъй като се знае, че
заклинанието няма ефект срещу твърди форми.
трайност: докато не бъде премахнато с друга магия;
класификация: вълшебство;
произход:от английски “impervious” - да не пропуска, непробиваем;
ниво: второ;
Импликус
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: оформя течности в определена фигура;
трайност: може да отнеме доста време, ако заклинателят прави сложна скулптура, например, но
до десетина секунди, ако иска да оформи точен куб и т.н.;
класификация: вълшебство;
ниво: трето;
Инкер
приложение: просто посочване и изричане на думата;
ефект: изстрелва струйка мастило;
трайност: докато не бъде почистено с друга магия;
класификация: вълшебство/трансфигурация;
ниво: универсално;
Инсендио
приложение: движение с пръчката и изговаряне на думата;

ефект: изразя се в изстрелването на огнена струя. Пламъците, създадени от него, са съвсем
истински и могат да подпалят предмета, към който е насочена пръчката, стига да е от запалима
материя;
трайност: докато не бъде прекратено от друга магия, макар че, ако огънят се е разразил много,
ще отнеме повече време и концентрация;
класификация: вълшебство (трансфигурация);
произход:„incendio” - да запаля, с огън, посредством огън, огнен;
ниво: първо;
Интрудор Лепорем
приложение: вдигане на пръчката над местност или жилище и изричане на думата;
ефект: долавя всеки, който навлезе в пространството, изпращайки аларма, която само
заклинателят чува;
трайност: докато не бъде премахнато от друго заклинание;
класификация: вълшебство;
ниво: осмо;
Иридиз
приложение: допиране с върха на пръчката и изговаряне на думата;
ефект: прави предмета огнеопорен, но не важи за жива материя и не издържа на пламъци,
създадени от магия;
трайност: перманентно;
класификация: вълшебство;
ниво: трето;
Кавей Инимикум
приложение: вдигане на пръчката над местност или жилище и изричане на думата;
ефект: заздравява вече положени щитове и защити върху местност или жилище;
трайност: докато не бъде премахнато от друго заклинание;
класификация: вълшебство;
ниво: осмо;
Камеретене
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: обектът/човекът бива обхванат от фалшиви, но реалистично изглеждащи пламъци, които
нямат топлина и не парят, а само леко гъделичкат;
трайност: докато не бъде прекратено от друга магия;
класификация: вълшебство;
ниво: първо;
Карпе Ретрактум
приложение: камшично движение с китката и изговаряне на думата;
ефект: използва се за „хващане и издърпване” на предмети (одушевени или неодушевени).
Проявява се като оранжево-златист лъч, когато е прилагано на жива материя, и лилав лъч,
когато е прилагано на нежива материя. По-опитни магьосници могат да издърпват себе си към
тези предмети.
трайност: почти мигновено;
класификация: вълшебство;
произход:от латинските думи “carpe” - хващам, и “retractum” – отдалеч, от разстояние;
ниво: второ;
Кийпахелп
приложение: почукване по куофъла и изричане на думата;
ефект: кара куофълът да лети винаги към обръчите;
трайност: докато не бъде прекратена от друга магия;
класификация: вълшебство;
ниво: второ;
Колопортус

приложение: движение с пръчката и изговаряне на думата;
ефект: заключващо заклинание; има за цел да заключи или запечата врати, така че да не могат
да бъдат отворени ръчно. Това означава, че употребата на ключ за отключването на вратата,
подложена под заклинанието, се обезсмисля напълно и Колопортус става основна защита от
мъгъли; Ясно е обаче, че отключващото заклинание Алохомора (описано е по-подробно нагоре
в списъка) действа с пълна сила и Колопортус по никакъв начин не може да го спре, за разлика
от Менгутена (описано е по-подробно надолу в списъка);
трайност: отнема секунда;
класификация: вълшебство;
произход:от представката „collo-“ , произлизаща от латинската „colligo” - да свържеш заедно, да
запечаташ, или гръцкото “collo” - да залепиш, и латинската дума “portus” - „врата”;
контра-заклинание: Алохомора;
ниво: първо;
Комуни Фелио
приложение: вдигане на пръчката над местност или жилище и изричане на думите;
ефект: алармиращо заклинание. Всеки, който влезе в рамките на местността, над която е
положено заклинанието, предизвиква звук, подобен на високо котешко мяукане или това, което
можете да чуете от кукумявка, издаващо местоположението му моментално;
трайност: докато не бъде премахнато от друго заклинание;
класификация: вълшебство;
ниво: осмо;
Контаджио Апарейт
приложение: вдигане на пръчката над местност или жилище и изричане на думите;
ефект: никой не може да се магипортира във или извън мястото, на което е положена магията;
трайност: докато не бъде премахнато от друго заклинание;
класификация: вълшебство;
ниво: девето;
Конфундо
приложение: движение с пръчката и изговаряне на думата;
ефект: кара жертвата да се обърка в намеренията си. Може да се използва за омагьосване на
предмети. Интензитетът му може да варира от това да измами човек, така че да си мисли за
специфично нещо, до това да ги заблуди до степен, в която се превръщат в заплаха сами за себе
си. Действието му се отправя към единична цел. За приложението му върху повече от един обект
прилагащият трябва да го направи поотделно за всеки от тях;
класификация: вълшебатво;
произход: от латински - да объркам, да заблудя;
ниво: четвръто;
Кортактоса
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: изкоренява всякакъв вид растения. Проявява се като силно наситен жълт лъч, който
свети, докато растението не бъде изкоренено, но не го кара да изчезне;
трайност: отнема различно време в зависимост от уменията на магьосника и големината на
растението;
класификация: вълшебство;
ниво: първо;
Кулсита Еспелер
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: омекотява посочения обект/място; използва се главно при направата на метли, за да ги
направи по-удобни за ездачите; ако заклинателят пада отнякъде или лети към стена, може да
използва магията, за да омекоти удара си, което би могло да му спаси живота;
трайност: докато не бъде прекратена от друго заклинание;
класификация: вълшебство;
произход: от латински - "culcita" - матрак;
ниво: седмо;

Лакарнум Инифламаре
приложение: просто посочване и изговаряне на думите;
ефект: лумва малко пламъче на посоченото място;
трайност: докато не бъде премахната от друга магия, иначе пламъчето може да се разрасне дори
в пожар;
класификация: вълшебство (трансфигурация);
ниво: първо;
Литеро
приложение: просто изговаряне на думата;
ефект: пръчката, след като бъде пусната, започва да пише всяка продиктувана от магьосника
дума с мастило върху избраната от магьосника повърхност, прилагайки неговия почерк;
трайност: докато магьосникът улови пръчката си;
класификация: вълшебство;
ниво: универсално;
Лумос
приложение: движение с пръчката и изговаряне на думата;
ефект: заклинанието запалва със светлинка върха на магическата пръчка, която свети с
различна сила, според това колко заредено е то. Например, при нормален заряд светлината е
лимоненожълта, а ако се зареди по-интензивно свети в кървавочервено;
трайност: докато не бъде развалено от друга магия;
класификация: вълшебство
контра-заклинание: Нокс (движение с пръчката и изговаряне на думата);
произход: от латински думите “lumen” и “nox” означават „светлина” и „нощ”;
съвет: освен да освети наоколо, Лумос може да се използва като защита срещу някои
спектрални същества като зли духове и гайтраши;
ниво: първо;
Лумос Максима
приложение: замахване с пръчката, издърпване назад, още едно замахване и изговаряне на
думата;
ефект: създава силна, почти ослепяваща светлина от върха на пръчката, която може да бъде
запратена надалеч от самата магическа пръчка, за да освети цяла местност;
трайност: задейства се моментално и може да издържи до пет минути;
класификация: вълшебство;
ниво: второ;
Лумос Солем
приложение: просто посочване и изговаряне на думите;
ефект: изстрелва ярък лъч светлина по посочената траектория; освен заслепяващ, лъчът е и
топъл, но не и парещ;
трайност: задейства се моментално, издържа до десетина секунди;
класификация: вълшебство;
ниво: второ;
Маврикос
приложение: докосване с върха на пръчката на желаното място и изговаряне на думата;
ефект: окастря растение;
трайност: перманентно;
класификация: вълшебство;
ниво: първо;
Манус
приложение: здраво стисване на магическата пръчка и просто изговаряне на думата;

