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A muszim harcmolt vo111bo llllit •ldbervtf 
hasznMal.ll. MIYtl atonban tltnftltlbel< nlncstntl< 

i)jen • ls S1Uksésilk von vala· 
mire • .ml>;tl a klbtlvtr .UtnSúlyotnl ludi.\k. Igy 
Sllllellel< meg at jau-dJOSok. b bir eukel "!Y'" 
nem kifejtzetten a rrustlm hArcosol<nal< fe,.stleutk kl. 
lt§nUbb mtg;s li!< 1\astn.lfj,\k. 

>>>>>(Tudja valakl. mlón éppen .)&Uo-drogok' -nak n<· 
veuk eukel a löuyoket' tn m.\r eter helytn ktrd<t· 
tem.)<<<<< 

-Turul <09:57:59105·25·54> 

» » > (Ahelyeu, ho&Y e&renesen engem kerdellel vol· 
na meg. tn ugyanis röSiön megmondiam volna. ho&Y Sle· 
riotem senki sem tudja. J<<<<< 

<1 0:11:35105·25·54> 

u eket a kibervertk h.cás.\1 u<Anotó drogok." .. keménysé· 
gük' uerint hl.rom ostlhat(\Jk. Al. els6 
drogok c.sak kevéssé <erhellk meg hastniló)uk uervete<ét 
ennek megtelel6en ilatW is korlátotoll. A m.\>Odik lép· 
c.s6s drogo!< m.\r sokkAl hatékonyabb.lk, c.serébe 
juknol< komolyabb .Aral" flzeU'I. A hanN<Iik 
fépc.sös drogok annyira tömtnyek. hO&Y egy dJOSokhot 
nem Slokoll s.emély uervue<!nek tgon okot. 
halü Lzel<e< a O<ic>-dfosokal c.sak • ve<erín f<d.lil.inok 
fogyastljik. "'""· olók mt,g a lópc.sös dJOSok har. 
ef <el)esítméll)'Onélls JObbr• és alll<n« • sttrve-
nte mat • Sl"rs'bb jan·dtcgoi<ot. 

.. Csalt ho&Y ...... senfol .. 
rnondi&. hO&Y nem uól.vn el&e Amtlil• twal...,.ltlr.i· 
SO< u.W..O nem u6CNk. az a uomoni <eny. hO&Y • 
jou·dlogoi< hólrút (mé,g az els6 lóp-
csös ;w·dtogol<ó ls) ...,.,._ maradlndó. CAl. Illetve. 
mtgs<m. (!yeden módjo mégis van. hO&Y densúlyouult 
ey els6 lép<sós drog kM., h•tW.<: h• rútokunk egy 

lépcs6srel Ezul retnekQI megstilnnek at elsó 
tépesós drog í.kal klv.lltotr rilne<ek. vlstonl uerébe némi· 
leg súlyosabb tünetek lépfiOk fel. Amely!ke< remel<íi meg 
lehet stilnt<tni ey lwm•dlk fépcs6s Al. egén 
••• .mlékelle<, min! •m1ko< vala kl úgy 8)'6s.y!tJa • köróm-
fójast. hO&Y levig)a n ujAt ts .mlltor hO&Y 
fáj ot ujja helye. akko< &YOisanlevAgja n egén karlát Hát 
Igen. Na&Y u fsren AIWkert(elj« « < 

- Drótváz < 10:05:26105·20·54> 

» » >JNe el, Dró<vAt. ho&Y AL Allagos Jatt· 
drosos nem nagyon tisztAban enel. Amikor 
élete lépcs6s' •• pediS márrá· 

