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Lerd

„Mír přináší bohatství, bohatství přináší zpupnost, zpupnost přináší válku, válka přináší chudobu, 
chudoba přináší pokoru, pokora přináší mír.“

     Lerd je jeden jediný  z většiny prozkoumaný kontinent světa Heimalu. Rozlohou je obrovský. 
Říká se, že rozloha Lerdu je více než 6 miliónů čtverečních mil. Takovou plochu si většina 
obyčejných obyvatel nedokáže ani představit a ani tomu nejsou schopni uvěřit.

Lid Lerdu

    Jako jinde na světě, i na Lerdu najdeme všechny možné typy lidí. Ani podobou ani duší nejsou si 
dva lidé podobní. V jejich chování je možné nalézt jak dobro a ušlechtilost, tak zlobu a zášť. Vždyť 
jak se praví v Knize Víry sv. Seleny „vznešené“, ke které se nejčastěji upínají prosby chudých a 
nemocných,: „Kdo žije ctnostně, je předmětem úcty, ale nikoli závisti“.

     Obyvatelstvo Lerdu již po několik staletí tvoří čtyři národnosti. Původními obyvateli, které je 
možno takto nazývat, jsou Lerdové a Lesovarové. Tyto národy žijí na území Lerdu od prvopočátku 
a nejsou žádné záznamy otom, že by se dostali na Lerd z jiného kontinentu, případně ostrovů. Nově 
příchozími, kteří započali největší změny v kultuře Lerdského kontinentu jsou Symeřané a zejména 
Imerijci, kteří přinesli novou víru a starobylou filosofii. Tyto čtyry národy stovky let tvoří veškeré 
obyvatelstvo kontinentu.

Lerdové

     Jsou nejpočetnější skupinou ze všech národností obývajících Lerd. Vzešli z původních obyvatel 
před  mnoha  stovkami  let.  Obývajíc  střed  a  pobřeží  Lerdu,  vyvíjeli  svoji  kulturu  založenou na 
uctívání pomístních bůžků a duchů a oproti Lesovarům se rozvíjeli zcela odlišným způsobem. Vedli 
život založený na zemědělství ve vnitrozemí a rybářství na pobřežích. Kontakt s Imerijci a posléze 
jejich příchod je pozvedl. Postupně počali opouštět  víru v duchy předků a přijali víru v Selenu 
„vznešenou“.  Lerdové se pod vedením prvních Imerijců stali  hybnou silou v budování nově se 
tvořících  států.  Původní  bezhraniční 
uspořádání  a  vázání  moci  na  rodové 
uspořádání,  které  přetrvává  dodnes  u 
Lesovarů,  se  stalo  s  příchodem  nových 
obchodních  komodit,  neúnosné.  Postupem 
věků,  se  začali  mezi  sebou  odlišovat  i 
Lerdové.  Momentálně  jsou  dvě  základní 
větve Lerdského původního obyvatelstva. 
     Přímořská větev a větev vnitrozemská. 
Přímořská  větev  šla  směrem,  který  jim 
určili  nově  příchozí,  nikoli  však  Imerijci, 
nýbrž Symeřané. Od nich převzali vrcholné 
umění mořeplavby, i když nikdy nedosáhli 
takové  dokonalosti  jako  Symeřané.  Stejně 
jako  mořeplavectví  však  od  nich  přejali  i 
jejich  téměř  lehkovážnou  povahu a  touhu 
po  dobrodružství.  Je  mezi  nimi běžné,  že 
nezakládají  rodiny  a  celý  život  se  věnují 
mořeplavbě  a  hledání  nových,  dosud 
neobjevených  míst,  většinou  pod  velením 
Symerijských  kapitánů,  jako  základy 
posádek  obchodních  nebo válečných  lodí. 
Ti,  co  neodešli  ke  službě  v  lodních 



posádkách, se věnují  rybářství a pěstování ovoce. Přímořské národy jen velmi zřídka chovají ve 
velkém zvířata a nejčastějším z nich jsou kozy. 
 Od přímořské větve Lerdů, se vnitrozemská liší nejvíce svojí vírou a stálostí. Nikdy, nebo málokdy 
propadají touze po dobrodružství a povětšinou vedou usedlý rodinný život, na který jsou po celé 
věky  zvyklí.  Tvoří  základ  obyvatelstva  všech  zemí  na  Lerdu.  Stejně  jako  jsou  nejpočetnějším 
obyvatelstvem Lerdu, jsou i nejpočetnějšími a nejvěrnějšími věřícími v Selenu. Většina zemí je 
živena z jejich píle a umění pěstovat užitečné plodiny a chovat dobytek. Jen málokterý z nich se 
věnuje lovu divoké zvěře. Z největší části také tvoří armády království a služba v armádě nebo 
Seleně je pro Lerdy největší poctou. 
     Také  vzhledem  si  již  obě  větve  nejsou  podobné.  Vnitrozemští  Lerdové  jsou  snědější  a 
podsaditější, bývají však také silnější. Ti co jsou z přímořské větve, jsou oproti tomu postav vyšších 
a jejich pleť je světlejší, avšak i to se liší místem pobytu. Jsou mezi nimi zastoupeny snad všechny 
možné lidské tvary a barvy. Stejný rozdíl je mezi nimi i v chování. Přímořští se málokdy plně 
upínají k Selenině víře, zatímco vnitrozemští jsou pevně spjati se svojí rodinou a vírou v Selenu 
„vznešenou“.  Najdeme mezi  nimi duše  čisté,  ochotné  ve své  víře  v  dobro  vždy pomoci,  tak i 
zvrácené, kteří pro svou vlastní potěchu vraždí a drancují, a neváhají tak činit i ve jménu bohyně.
     Lerdové nemají žádný vztah k magii, neboť na Lerdu se v počátcích věků vyskytovala jen 
pramálo. Nyní po příchodu ostatních národů, magii ovládajících, přecházejí i někteří z nich k učení 
magických technik,  i  když je  to  stále  výjimkou.  Většinou jsou schopni  vládnout  jednoduchými 
zbraněmi i bez výcviku, neboť je často užívají k obživě.
     Nejstarší šlechtické rody povstaly z původních rodin náčelníků jednotlivých území na Lerdu a 
povětšinou si udržely moc až dodnes.