ефект: магия за "здрава хватка"; омагьосаната ръка става като магнит за магическата пръчка и
въпросната пръчка може да се отдалечи най-много на десет сантиметра от ръката, след което се
връща обратно; полезна, ако магьосникът се предпазва от коварни магии с цел отнемане на
магическата пръчка и обезоръжаване или от шанса някой да му я издърпа насила;
трайност: докато не бъде прекратена от заклинателя; може да издържи на влиянието на
Експелиармус само веднъж и след това трябва да се поднови;
класификация: вълшебство;
ниво: второ;
Маскуте Фираменто
приложение: махване с пръчката и изговаряне на думата;
ефект: имитира звука от малка гръмотевица;
трайност: секунда/две;
класификация: вълшебство;
ниво: първо;
Менгутена
приложение: докосване на ключалката с върха на пръчката и изговаряне на думата;
ефект: заключващо заклинание. Известно е като "анти-алохомора" заклинание, на което не
действа отключващото Алохомора;
трайност: перманентно или докато не отключиш с правилния ключ;
класификация: вълшебство (контра-заклинание);
произход:от малайското „tegas mengunci” - здраво заключване;
ниво: четвърто;
Метерео
приложение: камшично движение с китката и изговаряне на думата;
ефект: променя посоката, силата и вида на вече наличния вятър, независимо естествен или
създаден чрез магия;
трайност: докато се поддържа концентрацията;
класификация: вълшебство;
ниво: трето;
Мобилиарбус
приложение: просто посочване и изговаряне на думите;
ефект: това е вариация на заклинанието Мобиликорпус, но за разлика от него действа само на
растения - кара ги да левитират и ги премества според желанията на магьосника;
трайност: докато не бъде развалено от друга магия;
класификация: вълшебство;
произход: от латински "mobilis" - движещо се и "arbor" - дърво;
ниво: пето;
Мобиликорпус
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: жертвата увисва разпъната във въздуха без да изпитва някакви задушавания или нещо
подобно - просто виси;
трайност: докато не бъде развалено от друго заклинание;
класификация: вълшебство;
ниво: пето;
Момери
приложение: допиране до слепоочието и изричане на думата;
ефект: възстановява стари спомени; заклинателят трябва да е наясно със съществуването им
преди да извърши заклинанието; в противен случай резултатът върху извършващия магията
може да е пагубен - действието може да се обърне срещу него или може дори да се стигне до
загуба на паметта;
трайност: отнема до минута в зависимост колко избледнял е спомена;
класификация: вълшебство;
ниво: девето;

Монголо
приложение: почукване по предмет и изговаряне на думата;
ефект: събира на купчина предмети, които са същите като почуканият; действа в радиус около
два-три метра;
трайност: отнема между пет и десет секунди:
класификация: вълшебство;
съвет: много полезно, ако сте си разпилели монетите;
ниво: универсално;
Морст/Небулус
приложение: камшично движение с китката и изговаряне на думата;
ефект: създава мъгла в радиус и гъстота, зависещи от способностите на магьосника;
трайност: докато се поддържа концентрацията или докато не бъде премахната от друга магия;
класификация: вълшебство;
ниво: трето;
Морфекто
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: магия за оформяне на твърди материи като метал и камък, например;
трайност: може да отнеме доста време, ако заклинателят прави сложна скулптора например, но
до десетина секунди, ако иска да оформи камък в точен куб и т.н.;
класификация: вълшебство;
ниво: трето;
Насочи ме
приложение: пръчката се поставя в дланта на заклинателя и се изговарят думите;
ефект: пръчката се завърта, докато върхът ѝ не посочи север;
трайност: докато магьосникът не я прекрати;
класификация: вълшебство;
ниво: универсално;
Неатериялис
приложение: докосване с върха на пръчката и изговаряне на думата;
ефект: кара предмет да стане безплътен;
трайност: около минута;
класификация: вълшебство;
ниво: пето;
Обливиате
приложение: движение с магическата пръчка и изговаряне на думата;
ефект: много опасно и трябва да се прилага с доста внимание, защото изтрива спомени от
съзнанието на човек;
трайност: може да бъде перманентно, но в голяма част от случаите е обратимо, макар и трудно;
класификация: вълшебство;
произход:латински език от думите "oblivisci" и "oblivio" - да забравя, както и от английската дума
"oblivion";
ниво: девето;
Облитериан
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: изтрива следи от стъпки от сняг/пясък/кал; по всяка вероятност има и други приложения;
трайност: перманентно;
класификация: вълшебство;
ниво: пето;
Опаковай
приложение: лека дъга с пръчката, постоянна концентрация и изговаряне на думата;

ефект: всички вещи, за които магьосникът си мисли, се прибират в куфар/кашон/чанта, за която
той си мисли; подредеността на вещите зависи от концентрацията и уменията на магьосника;
трайност: в зависимост от концентрацията и уменията на магьосника, може да се окаже по-бързо
просто да си подреди нещата собственоръчно;
класификация: вълшебство;
ниво: универсално;
Ора Реверте
приложение: леко замахване и изговаряне на думите;
ефект: може да върне магьосника назад във времето (максимум до пет часа); много нестабилно и
опасно заклинание - използва се в направата на времевръти - изглежда устройството
стабилизира магията;
трайност: в зависимост от способностите на магьосника, би следвало да се задейства
моментално;
класификация: вълшебство;
произход: от латински - връщам час;
ниво: девето;
Очисти
приложение: посочване на конкретно мръсно място и изговаряне на думата;
ефект: моментално отстранява дребни мръсотии – изцапано от храна, кръв, мастило;
трайност: отнема секунда;
класификация: вълшебство;
ниво: универсално;
Партис Темпорус
приложение: камшично движение с китката и изговаряне на думата;
ефект: магия, която временно разделя/отваря проход в друга магия; например, щит положен на
цяло място;
трайност: докато магьосникът поддържа концентрацията;
класификация: вълшебство;
произход: от латински "partio" - да разделя и "temporarius" - временно;
ниво: осмо;
Патронус Елокуе
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: магията се прилага на вече призован патронус и благодарение на него може да го прати
на неограничено разстояние, за да изпрати съобщение. Докато изрича заклинанието, трябва да
мисли за човека, до който иска покровителят да достигне и много кратко и ясно онова, което
трябва да му каже;
трайност: докато съобщението стигне го човека, до когото е адресирано;
класификация: вълшебство;
ниво: девето;
Персемус
приложение: допиране на върха на пръчката до място, на което е написано грешно нещо и
изговаряне на думата;
ефект: поправя правописните грешки в надписа, сякаш така е написан оригинално, но поправя
само онези неща, които магьосникът знае как се пишат правилно;
трайност: отнема секунда;
класификация: вълшебство;
ниво: универсално;
Плинте
приложение: докосване с върха на пръчката на даден предмет и изговаряне на думата;
ефект: съединяване на до дузина малки еднородни предмети в един, например - дузина еднакви
монети могат да станат на една;
трайност: докато не бъде развалена от друга магия;
класификация: вълшебство;