« « 
- Turbovstkll < 10:11:59105·20·54> 

>>>>>(Na. Hát ezért n.óltam most mindenkl· 
ntk.J<<<<< 

- Drótváz < 10: 15:02105·20.54 > 

» » > lMinlila a fed'Jiunok annyirA oi'mník a Mítrixos 
dokumt<llumokal l<<< << 

<1 1:06·l4105·20·Sl> 

HOLOTOLTE 

• ;w·dlogoi< ltlrúaliimkez.ik. lgy ma-
gasabb drog komolyabb melléldlatásokkal rendel-
kwk. rnn1 egy alaCIOJI)'Abb fépc.sös. A mellél:har&sot 
.uonban embenélemberre vákor.Ntnok. 
lgat. hO&Y t&Y .sz(lt' 1\asmilól sokbl nagyobó megpró· 
b.lltal&snak testnel< ki a jatt-drogok (tiífOOOsen a maga· 
sabb lt!X'6sek). mlnl egy olyan stemél)<. aid koribban 
mÁr rtndsteresen valamilytn jou·drogot. Éppen 
etén a melléldlarbok lefr!.sAn.\1 különbséger <es.tiilk a 
.szüz hauN.Ió·. ai lépcsös a. 
\épc.sós és a .. velerán k.öt.ött. 

Szüt használónak rninósül mindenki. arri Vag! még 
nem használt j.ut-drogot. mar ha.stn.ilt. de még 

sem szokott rá. Sorrendben második 
lépc.s6s, IlletVe ve<er!.n hOunilónak mlnösul az a mmély. 
aki már eleger •&Y >onendben második VO&Y 
hanmadik lépcs6s jau·drogbólahhoz. ho&Y rástokjon. 

R.\szokás 
Minden eyes J<lZl·drog 1\asználat után at személy 
kap néhiny drog ponlot. (!y jalz-drog egy· 
mri 1\astnálata l drog ponlot egy második tépesós jalt· 
drog egysun hannilara 2 drog ponror. ey 1\ormadik iép. 
cs6>é pedig 4 drog ponlot &. A drog ponlok hastnál>ton· 
kint ömeadódnak (hason!ó!<éppen ahhoz. ahO&Y az álla· 
porjel16n tonJUk nyi..,!n a sebesilféseker). filgget!enUl .,. 
ról. hO&Y • pon r ok mi!y<n <ÍINS'Í dJOS 1\astnálatiból adód· 
tol. At elsö. misodík ill.- lwmadk lépc.sös jon-dro-

való r!s.oUsho• szUI<séges. ll$Slegyújtötr drog 
ponrobr "alibbi <.ibláur wtalmaua: 

IIÁSZOICÁS A JAZZ·OI!OGOOA 
Lúrokú srlol)e M.,lm.ílls.ulnúltsqto 

El561épcsös hosrNió 
Mi.sodik lépcsös használó 
v.terin használó 

dros ponrok 
10 
30 
70 

A jal.l-drogo< fogyAStró személy sz.ervezere tennészere..., 
tütd at idtgen halás elen, IOOróeni magából 
u 1c1eg.n swek ilral fellahlotott all)-agobt. és megpró· 
biljal.issu.!llil""l a drog h.wnllaJa el&ti, eJecled helyze· 
let. Ellhet 1ermbte<e>t11 ld6 kel. Ha at illet6 egy ltélig 
nem fo&raszJ Ujabb adagot, al.tor a &og pontjai I·&Yel 

Ez a c.sökl<enés jdt<épeli a lltf'et<t vécleke· 
té>ét. A dolog 1\asonlít a tibul.\s való 

Ha alegurolsó drogfogyasuás urán nem telit el egy 
!tét. és az i letö újabb adagot veu magához.. akkor • sw· 
vez.et adct'.g .munk.ijll" kárN vesz, es az l pe>nt· 
nyt .gyóg)IJib hot' stül<séges idör kellsúmolni. 

!Jxfullah, a vénn<J ledajkin eNMiá1ozu. ho&Y végleg<Jen 
vetertÍilj.w-drog hasznilává .képezi ár· masát !v1.it 40 
drog pontja van, (!)' a szerve:erének viJzonylo>g kis meg· 
rJzkódrarásr okoz. hd feny./ ey,y •das hdmMdik 
}<lU <!logo<. fMek drog pontja/44-re 
rm.Ucednek. H• Abdulldh ett twv./00. hét "'!'iS nem lo-
gyaszr }.rzz<!tog<>t. a.lltor a heredik fldP wigen • drog 
pon/Jai 43·r• csóiktnlltll. Hd \'iszon! a hdtodik napon fe. 
nyelegy ú/lbl> •dl! h.rmr.!dik lépc.sós }.rzz·dlogot. akkDr 
,a hitt na.pnyf pihenés még kevés voit a s:zefVezerének, (!y 

