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Tartalom: 
● mágikus üst 
● 2 db mágikus főzet keverő  
● főzőpohár (100 ml) 
● szívószál 
● fehér kanál (kicsi) 
● lila kanál (nagy) 
● védőszemüveg 
● 1 darabos karakterlánc 
● egyiptomi só (szódabikarbóna) (40 g) 
● hínár-lé (nátrium-alginát) (100 ml) 
● kréta (kalcium-klorid) (10 g) 
● vörös fenol (1 g) 
● lakmusz kék (1 g) 
● Griffin vére (vörös színezőanyag) (5 ml) 
● folyékony Lapis-lazuli (kék színezék) (5 ml) 
● pitypang koncentrátum (sárga színezőanyag) (5 ml) 

Figyelmeztetés! 8 éven aluli gyermekek számára a játék nem alkalmas! FELHASZNÁLÁSA FELNŐTT FELÜGYELETE MELLETT TÖRTÉNJEN. A JÁTÉK 
OLYAN VEGYI ANYAGOKAT TARTALMAZ, AMELYEK VESZÉLYT JELENTENEK AZ EGÉSZSÉGRE. HASZNÁLAT ELŐTT OLVASD EL AZ UTASÍTÁSOKAT ÉS 
KÖVESD ŐKET! A VEGYI ANYAGOK NEM ÉRINTKEZHETNEK A TEST BÁRMELY RÉSZÉVEL, KÜLÖNÖSEN A SZÁJJAL ÉS A SZEMMEL. A KISGYEREKEKET ÉS 
AZ ÁLLATOKAT TARTSUK TÁVOL A KÍSÉRLETEKTŐL. 
A játék használatához szükséges 4db LR06-AA elem, mely nem tartozék. Nézd meg az ábrát, hogy hogyan lehet cserélni. 
Előkészítése a lakmusz kék és a vörös fenolnak: 
1. Kérj meg egy felnőttet, hogy nyissa ki a palackokat. 
2. Tegyél 2 lila kanál vizet minden tartályba. 
3. Zárd be és rázd jól össze. 
Az üst tisztítása 

1. Önts vizet az üstbe a maximum jelig, majd adj  hozzá néhány csepp mosogató folyadékot. Aktiváld az üstöt, várd meg, amíg az egyveleg 
felhabzik. 

2. Öblítsd le jól tiszta vízzel, majd töröld ki a belsejét egy tiszta, száraz ruhával. 
A varázslás munkaterülete: 
Kérj meg egy felnőttet, hogy segítsen a kísérletekben. Készítsd elő a munkaterületet a kezdés előtt: 
1. Minden kísérletet a konyhában végezz. Védd a munkaterületet (pl. egy régi újsággal). 
2. Mindig viselj kötényt. 
3. Minden egyes kísérletet követően tisztítsd meg a berendezést és a munkaterületet. Ne mosd össze a berendezést a háztartási edényekkel. 
4. Egyes kísérletek valószínűleg nem működnek az első alkalommal. Ne add fel, kérj meg egy felnőttet, hogy segítsen. 
5. Soha ne öntsd a folyadékot az üst maximális jelölője fölé. 
Bevásárlólista/eszközök: 

● Fehér ecet 
● Víz  
● Jégkocka 
● Növényi olaj 
● Tej 
● Tojás 
● porcukor 
● Só 
● Bors 
● Szénsavas ital vagy Cola 
● Szegfű szirup  
● Menta szirup 
● Citromlé 
● Olívaolaj 
● Mosogató folyadék 
● Sampon 
● Palack dugó 
● Itató üveg 
● Méz 
● Narancslé 
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● Vöröskáposzta 
● Öntapadó ragasztószalag 
● Konyhai törlőrongy 
● Régi újság 
● Filctoll 
● Olló 
● Tányér 
● Mikrohullámú sütő 
● Toll 
● Fagyasztó 

1.  Varázslat - Nyálkás hínár 
1. Készítsd el az elvarázsolt vizet: önts 300 ml vizet az üstbe. Adj hozzá egy fehér kanál krétaport (kalcium-klorid). Aktiváld a mágikus üstöt, hogy 

feloldódjon a por.  
2. Készíts hínár kvintesszenciát: önts 10 ml hínárlét (nátrium-alginát) a főzőpohárba. Adj hozzá 1 csepp pitypang koncentrátumot (sárga színezék) 