контра-заклинание: Плинти;
ниво: второ;
Порпина
приложение: върхът на пръчката се прокарва по скъсаното място на плат или дреха и се
изговаря думата;
ефект: зашива скъсани дрехи, чорапки и всякакъв вид текстил;
трайност: отнема между пет секунди и минута, в зависимост от големината на скъсаното;
класификация: вълшебство;
съвет: може да се използва и за съшиване на парчета плат, които никога не са били част от едно
цяло, перфектна за дизайнери и шивачи;
ниво: универсално;
Портус
приложение: докосване с върха на пръчката до желания предмет, силна концентрация и
изговаряне на думата;
ефект: създава летекод. Предметът, на който е приложена магията заблестява силно в синьо за
секунди и след това си връща нормалния вид. По време на заклинанието, човек трябва силно да
мисли за мястото, на което иска летекодът да изпрати хората. Това обаче не е единственото
заклинание, което се прилага при направата на летекод, ако приложите само това, предметът
няма да извърши желаното действие;
трайност: докато летекодът не бъде използван или разрушен;
класификация: вълшебство;
ниво: девето;
Приор Инкатато
приложение: върхът на магическата пръчка докосва върхът на друга магическа пръчка и се
изговарят думите;
ефект: създава ехо (сянка или изображение) на последната магия създадена с пръчката;
трайност: задейства се моментално, ехото се разсейва след няколко минути;
класификация: вълшебство;
ниво: девето;
Протеан
приложение: допиране с върха на пръчката на предмет и изговаряне на думата;
ефект: свързва предмети - доста сложна магия, която свързва както измагьосани/копирани, така
и нормални предмети един с друг (най-често от един и същи тип); след прилагането на магията,
ако на някой от предметите се случи нещо (бъде загрят например), то се случва и на останалите
в един и същ момент;
трайност: докато не бъде премахнато от друго заклинание;
класификация: вълшебство;
ниво: пето;
Протего
приложение: движение с пръчката и изговаряне на думата;
ефект: добре разпространено защитно заклинание, създаващо невидим щит. Той отблъсква
някои заклинания като зашеметяващото, както и повечето физически форми, карайки ги да
рикошират обратно или в друга посока. Например птици, призовани с Авис, не биха могли да
преминат през щита на заклинанието. Човек също бива отблъснат от него. Единственото познато
заклинание, което със сигурност не може да бъде спряно от добре направено Протего, е
смъртоносното проклятие. Това не означава, че всички останали не могат да преминат
бариерата, дори напротив - прилагането на Протего е със средна сложност и дори хора,
работещи в Министерството не могат да призоват напълно здраво функциониращ щит;
трайност: докато щитът не бъде пробит или развален с друга магия;
класификация: вълшебство;
произход:от латински - „аз защитавам, аз прикривам”;
ниво: първо;
Протего Диаболика

приложение: магьосника описва кръг около себе си;
ефект: създава защитен кръг от сини пламъци, които могат да изгорят всичко, до което се
докоснат. Ако заклинателят е достатъчно умел, самият той може да преминава през пламъците
без те да го нараняват;
трайност: докато не бъде премахнато от друго заклинание или заклинателят не го премахне сам;
класификация: вълшебство;
ниво: девето;
Протего Тоталум
приложение: вдигане на пръчката над местност или жилище и изричане на думата;
ефект: полага невидима защита върху местност или жилище, която издържа на доста
заклинания;
трайност: докато не бъде премахнато от друго заклинание;
класификация: вълшебство;
ниво: осмо;
Протего Хорибилис
приложение: вдигане на пръчката над местност или жилище и изричане на думата;
ефект: полага невидима защита върху местност или жилище, която е толкова силна, че не просто
издържа на силни заклинания, но и ще превърне в прах всеки, който прекрачи бариерата;
трайност: докато не бъде премахнато от друго заклинание;
класификация: вълшебство;
ниво: девето;
Рейус
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: много разноцветни лъчи светлина се изстрелват към противника. Светлинните лъчи са
безвредна илюзия;
трайност: около минута;
класификация: вълшебство;
ниво: първо;
Ревеле Елеман
приложение: потопяване на върха на магическата пръчка в разлята върху повърхност отврата;
ефект: разкрива съставките на отвари, известна като Разкриващото заклинание на Скарпин.
Магията кара разлятата отвара да изпише компонентите си върху повърхността;
трайност: отнема до десетина секунди да се изпишат всички думи;
класификация: вълшебство;
ниво: девето;
Репаро
приложение: движение с пръчката и изговаряне на думата;
ефект: известно като „Поправящото заклинание”, то има за цел да поправя безпроблемно
счупени вещи и предмети. Работи безотказно при повечето известни материи, макар да е ясно, че
няма действие върху счупени магически пръчки и други предмети, носещи специален магически
потенциал;
трайност: отнема секунда, предметът може да бъде счупен отново;
класификация: вълшебство;
произход:от латински - да възобновиш, да поправиш;
съвет: заклинанието е приложимо само върху неживи предмети. Употребата му върху хора и
животни е изцяло забранена. Въпреки че ще има ефект върху рани, тяхното заздравяване ще
бъде съпроводено с остатъчни сериозни белези;
ниво: първо;
Репело Мъглетум
приложение: вдигане на пръчката над местност или жилище и изричане на думата;
ефект: държи мъгъли далеч от места, където се събират магьосници, карайки ги рязко да се
сетят, че са забравили нещо важно като например среща и да хукнат в обратна посока, а покъсно дори не могат да се сетят какво са правили;

трайност: докато не бъде премахнато от друго заклинание;
класификация: вълшебство;
ниво: девето;
Ридикулус
приложение: движение с пръчката и изговаряне на думата;
ефект: обезврежда богърти - когато богъртът възприеме формата на онова, от което магьосникът
се страхува най-много, той трябва да успее да си представи този страх по смешен начин и да
приложи магията, тъй като богъртите се побеждават със смях; за жалост обаче заклинанието не
ги убива или изцяло изгонва, тъй като богъртите са един вид безсмъртни;
трайност: отнема секунда;
класификация: вълшебство;
ниво: трето;
Рутчен
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: превръща стъпала в пързалка;
трайност: перманентно или докато не бъде премахнато с друга магия;
класификация: вълшебство;
ниво: четвърто;
Салвио Хексия
приложение: вдигане на пръчката над местност или жилище и изричане на думата;
ефект: полага невидима защита върху местност или жилище; освен че може да издържи на полеки заклинания обаче, тази магия полага и друг вид бариера - при поставянето ѝ магьосникът
трябва силно да се концентрира над това, което иска хората извън бариерата да виждат. Така
онези, които са отвън, ще видят картина такава, каквато заклинателят би искал, а не такава
каквато е в действителност;
трайност: докато не бъде премахнато от друго заклинание;
класификация: вълшебство;
ниво: девето;
Сехербиус
приложение: докосване с върха на пръчката и изговаряне на думата;
ефект: изсушава растения; може и да се използва като метод за направа на хербарии;
трайност: перманентно;
класификация: вълшебство;
ниво: първо;
Силенцио
приложение: почукване или боцване с пръчката и изговаряне на думата;
ефект: кара жертвата временно да загуби гласа си, придавайки му цялостно заглушаване;
трайност: отнема секунда, действа десетина минути или докато бъде прекратено от друга магия;
класификация: вълшебство;
произход:от латински - тишина;
ниво: трето;
Сирес
приложение: докосване с върха на пръчката и изговаряне на думата;
ефект: разкъсва корени, стълба или пипала на растение (ако има такива);
трайност: до десетина секунди;
класификация: вълшебство;
ниво: трето;
Систем Аперио
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: кара кутии, чекмеджета, шкафове или сандъци да се отключат и отворят моментално; не
действа на такива, които са заключени с магия;
трайност: действа моментално;