Lesovarové

Často jsou nazýváni „Menší lid“. Obyvatelé studených lesů daleko na severní hranici Lerdu. Jako 
poslední  neuznávají  hranice  jakéhokoliv  království  nebo  spolku.  Jako  poslední  také  odmítají 
přijmout víru v Selenu „vznešenou“ a dále zůstávají u svých barbarských bůžků. 
     Mezi ostatní lid většinou nechodí. Vyhýbají se vší civilizaci. Většinou jsou přijímáni velmi 
nepřátelsky, jelikož jejich mentalita je zcela odlišná od lidí žijících jižně od Vraních hor. Kněží 
Seleny je prohlásili za „kacířské bytosti posedlé temnými démony“. K pronásledování Lesovarů v 
jejich domovině zatím nedošlo, neboť Vraní hory jim zatím slouží jako účinný štít.

     Podobou nejsou až tak výrazně odlišní od lidu 
žijícího  jižně  od  Vraních  hor.  Jsou  menšího 
vzrůstu, většinou maximálně do 5 stop a 5 palců 
výšky. Jsou však rozložití a přitom velmi mrštní. 
Většina Lesovarů má dlouhé tmavé vlasy a stejně 
tak  oči.  Jen  výjimečně  se  narodí  dítě  s  vlasy 
světlými,  to  je  poté  vykládáno  jako  dobré 
znamení.  Ostatním  lidem  připadají  Lesovárové 
hrubí,  jejich  mluva  je  pro  ně  srozumitelná, 
obsahuje  však  hrubý  přízvuk,  který  zní 
nenavyklým  uším  nepříjemně.  Neznamená  to 
ovšem,  že  Lesovárové  jsou  hloupí.  Je  sice 
pravdou, že většina jich neumí číst ani psát (čímž 
se ovšem moc neliší od ostatního lidu), ale život v 
neprostupných  lesích  je  naučil  moudrosti  zcela 
odlišné od rozumu ostatních lidí.  Své  legendy a 
pohádky si předávají ústně z generace na generaci 
a i mezi Lesovary se najdou jedinci, kteří hledají 

vědění, moc a slávu v jižních zemích; nikdy však nezapomínají odkud přišli. Jejich domovem jsou 
především severní lesy, kde mají stálé vesnice. Živí se lovem a sběrem toho, co jim dodává les. 



Lesovárové mají strach z magie a i kdyby mohli, nikdy ji nebudou používat. Pouze výjimečně se 
najde šaman, který se odváží ovládnout kouzla lesních bůžků a ten většinou odchází zcela mimo 
vesnici,  aby duchové lesních bohů nemohli vesnici  škodit.  Drží se poté do vzdálenosti denního 
pochodu od vesnice a léčí nemoci jejich obyvatel. Šamané Lesovarů nikdy nepropadají zlu, jejich 
moudrost a udržování přírodní rovnováhy jim to ani neumožňuje. Zatímco magie je pro Lesovary 
něco neobvyklého a bojí se jí, boj a lov je pro ně naprosto běžný a nijak se mu nevyhýbají. Boj 
vedou velice čestně a většinou v něm jde pouze o to soupeře porazit, nikoliv zabít. Pouze krevní 
msta v nich probouzí touhu po zabití nepřítele. Velice obratně zacházejí se zvláštními sekerami, 
kterou si každý bojovník vyrábí sám. Tato zbraň ho pak provází po celý život. Lesovárové již dávno 
ovládli  zpracování  kovů.  Netěží  je  však  intenzivně  s  vidinou  zisku.  Většina  Lesovarů  jsou 
vynikající lovci. Pro lov používají krátké luky, často uzpůsobené pro jejich sílu. Při válečném tažení 
se spoléhají pouze na lehké nekovové zbroje, vyráběné především z kůží medvědů. 
    Víra v bohy se u Lesovarů výrazně liší od víry ostatních lidí. I když byli pokusy seznámit je s 
vírou v Selenu „vznešenou“, zůstávají  nadále u uctívání svých lesních bohů. Tato božstva mají 
nekonečné množství podob, často se lišících od vesnice k vesnici. Jen jeden bůh spojuje všechny 
Lesovary, „Grolg“ medvědí bůh. Lesovárové uznávají medvědy jako posvátná zvířata. Pro získání 
jejich kůže na výrobu zbroje, musí mladí válečníci přemoci tohoto božího vyslance v boji tváří v 
tvář. Jedná se o něco jako zkoušku dospělosti. Mnoho mladých válečníků tuto zkoušku nepřežije.
Lesovárové  nejčastěji  obývají  roztroušené  vsi  v  lesích  severně  od  Vraních  hor,  nebo zakládají 
vesnice  na  severním pobřeží  Klidného moře.  Obývají  ovšem také  rozlehlá  hradiště,  sloužící  k 
obchodu a ochraně jejich území. Největším takovýmto hradištěm je Dorolgan ve stínu Havraních 
hor, kam směřuje mnoho kupců z jihu za obchodem. 