megmArad • 44 drog pontj.!. sáf. u úl kószön. 
helóen 48 poriTa poMt)l 
gyógy!Aista új.lbl> 11tr rwp dlekbel. V'-8)11 c.sa/c • tizen· 
harmadit rwp "'sén f<nnt Gondoll.ottuk uotlb.Jn • 
hogy Abdu/WI nem log soJ<Aig vhol. 

Drog-éhség 
Ahogy at már a k.\bltóstereknél lenni stol<ou. mlnél 
.masszlvllllban· r&stokoll valaki <&Y adot< dtogra. annál 
kevésbé tu<fj.1 megtanóua<nl magAt AL újabb drogfo· 
&Ya>ztástól. A legutolsó drogfo&YMllis utoln naponia 
Ak&rarer6 próbál kell dobnla, ho&Y kiderüljön. ellen IUd·e 
állni az egyre tJ6söd!l A nem 
haunilható&k fel a kodca at újradobásra és a 
siker vonatkozó karmtHUibAfyok vlsz.onc lt:t• 
més.ttesen lll ls él'lényesek. A at alábbi <ábli· 
zarb611wet megllarirotnl. 

DROG-ÉHSÉG Ctl.SZÁMOK 

Lúroüs ulntje 
El56 
Mísodik 
Veterán 

Utolsó f1>SY.,llís ór• elteli nopok 
l l 3 4 5 6 7+ 
2 2 l 3 3 3 4 
3 3 4 4 5 5 6 
4 4 5 5 6 6 7 

Ha a dJOS 1\astnilóia a prób.l >o<in lt&>lóbb egy ,.. 
kert, akkor • dJOS·éhséget. és mlnden 
marad a fé$ben. Ha n<m uüle<ett s.lw. aidcor at llle<6 
mindenl elcövet. hO&Y w• O'oghor A )llilmr>IK 

hogy a j!t&» - Iti uertllliték esetln, 
amiéti uonban nem j.lt Wml ponl-tovább lrányllllas· 
,. a s.ttmélylségtr, de dónlht< hO&Y at oern·jiré· 
ko. karalJené vlik. ts u 61rá"JJiba .U leN! A 
ségben S1ti1Ytd6 vm• IJéhmtt vín1*ténl próbil meg 
iljabb adlghot ,. .... 

Al. wraren6 prólrólw tennéslelesen dol>no 
ld úl<or 10. ha az próbíl egyuer m.lr . elron! oc,.· 
• karakter. Foiy>.maiOSI.n ulmold a >ikertelen próWW 
Ha a sikenelen próbik stíma tiM • Tesr 
stin<iél (trollok t16nybenl). akkor • sikerttlen próbll< uí· 
moUsit kezd Ujra e161röl és • Icalokter véglegesen elllent 
1 toszeneia pontor rei\M pl. <&Y 4-es 
rtndelketó wak<tr 4. 8. 12. 16. 10 stb. sikenelen próba 
után veszít 1· 1 ts.sz.encia pontot. 

lazz-drogok leírásai 
AL al.ibbial<ban különféle jazt-drogok ItirAsa köveikt ... 

A ha< is réstnél at adou (m·drog .porltlv' hor !sor Ir· 
juk le. va&ris att a 1\otósl. amié" a drogot fo&Yastlanl 
SlOktAk (matochlstAk klmél(enekl). 

A metlékha<As at ado« jalt·drog Uros hot AsA! le. 
ali, ami< a hastnl.ló kényteltn elnenvedni. Amel· 

lékhatás a különb6z6 risrok.lsl IUlteken Illó llastnílók 
stámira lehel. H.la drog·hostniló l.vtórl<od'l< • fo· 
&raszrist61. akkor tennéutt.,en • mbílyok 
lépnek érvénybe (lásd felebb). 