класификация: вълшебство;
произход: от латински "cista" - сандък и "aperio" - да разкрия/отворя;
ниво: първи;
Скурджифи
приложение: движение с пръчката и изговаряне на думата;
ефект: известно като "заклинанието на домакинята" - силно почистващо заклинание, което се
справя с всяка мръсотия;
трайност: отнема секунда;
класификация: вълшебство;
ниво: втори;
Сонорус
приложение: директен допир на магическата пръчка до гърлото на заклинателя и изговаряне на
думата;
ефект: заклинание, което кара гласа на някого да бъде магически увеличен и да звучи като през
мегафон. Не е препоръчителна про-дължителната му употреба, тъй като това може да доведе
като резултат до дрезгавост на гласа;
трайност: докато не бъде прекратено от друга магия;
класификация: вълшебство;
произход:от латинската дума за „силен, шумен” (за звук).
контра-заклинание: Куаятус;
ниво: първо;
Специали Ревелио
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: обектът, на който е приложен, разкрива тайните си действия и магическите си
способности;
трайност: действа моментално;
класификация: вълшебство;
ниво: осмо;
Сремър
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: изсушава мокри тъкани;
трайност: отнема до десетина секунди;
класификация: вълшебство;
ниво: първо;
Тоти Де Микс
приложение: посочване на конкретно мръсно/захабено място и изговаряне на думата;
ефект: моментално отстранява издраскано или зацапано от повърхности, излъсква благородни
метали и полира повърхността;
трайност: отнема до десетина секунди;
класификация: вълшебство;
ниво: универсално;
Туш
приложение: почукване с върха на пръчката текст или картина и изговаряне на думата;
ефект: фиксира написаното/нарисувaнoто и то не може да бъде изтрито или замазано по
немагичен начин – с гума или вода;
трайност: перманентно;
класификация: вълшебство;
ниво: универсално;
Уингардиум Левиоза
приложение: движение с пръчката и изговаряне на думата;

ефект: прилага върху предмети, за да може те да левитират във въздуха. Заклинанието е
изобретено от магьосника Джарлет Хобарт, който по начало искал да направи така, че да полети
самият той. В последствие той достига до заключението, че магията действа върху дрехите, а не
върху него. С това той заключава, че Уингардиум Левиоза оказва влияние върху неодушевени
предмети и в най-добрия случай левитира дребни животни.
трайност: докато магьосникът поддържа зрителен контакт с обекта;
класификация: вълшебство;
произход:от английски "to wing" - да дадеш крила, да накараш нещо да лети, "arduus" или
"arduum" - висок, извисен; Левиоза произлиза от латинското "levo" - издигам и "levis" - леко. В
цялостен превод заклинанието означава „да издигнеш нависоко”;
ниво: първо;
Уодиуози
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: ако в дадена ключалка или малка дупка има натъпкана хартия/дъвка или малък предмет,
заклинанието го изстрелва оттам;
трайност: отнема секунда;
класификация: вълшебство;
съвет: ако магьосникът приложи достатъчно концентрация, може да избере накъде да се насочи
изсреляният предмет;
ниво: универсално;
Фeкис
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: създава локализирана градушка; големината на ледчетата е по желание и възможности
на заклинателя;
трайност: докато магьосникът поддържа зрителен контакт и концентрация с мястото, на което
падат ладчетата;
класификация: вълшебство;
ниво: второ;
Фианто Дури
приложение: вдигане на пръчката над местност или жилище и изричане на думата;
ефект: подсилва вече създадени магически щитове или друг тип магически бариери; може да
бъде положено и върху човек или обект, за да го заздрави и да отблъсне по-леки други
заклинания;
трайност: докато не бъде премахнато от друго заклинание;
класификация: вълшебство;
произход: от латински "fiant" - да стане и "duri" - твърд/здрав;
ниво: осмо;
Фиделиус Лепорем
приложение: докосване до слепоочието на човек и изговаряне на думата;
ефект: магията се изразява в „скриването“ на тайна информация в умовете и душите на хората.
Тази информация не може да бъде „иззета“ насила чрез магия;
трайност: докато самият пазител на тайната не реши да я сподели;
класификация: вълшебство;
ниво: девето;
Фикс Папи
приложение: плавно движение над предмета, почукване с върха на пръчката и изговаряне на
думата;
ефект: поправя/залепя/възстановява текст или цвят на рисунка на скъсани, намачкани,
прогорени листове хартия, подновява учебници и книги;
трайност: до десетина секунди;
класификация: вълшебство (трансфигурация);
забележка: ако текстът е силно повреден, магьосникът трябва да знае какво е било
съдържанието, за да може да го възстанови; не работи за напълно изпепелени листа или книги;
ниво: първо;

Флаграте
приложение: очертаване на желаната форма във въздуха и изговаряне на думата;
ефект: оставя червено-оранжева следа във въздуха, откъдето е минала пръчката; след това
описаната форма или дума може да бъде манипулирана, цветът ѝ може да бъде сменен или
засилен, буквите могат да бъдат размествани;
трайност: докато не бъде премахнато с друга магия; избледнява самостоятелно след два до три
часа;
класификация: вълшебство;
произход:от латински "flagro" - да блести, да блещука;
ниво: първо;
Флинте
приложение: докосване с върха на пръчката и изговаряне на думата;
ефект: кара малък предмет да заблести/свети в избран от магьосника цвят;
трайност: докато не бъде прекратено с друга магия;
класификация: вълшебство;
ниво: първо;
Фумос
приложение: движение с пръчката и изговаряне на думата;
ефект: от пръчката на заклинателя се разстила гъст облак от дим, големината му зависи от
продължителността на поддържане на концентрация на магьосника;
трайност: докато не бъде премахнат от друго заклинание;
класификация: вълшебство;
произход: от латински "fumo" - дим;
ниво: второ;
Хармония Нектере Пасус
приложение: просто посочване и изговаряне на думите;
ефект: поправя развалени магически проходи и участва в създаването на нови; много полезно,
ако имате проблеми с камината си;
трайност: отнема до минута, в зависимост от това колко е разрушен прохода;
класификация: вълшебство;
произход: от латински се превежда буквално - хармония ще обвърже пострадалото;
ниво: осмо;
Хербивикус
приложение: движение с пръчката и изговаряне на думата;
ефект: заклинание, което се използва за бърз растеж на растения. Също така може да се
употреби при цвета за тяхното разцъфване;
трайност: отнема до десетина секунди;
класификация: вълшебство;
ниво: трето;
Хоменум Ривелио
приложение: просто посочване и изговаряне на думите;
ефект: леко сияние се появява над потенциално скрили се в местността хора;
трайност: отнема секунда, сиянието се задържа докато магьосникът не разкрие скрилия се;
класификация: вълшебство;
произход: от латински - да разкия човек;
ниво: осмо;
Хомонкусул
приложение: докосване с върха на пръчката на карта и изговаряне на думата;
ефект: НЕ действа самостоятелно, трябва да се приложи в комплект с други магии; приложена
върху карта с мащаб 1:1000, магията би позволила на магьосника да проследи движенията на
всеки (без значение мъгъл или магьосник) като мънички точици, които се движат по пергамента,
над които плава "облаче" името им;

трайност: перманентно или докато картата не бъде унищожена;
класификация: вълшебство;
ниво: осмо;
Хоморфус Лепорем
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: връща зоомаг в човешката му форма насила. Не важи за върколаци;
трайност: действа моментално и е съпроведено с много болка за онзи, на когото е приложено;
класификация: вълшебство;
ниво: девето;
Шаки
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: изстрелва безобидна заря, но пък в много цветове;
трайност: ефектът е моментален, зарята трае около двадесетина секунди;
класификация: вълшебство;
ниво: универсално;
Юпечюпнев
приложение: движение по часовниковата стрелка над цветя и изговаряне на думата;
ефект: сплита цветята във венец;
трайност: отнема десетина секунди;
класификация: вълшебство;
ниво: универсално;

