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I. Liemiainesosia
Tässä luvussa luetellaan yleisiä Euroopassa käytettäviä liemiaineksia
sekä niiden käyttötarkoituksia ja vaikutuksia. Lista ei ole
kaikenkattava.
---------AARNIKOTKAN SULKA Liemiaines, jota käytetään
tasapainottamaan liemiainesten vaikutusta.
AARNIKOTKAN SULKAMURSKA Yleisin liemiaineksena käytettävä
muoto aarnikotkan sulasta.

ALVEJUURI Parantavia vaikutuksia, mm. häätää loisia ja tyrehdyttää
verenvuotoa.
APILA Yleiskuntoa kohottava vaikutus, toimii myös tulehduksia
estävästi ja antiseptisesti.
BELLADONNA, nimeltään myös myrkkykoiso ja lemmonmarja.
Erittäin myrkyllinen koisokasvi, jolla on mm. anesteettisia
vaikutuksia. Myrkky aiheuttaa sydänvaivoja ja hallusinaatioita.
Kasvin osilla voidaan mm. laajentaa silmäterää sekä hoitaa vatsa- ja
suolistosairauksia.
BESOAARI Yleisvastamyrkky.

AKILEIJA Akileijan kukinnot ovat täynnä valkoista magiaa, ja kukilla
on puhdistavia ominaisuuksia.

ETANAPYREE Etanapyree imee itseensä tiettyjä aineita, ja sitä
voidaan käyttää esimerkiksi joissain antidooteissa.

AKROMANTELLAN MYRKKY Halvaannuttava myrkky.

FEENIKSIN KYYNELNESTE on äärimmäisen harvinainen ja
voimakas parannusaine. Käytettävät kyyneleet tulee saada
vapaaehtoisesti feeniksiltä ja niiden säilyttäminen vaatii
erityisjärjestelyjä. Nestettä on mahdotonta säilöä suurina annoksina,
sillä liian suuri kyynelmäärä korruptoituu helposti. Aineesta tai sen
olemassaolosta käydään kiivasta keskustelua, sillä mitään virallisia
tietoja ei ole julkisuuteen annettu.

ALRUUNA Alruunaa käytetään haudutettuna erilaisissa juomissa
voimistamaan sen vaikutuksia. Alruuna soveltuu erinomaisesti
vahvistamiseen ja muotoon palauttamiseen. Sillä voidaan virvoittaa
väkevästi kangistetut ihmiset. Lisäksi sen avulla on mahdollista
kumota lukittuneita ja epäonnistuneita muodonmuutoksia. Uute
säilyy paremmin ja pidempään kuin haudutettu alruuna. Sitä
valmistetaan usein alruunoiden juuriosuuksista, joita ei yleensä
hauduteta kitkerän maun ja hitaan kypsymisen vuoksi. Uutteen
valmistuminen vaatii pitkällisen prosessin, jonka tulee tapahtua
pimeässä ja viileässä. Suora auringonvalo heikentää alruunoiden
maagisia ominaisuuksia ja pitkällinen altistuminen voi tuhota ne
kokonaan. Alruunauutteen sijasta voidaan käyttää myös kuivattua
alruunanjuurta, joka kuivumisprosessin jälkeen kestää valoa ja säilyy
äärimmäisen pitkään. Teho on kuitenkin heikompi, minkä vuoksi
tarvitaan suurempia määriä riittävän vaikutuksen saamiseksi.
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FENKOLI Vaikuttaa liemen koostumukseen ja makuun.
FLETKUMATO Käytetään yleensä helpoissa ja yksinkertaisissa
liemissä.
GINSENG Alentaa verenpainetta, joka johtuu jännityksestä ja
rasituksesta, ja se on todella piristävää, auttaa elimistöä kestämään
henkistä ja fyysistä rasitusta. Aiheuttaa hysteriaa väärin yhdistettynä.
Ginsengiä käytetään yleensä uutteena, joka on erittäin voimakasta.
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GINSENG-UUTE Voimakas muoto Ginsengistä.
JAUHETTU GINSENGIN JUURI Hieman lievempi muoto
Ginsengistä, joka säilyy huomattavasti pidempään kuin uute.
HAPRO Ravitseva tai muiden liemiainesosien kanssa reagoiva
ruohokasvi.

KAKSISARVISEN SARVI Harvinainen ainesosa, jota käytetään
jauhettuna mm. monijuomaliemessä.
KAMOMILLA Monikäyttöinen yrtti, jolla on rauhoittavia
vaikutuksia. Voidaan käyttää mm. rauhoittavissa liemissä,
uniliemissä, vatsakipuihin, sikiön abortoitiin, maksan
vahingoittamiseen.

HÄRKLÖNTTI Parantavissa juomissa käytettävä liemiaines.
HEXAKUORIAINEN Käytetään ainesosana lukuisissa liemissä. Lajeja
on muutama erilainen, ja ne eroavat toisistaan pinnallisesti lähinnä
kuvioinnin ja värityksen perusteella. Jokainen soveltuu erilaisiin
liemiin - yksi parantaviin, yksi mieltä kohottaviin tai muuten vain
huumaaviin, yksi myrkkyihin.
HUILUKUKKA Voidaan käyttää mm. äänen muuntamiseen tai
kurkkusairauksien parantamiseen.
HUNAJA Tasapainottava liemiaines.
HUTSUN MUNAT ovat myrkyllisiä ja aiheuttavat sairastelua, ja niitä
voidaan käyttää mm. erilaisissa myrkyissä.
HYRRÄPÄÄ Olennon piikit tuottavat limaa, joka on hyvä liemiaines.
Lima aiheuttaa mm. iloisuutta ja leijumista. Yleinen ainesosa
erilaisissa vasta-aineissa ja vastamyrkyissä.
IILIMADOT Sisältävät mm. veren hyytymistä hidastavia ainesosia,
lisäksi toimivat erilaisia poistavissa tai muuksi muuttavissa liemissä.
Käytetään useimmiten uutteena.
INKIVÄÄRI Monikäyttöinen yrtti, joka vaikuttaa mm.
ruuansulatukseen.
KAAKAO Mielialaa kohottava liemiaines. Sopii suklaan muodossa
ankeuttajan aiheuttamien oireiden helpotukseen.
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KARHUNLAUKKA Poistaa kehosta kuona-aineita puhdistaen näin
elimistöä ja verta, positiivinen vaikutus korkeaan verenpaineeseen.
KEIJUKUKKA Moninaisia maagisia vaikutuksia, jotka vaihtelevat sen
mukaan, mihin yhdistetään. Käytetään mm. mieleen vaikuttavissa
liemissä.
KEIJUN SIIVET Liemiaines, jolla on keventäviä vaikutuksia.
KELPIN HÄNTÄJOUHI Käytetään erilaisissa muotoon tai mieleen
vaikuttavissa liemissä.
KESYRUUSU Käytetään mm. erilaisissa kauneusliemissä esimerkiksi
ihon- ja hiustenhoitoon. Myös joidenkin lemmenjuomien ja
seksuaalista halua nostattavien juomien ainesosa.
KIDUSRUOHO Syömällä ruohoa voi kasvattaa kidukset ja hengittää
veden alla, lisäksi ruoho kasvattaa kalvoa sormien ja varpaiden väliin.
Kidusruohon syötyään ei voi hengittää maan päällä.
KIRSKURISTAJAN UUTE Vahvistaa veren omaa magiaa, ja käytetään
voimistamaan mm. lohikäärmeen veren ja salamanterin veren
vaikutuksia.
KISSANMINTTU Monikäyttöinen yrtti mm. rauhoittava,
ruuansulatusta edistävä, haavojen, säryn ja naisten vaivojen hoitoon.
Kissanmintulla voidaan aiheuttaa myös aistiharhoja.
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KOIRUOHO eli mali on suuremmissa määrin myrkyllinen, voidaan
käyttää mm. loisten häätöön. Sopii myös alkoholin valmistukseen ja
käytetään mm. Elävien kuolleiden juomassa.

LIPERI Sopii maustamiseen, vähentää myös hajuja. Lisäksi oikein
yhdisteltynä sekoittaa ajattelua.
LISKON PERNA Voidaan käyttää moninaisissa tarkoituksissa.

KOPPAKUORIAISEN SILMÄT Yleinen liemiainesosa.
KUOLLEEN MIEHEN VERI Pimeämmissä liemissä käytetty
liemiaines, myrkyllinen vampyyreille.
KURTTUVIIKUNA Hedelmän sisällä on nestettä, jota voidaan käyttää
erilaisissa liemissä, mm. pienentävissä liemissä.
KUURANKUKKA Kylmentäviä vaikutuksia.
KÄÄPIÖVILLIVIINI Köynnöskasvi, jolla on pienentäviä vaikutuksia,
joten sitä voidaan käyttää mm. antidoottina, turvotuksen laskussa jne.
KÄÄRMEEN HAMPAAT Pitää kerätä ei-myrkyllisistä käärmeistä.
Käytetään yleisesti liemipohjien teossa.
LAAKERIN LEHTI Laakerinlehdet voivat ehkäistä munuaiskiviä,
lievittää kipua ja lievittää stressiä. Laakerinlehdillä on myös
antibakteerisia vaikutuksia, joka tarkoittaa sitä, että flunssa pysyy
paremmin loitolla. Laakerinlehtiä poltettiin jo antiikin aikana, kun
huomattiin, että tuoksu toi hyvänolontunteet ja rauhoitti. Tuoksun
rauhoittava vaikutus johtuu lehden sisältämästä eugenolista.
LANKKUROUSKUN ERITE Syövyttävä aine, joka mädättää talon
rakenteet ja vahingoittaa sellaisenaan ihoa. Laimennettuna käytetään
mm. pesuaineissa.

