
 

 

 
 

Szivacsfa levél 
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A szivacsfa egy ősi, többnyire 
nagyon jóindulatú növény, szegény nem 
tehet róla, hogy csak nehezen tudja 
kimutatni. nevét arról kapta, hogy 
levelei törzs illetve ágak helyett, egy 
nagy, amorf szivacsszerűségből nőnek 
ki, ami nem is nagyon látszik a sok 
levéltől. Nagyon jól bírja a szárazságot, 
mert közvetlenül a törzsében is tud 
nedvességet tárolni, amit maga a 
levélrengeteg véd az elpárolgástól. ezért 
általában sivatagos területeken él, 
vetélytársaktól megkímélve. 

Az új népek - többek között az 
emberek - elég érdekesen reagálnak a 
közelségére. Ha valaki, akár egy kis 
területen is megbontja a többrétegű 
leveles védőréteget, és belélegzi a párát, 
különös állapotba kerülhet. Öntudatlanul 
kényelmes pózban helyezkedik el, 
szemei kifordulnak, és nagyon 
megnyugszik attól a tudattól, hogy egy 
apró senkinek érzi magát, aki semmiért 
sem felel, hiszen amit tesz annak nem 
lehet hatása a világra. Legalábbis úgy 
érzi. 

Míg ebben az állapotban van, 
szellemének érzékenysége hihetetlenül 
megnő. Érzékelni tudja mások 
mentáltestének egyszerű kipárolgásait. 
Ami annyit tesz, hogy a környezetében 
lévő mentáltesttel rendelkező élőlények 
gondolataira fogékony lesz. Nem 
megtud róla dolgokat, hanem valamiféle 
metaforákon keresztül beépíti 
látomásaiba. vagyis egyfajta álomként, 
ami megfejtésre szorul.  

Annak a valószínűsége, hogy valakitől 
bármilyen információt szerez, függ 
egyrészt a távolságtól, részint pedig 
attól, hogy mennyire foglalkoztatja a 
dolog a gondolatok tulajdonosát. A 
mániákusan élő gondolatokról kb 
90%-os valószínűséggel szivárog ki 
valami. míg az apró-cseprő dologról 
legfeljebb 10% eséllyel tudhatunk. A 
távolság minden métere 3%-kal rontja 
az esélyeket, ráadásul mindenkitől 
csak a leginkább foglalkoztató dolog 
derülhet így ki. 

A növénynek meglepő módon 
van némi mentálteste, de ez kizárólag 
a szeretetről dalol. 

A szivacsfa levelei, ha 
védőrétegét megbontják, az adott 
területen, gyors látványos 
növekedésnek indulnak, amíg újra 
össze nem záródnak, hiszen különben 
hamar kiszáradna. persze ezt nem 
tudja akárhányszor megismételni 
egymás után, hiszen víztartalékai 
ilyenkor gyorsan fogynak. 

A leveleit szokás szedni, 
melyeket jó áron lehet bizonyos 
piacokon értékesíteni, hiszen kedvelt 
többfunkciójú kábítószer. ezeket, amíg 
nem száradnak ki nagyon (ehhez 
hónapok kellenek), alkoholos oldatban 
áztatva, nyelvvel a szájpadláshoz 
szorítják. ekkor a hatás megegyezik a 
fent leírtakkal. felhasználás előtt a 
szemet érdemes becsukni, mert a 
kiforduló szemgolyók ijesztő látványt 
nyújthatnak. 
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Fogyasztásának igazából sok mellékhatása 
nincs, ha eltekintünk attól, hogy akár egyszeri 
alkalom is függőséget okozhat. amennyivel elvéti 
fogyasztásakor az egészségpróbát, annyi napig, 
minden reggel akaraterőpróbát köteles tenni, és ha 
ez nem sikerül akkor aznap mindent megtesz, hogy 
újra egy adaghoz jusson. vagyis aki egyszer a hatása 
alá kerül, annak rámehet a gatyája, a barátai, és a 
becsülete is, ha már másképp nem tud rá pénzt 
szerezni. persze bizonyos módszerekkel az akaraterő 
növelhető, de 0 dobása esetén a próbát 
mindenképpen elvéti. Ha fogyasztásakor az 
egészségpróba megvan, akkor nem történik semmi. 

Hatása gyors, de nem hat negyed óránál 
tovább. erőssége mondjuk 7, a különleges állapotból 
csak úgy téríthető magához, ha max Fp-inek a 
harmadát meghaladó sebzés éri. 

Bizonyos kultúrákban az ifjú házasulandó 
felek fogyasztanak ilyet az esküvő előestéjén, hogy 

meggyőződjenek arról, hogy párjuk számára 
valóban ők a legfontosabbak a világon. a 
függőség elkerülésére pedig vannak hathatós, 
de titkos és drága receptjeik. Titkosak, hiszen 
ezek a családok általában eme szerrel való 
kereskedésből tartják el magukat. 
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