A &YOIS<IS'& nt jetzl hog) a ner • stetveteibe Jur•sa 
utM> mennyi kttdi a h">úl 

A ilatóidó • ., "..,,.r,.. hO&Y mennyl ldelg tarr maga • 
h.>otís. 

9 



A mód tudatja, milyen úton a drogot a 
hasznáJ6 szervez.etébe juttatni ahhoz. hogy i'Z optimálisan 
mi?<ódjön. 

Az ár az jau-drog utcai árát j-elenti. Orogolu'ól 
levén szó. eu!< hiva.alos lorgalomban nem kapha<ók. 

> > > > > IPers.te, hogy nem. Most mondj.itok meg. de 
mi az, ami< hiva<alosan lehet 

kapni?]««< 
- Sabc <06:22:31/05-26-54> 

>>>>>INem tom ... )<< << < 
- Troliagy <07:11 :56105-26-54> 

ca!án?)< < << < 
- Róz.sa s.i.ooor <07: 12:43105-26·54> 

Al elérheiÖ>eg azt mutatja meg, milyen könnyen (vagy 
n-ehezen) lehe< "t drogot beszerezni. A fedajkinok. 
természetesen könnyebben juth2.tni'.k hozzá. 

Detoxícalon 
H11ti.s: A ster segft o más jaz.t·drogoYól való lesiOkás-
ban. A sz.intjének megfelelö-en csökkenti a drog-éhség 
próba célsúmát. lépcsös: -l. Misodlk lépcsös: - 2. 
Harmadik - l . 
Mellékhat1s: Amig az Dt-toxiccllon hatása alatt álL 
nem fogya.szthao semmilyen más jazt-dsogOt (még újabb 
adag Detoxic.alont sem). kiUönben a hatás elvész.. és az il-
lel6nek a.onnali drog-éhség próbát kel dobnia a szoltá· 
sos célszc\m kétszerese ellén. A Detoxicalon az egyellen 
olyan .. drogk, aminB nincs metrekhatása (ha nem 
s:zdmítJuk eU Mát). ts aminek fogyautása ur.ln a hasz.na. 
ló nem kap drog pomobt 
Gyorsas.lg: 30 pete 

J nap 
!e,jtell mód: át 
Ás: l. szint: SOOY/adag: 2. szint: 1000'1/adag; l szint: 
3000V/adag 

l Ul nap, ledajOinol<nak 812 nap 

f iaricoson 
Hatú: Hatása hMonlit a felvlll.ln.lsvéd5 kiberszeméhez. 

lépuö: t ·tS sz.int. Második 2-es szint. Har· 
maclik lépcsó: 3·itS SZL11t. 
MeUtlr.hatb: A Stei nem ..inreiJigens· elekrronlbt ha$t· 
n.ál a felvilfanások kik.ünöbölésére. hanem éri el hatá· 
sát, hogy .. gy01Sít1a .. .... szem all<almazkod.\s.\t a hirtelen 

Ez ugyan Igen hao.lsos. de rövid úton 
tönkletesti a pupilát mozgató izmokat A SLer 

ut"n atonnal Test próbát kell dobni. Ha a próba si· 

10 

kertelen .• a sz.er használójának szeme mMadandóan l:.c\ro· 
soruk: ez + l permanens cétsz.ám módosítót Jelent mln· 
den, lótásalapú p<óbára (Ide kell érteni a feg)Verrel való 
célzást ls!). A p<ól>a célszámát az aláblll tábl.\z:a.tból 
lehet meghatárotni (a .- · jel azt jelenti, hogy a próba au-
tom(ltikusan s.ikeríilt). 

fi.ARICOSON HATÁSA 

KhzoltÁs nintje 
Stilt ha.stnáló 
EM ha.stnáló 
Második használó 
l'eter.\n ha.stnóló 

