
D� ráj� snadn� � rychl�

ane� příručk� uživatel� dro�



Říkaj� nebert� drog�, nikd� nikom� nebert� jeh� drog�.
N� což, když už s� � �ějaký� al� d�tanet�, j� vžd�
dobr� vě�ě�, � c� s� jedn�. A neje� � c� jd�, al� � ja� s� t�
vzí�, c� t� �ěl�, � c� s� d� očekáva�. Tot� pojednán�
nec�ť j� pr� vá� všechn� návode�, ja� s� uží� různ�
zajímav� su�tanc� � jejic� samozřej�ě po�z� pozitivn�
efekt�.

N� následujícíc� stránkác� s� projdem� vš�, c� j� �
drogác� �řeb� vě�ě�. Jejic� pravidl�, zákonit�t� � užit� v
pr��.

Nuž�, neváhejt� � poznejt� zábavn� su�tanc� n�
St�kác�.

A �ůležit� varován�, kter� t� musí� dá�:

Hlav�ě t� nepřež�ň, jina� by� moh� vi�ě� zlato� kre�’p�!



N� rozš�řujícíc� s� obchodníc� st�kác� sna� nenajdet�
jedinéh� cestovatel�, který b� s� nesetka� s� zcel�
nový�, avša� čast� nelegální� obchodní� artikle�.
Tí� jso� drog�.

Ať již jso� užíván� z� účele� rel�ac�, neb� �řeb�
povzb�zen�, n� Domhan� s� stávaj� nejrůz�ějš� su�tanc�
stál� víc� populárním�.

A kd� j� poptávk�, ta� s� velm� rychl� objev� � nabídk�,
� ta� n� stanicíc� čil� buj� obcho� � šikovn� deal�ř�
zažívaj� svů� zlatý vě�.

Drog� j� možn� užíva� po�z� vědo�ě!
Ne�� j� ted� �ěkom� b� jeh� vědom� přimícha�
napříkla� d� pit� neb� jídl�. V takové� přípa�ě drog�
ztrác� svoj� účinn�� � dotyčný �ůž� jej� podán� � efek�
ignorova�.

Užíván� dro� �ůž� vyvoláva� závisl�� (tent� efek� j�
popsá� � jednotlivýc� dro�)!
Značen� dro�: červeno� stužko� � čísle�

Značk� doved� rozklíčova� po�z� p�tav� s� znal�t�
dro� z� pomoc� Příručk� dealer�.



Trpaslič� houbičk�
n�ič: sušen� houb�
popi�:

Původe� pocházejíc� z vlhkýc� što� trpaslí�ů, tat�
různorod� s�ě� sušenýc� hub sic� vyvoláv� n� jistý ča�
živ� představ� až halucinac�, též j� ovše� znám� pr�
svo� schopn�� odhalova� věc� skryt�. Pozor, v� větš�
m�ř� hroz� předávkován� s� � hroziv� sn� končíc� prý �
smrt� �ěse� uživatel�.

efekt�:
N� dob� 10 minu� způsobuj� halucinac�.
P� jejic� od��ěn� dovoluj� dalšíc� 10 minu�
vi�ě� neviditeln� věc� v bl�ké� okol�.

r�ik�:
Př� užit� víc� než 1 dávk� běhe� 6 hodi� hroz�

předávkován�, běhe� �ěhož s� halucinac� stávaj�
živějším� � �ěsivějším�. Př� silné� předávkován� hroz�
smr�.

Trpaslíc� maj� n� houbičk� vyšš� toleranc�. Moho�
uží� dalš� dávk� již p� 3 hodinác�.

Př� předávkován� kontaktu� org� (Eleir�)
pr� určen� efekt�.



Lumen� tráv�
n�ič: zelený ča�
popi�:

R�tlin� původe� z� Ze�ě Světe� navozuj� svý�
užívání� poci� eufori� � rad�t�. “Doj��” vša� býv�
čast� prováze� naopa� pochmurno� nálado� � chut� n�
dalš� dávk�. M�� Lumen� s� jedn� � drog� užívano� n�
každodenn� báz�. P� otevřen� obchodníc� st�e� s�
drog� stal� jedno� z nejvyhledáva�ějšíc� zábavníc�
dro�.

efekt�:
N� dob� 10 minu� navozuj� silný poci� eufori� �

rad�t�, který j� následová� 5 minutový� doj�de� v
podobě pochmurn�t� � melancholi�.

r�ik�:
Vyvoláv� závisl��.
Ihne� p� od��ěn� účin�ů m� uživate� ch�ť n�

dalš� dávk�, ktero� vša� �ůž� překona�. Př� užit�

čas�ější� než 1 dávk� z� 2 hodin� vša� již tat� ch�ť
překona� ne�� � b� dalš� dávk� j� uživate� podráž�ěný
� roz�ěkaný.



