
A.1 Rebenic 

Většina slavných asterionských zlodějů si velmi zakládala na tom, jak jsou proslulí. Nechávali 
na místě zločinu své runy, oznamovali plánované krádeže dopředu nebo se s nimi alespoň 

chlubili před svými kumpány. Téměř všichni na to doplatili a byli dříve či později dopadeni, 
někdy slavně, někdy neslavně. Rebenic je ovšem pravým opakem tohoto typu zločinců.  
Všechny své loupeže plánuje a provádí sám, tajně a v tichosti. Na krádeže nijak neupozorňuje, 

nejspokojenější je, když si jeho oběti ani nevšimnou, že jim něco schází. Každý jeho zločin je 
proveden jinak, nemá žádný stálý rukopis. Z jeho skutků je kromě Pavučiny podezřelých 

minimálně šest lidí, z nichž dva už byli zatčeni a odsouzeni. V Gondromu ukradl několik 
artefaktů určených pro almendorský královský dvůr při překládání z lodi a na ztrátu se přišlo 
až po dvou měsících v Rangaroke. Vloupal se do skladišť Zlatého Kruhu v Koru a odcizil 

poklady v ceně, za kterou lze v Keledoru koupit dědičný šlechtický titul i s výnosným 
panstvím. Pronikl do „Dvanácté pokladnice“ v Derteonu, kde musel překračovat zuhelnatělé 

zbytky svých neúspěšných předchůdců.  
Svých úspěchů dosahuje Rebenic pomocí tří věcí. Vypadá naprosto všedně, nenápadně, pokud 
na sebe neupozorní, ani si ho nevšimnete. Žádný z překupníků, se kterými vstoupil do 

kontaktu, ho nebyl schopen popsat, proto až donedávna unikal pozornosti podsvětí i tajných 
služeb. Dalším krokem je mimořádná mrštnost a zručnost, se kterou dokáže zneškodnit i 

velmi složité mechanismy a pasti. Posledním a na Asterionu nezbytným předpokladem je 
dokonalá znalost magických zařízení a nástrah, stejně jako prostředků k jejich zneškodnění. 
Před každou akcí Rebenic pilně studuje možná nebezpečí a patřičně se proti nim vybavuje. 

Odhlédneme- li od nedávných komplikací, o kterých se zmíníme dále, je Rebenic obyčejným 
občanem Vřesového údolí v Dálavách, kde má i ženu a dvě děti. Celá rodina se sem 

přestěhovala před osmi lety z Lendoru, a to z ryze praktických důvodů. Při své návštěvě 
Derteonu Rebenic nalezl jeden z Prstenů návratu, jehož cílové místo se nacházelo právě ve 
Vřesovém údolí. Může si tak zachovávat alibi spořádaného obchodníka a přitom nijak 

neprodlužovat očekávanou délku svých kupeckých cest.  
Jak Rebenic spotřebovává ony ohromné sumy, které skončí obrazně v jeho měšci? Je 

vášnivým sběratelem jantarových sošek vyrobených Vznešenými elfy, které jsou téměř 
vzácnější než legendární artefakty Arvedanů. Nemají žádné známé magické schopnosti, a 
proto jim dobrodruhové nevěnují přílišnou pozornost. Jejich krása je ovšem taková, že 

majitelé se jich vzdávají jen s velkou nechutí, kterou je potřeba překonat příslušně vysokými 
částkami. Nutno říci, že i tyto sošky Rebenic kupuje pomocí prostředníků, aby na sebe nelákal 

zbytečnou pozornost a s jedinou výjimkou obzvlášť zarytého obdivovatele nejsou ani 
předmětem jeho loupeží.  
Zmínili jsme se o potížích, které má Rebenic poslední dobou. Mimořádné kombinační 

schopnosti a náhoda umožnili baronce Sabbiové spojit různorodé údaje a odhalit skutečnou 
identitu největšího žijícího asterionského zloděje. Vydíráním přiměla Rebenice, aby dva roky 

pracoval ve službách Pavučiny. Proto ho již půl roku můžeme vidět jako pomocného kuchaře 
v hornické jídelně v Železných dolech, což je samozřejmě jen zástěrka pro roli, kterou hraje 
v rozsáhlých krádežích lintiru ze skladišť, jejichž magickou ochranu zajišťovali největší 

čarodějné špičky Východního království (např. Xalma nebo Dexibar, Ochránce citadely 
v Novém Amiru).  

Až tento kontrakt skončí (a Rebenic ho nehodlá porušit, vzhledem k hrozbám vůči jeho 
rodině), nehodlá na svém způsobu života nic měnit. Při svých průzkumech nových a 
vzdálenějších oblastí Tary dobrodruzi čas od času narazí na další jantarové sošky a Rebenic si 

pohled na ně nehodlá nechat ujít. V loupežích tedy hodlá pokračovat, dokud mu to věk a 
okolnosti dovolí, i nadále bez poct, ale s minimem rizika.  



S vlastními postavami se patrně hned tak nesetká, a pokud ano, nebude mu družina asi 

věnovat příliš pozornost. Pokud se jejich plány skříží, bude se vždy vyhýbat přímé 
konfrontaci a pokud se družina ukáže být příliš silná či pozorná, raději se stáhne. Nikdy 

nepůjde do jeskyně a nebude tak riskovat život nebo prozrazení, jestliže však družina dané 
místo vyčistí od příšer, ale nepodaří se jí prolomit zámky k místnostem s poklady či artefakty, 
může se tam tajně vydat později. Jak již bylo řečeno, pracuje Rebenic zásadně samostatně. Za 

celou svou kariéru ještě úmyslně nezabil jediného člověka. Myšlenky na odplatu, ať už 
v dobrém či špatném smyslu, jsou mu naprosto cizí.  

Popis pro DrD 1.5: Rebenic, člověk, lupič, 33. úroveň, Síl: 0, Obr: +5, Odl: -1, Int: +3, Cha: 
+4; kouzelné předměty – Prsten návratu (viz výše), vylepšený lupičský klíč, množství 
magických předmětů pro vyrušení účinků pastí, poplachů či jiných zařízení a proti možnosti 

sledování v astrálu (vyrobených na objednávku nebo ukradených, arvedanského původu).  