Symeřané

     Symeřané přišli na Lerd již před mnoha staletími a 
nikdo  z  nich  dnes  již  neví,  kde  je  jejich  původní 
domovina.  Jejich  vzhled  se  liší  od  všech  ostatních 
národností Lerdu. Symeřané jsou vysocí a na rozdíl od 
ostatních málokterý dospělý Symerský muž dosahuje 
výšky pod 6 stop. Jejich pleť je světlá až šedavá. Vlasy 
mají  ve  většině  případů  světle  hnědé,  ale  jejich  oči 
zůstaly po staletí neměnné – kovově šedé. Málokdy se 
stává, že si Symerská žena vybere za manžela někoho 
jiného, než Symerského muže. Ve víře jsou Symeřané 
jednotní s ostatními obyvateli „civilizovaného „ Lerdu. 
Stejně jako oni věří v Selenu „vznešenou“. 
     Ve své domovině bývali Symeřané pravděpodobně 
zručnými  námořníky  a  tato  dovednost  jim  zůstala 
zachována i době usídlení na Lerdu. Mají vřelou, ale 
prchlivou  povahu.  Snadno  se  rozhorlí,  ale  stejně 
snadno  je  jejich  hněv  přechází.  Ovšem  opravdovou 
křivdu přejít nedokáží a pokud se týká jejich rodiny, 
stávají se nesmiřitelnými protivníky. Většina Symeřanů 
ovšem rodiny zakládá až ve zralém věku. Jejich povaha 
je neustále žene za poznáváním nového a neznámého. 
Symeřané jsou asi nejčastějšími dobrodruhy, jež chotí 
po zemích Lerdu.                                                          
     Symeřané se  nebojí  magie a  mají  pro ni  stejné 
nadání  jako  pro  boj  z  blízka  nebo střelbu.  Pokud  si 
Symeřan může vybrat zbraň, pravděpodobně zvolí dlouhý meč pro boj tváří v tvář a kuši pro boj z 
dálky. Symeřané nikdy nevstupují do služeb Seleny jako kněží. Pevný řád a disciplína, stejně jako 
slib  chudoby  jsou  jejich  povaze  cizí.  Věnují  se  po  většinou  raději  povolání  námořníka  nebo 
obchodníka. Symerského obchodníka je snadné rozeznat – neustálé smlouvání a handrkování jim 



nahrazuje dobrodružné toulky po světě.
Pokud se někdo z nich pokusí ovládnout umění magie, rovnou si volí magii mystickou, založenou 
na jejich prchlivé povaze. Talent si přinesli již se sebou z jejich původní země, nikdo ovšem neví 
jak to vysvětlit.
     Stejně jako jsou zručnými námořníky, učí se Symeřané stejně snadno neznámé jazyky, a to i ty 
které můžeme označit jako obskurní. Nikdo jiný nemá na Lerdu takové nadání na učení se cizím 
řečem jako oni.
    Symeřané obývají téměř celé jižní pobřeží Lerdu, ale nevyhýbají se ani životu ve vnitrozemí, i 
když jim moře schází. Neradi se pouštějí na sever do hlubokých lesů, ve kterých se cítí stísněně, 
stejně jako neradi jezdí na koni;  pokud mohou, cestují raději pěšky nebo na voze. Pokud není zbytí, 
samozřejmě jet na koni dokáží, i  když v tomto umění zůstávají spíše podprůměrní. Rádi žijí ve 
městech  a  jsou  rádi  středem pozornosti.  Ve  vyšším  věku  si  libují  ve  shromažďování  cenných 
předmětů  a  bohatství.  Většina  vlivných kupců pochází  právě  ze  Symerských rodů.  Pokud jsou 
nějaké šlechtické Symerské rody, neví se o nich. Většina Symeřanů se nežene za mocí jako ostatní 
lidé, ovšem nastřádané bohatství pro ně vždy moc zaručí, aniž se toho snaží cíleně dosáhnout.
     Mezi Symeřany je možno nalézti jak lid dobrý, tak lid podlý a zákeřný. Nejeden ze Symerských 
námořních kapitánů zneužil svého umění a vstoupil do služeb různých pánů ať už jako korzár nebo 
obyčejný námořní pirát. V tomto se Symeřané nikterak neliší od jiných lidí, s výjimkou Lesovarů.

Imerijci

     Na jihovýchodě leží obklopeny mořem 
Imerijské  ostrovy.  Centrum  církve  sv. 
Seleny  „vznešené“.  A  odtud  také  přišli 
první Imerijští mořeplavci šířit její výru po 
Lerdu.  Z  prvních  několika  stovek 
příchozích  se  nakonec  během staletí  stala 
druhá  nejpočetnější  skupina  obyvatel 
Lerdu.  Původní  lidé,  obývající  jih  a  střed 
Lerdu, rychle přijali víru v Selenu. Tak se 
stalo,  že  Imerijci  vytvořili  na  Lerdu 
neobvyklou  kulturu,  kde  se  prolíná 
duchovní  vliv  ostrovní  říše  z  Imerijských 
ostrovů ve své původní podobě, s myšlením 
původních  obyvatel  a  dalších  nově 
příchozích na Lerd.
    Imerijci často vystupují nad ostatní. Ne 
svojí  výškou,  jelikož  dospělí  muž  je 
postavou střední okolo 6 stop, nýbrž svým 
chováním.  Zůstala  jim  hrdost  jejich 
ostrovních  předků  na  svoji  vzdělanost. 
Nyní,  když  se  jejich  moudrost  umenšuje 
(jelikož  zůstalo  málo  těch  z  nesmíšeného 
rodu,  plně  znajíc  původní  Imerijskou 
filosofii), dávají svoji nadřazenost tím více 
najevo. Nejvzdělanější a nejmocnější z nich 
pohrdají obyčejným lidem, ať pochází odkudkoliv, jejich opovržení se však nejvíce obrací proti 
Lesovarům, jelikož ti odmítají přijmout jejich milovanou Selenu. Imerijci se od sebe liší stejně jako 
se mezi sebou liší původní lid a snad jen tmavější odstín kůže je odlišuje od ostatních národů. Jen 
jejich kněžky lze rozeznat od ostatních, a to pro jejich barvu vlasů a očí. Jejich vlasy jsou jasně rudé 
a  oči  jantarově  zlatavé.  Tímto si  Selena  mezi  nimi  volí  své  kněžky,  a  to  pouze  ty,  které  jsou 
prokazatelně Imerijského původu. Dívky z obyčejného lidu se kněžkou stát nemohou.
     Imerijští muži se nejvíce věnují politice, alespoň ti, kteří pocházejí z původních ostrovních rodů. 
Mnoho Imerijských šlechticů zastává nejvyšší úřady v jednotlivých zemích. Vždyť i pán a vládce 