LISTLISAI Venäläinen taikakasvi. Ei erityisen käytetty Brittiläisessä
lientenvalmistuksessa.
LOHIKÄÄRMEEN KYNSI Harvinaisemmin käytettävä liemiaines
kuin muut osat lohikäärmettä, sillä sitä pidetään liian epätasaisena ja
vaikeasti käsiteltävänä.
LOHIKÄÄRMEEN LOIMUKUKKA Vaikuttaa sydämeen ja
verenkiertoon, voidaan käyttää myös räjähteisiin ja tuhoaviin liemiin.
LOHIKÄÄRMEEN LUUJAUHE Liemiaines, joka tasaa lämpötiloja.
Käytetään yleisimmin parantavissa juomissa.
LOHIKÄÄRMEEN SUOMUT Liemiaines, jota käytetään mm.
erilaisissa suoja- ja vahvistusliemissä.
LOHIKÄÄRMEEN VERI Useissa erilaisissa liemissä käytettävä aines.
LOIKKIVA MYRKKYSIENI Käytetään mm. mieleen vaikuttavissa
liemissä.
MÄKIMEIRAMI eli oregano on monikäyttöinen yrtti. Raakaa kasvia
itsessään voidaan nauttia ja tällöin parannetaan pieniä haavaumia
sekä sisäisesti, että ulkoisesti.

LAVENTELI Käytetään mm. hajusteena, ihonhoidossa, tulehduksen
estossa ja joissain rauhoittavissa tai unijuomissa.
LEIJONAKALA Leijonakalan ruodot ovat liemiaines, muut osat
eläintä ovat myrkyllisiä.
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MÄKIMEIRAMIUUTE (DITTANYUUTE) Voimakas sellaisenaan
käytettävä uute haavojen parantamisessa. Muutama tippa avonaiseen
haavaan saa ihon kuroutumaan haavan päälle ja aiheuttaa yleensä
hetkellisen savunkohoamisen parantuvasta kohdasta. Savun hälvettyä
haava näyttää muutaman päivän vanhalle ja paranemisprosessi voi
alkaa. Toimii esimerkiksi halkeentumisen hoidossa. Hopean kanssa
käytettävänä mikstuurana sillä hoidetaan ihmissudenpuremia. Uute
on myös yksi usein käytetty ainesosa erilaisten nukkujuomien ja
erityisesti Elävien kuolleiden juoman vastajuomissa.
MANAPUUN LEHTIUUTE Taikuutta voimistava ja vahvistava
vaikutus.
MANAPUUN MARJAT Tasapainottava, puhdistava ja palauttava
vaikutus.
MANTIKORIN KYNSI Sisältää myrkkyä, käsiteltävä varoen.
MENNEISYYDENHAVINA Voidaan käyttää monenlaisissa mieleen
vaikuttavissa liemissä, mm. muistiin vaikuttavissa sekä
totuusjuomissa.
MENNINKÄISEN AIVOT Laiton aines, vaikka menninkäiset
luokitellaan tuholaisiksi.

MYRKKYKEISO Yleinen kasvi, joka on myrkyllinen. Erityisesti juuret
ovat myrkylliset, ja niistä voidaan uuttaa tappavaa myrkkyä.
Myrkkyjen lisäksi myrkkykeisoa voidaan käyttää erilaisten juotavien
lienten ainesosana, kunhan mukana on jotain, jolla myrkyllisyys
poistetaan.
MYRKKYLONKEROINEN Tämän vaarallisen kasvin uute on
myrkyllistä, mutta sen lehdet ovat monikäyttöisiä liemiaineksia.
MYRSYLIUUTE Myrsyli on rottaa muistuttava olento, jolla kasvaa
selässä merivuokkoa muistuttava kasvannainen. Myrsyli käyttää
ravinnokseen äyriäisiä, mutta myös myrsylien päälle tallovien jalkoja.
Myrsylin tuntokarvoilla on todettu olevan vaikutusta haavojen
parantamisessa, sillä siitä tehty uute poistaa kivun. Uute auttaa
erityisesti palovammojen, hiertymien, viiltojen ja arpien aiheuttaman
kivun lievittämisessä ja parantamisessa. Vaurioitunutta aluetta
liutotetaan uutteessa useita kertoja, 15 minuuttia kerrallaan. Auttaa
myös aknen ja paiseiden hoidoissa, varsinkin yhdessä pollomuhkun
mädästä tehdyn voiteen kanssa. Sisäisesti nautittuna parantaa mm.
vastahaavoja ja auttaa närästykseen, mutta aiheutta pahanhajuista
hengitystä ja ohimenevää huimausta. Väriltään myrsyliuute on
vahvan sirtuunan kellervää läpinäkyvää nestettä.
NOIDANNUPPU Erittäin monikäyttöinen taikayrtti. Voimistaa mm.
kasvissa olevien muiden kukkien vaikutuksia.

MISTELIN MARJAT Käytetään joissain antidooteissa sekä mm.
Huonomuistisuusjuomassa. Muut osat kasvista ovat erittäin
myrkyllisiä.

NOKKONEN Auttaa muodostamaan uutta verta, ja se onkin tehokas
apu anemiaan, puhdistaa verta ja auttaa vatsan kouristuksiin.

MOZA Harvinainen japanilainen taikapuulaji.

JAUHETTU NOKKOSEN JUURI Pitkään säilyvä muoto nokkosesta.

MUSTANLESKEN MISTELI Juurista tehty uute on erittäin tappavaa,
mistä kasvi on saanut nimensä. Lehtiä sen sijaan voidaan käyttää
erilaisissa mieltä parantavissa liemissä.

OJAKÄRSÄMÖ Oikein yhdisteltynä sekoittaa ajattelua. Lisäksi
voidaan käyttää ennustamiseen liittyvissä liemissä.
PALLOKALAN SILMÄT Laajentavia vaikutuksia, käytetään
esimerkiksi erilaisissa suurentavissa liemissä.
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PEIKONRÄKÄ Vaikeasti hankittava liemiaines.
PIHARATAMO Monikäyttöinen yrtti, käytetään erityisesti erilaisissa
muodonmuutoksiin liittyvissä liemissä, kuten Monijuomaliemessä.
PIIKKISIAN PIIKIT Monipuolinen liemiaines, jolla on mm. suojaavia
vaikutuksia.
PILLERIKUORIAINEN Taikaolento, jonka kaikki osat ovat
käytettävissä lientenvalmistuksessa. Käytetään mm.
Älynteroitusjuomassa sekä Luurankokossa.
PIPARJUURI Monipuolinen yrtti, jota voidaan käyttää mm.
mausteena, vahingoittavissa liemissä.
PITSIPERHOSEN SIIPI Liemiaines, herkkä. Käytetään liemissä, jotka
vaikuttavat muotoon.
POLLOMUHKUN MÄTÄ Käytetään pääainesosana muunmuassa
aknea parantavissa liemissä.
PUTKIMATO Liemiaines, joka Brittiläisessä liemitiedossa luetaan
yleensä hyödyttömäksi, mutta sillä voi vaikuttaa liemen
koostumukseen.

RAKKOLEVÄEKSTRAKTI kasvoille levitettynä nuorentaa
käyttäjänsä ulkonäköä huomattavasti, mahdollisena sivuoireena
massiiviset rakkulat ja polte kasvoissa herkkäihoisille, laiton
Englannissa, kasvorasva.
RAUHANVEHKA Kasvista saa teetä, joka rentouttaa fyysisesti ja
henkisesti. Oli aiemmin kielletty riippuvuuden pelossa, nykyään
laillinen.
RELERÄTINÄ Olennon kynsiä voidaan käyttää erilaisissa liemissä
tuomaan niihin magiaa.
ROHTOEMÄKKI (PELTOEMÄKKI) Tehostaa maksan toimintaa,
puhdistaa verenkiertoa ja auttaa myös joissain ihottumissa. Kasvi
sisältää myrkyllisiä aineita, joten oikea annostelu on tärkeää.
ROHTOKUIRIMO Yrtti, joka sekoittaa ajattelua, joten käytetään mm.
sekavuussekoituksessa ja häkellysjuomassa.
ROHTOPURASRUOHO Kasvin lehdet ja kukat ovat myrkyllisiä.
Kasvin siemenistä voidaan puristaa öljyä, josta pitää muistaa poistaa
myrkky ennen käyttöä. Öljy auttaa allergioihin, hormonaalisiin
vaivoihin ja sydän- ja verisuonisairauksissa.

PUUKÄÄRMEEN NAHKA Harvinainen liemiaines, käytetään
esimerkiksi Monijuomaliemessä.

ROSMARIINI Kasvilla on muistia parantavia vaikutuksia ja lehdillä
on tulehduksia hillitsevä vaikutus. Voidaan käyttää myös mm.
hajusteissa, kosmetiikassa, puhdistavissa aineissa.

PÄIVÄNKAKKARA Juuria käytetään joissain helpon tason liemissä
lientä tasoittavana ainesosana.

ROTAN HÄNTÄ Yleinen liemiainesosa, käytetään esimerkiksi
hiuksiin tai muuhun karvoitukseen liittyvissä liemissä.

QUAJING-TEE Tuottaa hyvänolontunnetta, suurissa määrin saa
miellyttäviä harhakuvia ja voi jopa menettää todellisuudentajunsa
hetkellisesti, valmistetaan teeksi. Harvinaislaatuista ja
grammahinnaltaan merkittävää.

