
Alren 
Člověk, Dreskanův kněz, ůroveň: 7 

 
Vždy jsem chtěl objevovat daleká místa, pozorovat krásy světa, odhalovat jeho tajemství. Snil jsem o dalekých 

končinách na která člověk ještě nevkročil a doufal, že jednou takové místo najdu. Toužil jsem odkrývat tajemství 

světa, ale zjistil jsem, že ta největší tajemství se ukrývají v nás samotných a mnohdy zůstanou před okolím skryta 

a před sebou samým nepochopena. 

Alren se narodil 13. chladna roku 815 k.l. v rodině danérského kupce Damiena Dzergowského jako  

druhý syn. V jeho 12 letech se otec nevrátil z plavby, jeho loď se potopila při veliké bouři a Damien zde našel 

svou smrt. Rodina byla zadlužená a tak prodali co měli ze zbytku otcovy společnosti a přestěhovali se do malého 

domku v Rilondu. Po splacení všech dluhů jim nezbylo skoro nic a tak Alren pracoval jako poslíček a šenkýř. 

Jeho o 5 let starší bratr Bladřej, jedné noci zmizel. Snad utekl za lepší budoucností. Alren byl trpělivý, musel 

uživ it sebe a nemocnou matku. Alrena naučil číst ještě jeho otec a tak se stalo, že ho jednoho dne objevil jeden 

z učitelů z Rilondské univerzity. Po práci ho vyučoval a vyprávěl mu o mnohých místech. Alren byl dobrým a 

trpělivým žákem. V 16 letech jeho matka umřela a tak prodal dům a začal pracovat jako pomocník v  knihovně 

v Rilondské univerzitě, kde ho i nadále vyučoval jeho učitel. Ve 20 letech odešel a našel si práci na radnici 

přímo v Rilondu. Pracoval zde 6 dlouhých let jako p ísař a úředník, avšak po letech zjistil, že staros ta jinak velice 

vážený a v livný muž je pro lezlý  skrz na skrz intrikami a korupcí. Chvíli tomu nečině přihlížel a dokonce jednou 

byl přinucen v dokumentech přepsat a zfalšovat několik údajů. Avšak když měl být odsouzen na smrt nevinný 

člověk, rozhodl se, že starostovi a jeho intrikám udělá přítrž. Obvinil starostu z úplatkářství a korupce, avšak 

starosta měl podplaceného i velitele stráží a mnohé jiné. Starosta mu nabídl dvě volby: buď si okamžitě sbalí své 

věci a odejde z města a vícekrát se zde neobjeví a nebo ho nechá hodit do žaláře a postará se o to, aby ho nikdo 

nikdy nenašel. Alren se rozhodl pro p rvní volbu a tak se sbalil a té  noci se chystal odejít z  města. Jak šel po u lici 

oslovil ho podivný muž. Alren nevěděl jak se to stalo, ale pověděl mu vše o jeho konfliktu se starostou a jak věřil 

ve spravedlnost a zákon. Muž si s  ním chvíli povídal a nakonec mu řekl: „To je jednoduché, tak jdi na radnici a 

zabij toho ničemu, který si nezaslouží nic jiného než jed inou spravedlnost, která mu patří.“ Tehdy jako by se 

v Alrenovi něco vzepřelo, probudilo  a dostalo na povrch. Vzpomněl si na svá dětská léta, kdy musel mnohdy 

zápasit se životem, protloukat se jím, mnohdy se objevil na pokraji smrti v  temných zákoutích Rilondu. Tehdy si 

řekl ve své mysli: „ Už dost slabožství a ohleduplnosti, již dost strachu a slušnosti. Tenhle svět je jen pro silné, 

pro slabé zde není místo. Já jim ukáži jaká je pravá spravedlnost, má spravedlnost.“ Vzal tedy dýku z  mužových 

chladných rukou a šel na radnici. Proplížil se kolem stráží, do dveří do kterých vstoupil, všechny byly 

nezamčené, jako  by na něj někdo čekal. Prošel nepozorovaně také ko lem všech ostatních úředníků, kteří tam oné 

noci ještě byli. Nevěřil tomu, že to jde vše tak lehce a zv láště nevěřil tomu, že má tak velké štěstí,  nebo že by 

měl takový talent? Konečně přišel ke dveřím, které vedly do starostovy pracovny. Tam ho také našel, sedícího 

v křesle. Již mu neměl co říci, vše mu již pověděl před odchodem z radnice a tak spáchal ten hrozný čin, který  

nikdy nemohl pochopit a uvěřit, že je ho schopen, že jej vůbec dokáže někdo spáchat, ale vedla jej k němu 

nenávist a touha v pravou spravedlnost tu jedinou možnou. Skláněl se nad mrtvolou starosty, ruce měl od krve a 

přemýšlel nad tím, proč to musel udělat, jako kdyby jej k tomu někdo vedl jako kdyby mu nějaký hlas 

našeptával, že on je vykonavatelem pravé a té jediné spravedlnosti. Jak do radnice vešel tak z ní také odešel. 

Celou noc se potloukal nočním Rilondem a přemýšlel o sobě, o jeho minulosti, o tom co v  noci udělal, o světě. 