Trojměstí je původem Imerijského rodu. Imerijci nižšího původu se věnují různorodým řemeslům a 
nepovyšují se nad ostatní.
     Většina Imeririjských mužů umí zacházet se zbraněmi, neboť tradice pravidelného cvičení se 
zbraněmi, je hluboce zakořeněna ve způsobu jejich života již od příchodu z ostrovů a přetrvává 
dodnes i  v rodinách se smíšenou krví.  Najde se však mezi nimi stejné množství lidí toužící  po 
dobrodružství  jako  těch,  kteří  jsou  spokojeni  s  klidným  životem.  Jsou  velmi  zruční  v  léčení 
různorodých nemocí. Vyznají  se v bylinách a dokáží vyléčit i  smrtelná zranění. Pokud ovládají 
magii,  používají  ji  právě  k  tomuto  účelu.  Magické  dovednosti  získávají  prosbami  k  Seleně 
„vznešené“. Pokud vstoupí do jejích služeb a jsou posléze vysvěceni na kněze nebo kněžku, musí 
složit  slib  chudoby a  po  několikadenních  modlitbách  a  půstu  jim Selena  umožní  používat  její 
požehnanou sílu. Muž, jakéhokoliv rodu, se nemůže stát veleknězem, tento úřad přináleží již staletí 
jen Imerijským ženám, vybraným samotnou Selenou.
     Imerijci žijí po celé ploše Lerdu od mořského pobřeží na jihu až po Havraní hory na severu, od 
východu až po Neznámý les. Všude, kde žijí, šíří se s nimi víra sv. Seleny. I přes víru v Selenu se 
vznešené rody nezdráhají použít jakýchkoliv prostředků k upevnění svého postavení, případně pro 
získání větší moci. Je známo, že se tak často děje ve jménu jejich božstva na úkor slabších a níže 
postavených, které má Selena ochraňovat. Je patrné, že moudrost je u Imerijců někdy překonána 
hrabivostí a touhou po moci.

Rodina

    „Nejsou rodiče ti, kdo rodili, nýbrž ti, kdo krmili a dobru naučili“. Základním kamenem každé 
společnosti, té Lerdské nevyjímaje, je rodina. Rodinné svazky jsou však u každého národa Lerdu 
chápány odlišně. 
     Lesovarové, kteří zůstali u původního dělení moci mezi rodové náčelníky, považují rodinu za to 
nejdůležitější a nejcennější co je možno v životě vybudovat. Lesovarskou rodinu netvoří,  jak je 
obvyklé o jiných národů, rodičovský pár a jejich děti.  V lesovarských osadách je běžné,  že do 
rodiny  se  počítají  všichni  její  obyvatelé,  i  když  si  nejsou  nikterak  pokrevně  blízcí.  Nový člen 
komunity je vychováván všemi jejími členy a nikoliv jenom otcem a matkou. Ty mu zůstávají 
nejblíže,  ale  každý  učí  nového  jedince  tomu,  co  ovládá  nejlépe.  V  dospělosti  je  poté  takto 
vychovávaný člověk schopen mnohem lépe obstát v náročných podmínkách, kterým je vystaven. 
Nejdůležitějším dnem je poté v rodině den, kdy dosáhne člověk dospělosti a dokáže získat kůži 
medvěda. Poté se i on zapojí do výchovy nových členů komunity. 
    Otec a matka i v takto zavedeném způsobu výchovy, představují stále největší autoritu a oni 
hlavně utvářejí morální cítění svého dítěte. Jen v obzvlášť zvláštních případech je možno spatřit 
vedení Lesovarských rodičů k tomu, aby jejich potomek pojal k někomu, nebo něčemu nadměrnou 
nenávist. Rodina představuje v Lesovarském životě trvalou hodnotu, která se po staletí nezměnila. 
      U Symeřanů je naopak zakotveno zcela odlišné chápání rodinného svazku. Pro jejich divokou a 
prudkou povahu je nemyslitelné zakládat rodinu dříve než v období středního věku a i tehdy jsou 
jejich pocity rozporuplné a stále touží po volnosti a svobodě. U Symeřanů je třeba nutno rozlišovat 
mezi  ženou  a  mužem.  Jejich  povaha  je  možná  stejná,  ale  jejich  touha  po  rodině  je  odlišná. 
Symerijský muž jen nerad vstupuje do manželského svazku a považuje jej za svazující. Naopak 
žena  často  svojí  nespoutanou  povahu  zcela  otupí  touhou  po  dítěti  a  velice  ráda  vstupuje  do 
manželského svazku. Mezi Symeřany je spíše neobvyklé, ožení, nebo vdá-li se Symeřan za někoho 
jiného než Symeřana. Po uzavření sňatku a narození dětí jsou Symeřané oddanými rodiči, zahrnující 
své děti vším po čem touží. Nestává se, že by rodiče výchovu svého potomka svěřili  do rukou 
někoho jiného než svých. Po-té co již jednou vstoupí Symeřané do manželského svazku, je tento 
stav konečný a nejde ho jinak změnit. Je nemožné prohlásit sňatek za neplatný, nebo zrušený a ani 
po  smrti  jednoho  z  páru  není  možno  znovu  vstoupit  do  manželství.  Toto  omezení  je  povaze 
Symeřanů  naprosto  cizí  a  je  záhadou,  jak  se  do  jejich  chápání  rodinného  života  vměstnalo. 
Manželství vždy stvrzují dva nejstarší muži z obou rodin, které se tímto spojují. Po narození dítěte, 
je Symerijská rodina příkladem mateřské lásky. Urážka, či jakákoliv křivda způsobená někomu z 
rodiny, v nich probouzí nekonečnou touhu po odplatě a nejednou i krevní mstu.