ROTAN PERNA Yleinen liemiainesosa. Käytetään esimerkiksi
lannoitteissa ja pienentävissä liemissä.
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RUTTOJUURI Auttaa mm. rutossa, kun kasvi yhdistetään maagisten
ainesosien kanssa.
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RUUTAUUTE Ruuta on parannusvoimia sisältävä ikivihreä
pensaskasvi. Sitä voidaan käyttä vastamyrkkynä useisiin myrkkyihin,
sekä hoitamaan niistä aiheutuneita oireita. Se hoitaa myös
ranskalaisen perimätiedon mukaan Hullukoiran puremat. Lisäksi
Ruutauute toimii ainesosana harvinaisessa Felix felicis taikajuomassa.
RYNNISARVEN SARVIJAUHE Vaikeasti hankittava ja hyvin kallis
liemiaines, jota voidaan käyttää monissa eri liemissä, mm.
vastamyrkyissä.
SAKSANPÄHKINÄ Poistaa myrkkyjä sekä maksasta, vatsasta että
verestä, positiivinen vaikutus ruoansulatukseen, ja se kiihdyttääkin
vatsan toimintaa ja auttaa ruokahaluttomuuteen.
SALAMANTERIN VERI Liemiaines, joka on vahvasti syövyttävä.
Sillä on vahvasti parantavia ja vahvistavia vaikutuksia.

SISULISKON SUOMUT Liemiaines. Sisuliskot ovat vaarallisiksi
määriteltyjä taikaeläimiä.
SKYLOSNARKI Kreikkalainen rausku, vaarallisuusmääritys korkein.
SOPOFORIPAVUT Papujen mehulla on nukuttavia ja muistia
kadottavia vaikutuksia. Pavut saattavat pomppia, kun niitä yritetään
leikataan.
SUDENMARJA Kasvi on myrkyllinen, eikä sitä pidä laittaa suun
kautta nautittaviin juomiin. Marjaa voidaan käyttää kuitenkin
ulkoisesti mm. ihonhoidossa.
SUITSUOMENAN MEHU Vaikea kasvi kasvattaa, harvinainen aines,
Kuplahuuman pääraaka-aine.

SALVIA Piristävä, ja suurina annoksina ruokahalua lisäävä,
puhdistaa verta.

SUOLILJA Kasvin juurilla on uneen liittyviä vaikutuksia, ja sen
jauhettua juurta käytetään mm. Elävien kuolleiden juomassa sekä
Herätysjuomassa.

SAMMAKON AIVOT Käytetään muun muassa joissain mieleen
vaikuttavissa liemissä.

SURUHUURRE Vaikuttaa mielialaan joko negatiivisesti tai
positiivisesti sen mukaan, mihin se yhdistetään.

SARVEKKAAT ETANAT Käytetään yleensä haudutettuina, muun
muassa äkämiä parantavan liemen ainesosana.

SYSIMETSÄN MURATTI Käytetään esimerkiksi pimeän magian
aiheuttamien ongelmien hoidossa.

SIKERMÄN MUNAT Hieman harvinaisempi ja arvokas, mutta
vaaraton liemiaines. Parantavat ajattelun toimintaa.

TÄHTIRUOHO Vaikuttaa vahvasti erilaisissa mieleen vaikuttavissa
juomissa.

SIKERMÄN MYRKKY Myrkyllä on lamaannuttava ja halvaannuttava
vaikutus, ja saattaa johtaa kuolemaan.

TARUTUIKE Monikäyttöinen kasvi, joka tuo liemiin muun muassa
valoa ja hohtoa lisääviä ominaisuuksia.

SILMÄRUOHO kasvi auttaa mm. silmäsairauksissa ja sitä voidaan
käyttää myös näkökykyä parantavissa juomissa.
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THESTRALIN MAITO Mustaa, samettimaisen paksua nestettä. Siitä
saa valmistettua lientä, jolla on voimakkaita rauhoittavia sekä mieltä
neutralisoivia vaikutuksia. Sitä tarvitaan suureen määrään lääkettä
vain muutama pisara, eikä siihen synny riippuvuutta samalla tavalla
kuin useimpiin rauhoittaviin taikajuomiin tai jästien lääkkeisiin.
Lisäksi sen vaikutusten spekuloidaan olevan paljon pitkäaikaisempia,
pidemmällä tähtäimelläkin vaikuttavia. Asiaa ei kuitenkaan ole
tutkittu vielä tarpeeksi. Tietoa thestralinmaidosta ei muutenkaan ole
vielä paljon.
TOTUUDENKUKKA on vaikeasti kasvatettava taikakasvi, jonka
kukinnot ovat totuusjuoman ja totuusseerumin yksi oleellisista
ainesosista. Totuudenkukka on sipulikasvi ja istutuksen jälkeen
kestää noin vuoden, ennen kuin se alkaa kukkia.
TUHKALUIKURAN MUNAT käytetään ainesosana mm.
lemmenjuomissa ja Felix felicissä. Parantavia vaikutuksia saahaavaa
kuumetta (mm. malaria) vastaan.
TULIKUKKA Helpottaa rytmihäiriöitä ja sydämentykytyksiä ja se
estää vatsan kouristuksia. Sisältää myös rauhoittavaa ainetta.
TUMANLENTA Venäläinen köynnöskasvi. Häilyvä, vaikeasti
löydettävä, ja kasvilla on tapana tunkeutua ihmisten kurkkuun
aiheuttaen tukehtumisen.
UKONHATTU-UUTE eli akonikum valmistetaan uuttamalla
ukonhatun juuria. Uute on erittäin myrkyllistä ja suuremmissa
annoksissa tappavaa. Uutetta käytetään perinteisesti ihmissusien
torjunnassa. Ukonhattu on pieninäkin annoksina myrkyllinen
ihmissudelle ja myös tavalliset sudet välttelevät sitä luonnossa. Sillä
voidaan hoitaa oireita, jotka ovat aiheutuneet esimerkiksi ihmissuden
raapaisusta. Yleensä uute sellaisenaan höyrystyy joutuessaan
kosketuksiin lämpimän (n. 25 astetta) ilman kanssa, joten käsittelyssä
tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Pikainen laimennus on
tärkeää. Höyrystymisen estämiseksi voidaan käsittelyn aikana
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hyödyntää esimerkiksi kuplaloitsun ja tyhjiöloitsun yhdistelmää.
Kotikäytössä ja apoteekeissa myytävät uutteet ovat yleensä
laimennettuja ja käyttövalmiita, tällöin ei tarvitse huolehtia
höyrystymisestä. Puhdas ukonhattuesanssi aiheuttaa usein
ärsytysoireita ihokontaktiin joutuessaan. Äärimmäisen pieninä
annoksina sitä käytetään Sudenmyrkkyjuomassa, jolla tehdään
ihmissusi täydenkuunaikana vaarattomammaksi. Sillä voidaan myös
helpottaa osasusien ihmissuteuteen liittyviä oireita.
UNIKUKKA Käytetään erilaisissa nukahtamisliemissä, usein uutteen
muodossa.
VALERIAANA (ROHTOVIRMAJUURI) Yleinen yrtti, jolla on
rauhoittavia vaikutuksia. Käytetään mm. Huonomuistisuusjuomassa,
Elävien kuolleiden juomassa sekä joissain rauhoittavissa ja
unijuomissa.
VALKOSIPULI Antiseptinen vaikutus: ehkäisee bakteerien, virusten,
hiivojen ja sienten lisääntymistä, veritukkeutumia, laajentaa
verisuonia ja alentaa verenpainetta, edistää suoliston hyvinvointia.
Epäkuolleet eivät pidä valkosipulin hajusta. Valkosipulin tehoaineet
haihtuvat herkästi, joten sen suurempaa kuumentamista on hyvä
välttää.
VARJOKUKKAUUTE myrkky, aiheuttaa satunnaisina päivinä
huimausta, sykkeen huomattavaa kohoamista, puristavaa tunnetta
sisuskaluissa ja päänsärkyä. Ei tappava, mutta jatkuvasti käytettynä
satunnaiset ns. sairauspäivät tihentyvät, kunnes juoja on jatkuvasti
sairaana. Laiton liemiaines.
VARJOKUUMEPENSAS Haudutetuilla lehdillä on kuumetta ja
särkyä laskevia vaikutuksia. Oksia ja juuria voidaan käyttää
syövyttävissä, räjäyttävissä ja suojauksia hajottavissa liemissä.
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VIHERMINTTU Antibakteerisia ja hormonaalisia vaikutuksia.
Ehkäisee myös pahoinvointia ja sopii hengityksen raikastamiseen.
Lisäksi käytetään joissain hyönteiskarkotteissa, hajusteena ja
antamaan makua.
VIIMEKORAUKSEN HÖYHENET Lihaksia rentouttava liemiaines,
käytetään myös totuusseerumeissa ja muistiliemissä.
VUOHEINÄ Kasvilla on parantavia ominaisuuksia. Täydenkuun
aikaan vuoheinä saa muodonmuutoksiin liittyviä maagisia
ominaisuuksia, ja sitä käytetään mm. Monijuomaliemessä.

II. Taikajuomia ja niiden
ohjeita
Tämä osio kirjasta sisältää yleisten taikajuomien teko-ohjeita. Juoman
nimen perässä on suluissa numero, joka kertoo juoman arvioidun
vaikeustason. Laittomien lienten teko-ohjeet on jätetty kirjasta pois,
mutta kirjassa kerrotaan muuta informaatiota kyseisistä liemistä.

