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Nastąpiły kolejne zmiany w składzie dyrekcji. Obecnie funkcję głównych dyrektorów pełnią
Alexandra Martell oraz Martin McCarthy, natomiast wicedyrektorem szkoły została Naija
Kamalasundari.

Kolejna zauważalna zmiana związana jest z odsłoną nowej strony naszej szkoły, którą
zawdzięczamy Kayli Eulali Morre, autorce pięknie wykonanej grafiki. Efekt końcowy jest
wynikiem pracy również Alexandry Martell, która tworzyła pierwsze przymiarki nowej
strony, oraz Xema Werdyen, koordynującego realizację tego projektu od strony technicznej.
Zmiany na stronie dotyczą też Izby Pamięci, która została wspólnymi siłami uzupełniona
i w której możecie obecnie znaleźć wszystkie aktualne informacje.

Niedawno zakończyła się Zima w Wirtualnym Hogwarcie, podczas której mogliście
uczestniczyć w pouczających wykładach. Częścią tego wydarzenia była również Zimowa
Liga Pojedynków oraz Zimowa Liga Quidditcha. Puchar ZLP powędrował do Kayli Eulali
Morry, a puchar ZLQ otrzymała Drużyna Martina.

Wirtualny Hogwart im. Syriusza Croucha zwyciężył IV edycję Magiowizji, czyli Magicznego
Konkursu Piosenki ze Świata Magii. Ten wielki dla nas sukces zawdzięczamy Kayli Eulali
Morre i Jaimowi Eilhartowi, którzy wspólnie zaśpiewali... piosenkę „Miłość w Wirtualnym
Hogwarcie”. Widać, że utwór przypadł do gustu nie tylko jurorom, ale i społeczności Świata
Magii, gdyż wygrał spośród 11 innych.

Drugie miejsce zajęła piosenka zatytułowana „Ponad podziałami” wykonana przez Shado
Ackerly’ego z Akademii Magii im. Rubeusa Hagrida, a trzecie miejsce powędrowało
natomiast do Uniwersytetu Magii i Czarodziejstwa, który reprezentowali Klaire Hearts
i Lilly Fouquett z piosenką pt. „Chat Świata Magii”.
Ta edycja Magiowizji była szczególna, ponieważ po raz pierwszy wzięło w niej udział aż
dziewięć szkół magii (o jedną więcej niż w poprzednich edycjach), a dodatkowo bój stoczyły
dwie organizacje, Harem Księcia i Nadmorska Osadą Czarodziejów, w Epic Magic Battle,
który zakończył się wygraną tej drugiej.
Konkurs cieszył się niezwykłą popularnością, bowiem w pokoju głównym Chata ŚM
przebywało dobrze ponad 100 czarodziejów i czarodziejek. Całość odbywała się na antenie
Potterwarty, a oprócz piosenek biorących udział w konkursie publiczność mogła wysłuchać
repertuaru złożonego z utworów, które wygrały poprzednie edycje, ale również specjalnie
przygotowanych na ten dzień piosenek.
Gratulujemy Kayli i Jaimowi sukcesu i dziękujemy im za wysiłek włożony w przygotowanie
zwycięskiego utworu!

W niedzielę 19 listopada 2017 roku zakończył się rok szkolny w HP School. Puchar domów
tradycyjnie już trafił w ręce Ślizgonów, którzy od początku przejęli prowadzenie i do końca
nie spoczęli na laurach. Przyznano wiele odznaczeń oraz nagród tym nauczycielom
i uczniom, którzy swoim zaangażowaniem wyróżniali się na tle szkoły.
I tak tytuł Uczennicy Roku otrzymały Adriana Loera i Natalie Riddle, a tytuł Nauczycielki
Roku powędrował do Nyssy Shadow, która zajęła I miejsce w Rankingu Nauczyciela, a także
do Grianny Ohmsford i Ariany Lumy, zdobywczyń odpowiednio II i III miejsca. Dwie
uczennice zakończyły swoją edukację w HP School i dołączyły do grona absolwentów,
a dziewięcioro uczniów będzie walczyć o to w kolejny roku szkolnym, który rozpocznie się
lada moment.

