
ULKOISIIN OMINAISUUKSIIN VAIKUTTAVAT 
Likaus (vl. kuuraannu) Likaa kohteen, esim. vaatteet. 
Rispaannutus (vl. entistus) Saa kohteen rispaantumaan, esim. vaatteet. 
Sekaannu hiukset Saa kohteen hiukset sotkuun. 
Tuuhennus [kohde, esim. hiukset] (vl. harvennus) Aiheuttaa kohteen karvojen tuuhentumista (hiukset, nenäkarvat, kulmakarvat jne). 
Kaljuutus (vl. tuuhennus hiukset) Aiheuttaa kohteella kovaa hiustenlähtöä. 
Finniös (vl. poistuus finnit) Aiheuttaa useiden finnien puhkeamisen kohteen naamaan. 
Pattiajos (vl. poistuus patit) Aiheuttaa kohteelle paiseita. 
Hammasiso (vl. pienennöys hampaat) Kohteen hampaat alkavat kasvaa kovaa vauhtia. 
Valuos räkä (vl. lopeti loitsuimes) Saa rään valumaan kohteen nenästä. 
Hyytelösormius (vl. lopeti loitsuimes) Kohteen sormet muuttuvat hyytelömäisiksi, eikä hän pysty tarttumaan tavaroihin. 
Sokaistus (vl. näköis) Tekee uhrista joksikin aikaa sokean. 
 

KÄYTTÄYTYMISEEN JA LIIKKUMISEEN VAIKUTTAVAT 
Vaikenuos / Hiljennys / Vaimennous (vl. finite) Kohde ei pysty muodostamaan mitään ääntä tai kohteen aiheuttamat äänet eivät 

kuulu. 

Halkinaurus (vl. lopeti loitsuimes) Saa kohteen nauramaan hillittömästi. Loitsiminen on halkinauruksen alaisena haastavaa. 
Höpötys (vl. lopeti loitsuimes) Aina kun kohde yrittää puhua, hän alkaa pölöttää jotain aivan muuta. 
Löllösääriys (vl. lopeti loitsuimes) Saa kohteen jalat tutisemaan ja tekee niistä väliaikaisesti käyttökelvottomat. 
Tarantallegro (vl. lopeti loitsuimes) Saa uhrin jalat tanssimaan holtittomasti. 
Kampitus Kamppaa kohteen. 
Liikkumatis / jähmetys (vl. lopeti loitsuimes) Jähmettää kohteen liikkumattomaksi. Toimii myös elottomiin liikkuviin asioihin (esim. 
laitteet yms). 
Liikkumitor kuolitus (vl. lopeti loitsuimes) Liimaa kohteen jalat yhteen ja estää liikuttamasta niitä. 
Kangistumis tyystilys (vl. lopeti loitsuimes) Uhri kaatuu maahan eikä pysty liikkumaan. Ei estä hengittämistä tai näkemistä. 
Keholeijus (vl. kehovapauts) Riiputtaa uhria ylösalaisin toisesta jalasta niin kauan kuin loitsija osoittaa sauvallaan. 
Hyytelöaivous (vl. lopeti loitsuimes) Kohteesta tulee joksikin aikaa hyvin tyhjäpäinen; alentaa kohteen ÄO:n hyvin matalaksi. 
Hämäyty (vl. reparifors) Tekee uhrin hämäytyneeksi, pöllämystyneeksi ja helposti ohjattavaksi. Tällä voi esimerkiksi harhauttaa 
hetkellisesti. 
 

MUODONMUUTOKSET, KONJURAATIO, YMPÄRISTÖ  
Aquatulio Sauvan kärjestä suihkuaa vettä. 
Sytyjo Aiheuttaa tulta. 
Vangitsous Sitoo kohteen köysillä. 

Syö etanoita / Etanaos Saa kohteen oksentamaan joksikin aikaa etanoita. Loppuu itsestään.  
Etanatulios (vl. etanamenoks) Isoja etanoita alkaa vipeltää kohteen kasvoilla / ylävartalolla. 
Kärmestulios (vl. kyysmenoks) Sauvan kärjestä tulee käärme. 
Lepakonräkäös (vl. lopeti loitsuimes) Kohteen räkä muuttuu lepakoiden näköiseksi, ja hyökkää kohteen kimppuun. 
Hyökkäös / Oppugno (vl. finite) Aiheuttaa osoitettujen esineiden hyökkäyksen kohteen kimppuun. 
Liimaos (vl. irtaos) Liimaa kaksi asiaa toisiinsa. Toimii myös eläviin olentoihin. 

Keksikää itse lisää ja käyttäkää ympäristöä hyväksi. 
 

VAKAVAMMAT FYYSISET 
Kuristaos (vl. hölläös) Aiheuttaa kuristumisen tunteen. Liian pitkään vaikuttanut kuristusloitsu voi aiheuttaa tajuttomuutta. 
Polttaos Aiheuttaa uhrissa polttelevan tunteen, ja syntyy ikäviä punaisia rakkuloita. Rakkulat katoavat jonkin ajan kuluttua itsestään tai 
ne pitää parantaa parannusloitsulla. 
Paiskaos Paiskaa tai lennättää kohteen nurin tai esimerkiksi seinää päin. 
Poistujo / Ruhjoo / Pommitus Räjäyttää asioita. 
Tainnutu (vl. herpaannu) Tainnuttaa uhrin. Herätessään tainnutuksesta uhri voi olla hetken aikaa vähän sekava. Jos uhri on liian monta 
kertaa tämän kirouksen kohteena peräkkäin, voi se vaurioittaa aivoja. Melko voimakas taika, jonka loitsimista pidetään pahempana 
kuin monien ikävien pikkukirousten. 
Satutu Aiheuttaa hetkellistä kivun tunnetta. 
Hajotus Repii tai leikkaa kohteen. 

Viiltäös  Aiheuttaa viiltohaavan. 
Pistous Aiheuttaa pistohaavan. 
Murtaos Murtaa osoitetun kohteen, esim. käden. 
Viscere perde (pimeä) Vaurioittaa kohteen sisäelimiä. 
Kidutu (pimeä) Saa kohteen tuntemaan äärimmäistä kipua. Liiallinen käyttö voi aiheuttaa sen, että uhri menettää järkensä. 
Avada kedavra (pimeä) Kohde kuolee. Kohteen kuolemaa tulee oikeasti todella haluta, että loitsu tepsii. 
 

PUOLUSTUS 
Karkotaseet Riisuu kohteen aseista, eli uhrin kädessä olevat asiat lentävät ulottumattomiin. 
Estous Kamppaa, jähmettää tai kaataa kohteen ja estää häntä näin lähestymästä loitsijaa. Voimakas käyttö voi myös heittää kohteen 
taaksepäin. 
Varjelum / Kilpeys Kilpiloitsu, joka estää useimmat kiroukset ja taiat. Ei kuitenkaan estä esim. anteeksiantamattomia kirouksia. 