VYÖTIÄISEN SAPPI Ajattelua ehostavia vaikutuksia.
YKSISARVISEN SARVIJAUHE Harvinainen liemiaines, jonka käyttö
on tarkasti valvottua. Käytetään erilaisissa puhdistavissa, parannus- ja
vahvistusliemissä.
YÖN KUNINGATAR Erityisen tehokasta käytettynä myrkkyjen
aiheuttamiin sydänvaivoihin. Yön kunigatar poistaa myös
rauhoittavien aineiden vaikutuksen.
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Vaikeustasot

1 – helpot liemet
2 – V.I.P -tason liemet
3 – S.U.P.E.R. -tason liemet
4 – apoteekkarit osaavat
5 – liemimestarit
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Akromantellan vastamyrkky (2)

Amortentia (4) TARKASTI VALVOTTU

Vastamyrkky akromantellan myrkkyyn.

Amortentia on voimakkain olemassaoleva lemmenjuoma. Ei aiheuta
todellista rakkautta, ainoastaan voimakasta obsessiota juoman antajaa
kohtaan. Amortentia tuoksuu erilaiselta jokaiselle, ja sen tuoksu
muistuttaa juojaa häntä paljon viehättävistä asioista.

0,5 dl vettä
1 tl säilöttyä salamanterin
verta
1 ml yksisarvisen sarvijauhetta
1 ml akromantellan myrkkyä

Liemen efekti on lähes välitön: juoja muuttuu kalpeaksi,
obsessiivikseksi ja vaarallisen epävakaaksi. Juomaa täytyy antaa
jatkuvasti, jotta sen efekti pysyy voimassa.

Lisää salamanterin veri veteen ja sekoita. Lisää yksisarvisen
sarvijauhe ja akromantellan myrkky ja sekoita viisi kertaa
myötäpäivään ja kuusi kertaa vastapäivään. Iskukuumenna
taikasauvalla. Laita sitten kylmään hautumaan 15 minuutiksi. Sekoita
ja tarkista, että kaikki aineet ovat liuenneet ja sekoittuneet kunnolla.
Tämän jälkeen vastamyrkky on valmista nautittavaksi.

Huhu kertoo, että henkilö joka on hedelmöittynyt kun vanhempi on
ollut Amortentian vaikutuksen alaisena, ei pysty tuntemaan
rakkautta.

Yksi ruokalusikallinen suunsisäisesti riittää normaalisti kumoamaan
akromantellan myrkyn vaikutuksen. Vastamyrkky säilyy kaksi
viikkoa, kunhan se säilytetään +0-10 C lämpötilassa.
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Antiparalyysijuoma (4)
Parantaa taikakeinoin aiheutetun paralyysin. Ohje on kahteen
annokseen.
1 tl alruunaa
2 tl yön kuningatar
3 viimekourauksen höyhentä
4 tl aarnikotkan sulkamurskaa
2 dl vettä
Raasta alruuna veteen, ja aseta liemi kiehumaan. Anna liemen kiehua
neljä minuuttia sekoittaen tasaminuutein kerran myötäpäivään.
Neljän minuutin kuluttua laske lämpö haudutukselle ja lisää yön
kuningatar. Sekoita jälleen tasaminuutein, tällä kertaa vastapäivään ja
kolmen minuutin ajan. Sitten lisää pieneksi silputut viimekourauksen
höyhenet, sekoita tasaminuutein myötäpäivään kahden minuutin
ajan. Kahden minuutin kuluttua nosta liemi pois liedeltä, lisää
aarnikotkan sulkamurska ja sekoita kerran vastapäivään ja 4 kertaa
myötäpäivään.

Elävien kuolleiden juoma (4)
Elävien kuolleiden juoma on erittäin vahva unijuoma, jota ei yleensä
käytetä lääkinnällisiin tarkoituksiin. Se saa juojansa vaikuttamaan
melkein kuolleelta, tosin hyvällä analyysiloitsulla on mahdollista
nähdä elintoiminnot. Liian suuri annos voi saada nukkujan ns.
ikuiseen uneen.
0,5 l puhdasta vettä
2 rkl merisuolaa
20 tippaa koiruohouutetta
1 dl suoliljan jauhettu juurta
3 kpl valeriaanan juurakkoa
12 kpl sopoforipapuja
Valmistus kestää taitavalla tekijällä noin tunnin, hitaammalla
pidempään.
Kaada vesi mittalasiin, ja lisää sekaan merisuola. Jätä vesi ja suola
lepäämään 5 minuutiksi, ole hyvin tarkka ettet liikuta kattilaa nyt.
Tämän jälkeen kaada seos kattilaan.
Pidä kattilaa hieman sivuttain ja lisää kymmenen tippaa (puolet)
koiruohosta kattilaan. Käännä sitten kattilaa toiseen suuntaan
sivuttain ja lisää loput koiruohouutteesta.
Pilko valeriaanan juurakko pieniin neliskanttisiin palasiin ja laita
mittalasiin 1 dl veden kanssa. Anna levätä viisi minuuttia. Siivilöi vesi
mittalasista kattilaan, mutta varo ettei juurten palasia mene mukaan.
Nyt kattilassa olevan liemen pitäisi muistuttaa tasaista mustaherukan
väristä nestettä.
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Pilko sopoforipavut niin, että niiden neste irtoaa. Kaada neste
kattilaan varovasti. Liemen pitäisi nyt muuttua vaalean liilaksi.
Hämmennä seosta vastapäivään, kunnes liemi muuttuu
vedenkirkkaaksi. Jokaisen vastapäivään pyöräytyksen tulisi kestää
noin 2,5 sekuntia.
Lisää sitten sekaan 7 kpl pilkottuja valeriaanan juurakon palasia.
Sekoita 10 kertaa vastapäivään. Lisää sitten suoliljan jauhetut juuret.
Hämmennä sitten 10 kertaa vastapäivään ja 8 kertaa myötäpäivään.
Anna liemen sitten levätä 2,5 minuuttia.
Lisää yksi pieni pala valeriaanan juurakkoa. Liemen pitäisi nyt
muuttua kalvaan vaaleanpunaiseksi ja olla valmista.

Felix felicis (5) TARKASTI VALVOTTU
Kutsutaan myös nimellä nestemäinen onni. Tekee käyttäjästään
erittäin onnekkaan 12 tunnin ajaksi, ja tuona päivänä kaikki käyttäjän
tavoitteet tuppaavat onnistumaan. Ei kuitenkaan toimi voimakkaita
taikoja vastaan, eikä liemellä voi päästä mm. voimakkaiden
suojauksien läpi.
Yliannostus on vaarallista, sillä suuremmissa annoksissa Felix felicis
on myrkyllistä.
Keittäminen ja käyttäminen ei sinänsä ole laitonta, mutta sitä ei saa
käyttää koe-, kilpailu-, vaali- tai muussa tilanteessa, jossa sen
käyttäminen aiheuttaisi etua muihin nähden.
Liemi on erittäin mutkikas valmistaa ja epäonnistuessaan tuhoisa.
Liemen keittäminen vie paljon aikaa ja sitä tulee hauduttaa 6
kuukauden ajan. Liemi on sulan kullan väristä ja sen pinnalla
hyppelehtii suuria pisaroita kuin kultakaloja, mutta se ei silti läiky yli.
Tarvittuja ainesosia mm.
Tuhkaluikuran muna
Kukinnan aikaan poimittu merisipuli
Myrsylin selässä oleva merivuokkoa muistutta kasvannainen
Timjami
Jauhetut okkamin munankuoret
Jauhettu ruuta
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Herätysjuoma (4)

Huonomuistisuusjuoma (1)

Herättää juojansa maagisesta unesta, eli kumoaa mm. Elävien
kuolleiden juoman normaalin vaikutuksen.

Aiheuttaa lievää huonomuistisuutta ja unohtelua juojassaan.
Ainesosia mm.
Valeriaanan juuret
Mistelin marjat

Ainesosia mm.
Mäkimeirami
Härklöntin mehu
Fletkumadon lima
Relerätinän kynnet
Hyrräpään piikkien lima
Viherminttu
Haudutettu alruuna
Veteen liuotettu hunaja
Salamanterin veri
Leijonakalan selkäruoto
Yksisarvisen sarvijauhe
Ukohattu

Hikkaliuos (2)
Aiheuttaa juojalleen hikan.
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Hurmoksen hillintä (4)

Häkellysjuoma (2)

Poistaa kuplahuuman ja kevyiden lemmenjuomien vaikutukset. Tästä
ohjeesta riittää viiteen annokseen.

