Antimagie
Beheersing verbreken
Beweging verstoren
Communicatie verstoren
Destructibo Arcanitas - Toverkracht verdwijn alras
Gardianum Paradei - bescherm mij tegen toverij
Gevechtsmagie verstoren
Illusies verstoren
Invercarno Spiegeling - Keer terug betovering
Pentagramma drudenvoet - Scheer je weg in rook en roet
Protectionis zek're spreuk - op deze tover kras noch deuk
Sluier der onwetendheid (Aurarcania deleatur - verhul me de magienatuur)
Tegen doorzicht en bevel - Rond geest en ziel een citadel
Veranderingen ongedaan maken
Waarneming vertroebelen

Beheersing
Al wat zwart is zult gij vrezen (U)
Banbaladik - je vriend ben ik
Band en keten in een ring - Ik dwing je in mijn toverkring
Boze blik (U: "haat" of "vrees")
Dwingdans
Eigen angsten kwellen je (U)
Grote begeerte (U: al wat je…)
Grote verwarring
Hallucinatie
Heerser over het dierenrijk
Herinneringen verlaten je (U)
Horriphobus pokkepijn - laat je angst ondraaglijk zijn
Imperavi Animus - bezeten klaar je deze klus
Karnifilo Razernij - Waan en bloeddorst komen vrij
Lachkramp
Memorabia Falsifir - Valse kennis groeit alhier
Paniek overvalt je! (R)
Respondami Veritar - spreek de waarheid, luid en klaar
Schelmenroes
Schelmenstreek
Somnigravis duizend schaap - zink nu weg in diepe slaap
Tong verlammen
Toverdwang (U: opgave)
Zachtmoedigheid
Zijdentong, Elfenwoord - Twijfels in de kiem gesmoord

Beweging
Axxeleratus flitsgezwind - Razendsnel, zoals de wind
Bloterik
Door gloed en hitte - zoals ik over aarde ga
Door marmersteen en ijzerwand
Door rots en erts zonder boe of ba - zoals ik over aarde ga
Foramis Foramineur - opent poort en deur
Heksenhout
Lokroep en feeënvoetjes
Materialia animat - stomme dienaar sta paraat
Met de wind zonder boe of ba - zoals ik over aarde ga
Motoricus Motiliteg - Dood ding beweeg
Movimento verre sprint - Onvermoeibaar als de wind
Opgeblazen, opgestegen
Over sneeuw en ijs - zoals ik over aarde ga

Over stroom en zee - zoals ik over aarde ga
Over top en over kruin - zoals ik over aarde ga
Rinkeldekinkel
Sporen stappen reisgewoel - Alles weg in zand en poel
Transversalis Teleport - Breng mij naar een ander oord

Bezwering demonische machten
Dode handel, kadaver wandel (U)
Furor, bloed en zwaveldamp - Help mij nu in deze kamp
Geesten bezweren
Geesten uitdrijven (U: besch.)
Heptagon en paddenei - De gehoornde staat mij bij
Kom, kobold, kom
Kraaienroep
Krabbelende verschrikking (U)
Mutabili Hybridil - vorm je zoals ik het wil
Padden, adders, schubbenlijven - naar 't vervloekte oord zal'k je drijven
Pandaemonium (R: aartsdemon)
Skelettarius cryptengeur - open graf en tombedeur
Spinnen, wormen, tor en mier - wat kruipt en krabbelt komt naar hier
Steen wandel, dode handel (U:dh)
Steen wandel, humus handel
Stof wandel, zand handel
Tlalucs Odem ziek en krank - uit hellenkrocht verderf en stank
Witte manen gouden hoeven - breng me waar ik wil vertoeven

