
 

 

 
 

Mocsári kapasz 
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Ez egy rendkívül ritka és 
különleges növényfajta. Nem meglepő 
módon, származási helye az elátkozott 
vidék mocsaraira tehető. Több 
életciklusa ismeretes. Míg a növekedés 
fázisában van, nem jelent különösebb 
veszélyt, egyszerű páfrányra emlékeztet. 
Ekkor leveleiből rendkívül ízletes tea 
készíthető, de csak egy bizonyos 
eljárással. Ha nem tartják be a lépéseket, 
akkor a tea mérgező lesz, bár hatását 
csak napokkal később fejti ki, ezért 
előszeretettel használják méregkeverők. 
A növény nagyjából egy éves korában 
kezd teremni, amit élete végéig, azaz 
négy-öt éven át évenként megismétel. 
Egy hatalmas hússzínű, émelyítően édes 
 illatú virágot hoz, amiből 
kisebb dinnye méretű 
gyümölcsöt terem. Ennek a 
gyümölcsnek a kérge olyan 
kemény, hogy akár mázsás 
kövek rádobásával sem lehet 
benne kárt tenni. Mikor 
beérett, szétnyílik és egy 
furcsa négylábú, szőrös, 
szarvas piszkosfehér 
uborkára hasonlító egyed 
bújik elő, ezzel megkezdve 
élete második fázisát. 
Növényektől szokatlan 
módon ebben a formában 
korlátozott mértékben képes 
a helyváltoztatásra is. 
Előszeretettel mászik fel 
más, magas fás szárú 
növényekre, azok ágaiba 
mélyeszti lábszerű  

nyúlványait, és rajtuk élősködve lefelé 
lógatva magát várakozik. Amint egy 
megfelelően nagytestű, melegvérű 
élőlény közeledik, kiereszti szarvszerű 
nyúlványaiból csápjait. Ezek 
cérnaszálakra emlékeztetnek, apró 
ragadós pöttyökkel tarkítva. Ezek a 
pöttyök tartalmazzák a spóráit. Amint 
áldozata alá ér mintha csak egy 
véletlenül lecsúszó inda lenne, ráejti 
azokat a célpontra. Hozzáérve a 
bőrhöz, spórái leválnak a 
nyúlványokról, és megtapadnak a 
felületen. Észrevétlenül beágyazódnak, 
és megkezdődik a harmadik fázis. Ez 
alatt a ciklus alatt a beágyazódott  
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spóra hajszálnál is vékonyabb gyökereket eresztve 
az áldozatba, szép lassan behálózza annak egész 
testét., közben folyamatosan fájdalomcsillapító, 
nyugtató, és gyulladás csökkentő anyagokat termel. 
Ezekkel árasztja el a testet, melybe beférkőzik. Szép 
lassan körül fon minden szervet, izmot, ínszalagot. 
Az áldozat ekkor úgy néz ki mintha milliónyi 
hajszálér borítaná a testét, melyek zöldeskék 
árnyalatban lüktetnek. Ekkor még késleltethető a test 
feletti kontrol elvesztése. A mocsári kapasz 
növekedése ugyanis jelentősen lelassul, ha az 
áldozata nagyobb mennyiségben alkoholt fogyaszt. 
Ám, mihelyst beszőtte az egész testet, mondhatni 
átveszi felette az irányítást. Az áldozat 
leküzdhetetlen vágyakozást fog érezni, hogy valami 
mocsaras lápos helyet keressen. Mindent e célnak 
fog alárendelni. Ekkor már külső segítség nélkül 
semmit sem tehet a menekülésért. Ha sikerrel járt a 
keresés, a növény az irányított testtel a földbe ássa 
magát. A hordozó elhalálozása után pár hét leforgása 
alatt kihajt a páfrányszerű növény és kezdődik 

minden elölről. Sem a növény sem pedig a 
testben gombamód fonalakat eresztő spórája 
nem bírja az erős napsütést és a száraz 
éghajlatot. Ha bármilyen módon az áldozat 
ilyen területre jut, esélye lehet a menekvésre. 
Kellően hosszú ideig ilyen környezetben 
tartózkodva a mocsári kapasz elpusztulhat a 
testben. 
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