Saa juojansa riidanhaluiseksi, varomattomaksi ja uhkarohkeaksi.
Ainesosia mm.
Rohtokuirimo
Liperi
Ojakärsämö

1 l vettä
4 karhunlaukan lehteä
1 dl saksanpähkinää
5 tl tulikukkaa
1 tl yön kuningatarta
1 besoaari
Pilko besoaari neljään osaan ja pakasta se. Laita vesi kiehumaan,
kiehumispisteessä lisää saksanpähkinä, ja laske lämpö heti alas. Kun
liemi on paksuuntunut, lisää yön kuningatar ja sekoita 13 kertaa
myötäpäivään. Anna liemen levätä 5 minuuttia, lisää tulikukka ja
sekoita 13 kertaa vastapäivään. Jätä liemi huoneenlämpöön
lepäämään kahdeksi tunniksi.
Ota besoaari esiin ja murskaa se. Lisää jäinen besoaari liemeen ja laita
se matalalle lämmölle hautumaan. Vartin päästä ala sekoittamaan
lientä ja lisää karhunlaukka lehti kerrallaan. Kun karhunlaukka on
kunnolla sekoitettu, siivilöi liemi, jonka jälkeen se on valmis
nautittavaksi.
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Kuplahuuma (4) LAITON
Vaikutus kestää n. 1-2 tuntia, jos ottaa yliannostuksen, saattaa vaipua
unenomaiseen, puolitajuttomaan tilaan joksikin aikaa. Rentouttaa,
aiheuttaa ylipursuavaa iloisuutta ja hyvää mieltä, energisyyttä,
maailma vaikuttaa kauniilta ja värikkäältä, jotkut haluavat liikkua
paljon, toiset maata paikallaan ja nauttia tunteesta. Aiheuttaa vahvaa
riippuvuutta. Liiallisella käytöllä on negatiivisia vaikutuksia
terveydelle, kuten huonovointisuutta ja tärinää, vainoharhaisuutta,
masentuneisuutta kun normaali elämä ei tunnu aineen käytön jälkeen
enää miltään. Käytetään pienissä määrin lääketieteellisiin
tarkoituksiin.
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Kutistusliemi (1)

Kuumeenpoistaja (2)

Kutistaa juojansa väliaikaisesti sen mukaan, paljonko lientä on juotu.
Onnistun liemi on kirkkaanvihreää, epäonnistunut liemi voi olla
myrkyllistä siinä olevan myrkkykeison vuoksi. Onnistunut liemi
neutralisoi keison myrkyllisyyden.
4 jauhettua päivänkakkaran
juurta
2 kuorittua kurttuviikunaa
5 karvaista toukkaa
1 rotan perna
4 iilimatoa
1 tl uutettua myrkkykeison juurta
1 tl koiruohouutetta
Purista mehu kurttuviikunoista ja lisää se kattilaan. Sekoita hitaasti ja
lämmitä varovasti. Jauha päivänkakkaran juuret ja lisää ne kattilaan.

Poistaa kuumeen, vaikutusaika 12h. Tästä ohjeesta riittää viiteen
annokseen.

1/2 tl salviaa
8 sikermän munaa
½ dl lohikäärmeen luujauhetta
5 dl vettä
Tee luujauheesta ja pienestä määrästä vettä paksu tahna ja anna sen
kuivua. Pilko sikermän munat pieniksi palasiksi ja laita ne jäljellä
olevaan veteen, jonka laitat lämpiämään. Kun vesi kiehuu, lisää siihen
salvia. Anna liemen kiehua kaksi minuuttia koko ajan sekoittaen.
Ensimmäisen minuutin ajan sekoita myötäpäivään ja toisen minuutin
ajan vastapäivään. Tämän jälkeen ota liemi pois lämmöltä ja tiputa
joukkoon luujauhetahna. Anna tahnan sulaa joukkoon omia aikojaan.
Siivilöi liemi.

Viipaloi toukat ja lisää ne kattilaan. Lisää sitten hyvin ravisteltu
koiruohouute. Sekoita voimakkaasti. Purista mehu iilimadoista ja
lisää mehu kattilaan. Sekoita hyvin varovasti. Ravista rotan pernaa ja
lisää kattilaan. Lisää myrkkykeison uute. Sekoita hitaasti. Kuumenna
sitten kuumaksi ja loitsi liemeen kutistusloitsu.
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Kuusikoikkijan vastamyrkky (2)

Lemmenjuoma (4)

Vastamyrkky kuusikoikkijan puremiin.

Hellempi kuin Amortentia, ei yhtä vahva. Vaikutusaika 1h. Tämä ohje
on yhteen annokseen.

2 dl vettä
4 tl rynnisarven sarvijauhetta
1-2 tl etanapyreetä
1 ml kuusikoikkijan myrkkyä
Mittaa vesi kattilaan ja lisää jauhettu yksisarvisen sarvi sekoittaen
samalla. Kun jauhe on sekoittunut kokonaan veteen, ala kuumentaa
seosta, kunnes se on muuttunut paksuksi liisterimäiseksi massaksi ja
kiehuu. Varo, ettei seos pala pohjaan!
Siirrä kattila pois liedeltä, ja lisää joukkoon heti etanapyree, kun seos
on vielä kuumaa. Sekoita huolella. Lisää sitten kuusikoikkijan myrkky
ja sekoita, kunnes seos on tasaista. Pyöräytä seoksen yllä taikasauvaa
kolme kertaa vastapäivään. Anna jäähtyä kunnolla ennen käyttöä.
Aine pitää saada suoraan verenkiertoon. Jos puremakohta ei ole vielä
parantunut, voit hieroa vasta-aineen puremakohtaan, antaa vaikuttaa
pari minuuttia ja huuhdella sitten pois. Jos puremakohta on jo
parantunut, pitää aine siirtää joko piikillä tai viiltämällä haava ja
sivelemällä ainetta siihen.

1 tl salviaa
1 tl tulikukkaa
3 tippaa ginsengiä
1 leijonakalan ruoto
5 kelpin häntäjouhta
2 dl vettä
Pilko salvia ja kelpin häntäjouhet yhdessä pieneksi silpuksi. Hiero
niitä yhteen sormien välissä, ja aseta tekeytymään. Aseta vesi
kattilassa liedellä ja laita se lämpiämään, ennen kuin vesi alkaa
kiehua, lisää tulikukka ja kiehuta 1 minuutti sekoittaen vuorotellen
kolme kertaa myötäpäivään ja kaksi kertaa vastapäivään. Pienennä
lämpöä, lisää koko leijonakalan ruoto, ja jätä hautumaan puoleksi
tunniksi. Tämän jälkeen ota liemi lepäämään tunniksi.
Tunnin jälkeen nosta liemi takaisin liedelle, mutta älä anna sen
kiehua. Sekoita joukkoon salvia ja kelpin häntäjouhi, ja anna liemen
olla lämmöllä viisi minuuttia. Lopuksi lisää ginseng, sekoita kolme
kertaa myötäpäivään, kaksi kertaa vastapäivään ja siivilöi juotavaksi.

Vasta-aine säilyy viileässä säilytettynä noin kuukauden.
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Luurankoko (4)

Lärpätyslitku (1)

Luurankoko kasvattaa menetetyt luut ja tukirakenteet takaisin.
Käytössä huomioitava, että mikäli juojalla on avomurtuma
esimerkiksi reidessä, suositellaan parhaan ja luonnollisimman
hoitotuloksen saamiseksi vaurioituneiden luiden poistoa koko ko.
raajasta. Tällöin epämuodostumien ja päällekkäisyyksien riski
vähenee. Luurankoko korjaa myös luiden yhteydessä olevat jänteet ja
sidekalvot.

Saa juojan höpöttämään jatkuvasti sekalaista hölypölyä.
Ainesosia mm.
Valeriaanan juuri
Ukonhattu-uute
Mäkimeirami
Liemi viimeistellään loitsimalla siihen höpötyskirous.

Luurankoko tuoksuu pistävältä ja maistuu äärimmäisen pahalta.
Ainut tapa annostella lääkettä turvallisesti on suun kautta, sillä tämä
varmistaa että liemen taika sulautuu potilaan elimistön tarpeisiin.
Avohaavaan suoraan käytettynä tai joutuessaan altistetaan asiakas
hallitsemattomalle luustonkasvulle kipukohdassa. Laadukas
Luurankoko-liemi savuaa hennosti joutuessaan kosketuksiin ilman
kanssa ja aiheuttaa juotuna ensin lämpimän, sitten kylmän ja sitten
taas lämpimän aallon, joka tuntuu poltteena, varsinkin nielussa ja
murtumaalueella. Luiden kasvattaminen voi olla hieman kivulias
prosessi.
Ainesosia mm.
Pallokalan silmät
Pillerikuoriaiset
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Monijuomaliemi (4) TARKASTI VALVOTTU

Muistijuoma (3)

Monijuomaliemi muuttaa juojan ulkonäön vastaamaan toista henkilöä
tunnin ajaksi. Keittäminen ja käyttäminen ei sinänsä ole laitonta,
mutta jos sitä käyttää toisen ihmisen huijakseen, petokseen, maineen
muuttamiseen (esim. esiintyy julkisella paikalla monijuomaliemen
alaisena) niin se on laitonta.

Parantaa väliaikaisesti juojansa muistia.

Monijuomaliemi on erittäin monimutkainen ja haastava valmistaa.
Valmistuksen jälkeen sen pitää antaa hautua kuukausi ennen käyttöä.

Ainesosia mm.
Viimekorauksen höyhen
Haudutettu alruuna
Hienonnettu salvia
Puistolumikello

1. vaiheen ainesosia mm.
Täydenkuun aikaan poimittu vuoheinä
Piharatamo
Pitsiperhosen siivet (pitää hauduttaa 21 päivää ennen liemessä
käyttöä)
Iilimadot
2. vaiheen ainesosia mm.
Kaksisarvisen sarvijauhe
Puukäärmeen nahka
Sen henkilön osa, joksi olet muuttumassa (yleensä hius), täytyy olla
elävästä henkilöstä. Lientä tulee muuttaa vain toiseksi ihmiseksi
muuttuakseen, jos liemeen lisää eläimen osia, niin muodonmuutos
menee pieleen.
Maku ja ulkonäkö vaihtelee sen henkilön mukaan, jonka ruumiinosa
liemeen lisätään.
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Nukkujuoma (1)

Okulaarijuoma (4)

Nukkujuoma nukuttaa normaaliin uneen noin 30-60 min kuluessa.
Pieni annos helpottaa nukahtamista, suuri annos pakottaa uneen.
Oikein annosteltuna nukkujuomaa voi käyttää myös pitkäaikaisesti
univaikeuksiin, tosin se saattaa aiheuttaa lievää riippuvuutta.
Tavallisimmin nukkujuomaa kuitenkin käytetään ahdistuksen ja
unettomuuden väliaikaisessa hoidossa. Sillä autetaan, joskus jopa
pakotetaan ahdistunut mieli lepoon, jotta se saa aikaa toipua
järkytyksestä, stressistä ja traumoista. Sairaaloissa juomaa käytetään
vakavien traumojen jälkeen muun hoidon tukena, jotta potilaan mieli
ja keho saavat levätä ja aikaa parantua. Väriltään yleensä sininen
neste, mitä voimakkaamman väristä, sen vahvempaa. Lientä tulee
useimmiten laimentaa ennen käyttöä.