Gyorsas.lg: l O perc 
HAtÓidó: 10 Órit 
l.t\ittli mód: intravénás 

4 
3 
2 

Fl14rKoson ulntte 
l 3 
5 10 

8 
l 6 
2 4 

Ás: l. szint: 5SV/adag; 2. szint: l OOY/adag: 3. Stlnt: 
200'1/adag 
lltrhetci<ig: 5124 óra. fedajkinol<nak 4/IZ óta 

f larícoson-antisept 
AlkalmaUsával meg !ehet szíintecni a flari<oson 

tazz-drog attai ökozott lnéH(Idandó hatást Minden egyes 
elfogyasztott ad•.g O, l-del csöi<J<enti a flari · 
coson hasz.n.Uat.iból stcirmazó halmozott módositÓ[ 
(vagyis az lépcsös Fl.ulcoson-amlsepl O. t -del, a má-
S<>dil< 0,2-del. a harmadik pedig 0,3-del). 
Ha a módosrtó nullára csökken. a szer tov.\bbi h.lstn.i!.lra 
nem jár etönnyel, a káros hat!sol viszont továbbra 
is érvénybe-n matil.dnak. 
Mellékhat.i.s: A szer ige-ll összetett hatásmec.hanizmussal 
rendelkezi!<. mely ugyan alkalmas a Elaricoson egészség· 
Uros.ító hatásának el'ensúiyozására, de c\ton az. áron, 
hogy igen komoly meg.oróbó.l<at.lsnak teszi ki a használó 
szemét és Idegre-ndszerét. Használatakor test próbát kell 
dobni, Ha a próba során egyetren siker sem SLü!ecik. Ak· 
kor a sz.er hasznatója maradandóan ves.z_ít lépcs6nként 0, 1 
esszenda ponlot s.ernél 0.1-et. máso<fk 
lép<sösnél 0.2-et. harmadik pedig O, l -et). A 
test próba ceiSLámaH az akíbbl táblázat tanalmaua. 

flARIC050N-ANTISEPT HATÁSA 

R.Áuok.U szintjt 
Sz.üz haSU'tá!ó 
EM lépcslis használó 

használó 
Ve(erán használó 

Gyorsadg: l nap 
Hatótdö: folyamatos 
Bt ,itell mód: sújon át 

Fliricoson·antl.sept sz int je 
l 2 l 
3 4 8 
2 3 6 

2 4 
3 

Ár. l. 120VIadag; 2. lOOV/>.dag; l . lép-
800V/adag 

9148 óro, ledajkinoknak 8/48 óta 

Hyper-audícor 
Hat.is: Növeli a hallóidegek H«tósa hasonló 
a stlntjének de a beépí· 
tésset jcltó mz.enciavesztés né't:til EJsö !épcsö: l ·es smt 
Második lépts5: 2-es szlnt. Harmadik 3-as szint. 
Mellékhat.is: A fül a arányban érzéke· 
nyebb a káros hanghatásokra. A szer haróidején<k le-
járta után azoM al test próbát keU dobni At atabbi tábláz.at. 
ból meghatározou célsz.ám ellen. Ha a próba során egyet· 
len siker sem uületik, akkor az illetö a Nie végleges káro. 
sodása miatt + l permMe:ns ,elsz.ám m6dosftót kAp a 
v6ben mlnden hallás alapú próbára. 

HYPER-AUDICOR HATÁSA 

lt.iuoUs szlntje 
Sd lz 

használó 
Második használó 
VeterAn ha.stnáló 

Hyper.audlcor szint je 
l 2 3 
4 
3 
2 

5 
4 
3 
2 

10 
8 
6 
4 

Gyorsads: 2 óra 
6 Ora 

Beviteli mód: inrravénAs 
Ár: 5CY/adaglszint 

Cv24 óra. leda;ldnoknak -1/12 óra 

Hypo-audícor 
HAtÁs: Csökkenti a hallóidegek enékenysegé<. köve!l<e-
zésképpen megvédi m.sználóját a káros hanghatásoktól 
és néme:y zavaró f!ekvend.ln erkezö hangoktót 
csö: t -es szlnt. MóS<XIIk 2-ts stin:. lép· 
csö: 3·as szint , A célsúrn módosító 
káros hang.hatások edeni védelemre vonatkozik. 
Mellékhat.í.s: A szlntnek módosftó a hafiM·c\la· 
pú én.éltelés is érvényes.. A dJ'og használata ese· 
tén esély van rá, hogy a haszn.\&l haliMa eltompul. A sze1 
hatóidejének leiána után Test prúb.ll kell dobri. 11 cilszó-
mot az. alábbi táblázatból lehet meghatározni. Ha a próba 
sora n egyetlen siker sem szíi!elik. az t t permanens 
célszAm módosí<ót kap minden hallás alapú érzékel<> 
próbára. 