Wraz z początkiem miesiąca, dokładnie 2 grudnia 2017 roku odbyła się 10. edycja
Veritaserum, czyli doskonale wszystkim znanego i cieszącego się dużą popularnością
w Świecie Magii międzyszkolnego konkursu polegającego na sporządzeniu eliksiru.
I miejsce otrzymali ex aequo Chaz Riley i Reny Boursier ze Szkoły Magii i Czarodziejstwa
Winsford. II miejsce zdobyła Amy Ruffian-Scott z Uniwersytetu Nauk Magicznych, a III
miejsce powędrowało do czarodziejek z Winsfordu, Laury Poole, Amaretty Tinney oraz
Nicole Word. Na stronie konkursu można znaleźć szczegółową punktację i wyniki każdej
pracy konkursowej.

W sobotę 16 grudnia 2017 roku miał miejsce Międzyszkolny Event Klimatyczny,
organizowany przez Nadmorską Osadę Czarodziejów. Wydarzenie rozpoczęło się
o godzinie 18:30 w pokoju Osada. Gra w Osadzie miała być tym razem zbliżona do
papierowej gry RPG. Uczestnicy spośród dwóch scenariuszy wybrali ten bazujący na
Harrym Potterze.

Najbliższa audycja PotterWarty będzie mieć miejsce w środę 27 grudnia 2017 roku. Chętni
czarodzieje i czarodziejki z ukrytymi muzycznymi talentami, którzy mają ochotę zaśpiewać
jakąś kolędę lub piosenkę z repertuaru świątecznego, mogą wysyłać swoje nagrania na sowę
potterwarta@chatsm.pl.

Redaktor „Kleksa”: Co byś zrobiła, gdyby na Twój dom najechała zgraja Goblinów?
Kayla Eulalia Morra: Mam nadzieję, że to się nigdy nie zdarzy. Jak na razie nie mam
żadnych długów w Gringocie [śmiech], ale jeśli taka sytuacja miałaby miejsce, to wyjęłabym
moją różdżkę, wsiadłabym na Błyskawicę i atakowała ich z góry wszelkimi zaklęciami, jakie
znam!
RK: Który z przedmiotów przywróciłabyś do programu nauczania?
KEM: Zdecydowanie Białą Magię. W Świecie Magii istnieje błędne przekonanie, że to
Czarna Magia jest tą najpotężniejszą. Uważam to za wielkie nieporozumienie! Ludzie nie
doceniają Białej Magii, więc warto by było, gdyby mogli się o niej nauczyć czegoś więcej,
aniżeli z dwóch lekcji na OpCM.
RK: Twoje notatki ze szkoły wyceniono na sto galeonów! Niestety, pieniądze są Ci aktualnie
bardzo potrzebne i możesz zostawić co najwyżej jeden przedmiot. Który?
KEM: Zostawiłabym notatki z Eliksirów. Pomimo tego, że jestem miłośniczką Latania,
czasem lubię sobie przysiąść przy kominku i poczytać na temat przeróżnych eliksirów. Od
czasu do czasu przychodzi do mnie Profesor Riddley i wspólnie przygotowujemy niektóre
z nich. Niestety, w przeciwieństwie do Ann, nie znam ich na pamięć. Dlatego właśnie
zostawiłabym notatki z tego przedmiotu.