Xantenský vitami�
n�ič: tablet� hroznovéh� cukr�
popi�:

Tat� drog� př� své� užíván� zlepšuj� sous�ře�ěn� �
navozuj� poci� energi� � síl�. I prot� j� oblíben�
předevší� � má�ů � čaro�ě�ů, n� kter� jso� kladen�
mnohd� vysok� nárok�. Běž�ě s� užív� př� meditacíc�
vložení� d� ús�. P�tupný� rozpouš�ění� účinnýc�
láte� j� d�ahován� kýženéh� efekt� (��. cuc� s�).
Dlouhodob� užíván� �ůž� naruši� myšlen� � způsobi�
depres�.

efekt�:
Meditac� obnov� +2 esenc� na� kapacit� magick�

aktivn� p�tav�.

r�ik�:
Hne� p� první� užit� způsobuj� závisl��.
Nutn�� brá� 2� den�ě, jina� - 2 esenc� př�

meditac� (��. meditac� nedopln� esenc� n� m�imu�).



Práše� z k�řen� Ajit�
n�ič: moučkový cukr
popi�:

Tent� bílý práše� j� čast� přimíchává� d� pit� č�
čichá� v nejedn� armá�ě. Ja� b� tak� n�, když jeh�
účinn� látk� potlačuj� n� krátký ča� boles� � oddaluj�
nežádouc� účink� zra�ěn�. Jeh� efek� vša� velm� rychl�
v�rcháv� � prot� j� nutn� uží� drog� �ěs�ě pře�
očekávaný� boje�. Zárov�ň zvyšuj� srdečn� tep n�itel�
� jeh� po�řeb� bý� aktivn�. Užíván� �ůž� vés� až �
předávkován� � zástavě srdc�.

efekt�:
P� dob� boj� dovoluj� ignorova� efek� jednoh�

zra�ěn� (např. v�ř�en� končetin�, n� agoni�). Jakmil�
bo� skonč�, veškerý takt� oddálený efek� s� d�tav� v�
zvětšen� m�ř�, takž� jeh� vyléčen� trv� dvakrá� dél�.

r�ik�:
Hne� p� první� užit� způsobuj� závisl��.

Nutn�� brá� 2� den�ě, jina� př� jakékol� větš�
f�ick� aktivi�ě únav� až mdlob�.
Větš� f�icko� aktivito� s� mysl� napříkla� bo�,
c�ůz� n� delš� vzdálen��, bě�, c�ůz� d� kopc�,
nošen� břeme� neb� c�ůz� d� scho�ů.



�afi�
n�ič: ja�ůdk�
popi�:

Oblíben� drog� všec� kurt�á� � manžele� z�
zenite�. Tat� růžov� hrudk� navozuj� v� spánk� � v
�ol�ěné� stav� lehk� erotick� sn� � umo�ňuj� libid�
jejíh� uživatel�. Dokonc� n� krátký okamži� zvyšuj�
uživatelov� výdrž � empatick� schopn�t�, takž� s� z �ě�
stáv� dalek� lepš� milene�, než b� s� d� �ě� obvykl�
řekl�.

efekt�:
N� 15 minu� �ol�ěn� nálad�, po�řeb� kontakt�,

lehc� roz��řen� vnímán� � mírn� erotick� la�ěn�
halucinac�.

r�ik�:
P� od��ěn� únav� � mírn� nevoln��. J� �řeb�

dalšíc� 30 minu� odpočink� n� zotaven�.



Esenc� Zpívajícíh� les�
n�ič: ��Ta�
popi�:

Velm� oblíben� drog� v Zem� Světe�. S opravdovo�
esenc� nem� v� skutečn�t� prani� společnéh�. Jedn� s�
� sušený výtaže� z mec�ů, kter� r�to� n� jedno� druh�
stro�ů nejvíc� rozš�řené� n� jih� Ze�ě Světe�. Jedn� s�
� silný halucinoge�, který �ůž� přivés� d� z�ě�ěnéh�
stav� vědom�, v �ěmž uživate� zažív� všemožn� v��.
Můž� snadn� vyvola� zástav� srdc�. Prot� j� praktick�
v� všec� zemíc� kro� Ze�ě Světe� nelegáln�.

efekt�:
Jedn� tabletk� vyvol� n� dob� 15 minu�

halucinac� č� z�ě�ěný stav vědom�, v �ěmž jasnozřiv�
jedinc� obdrž� v��. (V�� d�tanet� o� org� - Eleir�)

r�ik�:
Šanc� n� upadnut� d� agoni� (př� požit� vyhleda�

org� - Eleir� � l�nou� s� papíre�). Poku� s� dotyčném�
d� 15 mi� ned�tan� léčen�, ta� smr�.

Př� předávkován� (užit� 2 � víc� tablete� najedno�
neb� př� užit� víc� než 1� den�ě) nastáv� smr�.

Lumen� maj� n� drog� větš� toleranc�, sneso� �
tabletk� víc� než jin� národ�. Poku� Lume� užĳ� dvě
tabletk� najedno�, zachov� s� stej�ě jak� jin�.