Омагьосвания

Думата „jinx“ се появява за първи път около 1911 година в американския английски, но е
извлечена от „jyng“ и от по-ранното „iynx“ – от латински и гръцки – "магия/вълшебство".
Омагьосванията са най-лекият тип тъмни магии, като цяло целят да повредят, разстроят или
провалят нещо или някого. Рядко се случва омагьосването да навреди сериозно на онзи, към
когото е насочено. В общия случай омагьосванията могат най-много да подразнят някого и дори
могат да изглеждат забавни, почти като игра или шега, и да доведат до минимални вреди на
„жертвата“. Основно за омагьосванията е, че по-голямата част от тях могат да продължат толкова
дълго, колкото заклинателят може да поддържа зрителен контакт с жертвата и много малко от
тях имат ефект и след това.
Омагьосвания се изучават дори по предмети като „Защита срещу черните изкуства“, защото могат
да бъдат използвани и като защита, и могат да бъдат премахнати като се прекъсне зрителният
контакт на заклинателя със жертвата или бъде използвано контра-омагьосване.
Айкидок
приложение: почукване с върха на пръчката върху перо за писане и изговаряне на думата;
ефект: кара перото да греши нарочно, когато се пише с него;
трайност: докато омагьосването не бъде развалено с друга магия;
класификация: омагьосване;
ниво: първо;
Анери
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: дузина морковчета обстрелват човека, към когото е насочена магията, правейки опит да
се набутат в ноздрите му;
трайност: докато омагьосването не бъде развалено с друга магия;
класификация: омагьосване (трансфигурация);
контра-заклинание: Олериус - отстранява морковите, обръща заклинанието към първоначално
изпратилия го и той се оказва подложен на обстрел, само че с репички;
ниво: универсално;

Браюс
приложение: плавно движение над желания пергамент/хартия/карта от дясно на ляво и
изговаряне на думата;
ефект: размества програми за часове/разписания за влакове/наименования на обекти по карта,
така че часовете и/или местата да не съвпадат с реалността;
трайност: докато заклинанието не бъде развалено с друга магия;
класификация: омагьосване;
ниво: първо;
Ебублио
приложение: кръгообразно движение по часовниковата стрелка и изговаряне на думата;
ефект: проявява се като ярколилав лъч, придружен с дим, и улавя жертвата или целта в голям
балон, който не може да бъде спукан с физическа сила.
трайност: докато омагьосването не бъде развалено с друга магия;
класификация: омагьосване;
съвет: много полезна при лов на ерклинги, импове, пиксита и всякакви пакостници;
ниво: четвърто;
Еверте Статум
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: изхвърля жертвата назад, сякаш е бутната или се е спънала;
трайност: действа моментално;
класификация: омагьосване;
произход: от латински - да изхвърля;
ниво: първо;
Зиментио
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: кара течността в посочения съд да бълбука, кипи (без да се загрява) и прелива от
чашата, когато някой се опита да отпие от нея;
трайност: докато течността не изкипи изцяло или заклинанието не бъде прекратено от друга
магия;
класификация: омагьосване;
ниво: универсално;
Илиузиус Конкрето
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: още наричана Заблуждаваща или Огледална магия, заклинанието поразява целта си като
я обърква. Ако към поразения литне лъч светлина отляво, жертвата ще го види отдясно. Вижда
всичко около себе си обърнато - всичко отляво минава отдясно, но реално си е отляво, което
напълно го обърква;
трайност: около половин минута;
класификация: омагьосване;
ниво: пето;
Импедимента
приложение: движение и изговаряне на думата;
ефект: омагьосването обикновено спира мишената, но понякога може да я изхвърли назад, да
забави движенията ѝ или дори да я повдигне във въздуха и да я задържи там;
трайност: десетина секунди;
класификация: омагьосване;
съвет: въпреки че заклинанието би могло да "замрази" дребно насекомо в полет или дори птица,
то не действа срещу смъртници;
произход: от латински "impedimentum"- забавяне, бариера;
ниво: трето;

Инфлатус
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: появява се като тънък бял лъч, който надува обекти (жива и нежива материя). Когато
жертвата се издуе до максималния си размер, се пръсва на много разноцветни мехурчета;
трайност: докато магьосникът поддържа зрителния контакт с жертвата;
класификация: омагьосване;
ниво: второ;
Кантис
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: кара жертвата, независимо дали човек, броня, статуя или картина, да запее някаква
песен, без да може да спре;
трайност: докато магьосникът поддържа концентрация;
класификация: омагьосване;
ниво: четвърто;
Капутус
приложение: почукване с пръчката и изговаряне на думата;
ефект: разваля всякаква мъгълска техника;
трайност: действа мигновено, но уреда си заработва след около час;
класификация: омагьосване;
произход: от немски - счупен;
ниво: трето;
Каригаторе
приложение: камшично движение с китката и изговаряне на думата;
ефект: спъва жертвата - човек и залепя крайниците му към пода; така поразеният не може да се
изправи;
трайност: десетина секунди;
класификация: омагьосване;
контра-заклинание: Кидагакаш;
ниво: трето;
Клотес
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: залепя дрехите на жертвата за тялото ѝ;
трайност: докато не бъде премахната от друга магия;
класификация: омагьосване;
ниво: универсално;
Комену
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: кара жертвата да „изключи" за момент и съвсем да забрави това, което е планирала и
мислела да прави;
трайност: около пет секунди;
класификация: омагьосване;
ниво: четвърто;
Конюктивитис
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: очите на жертвата започват да сълзят и се пълнят с гурели;
трайност: докато урочасването не бъде развалено от друга магия или лечебна отвара;
класификация: омагьосване;
ниво: първо;
Ланглок
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;

ефект: залепва езика на жертвата за небцето;
трайност: около минута;
класификация: омагьосване;
ниво: първо;
Левикорпус
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: жертвата виси във въздуха, обърната надолу с главата, все едно е закачена с някаква
кукичка;
трайност: докато магьосникът поддържа зрителния контакт с жертвата;
класификация: омагьосване;
контра-заклинание: Либеракорпус - (от латински - "libaro" - освободи и "corpus" - тяло) когато
контра-заклинанието бъде направено, без значение жертвата или друг заклинател, правейки
магията, жертвата пада на земята;
произход: идва от латински "levo" - вдигам, повдигам и "corpus" - тяло;
ниво: четвърто;
Лекарете
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: кара жертвата неосъзнато да прави смешни физиономии;
трайност: докато магьосникът поддържа зрителния контакт с жертвата;
класификация: омагьосване;
ниво: универсално;
Либирус
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: изстрелва слаб лъч енергия, който предизвиква остро парене;
трайност: мигновено, а паренето отслабва след около пет минути и спира съвсем след около
четвърт час;
класификация: омагьосване;
ниво: второ;
Локомотор Мортис
приложение: движение с китката и изговаряне на думата;
ефект: кракозаключващо проклятие - краката на жертвата се събират плътно и сякаш залепват
един за друг; проявява се като яркосин лъч;
трайност: докато омагьосването не бъде развалено с друга магия;
класификация: омагьосване;
ниво: второ;
Локомотор Уибли
приложение: движение с китката и изговаряне на думата;
ефект: ръкозаключващо заклинание - ръцете (по-конкретно китките) на жертвата се събират
плътно и сякаш залепват една за друга; появява се като яркосин, почти бял лъч.
трайност: докато омагьосването не бъде развалено с друга магия;
класификация: омагьосване;
ниво: второ;
Лонгстен
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: спъва човек;
трайност: секунда, след спъването няма други ефекти и жертвата може просто да се изправи;
класификация: омагьосване;
ниво: универсално;
Мантес
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;