és 1 csepp Griffin vérét (vörös színezőanyag). Keverd össze a fehér kanállal.    
3. Öntsd a hínár gyógyírt a lila kanálba (nem tele). Tedd bele a kanalat az elvarázsolt vízbe. Számolj 10-ig. 
4. Vedd ki a kanalat: nyálkás hínárt készítettél, amit megfoghatsz és modellezhetsz. 
2. Varázslat - Gyöngyök 
1. Készítsd el az elvarázsolt vizet: önts 300 ml vizet az üstbe. Adj hozzá egy nagy kanál krétaport (kalcium-klorid). Aktiváld a mágikus üstöt, hogy 

feloldódjon a por.  
2. Készíts hínár gyógyírt: önts 20 ml hínár lét (nátrium-alginát) a főzőpohárba. Adj hozzá 1 csepp folyékony Lapis-lazulit (kék színezék). Keverd 

össze a fehér kanállal. Használd a mágikus pálcát, hogy felszippantsa a gyógyírt.     
3. Menj egy sötét helyre és kapcsold be a mágikus projektort. 
4. Aktiváld a mágikus üstöt. A pálcával adj hozzá (a magasból) az elvarázsolt vízhez 1 csepp hínár kvintesszenciát. Ha a pálca üres, akkor az elixír 

segítségével újra feltölthető, és több cseppet is felvehetsz (ismét a magasból próbálkozz). 
5. Halászd ki a kis gyöngyöket a lila kanállal. 
3. Varázslat - Nyálkás férgek 
A nyálkás textúra lehetővé teszi, hogy igazán hosszú férgeket készíts. 
1. Készítsd el az elvarázsolt vizet: önts 300 ml vizet az üstbe. Adj hozzá egy kanál krétaport (kalcium-klorid). Aktiváld a mágikus üstöt, hogy 

feloldódjon a por.  
2. Készíts hínár gyógyírt: önts 40 ml hínár lét (nátrium-alginát) a főzőpohárba. Adj hozzá 1 csepp Griffin vérét (vörös színezőanyag). Keverd össze a 

fehér kanállal.    
3. Óvatosan öntsd az összes hínár kvintesszenciát  az elvarázsolt vízbe. 
4. Halászd ki a férgeket a lila kanállal. 
4. Varázslat - Eltűnő cékla por 
1. Készítsd el a cékla-port: önts 50 ml kristálycukrot a főzőpohárba. Adj hozzá 1 csepp pitypang koncentrátumot (sárga színezőanyag) és egy fehér 

kanál vizet. Keverd össze a kanállal, majd hagyd száradni néhány percig.  
2. Önts 200 ml vizet az üstbe. Adj hozzá a pohárral 100 ml forró csapvizet. 
3. Aktiváld a mágikus üstöt, majd öntsd bele a Céklaport. A cukor megfordul belül.  
4. Öntsd a forró vizet a pohárból az üstbe. A cukor azonnal eltűnik. Kapcsold ki az üstöt: a Céklapor eltűnt! 
5. Varázslat - Táncoló színek 
1. Készítsd el a jéghegy gyümölcslét: Önts ki 300 ml hideg vizet, majd adj hozzá 4 jégkockát. Aktiváld a mágikus üstöt, hogy elolvadjanak a 

jégkockák a vízben.  
2. Kapcsold be a mágikus kivetítőt. Adj hozzá (a magasból) 2 csepp pitypang koncentrátumot (sárga színezőanyag). A szín lassan diffúz lesz a 

jéghegy gyümölcslével. 
3. Ezután adj hozzá 2 csepp Griffin vérét (vörös színezőanyag), majd 2 csepp folyékony Lapis-lazulit (kék színezék). Nézd meg a színeket, táncolnak 