     Imerijci a Lerdové mají  totožný způsob chápání rodinného života.  U obou národů Lerdu 
přejímá úlohu živitele a největší moci nad ostatními vždy muž. Jeho místo v rodině je neotřesitelné. 
Má hlavní  dopad na výchovu dětí  a  na jejich chápání  morálky.  Žena prakticky nemá možnost 
výchovu  dětí,  zejména  synů,  nikterak  ovlivňovat.  V  tomto  uspořádání  je  ženě  určena  úloha 
spravování domácnosti. V prostších rodinách je tento rozdíl patrný významně méně, ovšem čím 
vyšší  postavení  ,  tím  je  tento  rozdíl  markantnější  a  v  rodinách,  které  jsou  na  samotné  špici 
společenského žebříčku, je ženě určena jen pozice rodičky. Při tomto uspořádání, se stává, že mladé 
dívky, vychovávané tvrdou rukou otců, utíkají od rodiny do klášterů sv. Seleny, nebo jen co nejdál 
od týrání a nepochopení  svých otců.  Většina rodin je silně věřících a  náboženství  u nich hraje 
významnou roli. Opět platí rovnost, čím nižší původ, tím silnější je víra ve sv. Selenu. Tento model 
vedené rodiny přivezli se sebou první Imerijští osadníci a brzy byl zaveden i v původně Lerdských 
rodinách. 

Rituály a obřady
    Nejpodstatnějším obřadem 
u  všech  obyvatel  Lerdu  je 
nezpochybnitelně  pohřební 
obřad.  Všechny  národnosti 
Lerdu mají zakořeněnou víru 
v  posmrtný  život,  a  proto 
mají  u nich pohřební obřady 
takovou  důležitost.  V  Knize 
Víry  sv.  Seleny  se  praví: 
„Smrt,  po níž  následuje 
nesmrtelnost,  není  třeba 
oplakávat“. Proto se nikde na 
pohřební slavnosti vyznavačů 
víry  sv.  Seleny  nepláče, 
neboť  pozůstalí  vědí,  že 
mrtvý  odešel  do  jiného 
lepšího světa. Je samozřejmé, 
že  každý  pozůstalý  věří,  že 
jeho  příbuzný  odešel  do 
věčného ráje, ať jeho skutky 
byly  jakékoliv.  Ovšem 
kněžka  sv.  Seleny  vidí  při 
pohřebním  obřadu  duši 
mrtvého a ví, že dostane to co 
si  zaslouží.  Pohřební  obřady 

jsou velmi nákladné a i nejprostší rodiny, střádají veškeré možné prostředky, aby mohli zaplatit 
nejlepšímu kostelu, popřípadě pokud je možno i klášteru, aby vyslal kněze nebo i kněžku, která 
uvede mrtvého na onen svět. Mrtvý je po uvedení uložen v rodové hrobce, kterou buduje rodina i 
několik let. Pokud si hrobku nemůže dovolit, je uložen do země a na něj jsou navršeny kameny a 
hlína. Před uložením do hrobky je mrtvý i několik dní vystaven, aby mohli příbuzní nosit dary a 
oslavovat jeho odchod do ráje. Těla nejsou balzamována, aby žádná tělesná schránka nenutila duši 
mrtvého vracet se zpět do svého těla. Víra ve sv. Selenu prakticky brání tomu, aby někdo věřil v 
duchy mrtvých, kteří zůstávají na místech, kde žili. Kněžky však vědí, že nečisté duše se vrací zpět 
do  světa  živých  a  páchají  zde  strašné  skutky  a  lidé  je  poté  nazývají  strašidly.  Tento  způsob 
pohřebního ritu převzali i Symeřané, i když byly nalezeny hroby v jakýchsi kamenných truhlách, 
kam byli uloženi nabalzamovaní nebožtíci. tento způsob pohřbívání se již nedochoval a není proto 
možné přesně určit, kterému národu Lerdu náleží.
      Naopak zcela odlišný způsob pohřbívání mají severští Lesovarové. Své nebožtíky neukládají do 
země, nýbrž je zpopelní na vysokých rampách. Poté, co nebožtíkovu duši osvobodí od těla očistné 
plameny, vyhledá podle legend novou podobu a to podobu statného medvěda. Na místě, kde bylo 