Palauttaa juojan näkökyvyn, parantaa sidekalvontulehduskirouksen.

Unikukkauute
1 tl tulikukkaa
1/2 tl tähtiruohoa
1/2 tl hunajaa
1 dl vettä

Ainesosia mm.
Koiruoho
Silmäruoho
Haudutettu alruuna
Yksisarvisen sarvijauhe
Kristallisoitua vettä

Palonpoistaja (4)

Laita pilkkomattomat tulikukan ja tähtiruohon lehdet kiehautettuun
veteen hunajan kanssa, ja hauduta viiden minuutin ajan. Siivilöi ja
lisää 2 tippaa unikukkauutetta.
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Paksu voide, jota käytetään palovammojen hoitoon.
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Pimeäparannuspillerit (3)
Nämä pillerit auttavat särkyyn, huonovointisuuteen, heikotukseen ja
moniin muihin pimeyden voimien aiheuttamiin jälkivaivoihin. Ne
puhdistavat äskettäin saadun pimeän kirouksen jäänteitä. Pahoihin
vammoihin pillereitä voidaan ottaa kuuriluontoisesti.

Liemi:
Noin 1 l vettä
1,5 rkl sokeria
1 ml yksisarvisen sarvijauhetta
1-3 lusikallista manapuun marjoja
2 ml lohikäärmeen verta
Siirappi:
0,5 dl sokeria
0,5 dl jauhettua nokkosen juurta
1 ml jauhettua ginsengin juurta
1 dl vettä
(Hunajaa)

kun seos on vielä kuumaa, jotta hunaja liukenee kunnolla. Sekoita
varovasti.
Kun marjaliemiseos on kiehunut noin 20 minuuttia, lisää
lohikäärmeen veri. Käännä sitten liemikattila keskilämmölle, laita
kansi päälle ja anna hautua 5 minuuttia. Tämän jälkeen kaada seos
siivilän läpi. Huuhtele siivilässä olevat pillerit kylmällä vedellä.
Kaada ne sitten siirappiin. Anna niiden liota siellä 30 minuuttia ennen
nauttimista.
1-2 pilleriä riittää pimeyden voimien aiheuttamaan
huonovointisuuteen. Vuorokaudessa saa ottaa maksimissaan 7
pilleriä. Pillereitä voi säilyttää kyseisessä siirapissa viileässä pari
vuorokautta. Samaa siirappia voi käyttää uudestaan, jos valmistat
toisen annoksen pillereitä samana päivänä, eli älä heitä siirappia pois.
Viiletessään pillerit kovettuvat jonkin verran sisältä päin. Jos tämä
häiritsee sinua, voit pehmentää ne uudestaan kiehuvassa vedessä.
Pillerit voi nauttia myös mukavasti teen seassa. Teen voi vaikka
makeuttaa yllä mainitulla siirapilla.

Mittaa vesi kattilaan. Veden tarkalla määrällä ei väliä, mutta sitä pitää
aina olla reilusti marjoihin verrattuna, sillä vettä ehtii kiehua paljon
pois. Kuumenna vettä kunnes se kiehuu. Lisää manapuun marjat.
Lisää marjoja niin monta kappaletta, kuinka monta kappaletta haluat
pillereitä. Sekoita aina välillä, etteivät marjat pala pohjaan. Lisää heti
marjojen perään sokeri ja yksisarvisen sarvijauhe. Anna kiehua ilman
kantta noin 20 minuuttia.
Tällä aikaa valmista toisessa kattilassa siirappi. Lisää kattilaan sokeri,
nokkosen juuri, ginsengin juuri sekä vesi. Ala varovasti lämmittää
seosta, kunnes ainekset ovat täysin sulaneet ja liuenneet. Kaada sitten
seos toiseen astiaan, esim. lasiin. Lisää halutessasi hieman hunajaa
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Pippurijuoma (1)

Piristysjuoma (3)

Käytetään basillien häätämiseen ja potilaan lämmittämiseen. Parantaa
tavallista nuhaa ja flunssaa kädenkäänteessä ja auttaa esimerkiksi
pitkään kylmässä vedessä olleita lämpenemään nopeammin terveisiin
lukemiin. Tämä ohje on yhteen annokseen.

Estää juojaa nukahtamasta. Herättää taikakeinoilla, huumeilla tai
aivotärähdyksestä aiheutetuneesta unesta. Vaikutusaika 3h. Tämä
ohje on kolmeen annokseen.

Käytetään basillien häätämiseen ja potilaan lämmittämiseen. Parantaa
tavallista nuhaa ja flunssaa kädenkäänteessä ja auttaa esimerkiksi
pitkään kylmässä vedessä olleita lämpenemään nopeammin terveisiin
lukemiin. Saattaa joillakin potilailla aiheuttaa harmitonta ja ohi
menevää korvien savuamista. Väriltään harmaanpurppuraa, melko
sakeaa nestettä. Muistettava ravistaa hyvin ennen jokaista käyttöä.

9 tippaa ginsengiä
1 dl apilaa
1 dl nokkosta
1 tl salviaa
½ dl yön kuningatarta
6 dl vettä
Aseta vesi lämpiämään. Pilko apilat ja nokkoset karkeasti ja rouhi
salvia. Kun vesi kiehuu lisää apilat, nokkoset ja salvia. Liemi saa
kiehua enintään 30 sekuntia ennen kuin lisäät yön kuningattaren.
Heti, kun yön kuningatar on sekoitettu liemeen viilennä se nopeasti ja
lisää kylmään liemeen ginseng. Jätä tekeytymään viileään kolmeksi
tunniksi, siivilöi ja liemi on valmis.

3 karhunlaukan lehteä
3 saksanpähkinää
3 tippaa salamanterin verta
1 fletkumato
1 dl vettä
Pilko karhunlaukka ja saksanpähkinä pieneksi ja kaada niiden päälle
kiehuva vesi. Paukuta feltkumato litteäksi ja tiputa se liemeen. Odota
kunnes liemi on jäähtynyt ja siivilöi se. Lisää joukkoon salamanterin
veritipat.
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Pore-esso (4) LAITON

Pyhä vesi (2)

Voimakkaampaa kuin Kuplahuuma, vaikutukset ovat samankaltaiset,
mutta ovat voimakkaampia ja sen lisäksi se kasvattaa seksuaalista
halua ja aiheuttaa ihanaa kihelmöintiä koko vartalossa. Pore-esson
vaikutuksen voi poistaa liemillä, jotka poistavat ruumiista myrkkyjä,
mutta tämän jälkeen on lähes poikkeuksetta huono olo. Vaikeammin
identifioitavissa kuin Kuplahuuma. Laittomat ainekset on
havaittavissa, mutta on vaikeampi ottaa selvää mitä aine tekee.

Pyhä vesi on hyvin puhdasta, täynnä valkoista magiaa olevaa vettä.
Sitä käytetään muun muassa osana erilaisia puhdistautumisriittejä,
pyhiä menoja ja seremonioita. Sitä voidaan käyttää myös ainesosana
joissain parantavissa liemissä. Pyhä vesi vahingoittaa monia pimeitä
olentoja, kuten vampyyreja ja muita epäkuolleita.

Pohjana käytettävä vettä
3 kokonaista akileijaa litraa vettä kohti

Vesi on kaadettava puhdistettuun kattilaan ja kiehautettava. Heti
veden kiehahdettua tulee ottaa sopiva määrä akileijaa käteen, ja
sytyttää ne palamaan. Palavilla akileijoilla on tehtävä yksi ympyrä
kiehahtaneen veden päälle niin, että kukan tuhkat tippuvat liemeen.
(Off: akileijoja ei paloturvallisuussyistä tule polttaa oikeasti)
Tämän jälkeen kukkien polttaja muodostaa ympyrän sauvallaan
(mielellään ytimeltään yksisarvisen jouhta) liemen päällä, lausumatta
mitään. Samalla hänen tulee ajatella mahdollisimman puhtaita ja
hyviä ajatuksia, muuten liemi menee pieleen. Liemi imaisee valkoista
magiaa sauvan pitäjästä, mutta sillä ei pitäisi olla erityisiä vaikutuksia
taikojaan.
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Raajahalvetaudin parannusliemi (5)

Rauhanjuoma (3)

Raajahalvetauti on vuonna 1739 puhjennut virusperäinen sairaus, jota
esiintyy erityisesti Euroopassa noidilla ja velhoilla. Se ei ole
hengenvaarallinen, mutta pitkä-aikaisesti sairastettua saattaa johtaa
jopa uhrilukemiin. 1700-luvun loppupuolella raajahalvetaudin
tartunnan saaneista reilu sata menehtyi. Vuonna 1865 parantaja Isla
Derwent kehitti liemen jonka vaikutuksesta potilaasta tuli immuuni
taudille. Liemi on 1900-luvulta lähtien ollut saatavilla
terveystarkastusten yhteyksissä, ja sen nauttiminen suositellaan
uusittavan kymmenen vuoden välein.

Rauhoittaa esimerkiksi shokin tai trauman jälkeen. Helpottaa
ahdistusta. Vaikutusaika 3h. Tämä ohje on kolmeen annokseen.