RK: Napada na Ciebie mugolski przestępca. Użyłabyś różdżki do samoobrony, a może
jednak skorzystałabyś z bardziej mugolskich „środków”? Dlaczego?
KEM: Jestem stuprocentową czarodziejką, a w dodatku pięciokrotną Mistrzynią
Pojedynków! Oczywiście, że wyciągnęłabym różdżkę! Niech Ministerstwo później przejmuje
się czyszczeniem pamięci. Ja ratowałam swoje życie!
RK: Zmieniacz czasu jest w Twoich rękach. Możesz się przenieść w jedno miejsce
z przyszłości lub przeszłości bezpowrotnie, innymi słowy – zostaniesz tam na zawsze. Co
zrobisz? Zaryzykujesz?
KEM: Gdyby zadano mi to pytanie, kiedy byłam uczniem, z pewnością odpowiedziałabym,
że chcę się przenieść w przyszłość, kiedy mam już 50 lat, dzieci, pracę.
W obecnej chwili mam 55 lat, czwórkę dzieci i 4 etaty (licząc zespół The Gosix to i 5!). Moje
marzenia się spełniły, niczego mi więcej nie potrzeba. Dobrze mi, gdzie jestem tu i teraz.
RK: Gdybyś była animagiem w jakie zwierzę chciałabyś się zmieniać?
KEM: W sokoła. Mam wadę wzroku, to chociaż po przemianie mogłabym widzieć w HD.
[śmiech]
RK: Gdybyś mogła przeczytać wersję książek HP z punktu widzenia innej osoby niż Harry
Potter, kto by to był i dlaczego?
KEM: Tom Marvolo Riddle. Zawsze zastanawiałam się, jak to jest być „tym złym”. Ciekawi
mnie to pod względem psychologicznym. Dodatkowo, Voldemort był potężnym
czarodziejem. Jestem zafascynowana tym, jak władał swą ogromną mocą oraz w jaki sposób
udało mu się ją poskromić.
RK: Co byś wybrała: pelerynę niewidkę, zmieniacz czasu, a może myślodsiewnię?
KEM: Kiedy ma się tyle obowiązków, co ja, odpowiedź jest prosta - zmieniacz czasu. Często
marzę o byciu jednocześnie w paru miejscach. Uwielbiam robić 10 rzeczy naraz, nie sprawia
mi to wielkiej trudności. Zmieniacz czasu pozwoliłby to podwoić, a nawet i potroić!
RK: Gdybyś miała wybrać innych partnerów dla głównych bohaterów powieści, kogo byś
wybrała?
KEM: Lubię różnorodność, dlatego para osób z tego samego domu jest dla mnie
najzwyczajniej w świecie nudna. Harry’ego związałabym z Cho Chang. Hermionę
z Cedrikiem Diggory’m (o ile jeszcze by żył), a Rona z Luną Lovegood.
RK: Wybierz jedną akcję z serii, którą chciałabyś przeżyć.
KEM: Turniej Trójmagiczny. Chociaż będąc uczniem Wirtualnego Hogwartu, miałam parę
okazji zmierzyć się z Druzgotkami, Wodnikami Kappa i innymi stworzeniami, jednak
zabranie jajka Smokowi jest dla mnie czymś pełnym podziwu i bardzo chciałabym sprostać
takiemu wyzwaniu (a przynajmniej spróbować!).

Po raz pierwszy od 1,5 roku (KALENDARZOWEGO!) udało się zorganizować szkolną Ligę
Quidditcha. W trzeci weekend grudnia dwie drużyny – Martina oraz Alexy – zebrały się na
szkolnym stadionie, by rozegrać wspaniałe, bardzo wyrównane widowiska. Sędziowała im
nowiutka nauczycielka Latania – Kayla Eulalia Morra. Pierwszy mecz z wynikiem 330-220
wygrała Drużyna Alexy. Następnego dnia w skutek rewanżu, Drużyna Martina odbiła
pałeczkę, wygrywając 400-170, tym samym zdobywając Puchar Zimowej Ligi Quidditcha.
Poniżej prezentujemy statystyki z obu meczów.
Ścigający:
Drużyna Alexy:
Alexandra Martell: strzały = 5 trafione = 2
Jo Grey: strzały = 78 trafione = 33
Drużyna Martina:
Martin McCarthy: strzały = 31 trafione = 14
Ola Cooper: strzały = 53 trafione = 33
Kirya Melania Holt: strzały = 2 trafione = 0
Obrońca:
Drużyna Alexy:
Katherine Preston: obronione = 39 nieobronione = 47
Drużyna Martina:
Karol Piccifues: obronione = 48 nieobronione = 35
Pałkarz:
Drużyna Alexy:
Arianne Clair: odbite = 5 nieodbite = 3
Drużyna Martina:
Ann Riddley: odbite = 3 nieodbite = 5

Szukający:
Drużyna Alexy:
Perkins Del Alpaka: złapanych: 1
Luna Granger: złapanych: 0
Drużyna Martina:
Ola Cooper: złapanych: 1
wynik: 500:620

Grudzień 2007
01.12 – rozpoczęcie Koła Rozrywkowo Muzycznego
06.12 – zabawa „Zostań Mikołajem”

Grudzień 2008
07.12 – finałowa Gala Turnieju Jesiennego
07.12 – rozpoczęcie „Zimowych Wieczorków”
20.12 – wydanie 10. numeru „Kleksa” pod redakcją Nicka DeuMusa
20.12 – pierwsza Wigilia Szkolna

