Spreuken en Dranken

Dit lesboek is van:

Verplichte lesstof voor elke heks of tovenaar in opleiding aan
"

Zweinstein

WAT VIND JE IN DIT BOEKJE

Toverspreuken
Toverspreuken komen tijdens en buiten de lessen op Zweinstein veelvuldig voor.
Spreuken worden gebruikt om iets te bereiken wat in de niet-magische wereld
veelal door de moderne technologie wordt bereikt, maar worden ook voor
dagelijkse zaken als eten koken en afwassen gebruikt. Een toverspreuk bestaat uit
een handbeweging gemaakt met een toverstok, in combinatie met een uitgesproken
incantatie.

Toverdranken

"

Toverdranken is een vak dat wordt gegeven op Zweinsteins Hogeschool voor
Hekserij en Hocus-Pocus. Hier leren studenten hoe ze toverdranken moeten
brouwen en welke ingrediënten ze daar voor moeten gebruiken. Toverdrank lessen
worden in de kerkers van Zweinstein gegeven. Dit boekje bevat recepten voor
toverdranken die studenten aan het einde van het eerste jaar moeten beheersen.

SPREUKEN

Accio
Sommeerspreuk* om verborgen dingen naar je toe te toveren, zelfs over een grotere
afstand. "accio" (Latijn) betekent 'ik sommeer' of 'ik laat komen'.

Aguamenti
Spreuk om water tevoorschijn te toveren uit je toverstok, om te drinken of te blussen.
"agua" is Spaans voor water, afgeleid van het Latijnse aqua. "Mentis" (Latijn) betekent
'gedachten'.

Amnesia
Spreuk waardoor je bepaalde dingen vergeet. Vergetelheidsspreuk. Amnesie betekent
'geheugenverlies'.

Aparecium

"

Spreuk die dat wat onzichtbaar is doet verschijnen .
"appareo" is Latijns voor 'ik verschijn'

Harry Potter Zomerkamp

SPREUKEN

Detentio
Spreuk die touwen uit de toverstok tovert en iemand dan vastbindt.
"detentie" is 'gevangenschap.

Engorgio
Vergrotingsspreuk*, ook Groeibezwering* of Zwelbezwering* genoemd. Spreuk waarmee
je iets of iemand kunt vergroten. De tegenspreuk hierbij is Reducio.
"gorger" is Frans voor 'volproppen' of 'overladen'.

Evanesco
Verdwijnspreuk. Spreuk om dingen te laten verdwijnen.
"evanesco" is Latijn voor 'verdwijnen'

Centima Eximay

"

Bij deze spreuk zwelt je neus binnen 10 seconden op. Hij heeft dan ongeveer de grootte van
een ballon. Als je eraan komt ontploft hij en zal je zonder neus moeten leven. Alleen tranen
van een Feniks zullen je neus genezen. Je neus doet verder niet pijn en je krijgt er ook niks
ergs van. "centima" is Latijns voor groot en "may" is Latijns voor neus, eigenlijk
gezichtsverwant. "Exy" betekent ontploffen in het Duits,Het betekent in het Latijn
“opzwellen.

SPREUKEN

Expelliarmus
Ontwapeningsspreuk. Spreuk waarmee je je tegenstander ontwapent, zijn toverstok vliegt
weg. "expelo" is Latijn voor 'verdrijven' en "arma" is Latijn voor 'wapen'.

Rictusempra
Spreuk waardoor de ander gaat giechelen of gniffelen

Legilimens
spreuk om in iemands gedachten door te dringen.
"legens" is Latijn voor 'lezer; "mens" is Latijn voor 'gedachten' of 'verstand' Legilimentie is
de mogelijkheid om emoties of herinneringen van een ander te voelen. De beoefenaar van
Legimentie heet een Legilimens.

Expecto Patronum

"

spreuk om Dementors te verjagen. De Patronus, een zilverkleurige omtrek van een dier, is
op te roepen door te denken aan een uitzonderlijk gelukkige herinnering in combinatie met het
uitroepen van de spreuk. Elke persoon heeft een andere Patronus. "expecto" is Latijn voor
'zoeken, naar uit kijken' en "patronus" is van het middeleeuwse 'beschermheer'.

SPREUKEN

Locomotor Mortis
Vloek van Beentjeplak, hierdoor plakken de benen van je tegenstander aan elkaar zodat
hij niet meer kan lopen. "loco" is Latijn voor 'plaats'; "motor" is Latijn voor 'dat wat iets in
beweging houdt'; "mortis" is Latijn voor 'dood'.

Lumos
spreuk die je toverstaf een lichtje geeft. "lumen" is Latijn voor 'licht'.
Veelgebruikte spreuk om licht te krijgen in een donkere situatie. De tegenspreuk is Nox.

Nox
met deze spreuk doof je het lichtje van je toverstok dat aanging na de Lumos spreuk.
"nox" is Latijn voor nacht.

Obscuro

"

spreuk om iemand te blinddoeken.
"obscuro" is Latijn voor donker maken.

SPREUKEN

Sanitato
Schrobspreuk, spreuk die je gebruikt als je iets wilt schoonmaken

Repello Dreuzelandus
Afweerspreuk. Beschermende bezwering zodat Dreuzels een plek of object niet kunnen
zien. "repello" is Latijn voor 'afweren' of 'aanwenden'; Dreuzelandus is afgeleid van het
woord 'Dreuzel'.