tělo  zpopelněno,  vystaví  ostatní  členové  rodu  jakýsi  totem,  ve  kterém  jsou  vepsány  skutky 
nebožtíka. Ovšem ten kdo spáchá zločin, je pohřben bez možnosti, aby jeho duše prošla proměnou a 
trvale bloudí po lese jako škodolibý duch, který se snaží ostatním škodit a nenávidí vše živé. Tito 
duchové mají různorodé a nekonečné podoby. Někteří duchové se snaží po smrti očistit svoji duši 
ode všeho špatného a stávají se duchy ochrannými, kteří se často stávají průvodci šamanů, při jejich 
cestě poznávání magie přírody, kterou je tito duchové obdařili.
     Dalším z obřadů, který je možno najít u všech národů Lerdu jsou svatební a zásnubní slavnosti. 
Je samozřejmé, že stejně jako u pohřebních rituálů jsou rozdíly i ve svatebních obřadech. Jak již 
bylo řečeno je jen výjimkou, pokud si  Symerská dívka vybere někoho jiné národnosti  než opět 
Symeřana. Stejně to platí pro muže. Jejich slavnosti jsou honosné a velmi veselé. Je již tradicí, že 
svatební  smlouvu,  uzavírají  novomanželé  před  kněžkami  Seleny,  pokud  je  tedy  rodina  dost 
zámožná, nebo místními knězi. Tento jejich slib je trvalý a ani smrt ho nedělí. Věno a majetek 
přinášejí oba, jak manžel tak i manželka společným dílem. Symerská manželství bývají sice trvalá, 
avšak  často  i  nešťastná.  Trvalý  svazek  je  pro  jejich  povahu  neznámým jevem a  nikdo  neumí 
vysvětlit, jak je možné, že je tak hluboko zakořeněn v jejich kultuře.
     Lerdové a Imerijci se již natolik promísili mezi sebou, že již není rozdíl v jejich obřadech. U 
obou národů je totožné to, že věno do manželství přináší vždy nevěsta. Je samozřejmě rozdíl mezi 
svatebními obřady i  slavnostmi chudších obyvatel a šlechtou.  Členové Imerijských šlechtických 
rodů vždy uzavírají sňatky před kněžkami Seleny, tyto svazky bývají označeny jako věčné, avšak 
často jsou pouze záměrem dostat se k většímu bohatství, nebo titulu a potají bývají rušeny hlavně za 
přispění Rytířů Koruny. Velké svatební oslavy jsou velice nákladnou záležitostí a často stojí téměř 
stejné sumy peněz jako pohřby.
     Zatímco u ostatních národů Lerdu bývají  svatební  slavnosti  honosné a  velice nákladné,  u 
Lesovarského obyvatelstva tomu tak není. Zatímco pohřbu se účastní celá komunita, u svatebního 
obřadu je tomu naopak. Toho se účastní pouze otcové novomanželů a momentální vůdce komunity. 
Oba novomanželé tomuto shromáždění přednesou prosbu o to, aby spolu mohli žít. Poté je možné, 
že všichni vysloví svůj souhlas bez okolků. Je ovšem také možné, že některý z nich může podrobit 
jednoho nebo oba novomanžele vybrané zkoušce. Tyto zkoušky bývají různorodé. Nikdo se však 
mimo toto sezení nedoví o co ve zkoušce jde a nikdo taky v těchto zkouškách nepřiloží pomocnou 
ruku. V poslední  době od této zkoušky Lesovarové ustupují,  neboť všichni vědí,  že jejich lidu 
ubývá a je nutné, pro jejich zachování aby rodin s dětmi přibývalo.
     Lerdský kontinent je protkán různými rituály. Mnohé pocházejí ještě z prastarých dob, kdy 
vládly pohanští bohové a dnes jsou již téměř zapomenuty, nebo jsou prováděny ve skrytu ze strachu 
před zlobou Seleniných rytířů. Mnohé z nich jsou tajné a obyčejným lidem nepřístupné a zakázané. 
Tajemné  rituály,  které  provádějí  Lesovarští  šamani,  nebo  temné  obřady  prováděné  magii 
ovládajícími kouzelníky jsou známé, ale nikdo o nich veřejně nehovoří  a jsou odsuzovány jako 
rouhání se sv. Seleně a nejeden z čarodějů ovládající původní divokou magii doplatil na nevraživost 
svého souseda a skončil na hranici jako kacíř.

Víra a náboženství

     „Zlo oplácet dobrem, ale nikoho se nebát. Ani pražádného lidského činu, protože pokud člověk  
zlo  oplácí  dobrem  a  šíří  jen  dobro  za  všech  okolností,  bude  se  povznášet  stále  výš  a  nikdy  
nepoklesne“, tak se praví v první větě v „Knize Víry“, kterou se sebou přivezli první Imerijští věřící 
sv. Seleny „Vznešené“ z Ostrovů.

Počátky náboženství na Lerdu

     Obyvatelé Lerdu byli od pradávna rozděleni na dvě rozdílné části. Na severu za Vraními horami 
žili  Lesovarové,  podstatně  jižněji  pak  Lerdové.  Vzájemné  odcizení,  způsobilo  také  naprosto 
rozdílný vývoj víry a náboženství. 
Lesovarské  náboženství  je  odpradávna  úzce  spjato  s  přírodou,  na  které  závisí  jejich  přežití. 
Zároveň se však liší osadu od osady. Každá osada má svého ochranného ducha, kterého si váží a 
přinášejí mu obětní dary. Těchto duchů je tolik co vesnic, roztroušených v hlubokých lesích za 