ефект: ръцете на жертвата се залепят за първото нещо, което пипнат, било то дребен предмет
или дори стена;
трайност: около пет минути;
класификация: омагьосване;
ниво: първо;
Марвитукулус
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: поразеният започва да се върти в кръг, докато не му се завие свят;
трайност: докато магьосникът поддържа зрителен контакт с жертвата;
класификация: омагьосване;
ниво: първо;
Муфлиато
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: изпълва ушите на омагьосаният с жужене и той не може да чуе разговорите, които се
водят около него;
трайност: около десетина минути или докато не бъде премахнато с друга магия;
класификация: омагьосване;
ниво: четвърто;
Ойтен
приложение: почукване по дадена повърхност и изговаряне на думите;
ефект: когато някой опита да изчисти мястото, на което е приложена магията, постига обратния
ефект – колкото повече се чисти, толкова по-мръсно става;
трайност: докато не бъде премахнато от друга магия, най-често с почистваща такава;
класификация: омагьосване;
ниво: универсално;
Опугно
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: заставя обекти/животни да атакуват;
трайност: докато не бъде премахнато от друго заклинание;
класификация: омагьосване;
ниво: шесто;
Пасталавистала
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: във въздуха се разпръсква прашец, който кара вдишалите го да кашлят и кихат;
трайност: прашецът изчезва след около десетина минути и няма трайни последствия за
вдишалите го;
класификация: омагьосване;
ниво: универсално;
Релашио
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: кара човекът, върху когото е приложено, да изпусне онова, което държи, или премахва
обекти, които задържат нещо/някого;
трайност: моментално;
класификация: омагьосване;
ниво: трето;
Ретено
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: панталоните или полата на жертвата биват смъкнати надолу около коленете му;
трайност: отнема секунда;
класификация: омагьосване;

ниво: универсално;
Сентентиа
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: жертвата на магията неусетно изговаря мислите си на глас;
трайност: докато не бъде премахнато с друга магия;
класификация: омагьосване;
ниво: пето;
Таранталера
приложение: движение с пръчка и изговаряне на думата;
ефект: кара краката ти да танцуват нещо като фокстрот; проявява се като два снопа ярки лъчи;
трайност: докато магьосникът поддържа зрителния контакт с жертвата;
класификация: омагьосване (вълшебство);
ниво: второ;
Тимбър
приложение: просто посочване и изговаряне на заклинанието;
ефект: появява се силен звън в главата на жертвата;
трайност: десетина секунди;
класификация: омагьосване;
ниво: първо;
Тормента
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: изпълва съзнанието на жертвата с досадна детска песничка. По този начин човекът губи
мисли, концентрация и само след няколко секунди го завладява ужасна мигрена;
трайност: докато магьосникът поддържа зрителен контакт с жертвата;
класификация: омагьосване;
ниво: второ;
Трипити-Трупети
приложение: камшично движение с китката и изговаряне на думата;
ефект: жертвата започва да скача на голяма височина нагоре - надолу много бързо;
трайност: докато магьосникът поддържа зрителния контакт с жертвата;
класификация: омагьосване;
ниво: второ;
Флипендо
приложение: камшично движение с китката и изговаряне на думата;
ефект: отблъсква опонент или обект или взривява по-крехки предмети.
трайност: секунда;
класификация: омагьосване;
съвет: може да активира омагьосани „ключове“, т.е. да задейства вече подготвени магии.
ниво: второ;
Форбис
приложение: кръгообразно движение обратно часовниковата стрелка и изговаряне на думата;
ефект: силно подобна на Ебублио, само че след като жертвата бъде затворена в балон, той е
засмукан в земята в сравнително плитка дупка, но все пак покрита с пръст.
трайност: докато омагьосването не бъде развалено от друга магия;
класификация: омагьосване;
съвет: много полезна при лов на ерклинги, импове, пиксита и всякакви пакостници;
ниво: пето;
Фурнукулус
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;

ефект: лицето на жертвата се покрива с циреи;
трайност: докато омагьосването не бъде развалено с друга магия или лечебна отвара;
класификация: омагьосване;
ниво: първо;
Шаншан
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: залепя брадичката на жертвата за тялото, така че тя не може да гледа напред;
трайност: докато не бъде развалена с друга магия;
класификация: омагьосване;
ниво: първо;

Урочасвания
„Hex“ датира от около 1830 г. в американския-английски, по-точно в Пенсилвания и е извлечена
от немското „hexe“, превеждано точно като „да практикувам вещерство“. В немския се среща и
като „hecse/hexse“, а в по-стари немски записки като „hagazussa“ като съществително, което
означава „магия/вълшебство“ или дори „вещица“.
Урочасванията имат по-продължителен ефект от омагьосванията и със сигурност са по-силни от
тях. Всяка една урока е тъмна магия и веднъж направена, оставя трайни следи, които могат да
бъдат излекувани или премахнати с друга магия, най-често лечебна. След като веднъж е уцелил
„мишената“ си, магьосникът няма нужда да поддържа зрителен контакт със нея.
Агреватис
приложение: просто посочване, много концентрация и изговаряне на думата;
ефект: магия за промяна на настроението; може да накара ядосан човек да се отпусне или
спокоен човек да изпадне в паника;
трайност: около четвърт час, ако не бъде премахнато от друга магия;
класификация: урочасване;
контра-заклинание: Реграватис;
ниво: пето;
Антеоколатия
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: на жертвата ѝ порастват големи еленски рога;
трайност: докато урочасването не бъде развалено с друга магия;
класификация: урочасване;
ниво: трето;
Апифорхила
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: жилеща магия. Причинява болка и възпаление, а при по-тежки случаи, подуване на
засегнатата част. Действа само върху жива материя.
трайност: докато не бъде развалено с друга магия;
класификация: урочасване;
ниво: трето;
Арахнофобия
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: жертвата започва да бълнува, че я лазят паяци и панически се опитва да ги махне от себе
си;
трайност: докато омагьосаният не преодолее страха си или докато не бъде премахнато от друга
магия;
класификация: урочасване;
ниво: четвърто;

Баубилиос
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: праща електричен ток по жертвата - при умело използване на заклинанието го разтърсва
здравата;
трайност: отнема секунда;
класификация: урочасване;
ниво: четвърто;
Блъдер
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: от носа на жертвата започва да тече кръв;
трайност: до четвърт час или ако бъде приложена лечебна магия;
класификация: урочасване;
ниво: първо;
Дензаугео
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: уголемява резците на жертвата подобно на гризач;
трайност: докато урочасването не бъде развалено с друга магия;
класификация: урочасване;
ниво: шесто;
Допелт
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: раздвоява или дори разтроява зрението на жертвата, предизвиквайки объркване и
главоболие;
трайност: около пет минути или докато урочасването не бъде развалено с друга магия;
класификация: урочасване;
ниво: трето;
Клопсио
приложение: камшично движение с китката и изговаряне на думата;
ефект: от магическата пръчка излиза силен енергиен лъч, който може не само да изпрати
жертвата на няколко метра, но дори да пробие стена;
трайност: отнема секунда, но жертвата може да е с вътрешен кръвоизлив от силния удар;
класификация: урочасване;
ниво: трето;
Лаедро
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: изстрелва остри 5-6-сантиметрови бодли, които причиняват болка и телесни повреди;
трайност: докато урочасването не бъде развалено с друга магия или лечебна отвара;
класификация: урочасване;
ниво: трето;
Пупулес
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: разширява зеницата, така че жертвата не вижда ясно пред себе си;
трайност: десетина минути или докато не бъде направено контра-заклинанието;
класификация: урочасване;
контра-заклинание: Пупулента;
ниво: четвърто;
Риктусемпра
приложение: движение с пръчката и изговаряне на думата;
ефект: гъделичкаща магия; жертвата да избухва в неистов смях, което не ѝ позволява да изрече
друго заклинание. Не се знае дали има ефект върху човек, който няма гъдел;
трайност: докато магьосникът поддържа зрителния контакт с жертвата;
класификация: урочасване;