Bezwering elementaire krachten
Djinn der (….) kom naar mij, dien mij eens en wees dan vrij
Manifesto, kracht der zessen - bij de macht van hagedissen
Meester der elemente
Meester over mindere geesten
Nihilatio Gravitas - zwaartekracht komt niet van pas
Oog des Limbus, maalstroom in't niet - verdrijf de demon naar zijn gebied
Planastrale anderoord - grijs en zwarte limbuspoort
Ribbedebie
Solidirid kleurenboel - Draag me door de lucht naar't doel
Toorn der elementen
Vlammenring
Wand uit (...) verhef je, tegen gevaar bescherm me

Communicatie
Cryptographo toverbrief - onleesbaar voor'n schriftendief
Droomgedaante
Elfenstem en fluitgeschal - vanuit de verte hoort men 't al
Elfen, vrienden, hoor mij aan - een stem laa'k in je geest ontstaan
Gevoelens van een wezen - kan ik verstaan en lezen
Heksenblik
Immaterialis phantomar - schijnbaar ginds maar toch niet daar
Koboldvisie
Magische roof
Nekropathia rottend lijk - dode spreek uit Boron's rijk
Objectum stom, objectum stil - zeg me wat ik weten wil
Reis tussen de sferen
Unitatio geestesring - kracht die stroomt door onze kring
Zielewandeling

Genezing
Angst verdwijn
Balsem salabonde - heel wonde
Dieren genezen

Heksenspeeksel
Klarum, purum, kruidengoed - vrij van gif wordt nu je bloed
Lach je gezond
Levthans vuur
Rust lichaam, rust geest - het is de slaap die je geneest
Sumus exilirs
Vorst en honger geen gevaar - Houdt kracht en leven, wonderbaar.

Gevecht
Corpofrigo koudeschok - koud en stijf als steen en stok
Ecliptifactus, duistere macht - Bondgenoot vanuit de nacht
Flits die vindt - die maakt je blind
Fulminictus donderzwijn - Zwaar getroffen zal je zijn
Hartslag rust en adem stokt
Hellepijn verscheure je
Ignifaxius vlammenstraal - magisch vuur, brand steen en staal
Ignishaero vlammenbal - gloeien, branden, donderknal
Ijzerroest en koperspaan - laat gevest en kling vergaan
Kabaal
Koud als steen het krijgershart - voel geen angst en ook geen smart
Kulminatio kogelschicht - vonkensproeiend bliksemschicht
Plombombarom en narrenpoot - arm en wapen zwaar als lood
Scherper oog en vaste hand - Van pijl naar doel een toverband
Sensattacco meesterslag - als meesterlijk, met hoongelach
Spierverrekking, naaldensteek - Word als verlamd zo week
Trouwe kling en zekre stand (U)
Zacht-lacht-monstermacht - sla erop met al je macht

Illusie
Aureolus guldenglans - straal als goud, zo vol en gans
Auris, nasis, oculus - verwart je zintuigen aldus
Begoocheling
Chamaelioni mimicry - met achtergrond in harmonie
Delicioso eetfestijn - laat dit gerecht het beste zijn
Duplicatus dubbellijn - vervloekt zullen de ogen zijn
Heksenknoop
Ignorantia aan de kant - voor niemand ben ik interessant
Impostoris imagotin - een ander's neus, een ander's kin
Koboldgeschenk
Luciferi lichtendans - Vul de lucht met bonte glans
Menetekel vlammentekst - wordt hier op de wand gehekst
Onschuldige gedaante
Reflectimago spiegelschijn - Toon me nu de schoonheid, mijn
Schelmenmasker
Sigillus Neglectibor (U)
Vocolimbo holle zang - een stem als dreiging of als dwang
Vogeltsjilp en maagdengil - klinkt precies als ik het wil
Weerzinwekkend ongemak - doordat ik deze zinnen sprak
Wierrook, roos en kerselaar - bloemengeur uit huid en haar
Zijdezacht, doornenpracht