Snaternix
Vloek waardoor iemands tong aan het verhemelte plakt zodat hij niet meer kan praten.
Samenstelling van "snateren" en "niks".

Wingardium Leviosa

"

Zweefspreuk, hierdoor gaan voorwerpen zweven.
"levo" is Latijn voor 'ik stijg op'; wing is Engels voor 'vleugel'; "arduum" is Latijn voor 'hoog'.

TOVERDRANKEN

Krachtwater
Krachtwater is een toverdrank die de kracht van een tovenaar versterkt. Het heeft een
sprankelende frisse smaak
Benodigdheden

•
•
•
•

1 Sodejusboon
1 Theelepel Gemalen Maansteen
1 Glas Heleborussiroop
2 Eetlepels Geraspte Huid van een Boomslang

Bereiden

Snijd de Sodejusboon door midden en pers deze uit. Bewaar het sap in een leeg flesje.
Meng vervolgens het glas Heleborussiroop met 2 eetlepels Geraspte Boomslang Huid
totdat deze compleet is opgelost. Voeg dan de theelepel gemalen maansteen toe en roer alles
nogmaals goed en voorzichtig door. Voeg vervolgens 1 eetlepel Sodejusboonsap toe en roer.

"

Als het goed is zie je hele kleine belletjes verschijnen en kun je het drankje drinken.

TOVERDRANKEN

Vergetelheidsdrank
Dit drankje werkt uitermate goed tegen alle vormen van heimwee en zorgt er voor dat de
drinker alles wat niet fijn snel vergeten zal.
Benodigdheden

•
•
•
•
•

1 Flesje voor Vergetelheidsdrank
1 Theelepel Gedroogde Billywigangels
1 Theelepel Gerapte huid van een boomslang
Heleborussiroop
1 Eetlepel Fijngehakte Valeriaanwortel

Bereiden

Neem het flesje voor je.
Stop de fijngehakte Valeriaanwortel in het flesje. Voeg nu 1 theelepel Gedroogde
Billywigangels en 1 theelepel Geraspte huid van een Boomslang toe. Voeg nu
Heleborussiroop toe totdat het flesje voor de helft gevuld is.
Schud het flesje nu 10 keer en roep tegelijk de volgende spreuk: “Vergetelheidsdrank krijg nu
mijn kracht en houd alles wat niet fijn is in je macht”.

"

Gaat de Vergetelheidsdrank nu schuimen dan heeft de toverspreuk gewerkt. Schuimt het
niet zo, herhaal dan opnieuw de spreuk en schud het flesje nogmaals 10 keer.
Als je ooit, wanneer je op reis gaat last krijgt van heimwee of andere kwalen, neem dan
voor het slapen gaan een slokje en deze problemen zullen als sneeuw voor de zon verdwijnen.

TOVERDRANKEN

Murtlapextract
Dit drankje verzacht de pijn bij open wonden, maar een paar druppeltjes Murtlapextract
werken ook uitstekend tegen steenpuisten, zo ontdekte Leo Jordaan.
Benodigdheden

•
•
•
•
•

2 Reageerbuisjes
1 Theelepel Gemalen Maansteen
2 Druppels Flubberwurmslijm
Salamanderbloed
1 Eetlepel Fijngehakte Valeriaanwortel

Bereiden

Zet de reageerbuisjes in de houder.
Vul in reageerbuisje 1 voor een derde met Salamanderbloed. Voeg hier 2 druppels
flubberwurmslijm aan toe en meng dit door een draaiende bewegingg te maken.
Let op! Niet schudden!
Gooi vervolgens de theelepel gemalen maansteen in reageerbuisje 2.
Leeg nu de inhoud van reageerbuisje 1 in reageerbuisje 2.
Als het goed is komt het geheel nu iets omhoog. Dit is het teken dat je het drankje goed
gemaakt hebt.

"

Murtlapextract is een uitermate agressief drankje dat niet voor consumptie bedoeld is! Wel
werkt het erg goed tegen onkruid als vleesetende planten.

TOVERDRANKEN

Bloedverversend Elixer
Dit elixer wordt gebruikt om je toverstok of bezem krachtiger te maken als je het eroverheen
giet en heeft helaas geen effect bij tovenaars.Het elixer dient gezuiverd te worden op twee
verschillende manieren voor gebruik.
Benodigdheden

•
•
•
•

2 Reageerbuisjes
1 Flesje Bloedzuigersbloed
1 Theelepel Gemalen Maansteen
Salamanderbloed

Bereiden

Zet de reageerbuisjes in de houder.
Verdeel het Bloedzuigersbloed over de twee reageerbuisjes.
Giet nu 1 theelepel Gemalen Maansteen in reageerbuisje 1. Veranderd de van het
Bloedzuigersbloed in groen? Dan kun je het drankje gebruiken om je staf nog krachtiger te
maken.
Giet nu ongeveer de zelfde hoeveelheid Salamanderbloed als dat er Bloedzuigersbloed in
reageerbuisje 2 zit in de reageerbuis. Veranderd de kleur? dan kun je dit drankje over een
bezemsteel gieten om hem sneller te laten vliegen!

"

Let op: dit drankje is niet voor consumptie geschikt

"

AANTEKENINGEN

