
A.1 Rodrag Grlic  

Mnoho znalců vína by jistě bylo ochotno odpřísáhnout, že ráj na Asterionu se nachází někde v oblasti 
mučanských vinic, ovšem Rodrag Grlic, mladý obchodník s nevšedním zbožím, má na toto svůj názor. 
Jeho otec vlastnil řadu špičkových vinohradů a mladý Rodrag se již od mládí učil oceňovat kvalitu 
místních tekutých pokladů. To mu nijak nevadilo, co však jeho horké hlavě po chuti vůbec nebylo, 
byla představa, že jednoho dne převezme po otci rodinnou živnost a zařadí se mezi místní vážené 
muže s třemi bradami, schopné prodebatovat celé odpoledne o úrodě a obchodu. Jeho otec Dejan Grlic 
byl na vinaře a obchodníka nebývale chápavý člověk, a proto když seznal, že syn se spíše než 
k archivnímu vínu připodobňuje k burčáku, smířil se s tím, že krev jeho krve po něm rodinný podnik 
zřejmě nepřevezme. Rozhodně se však nehodlal jen tak vzdát Rodragova zjevného talentu, a proto 
nakonec rozhodl, že syn bude zastupovat jeho obchodní zájmy na Taře. Rodrag se sice ani nenamáhal 
předstírat nadšení, ale na druhou stranu to byla asi jediná možnost, jak opustit zoufale nudný rodný 
kraj a nezpřetrhat přitom všechny vazby, a tudíž souhlasil. 

Hned od počátku dělal svému otci radost. Talent pro jednání s lidmi ani intuice Rodragovi nikdy 
nechyběly, a nyní je mohl dobře osvědčit. Jak utěšeně přibývaly obchodní úspěchy, rostlo také úměrně 
jeho sebevědomí, a brzy začal přemýšlet, jestli ho není pro obyčejný obchod s  vínem škoda. 
Skutečností, která starému Dejanu Grlicovi pomohla ještě protentokrát udržet syna na uzdě, byla 
dívka. S Jelenou se Rodrag seznámil na taneční zábavě, a od té chvíle se snad prvně v životě  těšil na 
každý svůj návrat domů. Svatba, a krátce nato dítě, na sebe nenechaly dlouho čekat, a Rodrag začal 
dokonce uvažovat o usedlém životě. Po čase se však opět jal pokračovat v cestách po Taře a 
v obchodování. Nyní bylo jeho cílem vydělat peníze, aby zabezpečil rodinu  i svého stárnoucího otce. 
Byla to právě snaha získat co nejvíce, která ho vedla k tomu, že si začal pomáhat nečestnými způsoby. 
Několik drobných lstí na obchodní partnery se mu stoprocentně vydařilo, a časem si začal věřit, že při 
troše snahy může obalamutit úplně každého. Tehdy Rodrag prvně přičichl k pašování. Seznámil se 
s několika pašeráckými bandami, ale jejich ceny byly příliš vysoké, než aby se jim vyplatilo svěřit 
pašování vína. To už však mladý Grlic pochopil, že tajemství úspěchu není jen v obcházení cla, ale 
především v převážení zboží, které by celní prohlídkou rozhodně neprošlo. Okamžikem, který pak 
nasměroval jeho další kariéru, bylo setkání s Mardeou. 

Skarkroma Mardea je určitě jedním z nejbizarnějších tvorů na povrchu Asterionu. Na rozdíl od většiny 
příslušníků svého druhu se nezdržuje v Podzemní říši, ale vyrazila za vzrušujícím životem na povrch. 
Rodrag byl uchvácen schopnostmi této bytosti, a snadno ji přesvědčil, aby pro něj začala pracovat. 
Státní hranice a oficiální cesty pro ně přestaly existovat, Mardea vždy používala cest, kde nebylo 
nikoho, kdo by se ptal po druhu přepravovaného zboží. Tím byly zejména tvrdé alkoholické nápoje a 
narkotika, adresáty zásilek pak mnozí z těch, které Rodrag znal už ze svého legálního období.  