Magische Waarneming
Adelaarsoog en lynxenoor - zicht en klank als nooit tevoor
Analus arcaanstructuur - toon me de magietextuur
Blik door vreemde ogen
Eigenschappen weest gelezen - toon mij nu het ware wezen
Eternia Memorabilis - herinneringen blijven gewis
Exposami Creatuur - onthul mij het levensvuur
In jouw trachten, voelen, denken - zal je me nu inzicht schenken

Katogen
Mishkharas macht aanvoelen
Oculus astralis, oog der sferen, laat mij de stroming inspecteren
Odem arcanum senserei - hangt hier een zweem van toverij
Ooit verdwenen - t'rug verschenen
Penetratus hout en steen - kijk door deur en muren heen
Sensibar, waar en klaar - gevoelens worden openbaar
Xenografus clairvoyant - Verklaar me deze vreemde hand

Verandering van dode stoffen
Abvenenum, pest en pech - gif en ziektekiemen weg
Aeolitus, windgedruis - waait stof en rook aluit het huis
Aerofugo vacuum - der lucht zelfs meer geen minimum
Aerogelo ademkwaal - lucht die stolt in gang en zaal
Anvilarium zwaarmetaal - Harde rusting, vlijmscherp staal
Applicatus argewaan - Wees met deze spreuk belaa'n
Arcanovi toverding - Geesteskracht in staf en ring
Brand, dode stof
Caldofrigo drakenbloed - Heersend over vorst en gloed
Claudibus clavistiboort - wees gesloten, deur en poort
Desintegratus poederstof - val uiteen in brokken, fijn en grof
Door Satinav onaangeraakt - de tand des tijds zijn werking staakt
Duisternis
Flim flam fluister - licht in het duister
Fortifex invisibil - deze muur die houdt je stil
Harde stof kneedbaar als was
Heerser over het weer
Kracht van het erts
Maalstroom
Metamorpho gletsjerkil - ijs vervormd zoals ik wil
Objectum disaparatec - verdwijn schijnbaar van deze plek
Objectum fix objectum vast - voorwerp blijf hier als gepast
Reversalis revidom - toverwerking keer je om
Schelmenlijn
Sigillus custodis toverslot - bescherm doos, kist of pot
Silentium silentil - rondom mij is alles stil
Stormgebrul aanhoor mijn wil - alle winden liggen stil
Tagibu Ubigat - waardeloos is deze schat
Vloeistoffen hard als staal
Waaiend, kolkend nevelflard - ondoorzichtig als roetzwart
Windhoos
Zonder naald en zonder draad - maak ik mij een feestgewaad
Zonder zeep, borstel of bad - reinig ik mij met tovernat

Verandering van levende wezens
Adelaar wolf en hamerhaai - een dier ben ik in handomdraai
Ademnood
Arcano psychostabilis - die spreuk trotseer ik vast en wis
Armacrodilt - bescherming en schild
Behendigheid en lenigheid - acrobatie een kleinigheid
Charisma, persoonlijkheid - straal nu uit gewichtigheid
Doordrijvende volhardendheid - geen tijd voor verslagenheid
Druïdenwoede
Een met de natuur
Empathie en zesde zin - vermoedens al van in't begin
Graniet en marmer zal je wezen - nooit meer vlees en pezen
Hazelaar en heidekruid - gehoorzamen mijn stemgeluid
Imago transmutabil - zie er uit zoals ik wil

In meer of stroom op zeeëngrond - adem ik doorheen de mond
Last van de ouderdom buigt je!
Lange slungel – kleine dots
Nevellijf
Paralu paralein - Verstard zal je zijn
Salander moetander - wees een ander
Slimheid, kennis, intellect - geest verstand wees nu gewekt
Spierkracht, lichaamskracht - in je spieren veel meer macht
Spinnenloop und kikkersprong
Vingerspel en vlugge hand - handigste vingers in heel't land
Visibili vanitar - tover, maak mij onzichtbaar
Vloek der pestilentie
Vuurschild
Wijsheid der bomen
Zonder kam en zonder schaar - onvoorstelbaar mooi, mijn haar
Zwart en rood - dra ben je dood