S tím záhadným mužem se v noci ještě setkal, když se jej ptal jak to, že vše šlo tak lehce muž mu odpověděl: 

„Modlil jsem se za tebe, přimluv il jsem se u našeho boha, boha spravedlnosti.“ Alren se zeptal: „Myslíš 

Lamiuse?“ a muž odpověděl: „ Ne, mluvím o  bohu pravé spravedlnosti, té jediné spravedlnosti, přimluvil jsem 

se za tebe u Dreskana. Alren se dlouho nerozmýšlel, neměl n ic, svou minulost zapomněl, hodil ji za hlavu i se 

svým příjmením, na které si již nevzpomíná vymazal ho ze své paměti i se svými činy a minulostí. Chtěl začít  

znovu, ale ne jako slaboch, ale jako chladný člověk bez emocí, jako vykonavatel pravé spravedlnosti, té jed iné 

možné. S mužem se ještě několikrát setkal až jedné noci ho našel umírajícího na místě jejich schůzky. Muž mu 

pověděl, že na něho kdosi přichystal léčku, avšak ať on pokračuje v  jeho práci. Na světě je ještě mnoho lidí, kteří 

touží po pravé spravedlnosti. 

Alren je vyšší, štíhlé až hubené postavy, vybledlé pleti a nijak vynikajícího fyzického zdraví což je 

následkem jeho několikaletých pobytů v knihovnách a jeho pozdější práce úředníka. Jeho obličej je nevýrazný, 

protáhlý s  projevujícím se stářím v podobě vrásek. Nyní má sice jen 30 let, ale jeho celkové zdraví je již částečně 

podlomeno. Naopak psychiku má Alren velice silnou. Svou myslí se dokáže výborně soustředit a díky tomu 

dokáže zahrát  kohokoli od žebráka, kupce či hejska až po šlechtice. Na tom májí také velkou zásluhu jeho velké 

znalosti o světě, které získal z knih  z univerzity v Rilondu z jeho dětských let. Alren vypadá spíše na čtyřicet, ale 

to mnohdy záleží jaké přestrojení zrovna používá a čeho chce docílit. Zrak již také nemá nejlepší a tak nosí malé 

kulaté brýlky na čtení. Oblečení také závisí na jeho prováděné činnosti, ale obvykle nosí obyčejné, ničím 

nevýrazné, měšťanské šaty. Často používá falešná jména, která se hodí k jeho přestrojení. Zbraně u sebe nenosí, 

protože by ho mohly prozradit. Snad má u sebe jen svou dýku, tu kterou tehdy zabil starostu, aby mu 



připomínala jeho vzestup z toho všedního života utlačovaného úředníka. Magii nikdy nerozuměl a tak u něj ani 

žádné magické předměty nenajdete. Spoléhá se jen na své schopnosti, znalosti a na to, že jej jeho bůh nikdy 

nezklame. 

Alren vždy snil o dalekých zemích o kterých mu učitel po večerech vyprávěl. Za jímal se hlavně o jih, o  

neprozkoumané oblasti a také místa v  područí Khara. Chtěl se podívat na vrcholky hor, na hluboké hvozdy a 

rozlehlé pláně. Věděl, že jako úředník by tato místa nikdy nemohl spatřit, ale ve skrytu duše doufal, že jej z toho 

všedního života něco vytrhne, když se to stalo vůbec na to nebyl připraven, musel se s  tím však vyrovnat a 

uchopit příležitost pevně do rukou. Dříve býval Alren slabochem, člověkem, který věří v  zákony a striktně je 

dodržuje. Věřil ve spravedlnost, že pokud někdo zákon poruší bude spravedlivě potrestán, avšak mnohdy se 

přesvědčil o p ravém opaku. Zv láště nemohl uvěřit, že ti co mají  dohlížet nad zákonem ho také sami porušují. 

Spletl se v lidech a to ho dohnalo na rozcestí. Nyní je A lren ch ladný, bez známky jakékoliv  emoce. Vše zůstává 

skryto uvnitř. Snad jen jeho tmavé oči dokáží prozradit, že tento člověk něco skrývá před svým okolím.  

Alren je od svých 26 let na cestách. Za ty čtyři roky dokázal procestovat mnoho krajů a projít mnoho 

měst. V Erinu pracoval pro jeden velkorod Stankiewiczů, ale potom co  zjistil, že ho  využívají ke svým v lastním 

záměrům a na likvidaci jim nepohodlných lidí, zmizel z Erinu. Doplul lodí až do Dunrileanu, kde opravdu 

mnoho lidí okusilo Dreskanovu spravedlnost. V Albireu se ho snažili najmout zločinecké organizace a různé 

cechy, ale po zkušenostech z Erinu odmítl. Podsvětí se ho však za to pokusilo zabít, avšak najat í vrazi silně 

podcenili Alrena a tak skončili v temných zákoutích Východní čtvrti s  podříznutými krky. Nyní se usadil na čas 

v Albireu v Malé čtvrti. Občas se nechává najímat od lid í. Jeho zákazn íci jsou různ í: sedlák co mu zab ili 

jediného syna a chce se pomstít či kupec, kterého zloději oloupili o majetek. A lrenova cena je vždy stejná, 10 

zlatých za Dreskanovu spravedlnost, tu jedinou možnou. Často chodí na univerzitu tady v  Albireu a studuje a 

sbírá všemožné informace o jižních zemích, kam by se chtěl za pár měsíců vydat. 

Alren pracuje sám. Nechce být na nikom závislý. Dalo by se říci, že má ty nejlepší předpoklady pro 

práci Dreskanova kněze a tedy i nájemného vraha. A lren nedělá chyby a jestli -že někdy chybu udělá bude to jeho 

poslední chyba v životě. 

 

Síla:  9-1 

Obratnost:  15+2 

Odolnost:  11+0 

Inteligence:  14+1 

Charisma :  15+2 

Úroveň: 7. 