az üstben! Keverd meg óvatosan. 
6. Varázslat - Varázs festék 
1. Készítsd el a Vatnajökull tejet: mérj ki 100 ml tejet, és adj hozzá 5 jégkockát. Aktiváld a mágikus üstöt, hogy elolvadjon a jégkocka a tejben. 
2. Készítsd el a Mont Sapo bájitalt: önts 5 ml vizet és 5 ml mosófolyadékot a főzőpohárba. Használd a mágikus pálcát, szívj fel egy kevés bájitalt. 
3. Ezután adj hozzá (a magasból) 2 csepp Griffin vérét (vörös színezőanyag), majd 2 csepp folyékony Lapis-lazulit (kék színezék) és végül 3 csepp 

pitypang koncentrátumot. 
4. Használd a mágikus pálcát, adj hozzá egy csepp Mont Sapo italt , és figyeld a színeket, művészi formák alakultak ki a Vatnajökull tejben. 
7. Varázslat - Mini tutajok 
1. Készítsd elő a mini tutajokat: önts egy fehér kanállal vizet és 3 csepp pitypang koncentrátumot (sárga színező) egy palack kupakba. Egy másik 

palack kupakba önts egy fehér kanállal vizet és 1 csepp Griffin vérét (vörös színezék). 
2. Készítsd el a jéghegy gyümölcslét: önts ki 300 ml hideg vizet majd adj hozzá 5 jégkockát. Aktiváld a mágikus üstöt, hogy elolvadjanak a 

jégkockák a vízben.  
3. Menj egy sötét helyre. Kapcsold be a varázs projektort és a mágikus füstöt. Helyezd a mini tutajokat a jéghegy levére. 
4. Aktiváld a mágikus tornádót. A két tutaj elindul és a víz narancs színű lesz. 
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8. Varázslat - Pergamen papír 
1. Készítsd el a Griffin levest: önts 300 ml vizet az üstbe, majd adj hozzá 2 csepp Griffin vérét (vörös színezőanyag). Aktiváld a mágikus tornádót, 

hogy jól összekeveredjen az egyveleg. 
2. Készítsd el a Perceval pergament: vágj ki egy darab konyhai papírtörlőt, körülbelül 15 cm*15 cm-t. Rajzolj rá egy képet egy lovagról. 
3. Helyezd a Perceval pergament a főzőpohár aljára. A pergamennek szilárdan a helyén kell lennie, azaz nem szabad mozognia. 
4. Tartsd (egyenesen) a Griffin levesben  10 másodpercig. Vedd ki a főzőpoharat, és ellenőrizd a pergamen papírt.  A pergamen teljesen száraz 

maradt! 
9. Varázslat - A király virága 
1. Vágd ki a liliom virág ábráját a 12. oldalon   
2. Készítsd elő a kút vizet: önts 300 ml vizet az üstbe. 
3. Hajtogasd be a Liliom szirmait. Helyezd a hajtogatott virágot a vízbe. Várj néhány percet: a  liliom kibontakozik. Varázslatos! 
10. Varázslat - Szénsavas só 
1. Készítsd el a Nílus-port: a főzőpohárba adj egy lila kanál egyiptomi sót (szódabikarbóna) és 2 csepp folyékony Lapis-lazulit (kék színezék). Keverd 

össze a fehér kanállal. Ezután öntsd bele a port a mágikus kanállal. 
2. Készítsd el a savas mérget: önts ki 200 ml vizet, és adj hozzá 50 ml ecetet. Légy óvatos,  a sav méreg.  
3. Használd a mágikus kanalat, add óvatosan hozzá a Nílus port és a savas mérget (úgy, hogy a közönség ne lássa). Buborékok kezdenek 

megjelenni, és a savas méreg kékes árnyalatú lesz. 
4. Most öntsd bele az összes Nílus-port.  Légy óvatos, a főzet habzik! 
11. Varázslat - Vezúvos Lávalámpa 
1. A Pompeji olaj elkészítése: önts ki 50 ml vizet, majd adj hozzá 50 ml ecetet, majd 2 csepp Griffin vérét (vörös színezőanyag). Adj hozzá 200 ml 

növényi olajat.  
2. Készítsd el a magma folyadékot: a főzőpohárba adj 20 ml vizet és 1 fehér kanál egyiptomi sót (szódabikarbóna), majd adj hozzá 1 csepp Griffin 

vérét (vörös színezék). Keverd össze egy kanállal. Szívd fel a keveréket a mágikus Pipettával. 
3. A mágikus pipettával titokban (úgy, hogy a közönség ne lássa) add hozzá a magma folyadékot a  Pompeji olajhoz. A folyadék lesüllyed az üst 

aljára. Amikor eléri az ecetet, akkor létrehozza a buborékokat, és a felszínre tör az olaj. Ez hasonlít egy vulkán kitöréshez. Töltsd újra a Pipettát, 
és adj hozzá több magma folyadékot. 