HYP0 -1\UOICOR HATÁSA 

R.íszoUs nl:ntie 
Szüz 

használó 
Második használó 
veterAn h.a..szn.\ló 

Gyorsas.lg: l ór<. 
HAtóidö: szint x 5 óra 
levlttli m6d: intravénás 

Hypo-audl<or nlntje 
l 2 3 
4 5 10 
l 4 8 

3 6 
2 4 

Ás: l . szint: 20\'/adag: 2. s.int 40'1/adag: 3. szint 
80V/adag 
llérhetósé!l: 4/1 2 óra, fedajklnoknak 316 óra 

Phancílor-D 
HAtÁS: A sze-r hatékony hatásU. Hat.\. 
sára a használója nem kapja meg az. felti.in· 
tetett célszám. és kezdeményezés módositókat. Az etsó 

Phanc.!lor.o Enyhe, a második lépc.s6s Közepes. c\ 
ha1madík lépaös pe$g Súlyos sebzés fejti ki a ha· 
tását. Ez au jelenti. hogy pl. egy második Phanci· 
!or·D·t hc\sználó karakter tevékenykedhet 
akár Közepes stbesíi!éssel is (a szer megszünteti a módo-
sitókat - persze maguk a sebe-Jt látszanak és véreznek is). 
de amint eién e a Súlyos sebesülési n in!et. at elihet .u ,i.J. 
lapotszinthet tartozó + 3/-3·as módosító azormal ér\'ény· 
be Egy harmadik Phancilo<·D·t használó ka· 
raktel egéS1e-n addig nem érez fájdalmac a Halálos 
sebesiilési Slintnél össte nem esik, A játékmester dönthel .. 

HOLDTOLTil 



úgy. hogy nem közti a játékossal a mér.ékét lJ>I. 
heves harc közben a karakter nem látja. hogy a bal comb-
ján ellóuék az egészen addig. amig az 
lóv! nem válik- tejár a szer hatása. vary a karakternek 
ideje jut, hogy megvizsg.\lja saját magát. 
• \\ellélch1.tí.s: A sur hatása idejére +4 célszám módosi-
tót ad minden. tapintásalapú észlelés pról>.lra. lzen fe· 
Iül a szervezet hajlamos hottászokni a szer által biztosl· 
tolt lz azt jelenti, hogy egy 
veterán felhasz.náJó számára a sur szintje 2-vel, m&sodlk 

felhasználó pedig 1-gyelkisebbnek szó· 
mk. 

el ezt a szen. ha c.sak lehet. Nem 
okos dolog kikApc.solni a survezet természetes sérülésiel· 
z6 mt<banizmuSáL Ismertem (mú!t eimbor .il, 
aki ilyet haszn.\tt, és a nagy lövöldözés hevében nem vet· 
te ésue. hogy eJtötték az a combtöiJénél- végiif 
is nem fájt semmije. Mire tejárt a ner hatc\sa, a fickó már 
nem vok az él(jk « « 

- Örnagy <l Z: l 0:0(>'()6. 13·54> 

Gyorsuós: l perc 
30 perclszint 

Initell mód: lntravén.\san 
Át: l. szint: 50'1/adag: 2. szinl: 100'1/adag; 3. szint: 
ZOOY/adag 