произход: от латински “rictus” - пределите на широко отворена уста и “semper” - винаги;
ниво: универсално;
Семпертум
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: магия за плюене на плужеци;
трайност: около два часа, не може да се премахне с лечебна отвара;
класификация: урочасване;
ниво: първо;
Сенсус Мори
приложение: просто посочване и изговаряне на думите;
ефект: относително сложна магия, която лишава противника от сетивата му – той оглушава, не
вижда, няма осезаемост, до голяма степен губи връзка с действителността;
трайност: действа моментално и трае максимум минута;
класификация: урочасване;
ниво: осмо;
Слепър
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: обувките на жертвата залепват за земята;
трайност: две-три минути;
класификация: урочасване;
съвет: ако я приложат на вас - събуйте си обувките, ако е необходимо;
ниво: първо;
Суфоко
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: предизвиква тежко дишане, неприятно чувство в областта на дробовете, възможно е
закашляне/задавяне;
трайност: докато не бъде премахнато с друга магия;
класификация: урочасване;
контра-заклинание: Анапнео (описано е надолу в списъка);
ниво: трето;
Троу-баг
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: запраща малка кожена торбичка (чувалче), което се самозавръзва за главата на
противника, като му пречи да вижда;
трайност: докато торбичката бива отвързана и свалена от лицето или с употребата на Диффиндо,
което ще я скъса;
класификация: урочасване;
ниво: първо;

Проклятия
От староанглийски „curs“ – „молитва, че зло или беда ще повали някого“. Има няколко несигурни
източника, които твърдят, че произлиза от старофренски „curuz“ – „гняв“. Подобни думи не
съществуват в немския, романските езици или келтския, а връзката с думата „cross/кръст” се
отрича от лингвистите.
Проклятията са най-тъмният тип магии и целят трайна повреда на жертвата. Всяко проклятие
изисква зрителен контакт, магическа пръчка/жезъл в миналото/ и гласното му изричане.
Съществуват три проклятия, които днес са известни като Непростимите проклятия.
Аркана Магика
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;

ефект: изстрелва чиста енергия от върха на пръчката, която е способна както да стопява, така и
да изпепелява;
трайност: отнема секунда, но жертвата ще е с дълбоки изгаряния;
класификация: проклятие;
ниво: осмо;
Вцепени се
приложение: движение с пръчката и изговаряне на думата;
ефект: едно от най-често използваните в дуели заклинания е именно „Вцепени се”. То кара
жертвата да изпадне в безсъзнание, прекратявайки всякакви движения, както и да спре движещи
се предмети. Ефектът му се засилва, когато няколко магьосници го приложат върху една и съща
цел. Така например е възможно да се създадат трайни увреждания, ако петима души вцепенят
един и същи човек. Но пък змейовете имат достатъчно дебела и подсилена кожа, така че
самостоятелно зашеметяващо проклятие да не окаже влияние, за разлика от множество такива,
изстреляни едновременно;
класификация: проклятие
трайност: отнема секунда;
контра-заклинание: Ренервате (описано е по-надолу в списъка);
ниво: второ;
Делетриус
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: заклинанието унищожава напълно (разгражда тотално) предмета, към който е насочено,
разпръсквайки го до фина пепел, която бързо изчезва;
трайност: няколко секунди;
класификация: проклятие;
произход: от латински се превежда като „да унищожа“;
съвет: заклинанието може да бъде използвано, за да изтрие „сянка“ от последната магия,
направена с пръчка (т.е. да изтрие остатъчните ефекти от предишно заклинание);
ниво: пето;
Експулсо
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: проявява се като ярка синя светлина, която изхвърля човек на няколко метра или ако е
насочена към предмет, го взривява в мощна експлозия;
трайност: отнема секунда, но жертвата може да е с вътрешен кръвоизлив от силния удар;
класификация: проклятие;
произход: от латински "expulsio" - изгонване;
ниво: шесто;
Екстрахо
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: изважда насоката на силите на пръчката извън строя, извън контрол. При прилагане на
някаква магия (от омагьосана пръчка), тя се връща върху този, който е изрекъл проклятието или
в някои, но редки случаи, поразява случаен човек в близост до магьосника;
трайност: магията е опасна и може да навреди трайно на пръчката;
класификация: проклятие;
ниво: осмо;
Иморилиан
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: довежда до ослепяване на жертвата;
трайност: докато урочасването не бъде развалено с друга магия или лечебна отвара; много
рядко може да има перманентен ефект;
класификация: проклятие;
ниво: осмо;
Имсуфлам Девотио
приложение: посочване и изговаряне на думата;

ефект: още известна като "Ненарушимата клетва". Магията е сложна и изисква трима души двама, между които се прави клетвата (държат ръцете си), и един, който е свидел и прави
магията. Всеки път, щом човек прави обещание, малки пламъчета се изстрелват от пръчката на
свидетеля, които по-късно се превръщат в тънки и избледняващи златисти нишки. Ако човекът
направил обещанието не го спази, последствието е смърт;
трайност: докато човекът направил обещанието не го изпълни или докато човекът, на когото е
обещано, не разруши сам клетвата, което няма да има последствия за нито една от страните;
класификация: проклятие;
ниво: девето;
Калворио
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: кара да жертвата да оплешивее напълно;
трайност: докато урочасването не бъде развалено с друга магия или лечебна отвара;
класификация: проклятие;
ниво: трето;
Капа
приложение: допиране с върха на пръчката и изговаряне на думата;
ефект: чупи кост на човек или животно;
трайност: отнема секунда, може да бъде премахнато с лечебна магия или костта да заздравее по
нормален начин, но ще отнеме повече време от естествено счупена кост;
класификация: проклятие;
ниво: четвърто;
Капу Вере
приложение: вдигане на пръчката над местност или жилище и изричане на думата;
ефект: известно като заклинанието Табу, тази тъмна магия проследява изричането на
определени думи - магьосникът положил заклинанието разбира моментално къде са изговорени
определените думи;
трайност: докато не бъде премахнато от друго заклинание;
класификация: проклятие;
произход: от хаитянски и готски - забранена дума;
ниво: девето;
Конфринго
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: всяко нещо, което бъде ударено от магията ще се взриви;
трайност: действа мигновено;
класификация: проклятие;
ниво: шесто;
Крийви
приложение: докосване с върха на пръчката и изговаряне на думата;
ефект: изкривява костите с ужасяваща болка, като ги обръща и размества;
трайност: докато магьосникът поддържа концентрацията;
класификация: проклятие;
ниво: пето;
Мимбъл - уимбъл
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: езикът на жертвата се оплита и той не може да изрече правилно нито една дума;
трайност: около десетина минути;
класификация: проклятие;
контра-заклинание: Уимбъл - мимбъл (и двете магии се проявяват като червеникав лъч);
ниво: второ;
Морбус Магика