12. Varázslat - Nyálkás mousse 
1. Készítsd el az elvarázsolt vizet: önts 200 ml vizet az üstbe. Adj hozzá egy fehér kanál krétaport(kalcium-klorid). Aktiváld a mágikus tornádót, 

hogy feloldódjon a por.  
2. Készítsd el a Cladophora bájitalt: önts ki 20 ml hínár lét (nátrium-alginát), 2 csepp Griffin vérét (vörös színezőanyag) és 1 csepp folyékony Lapis-

lazulit (kék színezék). Adj hozzá 1 fehér kanál egyiptomi sót (szódabikarbóna). Keverd össze a fehér kanállal. 
3. Készítsd el a savas mérget: adj hozzá 30 ml fehér ecetet egy pohárral. 
4. Óvatosan add hozzá a Cladophora bájitalt  az elvarázsolt vízhez. A nyálkás keverék az elvarázsolt víz aljára áramlik. 
5. Most add hozzá a savas mérget. Várj néhány másodpercet: buborékok képződnek és a nyálkás keveréket a felszínre nyomják. Ne érintsd meg!  
13. Varázslat - Mágikus víz 
1. Készítsd el a Titkos olajat: önts 250 ml vizet és 3 csepp pitypang koncentrátumot (sárga koncentrátum) az üstbe. Aktiváld a mágikus tornádót.. 

Adj hozzá 50 ml növényi olajat (napraforgóolajat vagy hasonlót). 
2. Készítsd el az Azurit oldatot: önts 50 ml vizet és 1 csepp folyékony Lapis-lazulit (kék koncentrátum) a főzőpohárba. Keverd össze egy kanállal. 

Szívj fel egy kevés Azurite oldatot a bűvös Pipettával. 
3. Aktiváld a mágikus füstöt. Adj hozzá (a magasból) néhány csepp Azurit oldatot. A cseppek lassan elsüllyednek, elérik a sárga színű vizet. Adj 

hozzá több csepp oldatot a magasból, míg a víz zöldre nem változik! 
14. Varázslat - Robbanó mocsár 
1. Készítsd el a mocsári vizet : önts az üstbe 100 ml vizet, 1 lila kanál egyiptomi sót (szódabikarbóna) és 1 fehér kanál sampont. 
2. Készítsd el a savas mérget: öntsünk 30 ml fehér ecet a főzőpohárba. 
3. Helyezd az üstöt egy nagy leveses tányérra/sekély tálba, és védd a munkafelületet régi újsággal. 
4. Óvatosan öntsd a savas mérget  a  mocsári vízbe. A keverék kezd megfagyni és túlcsordul az üstben. 
15. Varázslat - A zöld főzet 
1. Készítsd el a kút vizet: önts 200 ml vizet az üstbe. 
2. Készítsd el a zöld Peloponnészosz bájitalt: önts 100 ml menta szirupot a főzőpohárba. 
3. Tedd a szívószálat a vízbe és helyezd átlósan; a szívószál vége érintse az üst alját. 
4. Nagyon óvatosan öntsd a zöld Peloponnészosz bájitalt a szívószálba. A szirup egy réteget alkot a víz alatt anélkül, hogy kevernéd.  
16. Varázslat - A szivárványos víz 
1. Készítsd el a kút vizet: önts 200 ml vizet a bográcsba. 
2. Készítsd el a szivárvány bájitalt: önts 100 ml vizet és 2 csepp folyékony Lapis-lazulit (kék koncentrátum) a főzőpohárba. Ezután adj hozzá 8 fehér 

kanál kristálycukrot. Kérj meg egy felnőttet, hogy melegítse a keveréket 30 másodpercig a mikrohullámú sütőben. Óvatosan: a főzőpohár forró. 
Hagyd kihűlni 30 másodpercig, majd keverd össze a fehér kanállal. 