9/3 nap. ledajlinoknak éli nap 

Quixotulol 
Hat&s: Talán at hatAsú szer. HatisA a 

a szer szintiónek 
huuloz.oH reOexek kibel'\•er hatásával lépc.sö: 

l Fes Második z.,es szlnt. Harmadik lépcsó: 
3-as szlnt. 
Mellé.kh•tá.s: A ner használója igen komoly mellékhatá· 
sokla sz.ámíthat a lejáRa után néhány perccel. Mi· 
vel a sur az egész. ldegrends.z.erre és stup-
raren.Mis rendszerre hat. a hatás fizik3i sebzés formájában 
jelentkezill A hatás elkerülésére test próbát (a tartalékok 
nem számitanak bele) kell dobni az alábbi táblázatból 
meg)\atározott sebzés l<ód ellen. Minden 2 plusz siker l · 
gyel csökkenti a sz.iruet. A megfelelö kibel'\o'erekböJ 
(pl. vérszWö beültetés} adódó módosítók természelesen 
érvényesek - mind a $I.intjére. mind a mellékhatás 
ellen dobott ptóbára. 

QUIXOTULOL HATÁSA 

linokis sdntje 
Szúz. használó 

használó 
Második használó 
Veterán hasz.náló 

Gyors.u&s: 30 perc 
Hitóldö: 8 óra/Slint 
levitell mód: Intravénásan 

Qub<otulolnlntte 
f 2 3 

6S SH IZH 
SS 6H !OH 
4S SH SH 
35 4H 6H 

Át: l. szlnt: 500'1/adag: Z. stlnt: 1000'1/adag; 3. szlnt: 
Z OOOY/adag 

(9+szlnt)/lszintx24 óra). fedajkinoknak 
8124 óra 

Rodophyi-C 
H•t.ls: Növeli a sum fényénékenységét. Hatása 

megnöveli a pak.'ik.á.k hatékonyságát, mas.rés.u a 
p.\ldkák áhal lmpultUsokat jobban kihangsúlyoua 
a csapok által A sz.er hatása hasoo-
ló aStintjének fényerösitö kibe.rszeméhez., de a 
beépítéshez stükséges esszentlavesztés nélkül. lép· 
csó: l-es szlnt. M.lsodik 2·es szlnt. Hannadik lép· 
csó: 3-as stint. 
Mellélch•t.U: A szem a sur szintjének arány-
ban érz.ékenyebb lesz az ártalmas fényre (hirtelen feNIIIa· 
nások stb.), valamint - mlvel rompltia a csapok által kül-

Ingereket ha.nnálójának romtik a szinlátása {ez A ha-
ak.u a szer st intjének megfeleló módosítá4 jelent 

minden, szinnel kapcsolatos érzékelés próbára). A drog 

HOLDTÖLTE 

használata esetén esély van rá, hogy a haszná&ó ká· 
rosodik. A sur hatóidl!jé:nek lejMta urán test prób.tt kell 
dobni. A <.élszómot az alóbbi megllaxá· 
rozni. Ha a ptóba sor-án egyetlen siker s.ern sz.ületík • .u il· 

+ l permanens célsúm módositót kap minden látás 
alapúértékelés prób.irol .. 

RODOPH\'l·C HATÁSA 

R.iuok.\s stlntJe 
használó 

használó 
Második lépcsös használó 
Ve<tr!n használó 

Gyorsi.Sás; szlnt x l óra 
H...tóidö: 6 óralszint 
le>itell m6<1: lntlOVénás 

l 
5 
4 
3 

Rodophyl· C ulntjt 
2 3 
7 14 
6 IZ 
5 10 
3 6 

Ár: l , szint: 7 SY/adag; t szint: 1501'/adag: 3. stint: 
ZSOI'/adag 
Uérhttiis's: 6148 óra. fedajkinoknak é/Z4 óra 

Thamixo-lecythat 
Hat.ts: A szer nyugtató és 
a finom motdulatok moto· 
rikus idegi koordinációját 
elösegftO hatása rriau igen 
ha.sz.nos, ha finom, preciz 
mozdulatokat és nagy kon· 
centradót lgényl6 felada· 
tokat kell (pl. 
célzás. elektronikus sz.erte·· 
zetek szerelése. zar kipisz· 
kálása Slb.). Aszera szlnr· 
jének célszám 
módosítót biztosít minden 
ilyen tevékenységre. 
tepcs6: -1. M.lsodik lép· 
csó: -2. Harmadik lépcsó: 
-3. 
MellókhAt.ís: A 