приложение: описва се с магическата пръчка легнала осмица, пресечена с два леви диагонала,
докато се изрича заклинанието;
ефект: удареният от магията изпитва силна, подобна на алергия, непоносимост към всякакви
магически предмети и артефакти - пръчки, метли, мантии невидимки, други устройства; При
допир с кожата, дори през дрехи, се зачервява, подува, кожата му се покрива с рани, язви,
мехури и т.н. В началото раните са дразнещи и неприятни, но ако човек продължи да държи
пръчката си например, раните се разпространяват, стават все по - болезнени и нетърпими;
трайност: докато раните не бъдат напълно изцерени с лечебна магия, или не заздравеят сами.
Ако човек сам опита да се изцери - ще може да затвори сегашните рани, но ще се появят нови,
затова за пълно изцеляване е нужна помощта от друг магьосник;
класификация: проклятие;
произход: от латински "morbus" - болест;
ниво: осмо
Петрификус тоталус
приложение: движение с пръчката и изговаряне на думата;
ефект: наричана "магия за пълно тяловкочанясване"; магията прилепя краката плътно един до
друг, ръцете плътно до тялото и жертвата пада на земята "като дъска"; въпреки че поразеният не
може да се движи или говори, той може да чува, да вижда (ако очите му са били отворени,
когато е бил поразен), но право нагоре, да чувства и мисли; магията е различна от друга
подобна за тотално парализиране, която е изцяло тъмна магия;
трайност: докато не бъде развалено от друга магия;
класификация: проклятие;
ниво: първо;
Редукто
приложение:движение с пръчката и изговаряне на думата;
ефект: взривява солидни обекти да се взривят на много фини частици - до прах и пепел или
мъглица, която бързо се разсейва;
трайност: действа мигновено;
класификация: проклятие;
произход: от латински "reducto" - да поваля;
ниво: пети;
Сектусемпра
приложение: рязко замахване и изговаряне на думата;
ефект: много опасно проклятие, което нанася рани сякаш прорязани от меч; разрезите следват
движенията на магическата пръчка; в зависимост от дълбочината на прорязвания жертвата може
да умре от загуба на кръв, ако не е излекувана на време;
трайност: действа моментално и трябва да бъде излекувано бързо, но въпреки прилагането на
лечебни магии, проклятието като тъмна магия може да остави трайни белези, а отрязан крайник
не може да бъде възстановен;
класификация: проклятие;
контра-заклинание: изглежда най-добрата лечебна магия в случая е Вулнера Санентур
(описано е надолу в списъка);
ниво: осмо;

Контра-заклинания
„Counter-spell“ се формира от думите „countre“ от старо-френски, от около 14-ти век,
превеждана буквално като „да вървя срещу“, „да направя обратното“ и „spell“ –
„магия/вълшебство“.

Целта на едно контра-заклинание е да премахне или отблъсне ефекта на друго. Самите контразаклинания се делят на шест типа – контра-омагьосвания, контра-урочасвания, контрапроклятия, детрансфигурации, контра-вълшебства и анти-омагьосвания, между които
разликата е трудно уловима и често се размива. Въпреки тази така сложно изведена
класификация, всички контра-заклинания споделят обща нишка, а именно вече упоменатата – да
премахнат ефекта на друга магия. Поради тази причина, всяка магия, която прави това, без
значение от типа си, може да бъде приета за контра-заклинание.
Интересно е, че доста голяма част от магиите имат специално развити контра-заклинания
(примери по-долу), които винаги биха имали ефект и биха върнали обекта/жертвата в
първоначалния ѝ вид. Други обаче са така наречените "Общи контра-заклинания", които
премахват ефекта на която и да е друга магия. Всички те обаче са сложни за изпълнение и
изискват завидно ниво на концентрация.
Метеолоджинкс Реканто
приложение: просто посочване и изговаряне на думите;
ефект: отменя ефектите на всякакви магии, влияещи на времето - поява на вятър, студ, облаци,
светкавици;
трайност: задейства се моментално;
класификация: контра-заклинание;
произход: от латински буквално се превежда като - отменям онова, което се случва високо в
небето/във времето;
ниво: девето;
Редукцио
приложение: движение с пръчката и изговаряне на думата;
ефект: смаляваща магия; проявява се с лилав лъч и обектите, уголемени с Енгорджио, се
връщат в нормалния си размер;
трайност: перманентно;
класификация: контра-заклинание (вълшебство);
произход: от латински - да намаля, да смаля;
ниво: първо;
Фините Икантатем/Фините
приложение: движение с пръчката и изговаряне на думите;
ефект: прекратява ефекта на почти всяка друга магия;
трайност: отнема секунда;
класификация: контра-заклинание;
произход: от латински "finire" - край и "incantationem" - магия, заклинание;

Лечебни магии
Лечебна е всяка магия, която подобрява физическото състояние на жив организъм. Като цяло не
са лесни за изпълнение и почти всички изискват познание върху анатомията на
съществото/човека. Могат да бъдат изпълнени по-добре, ако магьосникът знае точно как и защо
е наранено съществото/човека.
Анапнео
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: прочиства дихателните пътища на човек, ако в тях има нещо заклещено, ако се задушава
или е получил алергична реакция;
трайност: отнема секунда;
класификация: лечебна магия;
произход: от гръцки - дишам;
ниво: четвърто;
Аноксия
приложение: очертаване на кръг около устата и носа и изговаряне на думата;

ефект: създава предпазен балон около устата и носа на магьосника, който е наситен с кислород;
може да се използва за дишане под вода или на места със слаб приток, или тотална липса на
кислород; често се използва за лекуване на пациенти със затруднено дишане;
трайност: отнема секунда, но се износва след около половин час;
класификация: лечебна магия (вълшебство);
произход: от гръцки - кислороден дефицит;
ниво: шесто;
Аорте
приложение: докосване с върха на пръчката до жертвата и изговаряне на думата;
ефект: изчиства кръвта от отрови, опиати, алкохол и други; също така сгрява тялото; не действа
на по - сложните отрови;
трайност: действа мигновено;
класификация: лечебна магия;
ниво: шесто;
Вулнера Санентур
приложение: прокарване на върха на пръчката по раната;
ефект: лекува всякакви рани - за максимален ефект трябва да бъде изречено три пъти - първият
път спира кръвоизливите, за да предпази жертвата от смърт заради кръвозагуба, вторият път прочиства раните и започва заздравяването и третият път - за да затвори напълно раните и да
скрие белезите, които може да останат; за жалост може да няма пълен ефект върху някои рани,
нанесени от силни проклятия;
трайност: в зависимост от сериозността на раните може да отнеме до половин час;
класификация: лечебна магия;
произход: от латински "vulnus" - рана, "sanare" - да излекувам, преведено буквално може да
означава - нека раните бъдат излекувани; "to heal";
ниво: девето;
Епискей
приложение: просто посочване и изговаряне на думата;
ефект: възстановява и заздравява дребни рани и счупвания;
трайност: действа мигновено;
класификация: лечебна магия;
произход: от гръцки - поправям, възстановявам;
ниво: шесто;
Ревиталевс
приложение: докосване с върха на пръчката и изговаряне на думата;
ефект: премахва болка, освен ако тя не причинена чрез илюзии; освен това заздравява раните и
значително ускорява процеса на регенериране; колкото по-напреднал е магът, толкова по тежки наранявания може да лекува;
трайност: отнема до няколко минути - така например ако се порежете на кухненски нож, раната
ще заздравее за 5мин.;
класификация: лечебна магия;
ниво: пето;
Ренервате
приложение: директно посочване с магическата пръчка към гърдите на обекта и изговаряне на
думата;
ефект: магия за свестяване, действа обратно на Вцепени се (без ефект при множествено
вцепеняване), но и срещу припадания, породени от естествени причини;
трайност: отнема няколко секунди, възможно е за кратко жертвата да се чувства замаяна след
това;
класификация: лечебна магия (вълшебство);
произход: от латински “rennervate” - да заредиш с енергия;
ниво: трето;
Сърджито

приложение: директно посочване с магическата пръчка към гърдите на обекта и изговаряне на
думата;
ефект: магия за “свестяване”, действа срещу магии, които карат обекта да си мисли, че е
влюбен, но не и срещу отвари;
трайност: отнема няколко секунди, възможно е за кратко жертвата да се чувства замаяна и/или
дори отчаяна, сякаш е загубила любовта си;
класификация: лечебна магия (вълшебство);
ниво: девето;
Ферула
приложение: почукване по желаното място и изговаряне на думата;
ефект: пристяга част от тялото с шина; използва се най-често при счупвания; изглежда, че дори
намаля болката до някаква степен, но не изцяло;
трайност: докато шината не бъде премахната ръчно или с друга магия;
класификация: лечебна магия;
произход: от латински "ferula" - пръчка;
ниво: второ;