3. Tedd a szívószálat a vízbe, és helyezd átlósan; a szívószál vége érintse az üst alját. 
4. Nagyon óvatosan öntsd a szivárvány bájitalt a szívószálba. A cukor feloldódik a vízben, így az oldat nehezebb, mint a normál víz. A két folyadék 

két különálló réteget alkot, amelyek nem keverednek össze.    
17. Varázslat - Buborék főzet 
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1. Készítsd el a kút vizet: önts 200 ml vizet a bográcsba. 
2. Készítsd el az Aleppó italt: a főzőpohárba adj 30 ml mosófolyadékot és 50 ml vizet. Aztán egy fehér kanál cukrot. Keverd össze óvatosan, hogy 

elkerüld a túlzott habzást. 
3. Kapcsold be a mágikus füstöt és a mágikus tornádót. A szívószállal fújj bele a vízbe. Semmi sem történik. 
4. Most add hozzá a Aleppó italt. Hagyd, hogy a tornádó összekeverje a bájitalt. Fújj bele a szívószálba.  Hatalmas buborékok jelennek meg!.   
18. Varázslat - Lakmusz tinktúra 
1. Készítsd el a Lakmusz vizet: az üstbe tölts 200 ml vizet és 3 fehér kanál lakmusz kéket. Aktiváld a mágikus tornádót. 
2. Készítsd el a savas mérget: önts 30 ml fehér ecetet és 50 ml vizet a főzőpohárba. 
3. Helyezd az egyiptomi sót (szódabikarbóna) a mágikus kanálba. 
4. Titokban (hogy a közönség ne lássa) öntsd az üstbe és kapcsold be a mágikus tornádót. A Lakmusz víz kissé sötétebb lesz. 
5. Most add hozzá a savas mérget a főző pohárral: a Lakmusz víz narancs színű lesz! 
19. Varázslat - Savas eső 
1. Készítsd el a savas olajat: a üstbe önts 100 ml vizet, 2 csepp pitypang koncentrátumot (sárga koncentrátum) és 50 ml ecetet. Aktiváld a mágikus 

tornádót és keverd össze. Adj hozzá 150 ml növényi olajat (napraforgóolajat vagy hasonlót). 
2. Készítsd el a Lakmusz vegyszert: a főzőpohárba adj 50 ml vizet és 1 fehér kanál egyiptomi sót (szódabikarbóna) és 1 fehér kanál lakmusz kéket. 

Keverd össze egy kanállal. Szívd fel a keveréket a mágikus Pipettával. 
3. A bűvös pipettával add hozzá a Lakmusz vegyszert a savas olajhoz. A vegyszer az üst aljára fog süllyedni. Amikor eléri az ecetet, akkor 

buborékok fognak keletkezni, amelyek a felszínre emelik az olajat. Töltsd újra a Pipettát, és add hozzá a Lakmuszt. A cseppek fokozatosan 
pirosak lesznek az üst alján! 

20. Varázslat - Vörös és sárga 
1. Készíts vörös fenol vizet: az üstbe adj 200 ml vizet és 2 fehér kanál piros fenolt. Aktiváld a mágikus tornádót és keverd össze. 
2. Készítsd el a savas mérget: önts 30 ml fehér ecetet és 50 ml vizet a főzőpohárba. 
3. Helyezd az egyiptomi sót (szódabikarbóna) a mágikus kanálba. 
4. Titokban (hogy a közönség ne lássa) add hozzá a mágikus kanál tartalmát az üsthöz és kapcsold be a mágikus tornádót. A vörös fenol víz kissé 

sötétebb lesz. 
5. Most add hozzá a savas mérget a főzőpohárból: a vörös víz megsárgult! 
21. Varázslat - Vörös és zöld 
1. Készítsd el az Azurit savat: önts az üstbe 150 ml vizet és 50 ml ecetet, majd adj hozzá 2 csepp folyékony Lapis-lazulit (kék koncentrátum). Keverd 