a sur hatóidejére 
csökkenti a használó re.ak.-
ció)át. ennek mértéke a 
sw szintjétöl füsg. Az 

szer 1 ponttal, a 
második z 
a harmadik pedig 4 
ponttal csökkenti a kezde·· 
ményeú.st. lzen.k.ívüt a 
durvább, e rOteljesebb moz.. 
gásokat idegek 
réSl.leges gátoltsága mian a 
sz.er haszn.ilója mlnden rest 
illetve ptóbához a szer 
szintJének mó· 
doskót kap. A szer hatólde· 
jének lejárt>. urán test pró· 
bál kell dobni (erre már 
nem érvényes a fenti mó· 
dosító). hogy a használó elkerülje mozg.Mkoordinációs 
ké.pességének végleges csól<kenését. A célszámot az aJ.áb. 
bl táblúatból lehet meg/lalároznl. Ha a próba során 
egyeden siker sem születik. n + l permanens cél· 
szám módosít6t kap minden olyan amelyben a 
sur a alatt segí<. 

THAMIXO·LECYTHAT HATÁSA 

R.is:zoUs sdntje 
Szúz. hasznJ.Ió 

használó 
M.lsodik használó 
Veterán használó 

Ciyorsuis: 5 perc 
H•tóldö: l óralszint 
Be>itell mód: intravénAs.n 

Thombio ·le<ythlt sdntte 
l 2 3 
5 6 IZ 
4 5 10 
3 4 8 
z 3 6 

iu: 1. szint: 50'1/>.dag; Z. szint: 150'1/odag: 3. szlnt: 
500V/adag 

7/48 óra. ledojl<inoknak 4/l Z óra 

Theta-musculin 
H.lt.U: A sz.er Atmenetileg megnövtli fillkai 
eretéL A szer szintje a hatás idejéle houúdódik a fel-
használó erö és gyorsaság 
l-es stlnt Második 2-es sz!nt. Harmadik lépcsö: 
3·aS Stint. 
Mellikh•th: Használat után 6/siin! napp•l (tehát pl, el· 
só drog esetén 6 r.appaQ letargia és iiomgyenge. 
ség amit az alkalmatOtt sz.er Sl.intfénél nem ki· 
sebb Ttle(a·musculln hilSz.n.\la.t.ival meg lehet sz.ün. 
tetni. A letargia és iz.omgyengeség átmeneti erö, gyorsa· 
ság és csökktness<l lár (szlntenként 1 pontnyl· 
val .. az. akarateröcsökkenése a drog-éhség próbára is ti· 
hat). Ha a fen ti tulaJdonságok köiill lgy valamelyik O-ra 
vagy az ali. csökken. akkor a le!argiás idöszak végéig gya· 
korlatilag te!jeen lebénul (ninte tsll.k lélegez.ni képes .• no 
meg ételt é:s lralt vehet magMoz.. feltéve, hogy ez uróbbit 
valaki a sz.ájába rakja). A letargiás id5Stak hossu a r .iszo. 
kasl függ: szüz hasznák> esetén 7. 

Talán még $oba nem volt olyan fontos, mÚ'It most, hogy 
hans>úlyozzuk. frtunk, az. nem a valóság. A va-

lóságban a drogok használatától nem a drog-pontjaid szA· 
ma hanem az egészséged ts lelked megy tönk· 
re. 

Ha mlnd,e,náron txóbalkoznl akarsz veJük, fejben 
néh.iny szabályt: 

- Tudd. hogy mit használszJ A tudattansig mlndennél 
gyorsabban öl. Biztosan tudd, hogy mi u . amit 

- A legbiztonságosabb anyagokkal próbálkoul 
(A marijuanára nem lehet ris.zokni, a heroinból akclr három 
adag is elég hozzá.) 

-Legyen val.lkl ijózan). aij vtgyáz rád! 
- A legbiztonságosabban használd az anyago· 

k•t! (Inkább <Zivd. mint 1/jdd.) 
- Ne felejl>d. hogy az alkohol is éppúgy drog. mint a 

tiltott anyagok! 
·ns 
ll 


