
A.1 Wanda Krakorična Rzedzianska  

Již v dětství se Wanda vyznačovala odvahou a tvrdohlavostí, která se jí mnohdy vymstila a to 
je jeden z rysů, které jí zůstaly dodnes. Vyrůstala v Erinu, jako jediné dítě obchodníka 

s látkami. Byla rozmazlována a opatrována jako největší poklad, ač o tuto roli nestála a 
mnohdy se s rodiči neshodla. Tyto své „uražené chvíle“ trávívala povětšinou na střeše jejich 
domu na Mořském oblouku, kde spílala Sedmnáctce za nepochopení ze strany rodičů a za 

jejich nespravedlivý hněv. Ten její byl samozřejmě spravedlivý vždy. Tato vznětlivost jí 
vydržela i do dospělosti, i když se přece jen nyní dovede lépe ovládat. Vztek drží v sobě a 

vybíjí jej většinou v tělocvičně, při tréninku šermu a boje beze zbraní. Její dětství, které bylo 
v podstatě šťastné, však skončilo katastrofou. Když bylo Wandě šestnáct, její otec se dostal do 
těžkých dluhů, a aby je splatil, zapůjčil si peníze. Jenže u špatných lidí. Situace byla už jen 

horší, původní dluh sice vyrovnal, ale podnik byl v troskách a na jeho dluhu u lichváře 
naskakovaly úroky. A tak jednoho dne skončil Jan Rzedzian v kanále, břichem  vzhůru. 

Wandina matka si poté raději vzala život a Wanda, jejíž dosavadní bezstarostný život se 
rozplynul jako dým, skončila na ulici. A protože v bohatém Erinu je nepřípustné, aby se 
žebráci potulovali po ulicích, byla stráží vyvezena do Chudého Erinu.  

Ve špíně, o hladu a bez střechy nad hlavou, prostě v podmínkách o jakých se jí ani nezdálo, 
musela přežít. Začala se živit jako zlodějka a nějaký čas se jí docela dařilo, jenže pak ji 

potkala smůla. Pokusila se okrást jednoho z pasáků, a želbohům neúspěšně. Tento muž k ní 
sice nebyl krutý, vynahrazoval to ale lhostejností a přehlížením. Donutil Wandu, aby pro něj 
pracovala v jeho bordelu. A tak se Wanda stala na noc majetkem kohokoliv, kdo si zaplatil a 

ve dne tímtéž. Nejdříve na tom byla špatně, ale nezlomila se jako mnohé jiné. Dokonce si to 
začala užívat. Sex se pro ní stal zábavou jako cokoliv jiného. Tři roky jí trvalo, než si tajně 

našetřila tolik, aby její útěk měl cenu. Koupila si pořádné šaty, nalíčila se, navoněla a odjela 
do  erinského Nového města. Zpočátku nikde nebydlela, noci trávila v něčí posteli a dny ve 
městě. Časem si ale pronajala byt, a později si koupila i dům a sama si zařídila nevěstinec.  

Hned v den, kdy se vrátila do Erinu, začala také její kariéra špeha. Už její první zákazník se jí 
vyzpovídal ze svých problémů. A chytré Wandě došlo, že by se na takových řečech dalo 

vydělat. A také že dalo. Začala své informace prodávat vždy konkurentům těch, kdo jí je 
vyzvonil a získala tak základ svého, dnes velmi slušného, majetku. Wanda vlastní v Erinu 
čtyři honosné domy, v tom ve Starém městě bydlí, její nevěstinec Pelíšek leží na Jižním 

nábřeží Nového města a další dva, pekárna a levná ubytovna, leží pak v Moymyrově městě. 
Obnovila také ze sentimentu podnik svého otce. Díky svým kontaktům se dostala i mezi 

Erinskou smetánku. Muži na ní mohou vždy oči nechat, zatímco ženy jí nenávidí. Wanda se 
totiž ráda předvádí. Šaty, které nosí vždy odhalují co nejvíce. Hluboké výstřihy, vysoké 
rozparky, průhledné látky, přiléhavé šaty, prostě vše, co podtrhuje její výjimečnou tělesnou 

krásu, patří do jejího šatníku.  
Havraní vlasy, šedé, veselé oči a dokonalé tělo ovšem nejsou její hlavní devizou (i když 

v podstatě díky nim se dostala tam, kde je teď). Díky přirozené inteligenci a bystrosti, a také 
díky poměrně rozsáhlé, spolehlivě fungující vyzvědačské síti, je cenným zdrojem informací. 
V Pelíšku pobývá poměrně často, ale sama už se neprodává, maximálně konverzuje se 

zákazníky nad sklenkou vína. Nu a hlavně také zařazuje zprávy, které jí sem přináší její agenti 
a které získávají její děvčata, neboť Pelíšek je hlavním centrem její výzvědné sítě a má 

několik tajných sklepení. Svou organizaci vede inkognito, informace předává a získává vždy 
přes prostředníky, jimiž jsou její dívky, takže nikdo v Erinu ji nepovažuje za víc, než za, no, 
řekněme podnikatelku.  

Pokud se s ní dobrodruzi setkají, a to bude nejspíše v Pelíšku, těžko v ní poznají hlavu 
špionážní sítě, bude pro ně jen  předmětem obdivu (tedy hlavně té pánské části dobrodruhů) a 

nedosažitelným cílem. Další možnost k setkání s ní pak mají na plesech a večírcích, kde jí 



vždy bude obletovat houf obdivovatelů. Za jiných okolností se s ní asi setkají jen stěží. Někdy 

se sice i Wanda plíží temnou nocí, po střechách v tmavém obleku, ale vždy jsou to sólové 
akce s opravdu speciálním zaměřením, které nemůže svěřit nikomu jinému.  

I přes těžký život, který dosud měla, si tato mladá, sedmadvacetiletá žena uchovala veselou 
povahu a dobré srdce a je vždy ochotna pomoci komukoliv, kdo se ocitl na dně. Proto také 
zřídila svou ubytovnu Nový začátek, kde se každý dovolá pomoci. Stejně jako u mnohých 

jiných významných eriňanů, i v ní koluje silný patriotismus ke svému městu a často poskytuje 
informace o zločincích a cizích špiónech Siaronovcům nebo rodu Krakoreckých. Je totiž 

adoptovanou členkou tohoto rodu, čehož znakem je přízvisko Krakorična v jejím jméně. Do 
budoucna má Wanda velkolepý plán: rozšířit pobočky Pelíšku, a tím také své sítě, po všech 
velkých městech Tary. Řekla si, že když už ji jednou všichni mají za  hanebnici a ženu 

pokleslých mravů, nemá smysl snažit se přesvědčovat je o opaku. Zvlášť když to tak dobře 
vynáší.  

Wanda Rzedzianska – člověk, sicco 
Úroveň:         13 
Síla:               10/0 

Obratnost:     18/+3 
Odolnost:      13/+1 

Inteligence:   15/+2 
Charisma:      17/+3 
Kouzelné předměty: Pavoučí boty (fungují magicky jako přísavky, takže se s nimi dá chodit i 

po stěně, nebo stropě, také zvyšují šanci na tichý pohyb o 10%), Stínové brnění (kožené, KZ 
5, zvyšuje šanci na schování se o 25%), rapír Chlad noci (5/+1, obrana 0, při každém 

úspěšném zásahu způsobí také zranění mrazem za 1-3 životy). 