Oireet:
Esiasteella aaltoileva päänsärky, nivelsärky ja kasvon lihasten
puutuminen. Pidemmälle edenneen raajahalvetaudin oireena potilas
saa aistiharhoja, kuten todellisuuden tunteen kadottaminen jäsenistä,
esimerkiksi käsistä tai jaloista. Aistiharhat kestävät muutamasta
minuutista reiluun tuntiin, riippuen siitä kuinka kauan virusta on
kantanut. Joillain saattaa esiintyä feeniksflunssaa. Lopulta hoitamaton
raajahalvetauti lamaannuttaa liikuttamiskyvyn yleisimmin jaloista,
mutta toisinaan vaikutuksen nähdään leviävän käsivarsiin saakka.
Potilas menettää kontrollinsa omasta kehostaan. Tila on verrattavissa
halvaantumiseen. Äärimmäisillään tauti voi johtaa jopa kuolemaan,
mutta tämä on erittäin harvinaista, eikä uhreja raajahalvetaudille ole
todettu sitten vuoden 1952. Oireet eivät etene kovin nopeasti.

18 keskikokoista nokkosen lehteä
3 tl tulikukkaa
1 tl yksisarvisen sarvijauhetta
½ dl tähtiruohoa
½ tl hunajaa
6 dl vettä
Kuumenna vesi kiehuvaksi, jonka jälkeen laita pilkkomattomat
nokkosen lehdet ja tähtiruoho veteen ja jätä liemi hautumaan viideksi
minuutiksi. Tämän jälkeen lisää yksisarvisen sarvijauhe ja tulikukka.
Anna hautua vielä toiset viisi minuuttia, jonka jälkeen lisää hunaja
sekoita hellästi, mutta tarkasti, ja siivilöi. Liemi on parhaimmillaan
tarjoiltuna heti valmistamisen jälkeen. Jo kolmen tunnin päästä sen
tekemisestä, se on menettänyt puolet tehostaan, ja 12 tunnin jälkeen
siitä ei ole enää hyötyä.

Tauti leviää viruskantansa aggressiivisuuden vuoksi erittäin helposti
ja sen ensimmäiset merkit näkyvät hyvin nopeasti viruksen saatua.
Hoito:
Isla Derwentin kehittämä liemi torjuu ja ehkäisee virusta.
Raajahalvetaudin esiastetta voidaan helpottaa tavallisilla
särkyliemillä, mutta mitä pidemmälle sairaus etenee, sitä pysyvämpiä
vauriot ovat. Yksi kolmesta taudin viimeiseen vaiheeseen edenneistä
jää halvaantuneeksi, eikä saa raajojensa liikuttamiskykyä enää
takaisin.
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Räjähdysliemi (3)

Suostuvaisuusliemi (4) TARKASTI VALVOTTU

Liemi, joka räjähtää kun sen sytyttää palamaan esim. sytyjo-loitsulla.

Saa kohteen suostumaan vähän helpommin ehdotuksiin (ei
kuitenkaan mihinkään sellaiseen, mitä tämä ei missään tapauksessa
tekisi). Vaikutusaika 30min. Tämä ohje riittää yhteen annokseen.

Sekavuussekoitus (2)

½ dl tulikukkaa
1 tl lohikäärmeen luujauhetta
3 tippaa unikukkauutetta
3 lohikäärmeen kynttä
1 dl vettä

Saa kohteen hämmentyneeksi.
Ainesosia mm.
Rohtokuirimo
Liperi
Ojakärsämö

Sudenmyrkkyjuoma (5)
Poistaa ihmissuteuden väkivaltaiset piirteet täytenä kuuna ja auttaa
ihmissutta pysymään tällöin järjissään. Maistuu pahalta. Juomaa
täytyy ottaa viikon ajan joka päivä ennen täysikuuta, jotta se toimii.
Sudenmyrkkyjuoma on erittäin monimutkainen ja vaikea valmistaa,
lisäksi sen ainesosat ovat kalliita.

Aseta vesi liedelle, mutta älä anna lämmön nousta kiehuvaksi. Lisää
tulikukka lämpimään veteen ja jätä liemi hautumaan vartiksi.
Murskaa lohikäärmeen kynnet hienoksi ja sekoita ne
keijupölysekoitteeseen. Tiputa yksi pisara unikukkaan kynsi-pölysekoitteeseen ja sekoita. Kun tulikukka-vesi-seos on hautunut vartin,
lisää siihen yksi tippa unikukkaa ja jätä se hautumaan toiseksi
vartiksi. Tämän jälkeen lisää keijupöly, lohikäärmeen kynsi ja
unikukka sekoitus liemeen, seikoita tarkasti ja rauhallisesti, ja jätä
liemi hautumaan vartiksi. Tämän jälkeen lisää joukkoon viimeinen
tippa unikukkauutetta ja siirrä liemi pois lämmöltä. Sekoita tasaiseksi.

Ainesosia mm.
Ukonhattu-uute
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Särkyliemi (2)

Totuusjuoma (4)

Lievittää kipua ja särkyä. Laimentamaton särkyliemi on vahvaa
tavaraa, ja se tulee annostella ja laimentaa asiaankuuluvalla tavalla.
Särkyliemi on mahdollista valmistaa hyvin monella eri tavalla, minkä
vuoksi esim. allergiat on helppo kiertää. Tässä yksi ohje, josta riittää
viiteen annokseen.

Liemen juoja ei voi suoraan valehdella noin 15-30 minuutin ajan. Sen
sijaan asioiden kiertely ja puolitotuudet, jotka eivät sisällä varsinaisia
valheita, ovat mahdollisia. Liemen valmistus kestää vuorokauden.
Vastustaminen mm. okklumeuksen avulla on kohtalaisen helppoa.
Ainesosia mm.
Viimekorauksen höyhenet
Totuudenkukan kukinnot

20 apilaa
½ dl saksanpähkinää
3 härklönttiä
7 viimekorauksen höyhentä
5 dl vettä
Laita vesi ja apilat kattilaan ja ala lämmittää niitä. Rouhi
saksanpähkinät hienoiksi ja purista härklönttien mehu niiden päälle.
Sekoita, kunnes mehu on imeytynyt pähkinöihin kokonaan, jonka
jälkeen jätä ne lämpimään odottamaan, että ne voi lisätä liemeen. Kun
vesi alkaa kiehua, lisää sinne kokonaiset viimekourauksen höyhenet.
Anna kiehua 3 minuuttia koko ajan sekoittaen, jonka jälkeen laske
lämpöä ja jätä liemi hautumaan puoleksi tunniksi.
Hautumisen jälkeen nosta lämpö ja anna liemen nousta jälleen
kiehumispisteeseen. Lisää saksanpähkinä-härklönttiseos hitaasti
ripotellen liemeen, ja sekoita samalla vuoron perään myötäpäivään ja
vastapäivään. Kun seos on varmasti hyvin sekoitettu, jäähdytä se
nopeasti.

Totuusseerumi (veritaserum) (5) TARKASTI
VALVOTTU
Voimakas totuusseerumi. Saa käyttää vain Ministeriön luvalla.
Valmistus kestää kuukauden. Okklumeuksessa taitava pystyy
vastustamaan vaikutusta ja seerumiin on olemassa myös antidootti,
jonka voi juoda joko ennen tai jälkeen seerumin ottamista ja jonka
vaikutus kestää joitain päiviä. Seerumi pakottaa juojansa kertomaan
sen, mitä juoja uskoo totuudeksi. Eli juojan kertomat asiat eivät
välttämättä ole objektiivisesti totta. Kolme tippaa riittää. Näyttää,
maistuu ja haisee aivan vedeltä. Vaikutus kestää puolisen tuntia.
Ainesosia mm.
Viimekorauksen höyhenet
Totuudenkukan kukinnot
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Tulensuojajuoma (3)

Vahvistusliuos (4)

Suojaa juojaansa hetken aikaa tulelta.

Voimistaa elävän kudoksen maagisia ominaisuuksia. Tätä lientä
käytetään myös heikotuskohtausten, voimattomuuden ja
jähmettyneisyyden hoidossa. Väriltään yleensä punaista ja melko
kirkasta. Maistuu virkistyttävältä ja kunkin suussa erilaiselta,
henkilön mieltymysten mukaisesti. Valmistaessa on oltava erittäin
varovainen ja tarkka. Tästä ohjeesta riittää yhteen annokseen.
Vaikutusaika 30min.

Ainesosia mm.
Salamanterin veri

Tyhjennysliemi (3)
Poistaa taioilla aiheutetut turvotukset.

3 lohikäärmeen suomua
½ tl yksisarvisen sarvijauhetta
4 tl aarnikotkan sulkamurskaa
2 tippaa salamanterin verta
4 tippaa lohikäärmeen verta
2 dl vettä
Siivilöi yksisarvisen sarvijauhe veteen. Aseta liedelle, lämmitä, mutta
älä anna kiehua. Murskaa lohikäärmeen suomut ja sirottele tomu
liemeen. Nosta liemi kiehuvaksi ja anna porista 5 minuuttia. Tämän
jälkeen ota liemi liedeltä ja sekoita mukaan aarnikotkan sulkamurska.
Jätä tekeytymään kolmeksi tunniksi.

