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Kirke

   Córka Heliosa i nimfy Perseis. Była wróżbitką. Jej 
domem była wyspa Ajai. Ugościła ona Odyseusza i jego 
towarzyszy wracających z Troi. Zamieniła ich w świnie, 
jednak Odyseusz był odporny na jej czary i był 
przetrzymywany na wyspie. Urodziła mu syna 
Telegonosa.                    

                                 KIRKE



Marco Farnea
Marco Farnea pochodzący z Brazylii wynalazł bardzo rzadką 
transmutację. A mianowicie zmieniał istoty żywe w różne 
przedmioty które zawierały pewne części i czynniki życiowe 
poprzedniego organizmu. Czasami było to bardzo przydatne. 
Marco zdobył wielką sławę i cieszył się wielkim szacunkiem 
innych czarodziejów. Przeprowadził się do Anglii, dokładnie 
to do Londynu. Poznał kilku niewłaściwych ludzi (zwanych do 
dzisiaj Śmierciożercami) i zasilił szeregi 
Tego-Którego-Imienia-Nie-Wolno-Wypowiadać, niedługo po tym 
został złapany przez aurorów i umieszczony w Azkabanie gdzie 
umarł po 3 miesiącach.



                                         Jaron Svoray

Jaron Svoray - pochodził z Egiptu, który skończył studia Transmutacji i dzięki temu nauczał 
w Egipskiej szkole. Stworzył on teorie, jaki i ją potwierdził, iż łatwiej jest transmutować 
przedmioty z tego samego tworzywa, bądź materiału. Wynalazł on też dużo prostsze sposób na 
transmutacje większych przedmiotów, czy też żywych organizmów. Potwierdził też, że łatwo 
jest  transmutować ptaka w innego ptaka, jak i płaza w innego płaza itp. 
Stworzył on Prawo Jednolitości Transmutacji : 

„Zmiana transmutacyjna jest mniej złożona, kiedy transmutujemy przedmioty tego samego 
materiału lub organizmy tej samej grupy.”

Opracował on też również prostsze zaklęcia do transmutacji większych przedmiotów, które są 
użytkowane do dziś. 

 

 



                                           Erla Zwingle
 Zapoczątkowała przemianę człowieka w przedmiot nawet o bardzo małej 
wielkości bądź o bardzo dużej wielkości nie zależnie od wagi i wzrostu 
człowieka. Udoskonalając swoją dziedzinę zabiła swego męża 
przemieniając go w dzbanek do herbaty i niestety nie potrafiła już tego 
procesu odwrócić. W podobny sposób uśmierciła swoją przyjaciółkę, 
dwójkę dzieci i swojego ojca(matka uciekła). Po 2 latach wpadła w obsesję 
sławy i transmutowania wszystkich ludzi jakich mogła, pewnego razu 
wybiegła na ulicę wykrzykując nowe zaklęcie i rzucając je na wszystkich 
którzy byli tego dnia na ulicy. Niestety ona jak i inni uczeni nie wiedzieli 
jak ich odczarować, więc nie wysłano jej do Azkabanu lecz do szpitala św. 
Munga gdzie stwierdzono, że jest psychicznie chora. Zmarła po 6 latach.



Samuel DeLion 

 Razem z Tommy’m Nyer’em wynalazł sposób transmutacji międzygatunkowej, 
czyli przemianę człowieka w zwierzę, zwaną dziś animizacją. Po jakimś czasie 
pomiędzy mężczyznami zaczęły się kłótnie, i stali się swoimi największymi 
wrogami. W przeciwieństwie do Tommy’ego, Samuel starał się o to, aby móc 
zmieniać się w większe zwierzęta np. tygrysy (jak Rebelia). Udało mu się to. 
Przez rywalizację, oboje umarli. Po nich wiele osób udoskonalało animizację, 
dlatego dziś jest bardziej popularna.



Tommy Nyer

Dzięki niemu ludzie mogli zamieniać się w gryzonie (myszy, szczury, chomiki). 
Samuel DeLion chciał być od niego sławniejszy, więc postanowił spróbować 
zamiany w większe zwierzęta (tygrysy, lwy, aligatory itp.). Udało mu się to. 
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