Přestože peníze a úspěch stačily mladého Grlice již téměř zcela pohltit, nikdy zcela nezapomněl na 
svoji ženu. Jelena, která po smrti Dejana Grlice převzala rodinný vinařský podnik, tak od svého 
oficiálně nezvěstného manžela dostává nejen finanční přilepšení, ale občas ji tajně navštíví i Rodrag 
sám. Oba si již zvykli na život v odloučení, oba mají i důvody, proč jim tento stav vyhovuje, určitě se 
však nehodlají jeden druhého zříct, a to přesto, že pro Rodraga by to bylo určitě bezpečnější.  

Po pádu Svobodných měst koupil Rodrag dům v Albireu po jednom ze členů Zlatého kruhu, a značnou 
část svého života tráví tam. Ze všeho nejvíce se snaží nezaplést do něčeho, co nějak souvisí 
s politikou, protože tvrdí, že v politice člověk neví dne ani hodiny, zatímco obchod byl, je a bude. 
Politické změny v Albireu ho však docela chladným nenechaly, vycítil v nich totiž jistou příležitost. 
V hektické situaci dálavské metropole si vybudoval menší síť spolupracovníků a i s její pomocí se stal 
dominantním dodavatelem špinavého zboží do místních doupat neřesti. Počíná si přitom opatrně, bez 
zbytečné osobní ješitnosti a ambicióznosti, takže Almendorskou tajnou službu na sebe zatím 
neupozornil a ani Pavučina se jeho aktivitami zatím nenechala vyvést z míry.  

Nyní se zdá, že celou rodinu Grlicovu svede po čase dohromady obchod. Ač to zní paradoxně, je to 
zásluha především desetiletého Samira, Rodragova syna. Během trhu v Rilondu, na kterém byl se svojí 
matkou, se v nestřežené chvíli vypařil a šel si prohlédnout město. Po chvíli procházení nalezl elfa 
ležícího na dlažbě, ošklivě pobitého ze střetu s partou Roháčů. S upřímností a bezelstností dítěte mu 
pomohl vstát a odbelhat se do Diaspory. Pouštní elfové jsou vděčným národem a na někoho, kdo jim 



zachránil život, nikdy nezapomínají. M´bwengu, jak se onen zraněný elf jmenuje, není výjimkou, a na 
důkaz své vděčnosti věnoval Samirovi (a Jeleně) ne zcela bezvýznamné množství dhanghy. Jelena 
usoudila, že nejlepší bude ukázat vzácný dar Rodragovi, a ten samozřejmě rozhodl, že se vzácným 
darem naloží po svém. Již dříve se s touto nejcennějšími poklady vyvažovanou surovinou setkal, a 
nebyl pro něj problém vzácný dar zpeněžit. A protože se M´bwengu se Samirem a Jelenou velmi 
spřátelil, je dost dobře možné, že se v nejbližší budoucnosti dostane dhangha Rodragovi do rukou 
znovu, a že i díky ní se tento úspěšný albirejský obchodník etabluje na  černém trhu s tímto černým 
pokladem. 

Jak dlouho bude tento muž ještě ucházet pozornosti mocných ze světa zákonů i zločinu, to lze těžko 
odhadovat, ale protože si počíná vždy velmi obezřetně, a na vše důležité má schopné lidi (a především 
jednu skarkromu), nemusí být jeho vyhlídky právě skličující. Pokud se mu podaří ještě posílit svoje 
postavení, dostane se možná do situace, kdy bude i pro ony mocné občas užitečné využít jeho služeb.  

Rodrag Grlic – DrD 1.6 

Člověk, sicco, 8. úroveň 

Síla: 12/0 

Obratnost: 16/+2 

Odolnost: 10/0 

Inteligence: 13/+1 

Charisma: 17/+3 

Rodragova síť v Albireu: 2/2/0/3 

Mardea: běžná skarkroma podle Klíče bytostí astrálních a aplikace pravidel ve Zlaté pavučině.  