Grudzień 2009
06.12 – zakończenie XI roku szkolnego
16.12 – Wigilia Szkolna
Grudzień 2010
04.12 – rozpoczęcie zajęć Kulturoznawstwa
11.12 – Międzyszkolna Olimpiada Magizoologiczna
24.12 – usunięcie Językoznawstwa z programu nauczania

Grudzień 2011
19.12 – wydanie 29. numeru „Kleksa” pod redakcją Belli Washington

Grudzień 2012
02.12 – zakończenie XX roku szkolnego
12-23.12 – Wielka Wyprzedaż na Pokątnej
Grudzień 2013
08.12 – wydanie 51. numeru „Kleksa” pod redakcją Alexandry Martell
23.12 – Wigilia Szkolna
29.12 – wydanie 52 .numeru „Kleksa” pod redakcją Alexandry Martell
Grudzień 2014
07-28.12 – Zima z WH
13.12 – Wypad do Hogsmeade
14.12 – wydanie 75. numeru „Kleksa” pod redakcją Arianne Clair
20.12 – I zadanie Zimowego Turnieju
23.12 – II zadanie Zimowego Turnieju
26.12 – Bal Bożonarodzeniowy
27.12 – III zadanie Zimowego Turnieju – turniej zwyciężyła Kanade Riddle
28.12 – mecz Butchers Team – Little Piglets [790:580]
28.12 – wydanie 76. numeru „Kleksa” pod redakcją Arianne Clair
28.12 – Wigilia WH

Grudzień 2015
07-27.12 – Zima z WH
12.12 – Międzyszkolny Turniej Zimowy - I zadanie
13.12 – #17 DzK
13.12 – wydanie 101. Numeru „Kleksa” pod redakcją Alexandry Sloan
16.12 – Międzyszkolny Turniej Zimowy - II zadanie
19.12 – Wypad do Hogsmeade
20.12 – Międzyszkolny Turniej Zimowy - III zadanie - Turniej zwyciężyła Lilith Gray (AMS)
27.12 – Wigilia WH
27.12 – wydanie 102. Numeru „Kleksa” pod redakcją Alexandry Sloan
Grudzień 2016
03.12 – Wypad do Hogsmeade
10.12 – #29 DzK
11.12 – Bal Zimowy
11.12 – wydanie 127. numeru „Kleksa” pod redakcją Nyssy Shadow
11-18.12 – Zima z WH

16-18.12 – Bitwa na Śnieżki
16.12 – Turniej Zimowy
19.12 – Wigilia z WH
22.12 – PotterWarta
26.12 – wydanie 128. numeru „Kleksa” pod redakcją Nyssy Shadow

W tym numerze Kleksa prezentujemy wszystkim sympatykom Zielarstwa, ale i nie tylko,
ściągę związaną z używanymi na zajęciach (i nie tylko) zaklęciami. Miłego czarowania!
Engorgio – zaklęciem tym możemy między innymi powiększyć donicę
Herbivicus – powoduje szybki wzrost roślin
Wingardium Leviosa – lewitacja ciężkich przedmiotów jak np. donic
Incendio – zaklęcie podpalające, przydatne, gdy chcemy wypalić uciążliwe chwasty
w roślinie
Aquamenti – dzięki temu zaklęciu możemy między innymi podlać roślinę
Chłoszczyść – zaklęcie sprzątające stanowisko po ciężkiej pracy
Reparo – zaklęcie naprawiające, przydatne, gdy pęknie donica, czy połamie się łopatka
Diffindo – do cięcia grubszych pnączy

Zapewne wszyscy zauważyli, że od kilku tygodni profesor Nicolas Wand zachowuje się
dziwnie i całe dnie spędza zamknięty w swoich komnatach. Dlaczego? Odkryliśmy jego
małą tajemnicę! Okazuje się, że nasz uwielbiany profesor Opieki nad Magicznymi
Stworzeniami ma... „'horom curke''! Wszyscy bardzo mu z tego powodu współczujemy
i koniecznie musimy go wspierać, dlatego też zachęcam do podlewania jego fasolek
i wspomagania tego biednego, samotnego ojca galeonami!

