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szinte komikusan nagy fejű pipát 
tartanak a szájuk sarkában, amit 
maguk készítenek - ennek megfelelően 
kitűnő munka. A tengerészek között 
Ynev-szerte elterjedt szokás a 
bagórágás, egyes nemesek pedig 
burnótozás formájában hódolnak 
ennek a szenvedélynek. 

  A dohány, minőségétől és 
származási helyétől függően széles 
árlistával rendelkezik. A legolcsóbb 
kapadohányból egy zacskó egy réz, a 
legfinomabb minőségű államközösségi 
vagy shadoni fajtákból kis mennyiség 
is kész vagyon.   

2.A dohányzás Anyagi testre 
gyakorolt hatásai 

Mint azt Földünkön a hatékony 
propagandának köszönhetően 
mindenki tudja, a dohányzás karos az 
egészségre. Lássuk, hogy fest ez a 
M.A.G.U.S. rendszerében. 

Rövid távú hatás: a dohányos 
megnyugszik, ha eddig voltak elvonási 
tünetei, azok most elmúlnak. Esetleges 
asztmatikus roham, ha allergiás a 
dohányfüstre. Vérnyomás leesik, 
esetleg émelygés (csak az első néhány 
alkalommal fordul elő). 

Hosszú távú hatás:  
Ujjbegyek, fogak sárgára 

színeződnek (Szépségre mínuszok, 
max. 3). Az első jelek 3-5, rendszeres 
dohányzással töltött év után 
jelentkeznek.  
 

Karos szenvedélyekről 
Yneven 

III. 

A dohányzás 

1. A dohányzásról általában 

A dohányzás meglehetősen 
elterjedt egész Yneven, és ez az egyik 
szokás, amelynek nem csupán emberek, 
hanem a törpe faj tagjai is hódolnak. 
Persze, ők nem szenvedélyesen 
dohányoznak, a törpe lélektől 
meglehetősen távol állnak a 
szenvedélybetegségek.  

  Egyébként a pipázás afféle 
státusszimbólumnak számít körükben - 
aki pipázik, az vagy maga is járt a 
felszínen (dicséretes bátorság, noha 
meggondolatlanságra vall), vagy elég 
gazdag ahhoz, hogy megengedhesse 
magának a felszínen termett, drága 
dohányt (dicsőség a családnak). Persze, 
a keményvonalas törpék között sokan 
vannak, akik ezt is a rövid életű 
embernépek bolondériájának tartják, és 
óvnak tőle minden törpét. 

  Ahány ország, annyiféleképpen 
dohányoznak. A dzsadoknál vízipipából 
szívják, Shadonban a díszes, ezüstözött, 
faragott pipák dívnak, míg Északon 
inkább szivart szívnak, avagy nagyfejű 
pipákat használnak. A törpék, mivel 
nem szeretik gyakran újratömni a pipát, 
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Magas vérnyomás: infarktus, agyvérzés veszélye (de 
azért ez a hős JK-knál illetlenség lenne). 

Tüdő-, gége-, száj-, nyelvrák kialakulása: nem 
valószínű, hogy a karakter megérné azt a kórt, 
amikor ebbe halna bele (a veszélyes életvitel, ugye), 
de a várható élettartama 15%-kal megrövidül. 
Tüdőráknál az utolsó években az Állóképesség 
számottevően csökken, legsúlyosabb esetben akár a 
felére is. 

Köhögő rohamok: a Rejtőzés, Lopózás 
képzettségek gyakorlatilag használhatatlanná válnak, 
ha rátör a karakterre; sikeres Akaraterőpróbával 
visszafojtható a kritikus helyzet elmúltáig, utána 
azonban újult erővel tör fel. Az Akaraterőpróbát 
annyi mínusz terheli, mint ahány évet töltött 
dohányzással - ebből az értékből három levonandó. 
Magyarul a mínuszok: dohányzással töltött évek 
száma mínusz három. (Remélem, érthető...) 
Törpéknél ez az érték minden megkezdett tíz évre 
értendő. 

Megjegyzendő, hogy ezek a veszélyek az erős 
dohányosokat fenyegetik igazan, náluk a rák 
kialakulásra minden évben 2%-a van a karakternek, 
ebből még lejön annyi százalék, amennyi a karakter 
Méregellenállása (tehát az 5. évben egy 13-as 
Egészségű karakternek 7%-a van, hogy kialakuljon 
benne a rák). Törpéknél ez az értek tíz évre értendő, 
azaz egy 17-es egészségű törpe, aki 50 éve 
dohányzik, 3%-os valószínűséggel kap rákot.  

A rák általában 50-70 éves korában elviszi a 
dohányost, ehhez meg hozzáadandó az Egészség tíz 
feletti része. A törpék, természetükből adódóan, 
jóval tovább állnak ellen a betegségnek, ezért ők 
körülbelül 600-700 éves élettartamra számíthatnak, 
ha igazan rendszeresen hódoltak e szokásnak. 
Előfordul azonban, hogy egy-egy dohányos 
aggastyánkort ért meg: egy irat szerint egy északi 
nemest 108 éves korában érte a halál, miközben 
kedvenc pipáját szívta (de ez nem jogosít fel senkit 
hiú reményekre, mert a hosszú élet nem a 
kalandozok kiváltsága...). 

  (Tény, hogy a rákot nem itt kéne tárgyalnom, 
de hol?) 

 
 
 
 

3. A dohányzás Mentál testre 
gyakorolt hatásai 

Rövid távú hatások: az Akaraterő 1-gyel 
nő. 