Uneton unijuoma (3)
Toisiksi eniten käytetty unijuoma on uneton unijuoma, joka nukuttaa
sikeään unettomaan uneen. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi
painajaisten aiheuttaman unettomuuden ensihoitoon. Unetonta
unijuomaa ei tule käyttää pitkäaikaisesti, sillä se saattaa aiheuttaa
mielenterveydellisiä ongelmia (harhoja, masennusta, mielialan
vaihteluita, keskittymiskyvyn häiriöitä, valveunia ym).
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Kolmen tunnin kuluttua kuumenna jälleen kiehuvaksi ja sekoita
joukkoon salamanterin veri. Ota viileään ja anna tekeytyä toiset kolme
tuntia joiden jälkeen lisää joukkoon lohikäärmeen veri. Anna tekeytyä
vielä kaksi tuntia, jonka jälkeen liemi on valmis nautittavaksi.
OFF-ohje, jos liemessä on liikaa salamanterin tai lohikäärmeen verta: Liemen
juotuasi oksennat 2 kertaa vartin välein. Et saa liemen positiivisia
vaikutuksia.
OFF-ohje, jos liemessä on liikaa salamanterin ja lohikäärmeen verta: Liemen
juotuasi pyörryt vartiksi, jonka jälkeen heräät ja oksennat 3 kertaa vartin
välein. Et saa liemen positiivisia vaikutuksia.
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Vanhetusliemi (3)

Verenpalautusjuoma versio 1 (3)

Liemen juoja muuttuu väliaikaisesti vanhemman ikäiseksi. Mitä
enemmän lientä juo, sitä vanhemmalta näyttää.

Verenpalautusjuoma, myös lisäveriliemeksi kutsuttu, palauttaa verta
veren menetyksen jälkeen ja kohentaa näin oloa.
2 dl vettä
1 rkl keitettyä teetä
2 ml jauhettua nokkosen juurta
2 ml jauhettua ginsengin juurta
2 tl säilöttyä salamanterin verta
1 tl lohikäärmeen verta
1 tl kirskuristaja-uutetta

Ainesosia mm.
Liskon perna
Banaani

Keitä ensin teetä, musta tee on kaikista parasta. Tämän jälkeen mittaa
kattilaan vesi, tee, jauhettu nokkosen juuri ja ginsengin juuri.
Kuumenna rauhallisesti sekoittaen, kunnes seos kiehuu ja jauheet
ovat liuenneet. Lisää sitten salamanterin veri, sekoita ja kaada seos
pois kattilasta. Anna jäähtyä 10 minuuttia.
Lisää sitten lohikäärmeen veri ja kirskuristaja-uute ja sekoita
voimakkaasti vatkaten. Tämän jälkeen liikuta sauvaa kahdeksikon
muodossa astian yllä kaksi kertaa lausuen samalla "redi sanguis".
Juoma on nyt valmis nautittavaksi, ja sen voi nauttia joko lämpimänä
tai kylmänä. Juomaa tulee juoda noin puolet siitä kuinka paljon verta
on menetetty. Se säilyy viikon.
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Verenpalautusjuoma versio 2 (3)

Alynteroitusliemi (2)

Käytetään verenhukan parantamiseen. Saa juojan oman veren määrän
kasvamaan. Väriltään punaista. Tästä ohjeesta riittää kolmeen
annokseen.

Älynteroitusliemi auttaa juojaansa ajattelemaan selkeämmin. Se toimii
antidoottina mm. hämäytysloitsulle, häkellysjuomalle ja
sekavuussekoitukselle.
Ainesosia mm.
Jauhetut pillerikuoriaiset
Pilkotut inkiväärin juuret
Vyötiäisen sappi
Liskon perna

1 dl apilaa
3 dl nokkosta
18 lohikäärmeen suomua
4 tippaa lohikäärmeen verta
6 dl vettä
Pilko lohikäärmeen suomut pieneksi silpuksi ja laita ne kattilan
pohjalle paistumaan. Kun suomut ovat saaneet väriä lisää puolet
vedestä ja ota kattila liedeltä. Laita toinen puoli vedestä toiseen
kattilaan, johon lisätään nokkoset ja apilat hienonnettuina. Hauduta
15 minuuttia. Lisää lohikäärmeen veri suomuliuokseen ja nosta se
takaisin liedelle, nosta lämpö kiehuvaksi ja lisää toinen liemi.
Hauduta 15 minuuttia, ota pois liedeltä ja anna jäähtyä ja siivilöi
ennen käyttöä.
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III. Käännöksiä
Taikajuomien ja ainesosien käännöksiä muille kielille, lisätiedon
etsimisen helpottamiseksi.
Aarnikotka = griffin
Akonikum = aconite
Akromantella = acromantula
Alruuna = mandrake / mandragora
Amortentia = amortentia
Antidootti totuusseerumiin = antidote to veritaserum
Antiparalyysijuomi = anti-paralysis potion
Auguuri = augurey
Basiliski = basilisk
Besoaari = bezoar
Dirivaakku = diricawl
Elävien kuolleiden juoma = draught of living death
Feeniks = phoenix
Feeniksin kyyneleet = phoenix tears
Felix felicis = felix felicis
Fletkumato = flobberworm
Fwooperi = fwooper
Gäätä = kneazl
Hairme = shrake
Haisku = niffler
Hevoskotka = hippogriff
Hikkaliuos = hiccoughing solution
Hippokamppi = hippocampus
Huonomuistisuusjuoma = forgetfulness potion
Hutsu = doxy
Hutsun munat = doxy eggs
Hyrräpää = billywig
Häkellysjuoma = befuddlement draught
Härklöntti = horklump
Iilimato = leech
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Ilkiö = pixie
Inkivääri = ginger
Issikka = jarvey
Kaksisarvisen sarvi = bicorn horn
Kalmolaskos = lethifold
Keijujen kuhilas = erkling
Kelppi = kelpie
Kidusruoho = gillyweed
Kimeera = chimaera
Kirskuristaja = grindylow
Koiruoho = wormwood
Koppakuoriaisen silmät = beetle eyes
Kurttuviikuna = shrivelfig
Kutistusjuoma = deflating draught
Kutistusliemi = shrinking solution
Kuutamolla = mooncalf
Kyhmi = knarl
Käärmeen hampaat = snake fangs
Lankkurousku = bundimun
Lankkurouskun erite = bundimun secretion
Laventeli = lavender
Leijonakalan selkäruoto = spine of lionfish
Lemmenjuoma = love potion
Limppi = plimpy
Liperi = lovage
Lohikäärme = dragon
Luurankoko = skele-gro
Lärpätyslitku = babbling beverage
Mantikori = manticore
Merikäärme = sea serpent
Metsinkäinen = leprechaun
Mistelin marjat = mistletoe berries
Moka = moke
Monijuomaliemi = polyjuice potion
Mudakko = clabbert
Muistijuoma = memory potion
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Myrkkykeiso = cowbane
Myrkkylonkeroinen = venomous tentacula
Myrskyli = murtlap
Myrsyliuute = murtlap essence
Mäkimeirami = dittany
Mäkimeiramiuute = essence of dittany
Möykkynokka = lobalug
Nokkonen = nettle
Nukkujuoma = sleeping draught
Ojakärsämö = sneezewort
Okkami = occamy
Okulaarijuoma = oculus potion
Ottoletto = dugbog
Pallokalan silmät = puffer-fish eyes
Piharatamo = knotgrass
Piikkisian piikit = porcupine guills
Pilkukas pahankoura = mackled malaclaw
Pillerikuoriainen = scarab beetle
Pippurijuoma = pepperup potion
Pitsiperhosen siivet = lacewing flies
Pokkuroija = bowtruckle
Pollomuhkun mätä = bubotubors pus
Porlokki = porlock
Puhpallura = puffskein
Puistolumikello = galanthus nivalis / common snowdrop
Puolihahmo = demiguise
Purske = erumpent
Purskeen sarvi = erumpment’s horn
Putkimadot = tubeworms
Puukäärmeen nahka = boomslang skin
Päivänkakkara = daisy
Ramora = ramora
Rauhanjuoma = draught of peace / calming draught
Relerätinä = chizpurfle
Rohtokuirimo = scurvy grass
Rohtovirmajuuri = valerian
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Rotan häntä = rat tail
Rotan perna = rat spleen
Ruutauute = essence of rue
Rynnisarven sarvi = graphorn’s horn
Rynnisarvi = graphorn
Räjähdysliemi = exploding potion
Salamanteri = salamander
Salamanterin veri = salamander blood
Sammakon aivot = frog brains
Sarvekas etana = horned slug
Sekavuussekoitus = confusing concoction
Serpentiili = streeler
Sieppeli = snidget
Sikermä = runespoor
Sopoforipapu = Sopophorous bean
Sudenmyrkkyjuoma = wolfsbane potion
Suolilja = asphodel
Synkkähiläinen = glumbumble
Taka = crup
Tihulainen = imp
Totuusjuoma = truth potion
Totuusseerumi = truth serum, veritaserum
Tuhkaluikura = ashwinder
Tuhkaluikuran muna = ashwinder eggs
Tulensuojajuoma = fire protection potion
Tulirapu = fire crab
Tupruherne = puffapod
Turvotusliuos = swelling solution
Ukonhattu = monkshood, wolfsbane
Uneton unijuoma = dreamless sleep potion
Vaarnasaparo = nogtail
Vahvistava alruunaliemi = mandrake restorative draught
Vahvistusliuos = strengthening solution
Vainotsu = pogrebin
Vanhetusliemi = ageing potion
Vedenväki = merpeople
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Verenpalautusjuoma = blood-replenishing potion
Viimekoraus = Jobberknoll
Viimekorauksen höyhen = jobberknoll’s feather
Viisikoipinen = quintaped/hairy MacBoon
Vuoheinä = fluxweed
Vyötiäisen sappi = armadillo bile
Yksisarvinen = unicorn
Yksisarvisen sarvi = unicorn horn
Älynteroitusliemi = wit-sharpening potion
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