össze a mágikus tornádóval. 
2. Készítsd el a fenol vegyszert: az üstbe adj 100 ml vizet és 2 fehér kanál vörös fenolt. Keverd össze egy kanállal.  
3. Kérdezd meg a közönséget, hogy milyen színű lesz, ha összekevered a piros anyagot a kékkel. Azt fogják mondani, hogy "lila". 
4. Öntsd a fenol vegyszert az Azurit-savba. A kék víz zöldre változik! Amikor a fenol érintkezésbe kerül a savval kiderül, hogy sárga, amely, ha 

összekevered a kékkel, zöldre változik.   
22. Varázslat - Vöröskáposzta leves 
1. Készítsd el a vörös káposztalevest: egy felnőtt vágjon fel egy káposztát és tedd egy nagy keverőtálba. Felnőtt segítségével  forralj  fel egy  kis 

vizet egy serpenyőben/vízforralóban. Amikor a víz kezd forrni, vedd le a serpenyőt a tűzről és öntsd a forrásban lévő vizet a vörös káposztára. 
Várj 30 percet. Ezután önts 200 ml vörös káposztalevest az üstbe. Egy kék keveréket kapsz.  

2. Készítsd el a citrom nektárt: kérj meg egy felnőttet, hogy nyomja ki egy citrom levét. Öntsd a citromlevet a főzőpohárba, adj hozzá vizet, amíg 
100 ml nektár lesz belőle.   

3. Lassan öntsd a citrom nektárt a vörös káposztalevesbe. A kék leves rózsaszínre változik, amikor hozzáadod a citromlevet (ami savas).    
23. Varázslat - Amerikai bájital 
1. Készítsd el az amerikai főzetet: önts 200 ml a kólát az üstbe. 
2. Készítsd el a mérgezett tejet: a főzőpohárba önts 100 ml tejet, majd adj hozzá egy lila kanál egyiptomi sót (szódabikarbóna). Keverd össze a 

fehér kanállal.  
3. Helyezd az üstöt egy nagy leveses tányérra /sekély tálba és védd a munkafelületet régi újsággal. 
4. Nagyon óvatosan öntsd a mérgezett tejet az amerikai főzetbe. A keverék túlcsordul az üstben. 
24. Varázslat - Gyümölcskoktél 
A főzőpoharat mérésre használjuk. 
1. Készítsd el a Tülkösszarvúak Juice-t: Adj 100 ml fehér ecetet a pohárba. 
2. Készítsd el a vörös Anatólia italt: önts 100 ml grenadine szirupot egy másik üvegbe. 
3. Készítsd el a gyümölcsös Ceylon krémet: önts 100 ml narancslét egy harmadik pohárba. 

4. Először öntsd bele a Tülkösszarvúak lét az üstbe. 
5. Tedd a szívószálat a vízbe és helyezd átlósan; a szívószál vége érintse az üst alját. Nagyon óvatosan öntsd a gyümölcsös krémet a szívószálba. 
6. Végül, és nagyon óvatosan, öntsd a piros bájitalt  a szívószálba. A három folyadék különálló réteget fog alkotni. 
25. Varázslat - Mágikus tojás  
1. Készítsd el a pitypang vizet: az üstbe önts 300 ml vizet és 2 csepp pitypang koncentrátumot (sárga színezéket). 
2. Készítsd el a Holt-tengeri port: adj hozzá a főzőpohárral 50 ml sót. 
3. Készíts egy mágikus tojást: kérj meg egy felnőttet, hogy törjön meg egy tojást és óvatosan öntsd a sárgáját egy pohárba. 
4. Öntsd a mágikus tojást a pitypang vízbe. Fontos: ne sérüljön meg a sárgája.  
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5. Helyezd a sárgát az üst aljára. Egy varázslattal felemelkedik a felszínre. Használd a lila kanalat, add hozzá a Holt-tenger port. Folytasd az 
adagolását addig, amíg a tojássárgája meg nem emelkedik a mágiával.  