Nasza kochana profesor Preston na Andrzejkach zdobyła książkę mówiącą jak schudnąć
w 5 tygodni, a później wróżąc z wosku, uzyskała serce – symbol miłości! Czy to oznacza, że
nasza kochana prowadząca Klub Pojedynków wreszcie weźmie się za życie, zrzuci kilka
zbędnych kilogramów i znajdzie tego jedynego? Jak będzie – nie wiadomo, jednak
trzymamy za nią kciuki i motywujemy! Od tygodnia nasza nowa pani profesor Latania
wchodzi na chat na swoim panieńskim nazwisku. Czy to pierwszy kryzys małżeński
Państwa McCarthy od 7 lat? Postanowiliśmy zapytać o to Kaylę, która odpowiedziała: „Bez
komentarza” i poleciała dalej na swojej Błyskawicy. Nie wróży to dobrze!

Nasza grupa śledcza postanowiła pokręcić się trochę przy gabinecie dyrektora, aby zdobyć
jakieś gorące ploteczki! Niepokojąco często pojawiali się tam również tegoroczni absolwenci
WH! Co to może oznaczać? Nie mamy pojęcia! Na pewno ma to związek z nadchodzącym
rokiem w WH, a jak będzie? Okaże się już w XXXVI roku szkolnym!

Baran (21.03 - 20.04)
Jeśli czujesz, że nie radzisz sobie w szkole, zacznij szukać pomocy
u swoich kolegów i koleżanek z dormitorium, nim będzie za późno.
Zabłyśniesz na polu towarzyskim, ale też staniesz się bardziej
wymagający/a wobec innych. Naucz się jednak odpuszczać, ponieważ nie
zawsze warto stawiać sprawy na ostrzu noża. Jowisz doradza, aby zadbać
też o stan swojej skrytki w Banku Gringotta.

Byk (21.04 - 21.05)
Będziesz miał/a dobre pomysły, które jeśli przy odrobinie pracy wcielisz
w życie, odniesiesz duży sukces. Rodzina chętnie ci pomoże, ale musisz
zmienić taktykę i przestać rozkazywać, a mówić otwarcie o swoich
potrzebach. Trzymaj nerwy na wody, ponieważ Mars sprawi, że będziesz
mniej wyrozumiały/a. I nie martw się na zapas. Nie taki diabeł straszny,
jak go malują.

Bliźnięta (22.05 - 21.06)
Niewykluczone, że w szkole będziesz musiała bronić swoich spraw,
jednak odniesiony sukces doda ci skrzydeł, a inni zaczną się bardziej
liczyć z twoim zdaniem. Uważaj tylko, aby nie wplątać się w aferę, którą
rozpętają niepotrzebne nikomu plotki. Jeśli planujesz świąteczną podróż,
to w tym roku będzie ona szczególnie udana, ponieważ Merkury sprzyja
aktywnemu odpoczynkowi.

Rak (22.06 - 22.07)
W szkole bądź cierpliwy/a, ponieważ sukces jest na wyciągnięcie twojej
ręki, a Mars pomoże ci się ze wszystkim uporać. Z kolei Jowisz zadba,
aby twoja skrytka w Banku Gringotta nie świeciła pustkami. Staraj się
nie oglądać się za siebie, ale też nie daj sobie zawrócić w głowie komuś,
kto już raz cię zawiódł. I jeśli chcesz uniknąć problemów, to strzeż
swoich tajemnic przed wścibskimi osobami.

Lew (23.07 - 23.08)
Skup się na nauce, a od razu w dziennikach pojawią się oceny wybitne lub
powyżej oczekiwań. Mars pomoże uporządkować rodzinne sprawy, tylko
musisz jasno powiedzieć bliskim osobom, na czym ci tak naprawdę zależy.
Jeśli cierpisz na samotność, to wyjdź z domu i otwórz się na innych. Słuchaj
swojej intuicji, a odnajdziesz kierunek, w jakim powinieneś/powinnaś
zmierzać.

Panna (24.08 - 23.09)
Planety zachęcą cię do współpracy z innymi. Wspólnie łatwiej uporać się
z nawałem obowiązków i pojawiającymi się problemami. Jowisz pomoże
zdobyć ci dodatkowe galeony na świąteczne podarunki, zaś Mars doda
odwagi samotnym i nieśmiałym czarodziejom i czarodziejkom. Pamiętaj
o przyjaciołach. Będzie im przykro, jeśli nie znajdziesz dla nich teraz czasu.