A pipafüst segíti a megérzéseket: 
Intelligencia legfeljebb 2-vel nő, max. 18-ig, de 
csak akkor, ha intuícióra van szükség (a 
karakter elsiklott valami fölött). Mielőtt az 
összes Tápos dohányozni kezdene, közlöm, 
hogy csak tökéletesen nyugodt körülmények 
között működik - például egy fogadóban, 
kiadós vacsora után a karakter békésen mereng 
az illatos pipafüstöt nézve, majd hirtelen 
megszólal fejet csóválva: „Mekkora egy ökör 
vagyok...”. Mint az az előbbi példából is 
kiderül, általában utólag segít összeállítani a 
részleteket, de kivételes esetben lehetséges, 
hogy a karakter előtt álló problémákban nyújt 
segítséget. A KM ilyenkor titokban 
Intelligenciapróbát dob, és siker eseten közli, 
hogy mi ugrott be. A játékegyensúly érdekében 
ez ne legyen a kaland megoldásához egyenes 
úton vezető momentum, esetleg egy apró 
részlet, amitől a játékos maga döbben rá a 
megoldásra - ha elég okos. 

Hosszú távú hatások: jóval enyhébbek, 
mint az alkoholnál, az Intelligencia maximum 
kettővel csökken, ha a karakternek 
szenvedélyévé válik a dohányzás és nem jut 
hozzá. Az Akaraterő maximum 3-mal csökken. 
A KM a karakter ismeretében eldöntheti, hogy 
milyen hosszú időszak után csökkenti ezeket a 
tulajdonságokat. Néhány irányelv: az egy évnél 
rövidebb ideje dohányzó egy hónapig vagy 
évekig is kibírja füstölés nélkül, egy sima 
Akaraterő és Asztrálpróbával le is szokhat. Ha 
a karakter 1-3 éve dohányzik, három nap után 
már jelentkeznek a tünetek; ha 4-9 éve, akkor 
egy nap múlva már csökkennek a vonatkozó 
tulajdonságai. 10-15 évnél régebben 
rendszeresen dohányzó karakter már néhány 
órát is alig bír ki anélkül, hogy rágyújthasson. 
Törpe karaktereknél minden érték a leírtak 
tízszerese.   

A dohányzás nem károsítja véglegesen a 
Mentaltestet. 
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4. A dohányzás Asztráltestre 
gyakorolt hatásai 

Rövid távú hatás: a csendes pöfékelés 
megnyugtat és ellazít (Asztrál +1). A 
„röptében” elszívott szivar azonban csak 
növeli az idegességet (Asztrál -1). 

Hosszú távú hatás: az Asztrál 4-gyel 
csökkenhet, ha egy erős dohányos nem jut 
füstölnivalóhoz (ingerültté válik). Az 
elvonási tünetek a vágy mozaikhoz hasonló 
hatást idéznek elő az Asztráltesten - ez nem 
mesterséges beavatkozás eredménye, nem is 
fordulhat elő, hogy összekeverjék vele. 
Csupán szemléltetésképp írtam így. Az 
erősség maximum 6E, mágiaellenállás nem 
dobható (mert ez nem mágia eredménye, 
mint mondtam volt). A maximális 
csökkenés elérésekor a harcértékekre a 
következő módosítók érvényesek: K 

Ké: -10; Té: -15; Vé: -15. Ez 
elsősorban a dekoncentráltságnak tudható 
be. 

  Amennyiben a dohányos végül 
enged a kísértésnek és rágyújt, értékei 
visszaállnak az eredeti szintre. 

   A leszokás menete a következő: a 
karakternek ki kell várnia azt az időt, 
amikor a levonások a legnagyobbak 
lesznek. Ekkor be kell jelentenie, hogy le 
akar szokni. Ez feljogosítja őt egy 
Akaraterő és egy Asztrálpróbára, amelyek 
sikere eseten csökken a késztetés, értékei 
kb. három hónap alatt visszaállnak - a 
véresszájú KM-ek azonban nyugodtan 
dobáltathatják tovább a próbákat, ameddig 
jónak látják. (A Képességnövelés Pszi 
diszciplína ez esetben nem használható, 
mert ezek a próbák egy hosszabb 

folyamatot jelképeznek, amelyek végeredménye a 
leszokás vagy a le nem szokás.) Ha csak az 
Akaraterőpróbát dobja meg, akkor rendkívüli 
erőfeszítések árán távol tartotta magát a 
dohányzástól, ennek eredményeképp a következő 
napon +1 módosítót kap az Asztrálpróbára.  

Ha az Asztrálpróbát, akkor másnap az 
Akaraterejére kap pluszt. Amennyiben mind a kettőt 
elvetette, azonnal rágyújt, amint teheti - értékei 
visszaállnak az eredeti szintjükre, de a leszokást 
kezdheti előröl.  

    A dohányzás ellen közel sem lépnek fel 
annyian, mint az alkoholfogyasztás vagy a 
kábítószerélvezet ellen. Ennek oka abban keresendő, 
hogy a dohányzás káros hatásai közel sem annyira 
nyilvánvalóak, mint a másik két szenvedélyéi. Még 
Domvik papjai is meglehetősen lanyhán kezelik az 
ügyet.  
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Szerző: Brutalis 
Forrás: MAGUS Lista 

Szerkesztette: Magyar Gergely 
 
 

A cikk a 3. Része a sorozatnak, amelynek első 
része az Alkoholizmus (Brutalis, Mlista), a második 
részre azonban nem akadtam rá.  
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