Vraními  horami.  Jen  jediný  spojuje  všechny Lesovary.  Je  to  „Grolg“,  medvědí  bůh,  duch síly 
Lesovarů.  Podle  legend,  jsou  Lesovarové  jeho  potomky.  Je  zosobňován  jako  postava  s  tělem 
člověka a medvědí  hlavou a  spáry.  Lesovarové jsou potomky jeho lidské části,  zatímco z jeho 
medvědí podstaty, přišli na zem medvědi jako jeho vyslanci a ochránci jeho děti. K nejdůležitějšímu 
rituálu,  při uctívání medvědího Boha, patří tak zvaný rituál „Silného ducha“, kdy  mladý válečník, 
nebo lovkyně vstoupí mezi bojovníky své rodiny. Při tomto rituálu, musí mladý Lesovar vyhledat 
božího vyslance a získat od něj jeho sílu. Mnozí mladí válečníci přecení své síly a v tomto úkolu 
selžou a mnozí tam najdou i svou smrt. Porazit medvěda je obtížné a jen těm nejschopnějším jak 
duševně tak fyzicky se to podaří. Poté, co mladý válečník získá kůži medvěda, poděkuje Grolgovi, 
že mu daroval sílu svého vyslance a uznal ho schopným, aby on převzal ochranou sílu nad jeho 
dětmi, vytvoří  z kůže pevnou zbroj, která ho provází po velkou část  jeho života.  V posledních 
desítkách let,  Lesovarové jen těžko odolávají  tlaku náboženství Seleny. Na jih od Vraních hor, 
bývají považováni za kacíře a jsou často pronásledováni. Nejeden Lesovar, pobývající v jižních 
částech Lerdu, proto přestoupil na víru v Selenu, aby nemusel čelit tomuto pronásledování. 

     Lesovarské mnohobožství je pravděpodobně odsouzeno k zániku, ať už pod kopyty koní rytířů 
Seleniny Koruny, nebo v propasti času, neboť Lesovarského lidu každý rok ubývá.
Lerdové  své  náboženské  dějiny  spojují  s  počátkem zemědělství.  Do-té  doby  byla  jejich  víra 
roztříštěna mezi mnohé místní duchy a bůžky. Ovšem s prvními poli přišli také první změny ve 
víře. Opouštěli jednotlivé duchy a začali provolávat úctu bohům ovlivňující jakýmkoli způsobem 
počasí, neboť na něm závisela míra úrody a tím přímo i hojnost nebo hlad. Jako nejsilnější z těchto 
bohů po čase vzešel „Hroldur“ bůh deště a později i úrody. Po celé obydlené části Lerdu se začali 
stavět mohylové stavby pro jeho uctívání. 
K  další  změně  došlo  při  rozdělení  Lerdů  na  dvě  větve.  Vnitrozemským  Lerdům,  převážně 
zemědělcům stále vyhovovala víra v Hroldura, neboť on jim dával vláhu pro jejich pole a nejvíce 
ovlivňoval úrodu. Avšak Lerdům, kteří se usadili na pobřeží oceánů, již tento bůh nevyhovoval a 
spíše naopak než s úrodou, počali si ho spojovat s bouřemi a označili ho jako boha škodolibého a 
pro  rybáře  nebezpečného.  Nové  božstvo  přišlo  s  novými  mořeplavci.  Symerijci  rychle  poznali 
výhodnou pozici  Lerského pobřeží  a  bohatost  zdejších vod na ryby a  počali  s  Lerdy osidlovat 
pobřeží. Od Symerijských mořeplavců přejali Lerdové i jejich mořské bohy. „Sylha“ boha rybářů a 
„Detru“ ochránkyni všech námořníků. Později i Symeřané přijali Hroldura za svého boha moří a tak 
došlo k náboženskému promíšení v pobřežních částech Lerdu do kterého však později zasáhlo nové 
náboženství, které přišlo z Imerijských ostrovů. 
    Popisy rituálů a vzývání jednotlivých bohů se již nedochovaly ani v lidové moudrosti a ani 
nejstarší z historiků si není jistý, jak tyto rituály vypadaly, neboť již po staletí je na Lerdu jen jedno 
náboženství a víra. Původní víra však nevymizela úplně a obzvláště u Symerijských mořeplavců 
stále zůstává původní „strach“ před bohy moří Hroldurem a Detrou a pravidelně jim odvádějí oběti, 
i když je to podle učení Seleny „kacířské chování“.



