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Eliksir „Dobrego” Uśmiechu
Znasz to uczucie, kiedy trzeba zrobić dobrą minę do złej gry? Nie każdy potrafi
skutecznie ukrywać swoje prawdziwe emocje za uśmiechem na twarzy i ten
eliksir jest właśnie dla takich ludzi.
Działanie: Powoduje napięcie mięśni jarzmowych oraz mięśni okrężnych oka,
wywołując „uśmiech”. Działa ok. 3h.
Właściwości: Kolor fiołkowy lekko przezroczysty, konsystencja żelatyny,
delikatna fioletowa mgiełka, zapach lawendy.
Historia Powstania:
Eliksir „Dobrego” Uśmiechu został wynaleziony przez wodza plemienia Indian w
czasie konkwisty na początku XVI wieku. Wódz plemienia był bardzo mądrym i
dobrze poinformowanym człowiekiem. Kiedy nastały czasu kolonizacji terenów
Nowego Świata on, jako jedyny ze swojego plemienia wiedział, że nadchodzi dla
nich zagłada. Nie chciał powodować paniki i histerii wśród swojego ludu, gdyż
wtedy nie mieliby najmniejszych szans na przetrwanie. Wtedy właśnie wymyślił
Eliksir „Dobrego” Uśmiechu. Kiedy on był pełen niepokoju, nerwów i smutku
eliksir powodował u niego uśmiech, co niepokoiło ludzi z plemienia. W wyniku
zagłady całego plemienia wiedza o eliksirze zaginęła, a tajemnicza receptura
została odnaleziona kilka wieków później w wyniku prac archeologicznych.
Składniki:
- woda
- ¾ pająka 7-centymetrowego
- 6 kwiatów 1,5-rocznej werbeny
- 2l czerwonego wina
- 2 4-miesięczne pijawki
- 1 serce krokodyla
- 3 kwiatostany lawendy składające się z 12 kwiatów każdy

Sposób Przygotowania:
Do srebrnego kociołka należy wrzucić wcześniej rozgniecionego pająka
podzielonego na 5 części. W osobnej misce przygotować napar z wody i
kwiatów werbeny, który należy umieścić w szczelnym naczyniu i zakopać pod
płotem podwórka. Do kociołka dolać 250 ml czerwonego wina i tyle samo
dolewać po dodaniu każdego następnego składnika. Obie pijawki pozbawić
oczu i wrzucić do kociołka jedna po drugiej. Następnie należy usunąć przegrodę
z serca krokodyla i zetrzeć je na tarce, aż do uzyskania gładkiej konsystencji.
Mus z serca krokodyla trzeba wlać do kociołka razem z odkopanym już naparem
z kwiatów werbeny. Teraz należy wlać do kociołka resztę czerwonego wina i
zamieszać cynową łyżką 9 razy w lewą stronę. Postawić kociołek nad ogniem na
3 minuty w 161*C. W tym czasie należy posiekać kwiatostany lawendy. Po
ugotowaniu eliksiru, zgasić ogień pod kociołkiem i wsypać posiekane
kwiatostany. Na koniec odstawić kociołek w najciemniejszy zakątek swojego
domu i równo o północy się uśmiechnąć.

UWAGA! Stosowany w nadmiernych ilościach może wywołać skutek uboczny:
trwały paraliż mięśni jarzmowych i mięśni okrężnych oka – uśmiech zostanie na
zawsze.