Waga (24.09 - 23.10)
Merkury przyniesie ci dobre pomysły i sprawi, że znajdziesz osobę,
z którą masz szansę nawiązać przyjaźń. Nie unikaj przyjęć
i towarzyskich spotkań, ponieważ to dzięki nim poczujesz, że nie jesteś
sam/a. Doprowadzisz do końca coś, co zaczęło ci się nudzić i wreszcie
odetchniesz z ulgą. Jeżeli zdarzy Ci się sytuacja konfliktowa, to póki nie
poznasz całej sprawy, nie zajmuj żadnego stanowiska.

Skorpion (24.10 - 23.11)
Pamiętaj, że nauka magii i obowiązki to nie wszystko. Równie ważne,
a może ważniejsze są dobre relacje z innymi ludźmi, zwłaszcza z rodziną,
która w ostatnim czasie była przez ciebie zaniedbywana. Długa i szczera
rozmowa z przyjacielem pozwoli uratować waszą relację. Poszukaj sobie
sprzymierzeńców, a sprawy wreszcie zaczną układać się po twojej myśli.

Strzelec (24.11 - 22.12)
W szkole skoncentruj się na ważnych dla ciebie przedmiotach, aby nie
dopuścić do zaległości. Z kolei w domu nie musisz wszystko robić sam/a.
Zaangażuj swoich bliskich do pomocy, a przekonasz się, że wspólne
przygotowywanie świąt dalej o wiele więcej radości, niż gdy działasz
w pojedynkę. Pamiętaj, nie staraj na siłę przypodobać się innym. Bądź sobą,
a wszystko będzie dobrze.

Koziorożec (23.12 - 20.01)
Twoja rodzina znajdzie się na pierwszym miejscu i to nie tylko z racji na
zbliżające się wielkimi krokami Boże Narodzenie. Saturn sprzyja wręcz
magicznemu łączeniu się pokoleń, dlatego będzie ci o wiele łatwiej zażegnać
teraz różne niesnaski, które się ostatnimi czasy nagromadziły. Jeśli
potrzebujesz wsparcia, powiedz o tym otwarcie bliskiej Ci osobie. Przekonasz
się, że możesz na nią zawsze liczyć.

Wodnik (21.01 - 19.02)
Zmiana przedświątecznych planów może budzić uzasadniony stres,
ale wszystko będzie dobrze, o ile będziesz trzymał/a nerwy na
wodzy. Uważaj, bo ktoś będzie chciał cię sprowokować do kłótni. Po
prostu nie reaguj na to. W drugiej połowie miesiąca planety przyniosą
ci szczęście w miłości. Nie trać więc niepotrzebnie sykli i galeonów na
eliksiry miłosne, tylko nie zamykaj się przed ludźmi.

Ryby (20.02 - 20.03)
Zamiast szukać kolejnych obowiązków, zwolnij. Święta i tak będą udane,
o ile skupisz się na dbaniu o dobrą atmosferę, a nie na przygotowywaniu
kolejnych wypieków. Mars pomoże Ci w szybkim załatwieniu spraw, które
masz na głowie, a które tylko przekładałeś z dnia na dzień. Również
porządki przedświąteczne oraz zakupy w Hogsmeade i na Pokątnej pójdą
jak z płatka.

Czym byłby Kleks, gdyby na jego łamach nie pojawił się kolejny już konkurs. Tym razem
wasze zadanie polegać będzie na napisaniu zabawnego wierszyka, w którym wspomniane
zostanie pięć przedmiotów nauczanych w Wirtualym Hogwarcie. Swoje pomysły wysyłacie
na maila: nyssa.shadow@gmail.com do 31 grudnia 2017 roku. Powodzenia!
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Herbata z imbirem idealna na zimowe wieczory
Wersja mocniejsza
Składniki:
 kawałeczek imbiru (2 cm)
 miód (zależy od upodobań)
 sok z cytryny
 1l wody
Wykonanie:
Do wrzącej wody dodajemy posiekany imbir. Gotujemy około
15 minut. Imbir odcedzamy, następnie czekamy aż wywar
ostygnie. Dodajemy miód oraz sok z cytryny, mieszamy i voilà.
Wersja lżejsza
Składniki:
 3 łyżki miodu
 czarna herbata
 1 łyżeczka sproszkowanego imbiru
 plasterek cytryny
Wykonanie:
Parzymy herbatę. Gdy trochę przestygnie, dodajemy imbir, miód
i cytrynę, i gotowe!
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