26. Varázslat - Pokoli bájital 
A fő A főzőpoharat mérésre használjuk. 
1. Készítsd el a Griffin levest: önts egy pohárba 100 ml vizet, majd adj hozzá egy csepp Griffin vérét (vörös színezőanyag). Keverd össze a fehér 

kanállal. 
2. Készítsd el a virág olajat: önts 100 ml növényi olajat egy másik pohárba. 
3. Készítsd el a Mont Sapo koncentrátumot: önts 100 ml mosófolyadékot egy harmadik pohárba. 
4. Először öntsd a pohár Griffin levest az üstbe. Ezután óvatosan öntsd bele a Mont Sapo koncentrátumot. A mosófolyadék elkezd az aljára 

süllyedni. 
5. Óvatosan add hozzá az olajat. Meg fog ülni a tetején. 
6. Aktiváld a mágikus tornádót. Várj 1 percet: a víz és a mosófolyadék összekeveredik, de az olaj felemelkedik a felszínre! 
27. Varázslat - Megkövesedett paprika 
1. Készítsd el a kút vizet: önts 300 ml vizet az üstbe. 
2. Készítsd a Kerala port: önts 20 ml fekete borsot egy pohárba. 
3. Készítsd el a Mont Sapo bájitalt: önts 5 ml vizet és 5 ml mosófolyadékot a főzőpohárba. Használd a mágikus pipettát, szívj fel egy kevés bájitalt.  
4. Add hozzá a Kerala Powdert. A Kerala por egyenletesen úszik a víz felszínén. 
5. Titokban (hogy a közönség ne lássa) adj (a magasból) egy csepp Mont Sapo italt a főzőpohárba.  
28. Varázslat - Színes jégkocka 
1. Készíts egy jéghegyet: önts vizet és egy csepp Lapis-lazulitot (kék színezéket) egy jégkocka fagyasztóba. Helyezd a fagyasztóba és várj, amíg a 

jégkocka megfagy. Ez több óráig is eltarthat.  
2. Készítsd el a titkos olajat: önts 150 ml vizet az üstbe. Adj hozzá 100 ml növényi olajat. 
3. Készítsd el a napolaj virágát: adj hozzá 100 ml növényi olajat a főzőpohárba. 
4. Helyezd a jéghegyet a titkos olajba. Az olaj a felszínen lesz. 
5. Add hozzá a virág napolajat. A jégkocka az üst közepére rendeződik. Nézd, ahogy lassan olvad, és kibontakozik a szép kék szín!   
29. Varázslat - Varázsfonal 
Véd Takard le a munkafelületet konyha törlő papírral vagy egy régi újsággal. 
1. Önts 200 ml vizet az üstbe. Teljesen merítsd el a fonalat a vízben, majd húzd ki és préseld ki a vizet belőle. 
2. Önts 50 ml vizet a főzőpohárba. Az öntapadó ragasztószalag használatával a madzag egyik végét ragasszuk a főzőpohár széléhez, a másik végét 

pedig az üsthöz. 
4. Óvatosan feszítsd meg a fonalat, majd óvatosan öntsd ki a főzőpohár tartalmát.  A víz lefolyik a fonalon. 
30. Varázslat - Mega főzet 
A fő A főzőpoharat mérésre használjuk. 
1. Készítsd el a napraforgó virágát: önts 50 ml növényi olajat egy pohárba. 
2. Készíts toszkánai olajat: önts 50 ml olívaolajat egy másik pohárba. 
3. Készítsd el a Griffin tejet: önts 50 ml vizet egy pohárba, majd adj hozzá egy csepp Griffin vérét (vörös színezőanyag). 
4. Készítsük el a Mont Sapo koncentrátumot: önts 50 ml mosófolyadékot egy harmadik pohárba. 
5. Készítsd el a zöld Peloponnészosz bájitalt: önts 50 ml menta szirupot egy üveg főzőpohárba. 
6. Készítsd el a méh nektárt: önts 50 ml folyékony mézet egy pohárba. 
7. Öntsd a méh nektárt az üstbe. Ezután lassan add hozzá a zöld italt; aztán lassan add hozzá a Mont Sapo koncentrátumot; majd lassan a  Griffin 

tejet is; ezután lassan add hozzá a toszkán olajat és végül, lassan add hozzá a virág napolajat. 

 