Příchod nového náboženství

     Po rozdělení dvou Lerdských větví a smíšení víry Symerijské a Lerdské je na dlouhé desetiletí v 
oblasti náboženství na Lerdu klid. Lesovarové zůstávají odděleni ve vývoji od ostatních horským 
masívem  a  jen  zřídka  u  nich  dochází  ke  kontaktu  s  ostatními  národnostmi.  Vnitrozemské 
obyvatelstvo se utvrdilo ve víře v Hroldura, zatímco Symeřané a přímořští Lerdové zůstávají pouze 
u uctívání bohů moře a to spíše ze strachu, než z úcty. 
     Největším zvratem v dějinách celého Lerdu je příjezd prvních lodí s Imerijskými osadníky, mezi 
kterými jsou i první rytíři Koruny a Seleniny kněžky. Na pobřežní obyvatelstvo a to i Symerijského 
původu  příchod  Imerijců  velmi  zapůsobil.  Jejich  vzhled  a  způsob  chování,  obzvláště  u  členů 
šlechtických rodů a kněží byl obdivuhodný. Několik málo let stačilo k tomu, aby Imerijci počali 
šířit svoji víru. Po pobřeží se se zvyšujícím počtem Imerijských obyvatel stejně rychle šířila i víra v 
sv. Selenu „vznešenou“. Symeřané i přímořští Lerdové ji přijímali chladně a nikterak neopouštěli 
svoje staré bohy. Během desetiletí, kdy se utvářeli nové státy a království, však Imerijci získávali 
stále větší moc a na mnoha místech se stávali vůdčími osobnostmi. Stejně jak rostla jejich moc, 
stoupal i nátlak na přijetí nové víry v Selenu na původní obyvatele, obzvláště na Lerdy. Imerijského 
obyvatelstva na pobřeží bylo po prvním století od jejich příchodu jen o málo méně než Lerdského. 
Další  noví  osadníci  z  ostrovů  již  nepřicházeli,  ovšem  obyvatelstva  s  Imerijskou  krví  rychle 
přibývalo, neboť v nižších vrstvách se nelpělo na čistotě rodové linie a proto byly běžné sňatky s 
původními obyvateli. Většinou se tak šířila i víra v Selenu, jelikož sňatky obyvatel s Imerijskou krví
uzavírali pouze Seleniny kněžky. Tam kde nedošlo  promíšením obyvatelstva k šíření nové víry, 
zaujali místo šiřitelů víry v Selenu rytíři Koruny. Z rytířů Koruny se rychle stali základy armád 
království pod vládou Imerijských vládců. Řád se rychle rozrůstal za podpory těchto panovníků a na 
různých místech převzal zcela kontrolu nad správou území.  Řád často zakládal  svoje provinční 
stanice a okolo těchto stanic často vyrůstali nová města. Tímto způsobem se šířila i víra a mnoho 
obyvatel při spatření moci a síly rytířů Koruny přistupovala na novou víru, neboť získali pocit téměř 
hmatatelného božství Seleny zprostředkované jejími rytíři. 

Válka víry

     Po dvou stech letech od příchodu prvních Imerijců, se stává Selenina Víra základem většiny 
pobřežních států. Ovšem ve vnitrozemí je situace značně odlišná. Je samozřejmé, že obyvatelstvo 
vnitrozemí udržovalo styky s pobřežím a naopak. Po-té, co se začalo ustanovovat nové uspořádání 
pobřeží Lerdu,  počalo se měnit  i  původně rodové uspořádání vnitrozemí Lerdu.  Po náboženské 
stránce zůstalo jednotné, jen několik nejsilnějších rodů okolo sebe vytvořili nové mocenské útvary. 
I v těchto podmínkách zde zůstala pevně zakořeněna víra v Holdura a jiné podobné bohy hojnosti, 
zlé duchy z toho nevyjímaje. Vnitrozemského obyvatelstva bylo v této době několikrát více než na 
pobřeží. Když se Imerijci, ze svých nových pozic vybudovaných na pobřeží, pokusili šířit dál do 
vnitrozemí, setkala se jejich nová víra s odporem u obyvatel, kteří považovali novou bohyni za 
špatné znamení. Došlo i k několika potyčkám, když se Imerijci pokusili šířit svoji víru. Po jednom 
takovém pokusu  došlo  k  masakru  celé  karavany  Imerijských  osadníků  pod  vedením  Petrarta, 
Selenina kněze. Po tomto incidentu se již vpád, nyní pevně utvořených království na pobřeží, do 
vnitrozemí  nedal  zastavit.  Poprvé na  Lerdu došlo  k tomu,  že víra  v  Selenu „vznešenou“,  jejíž 
kněžky nabádají k dobru a milosrdenství, byla šířena hrotem kopí rytířů Koruny. Nově utvořené 
státečky pod vedením rodových šlechticů nemohli dlouho odolávat. Během patnácti let, kdy trvala 
válka  víry,  dobyly  armády  z  pobřeží  ve  jménu  Seleny  téměř  celé  vnitrozemí  Lerdu.  Nové 
obyvatelstvo  bylo  nuceno  přistoupit  na  novou  víru  a  pokud  odmítli,  byli  vražděni  nejhoršími 
myslitelnými způsoby. Toto jednání se nevyhýbalo ani nové vnitrozemské šlechtě. Kdo nepřistoupil 
na učení sv. Seleny „vznešené“ byl popraven. Takovýto způsob šíření víry vzbudil u kněžek a kněží 
Seleny významný odpor, jelikož se zásadně odlišoval od učení, které kázali. Od této války se také 
datuje rozpor mezi církví a rytířským řádem Koruny. Řád tímto získal výrazné bohatství a nové 
postavení v nově uspořádaném světě. Lidé se však od této doby více upírají k církvi, než moc 
hledajícím rytířům. Čas dokáže smýt jakékoliv vzpomínky a doba války Víry byla zapomenuta a 
není připomínána ani nynějšími historiky. Řád Koruny si udržuje od té doby stále obrovskou moc, i 



když jeho moc je stále držena hrotem kopí, ale ruka jež to kopí třímá již není ruka řádu. 
     Během několika staletí se na křivdu zapomnělo, stejně jako se zapomnělo na Holdura a ostatní 
malé bůžky. Vnitrozemské obyvatelstvo je nyní nejstálejší ve víře v Selenu a děkuje ji za hojnost, 
stejně jako tak činilo před mohylami navršenými na počest Holdura. Tyto mohyly jsou poslední 
připomínkou na prastarou víru.

Církev sv. Seleny 

     První zmínky o uctívačích sv. Seleny pocházejí, dle historiků, z Imerijských ostrovů, asi tři tisíce 
let zpět od příchodu Imerijců na Lerd. Nové božstvo, kázající o milosrdnosti a lásce k nejbližším, 
které nepožaduje obětiny, budilo z počátku nedůvěru. 
Ovšem  kněžky  sv.  Seleny  byli  obdařeny  mocí  léčit 
pouhou modlitbou a tím získávali u obyvatel na oblibě 
a  vážnosti.  Během  pěti  set  let,  se  sv.  Selena  stala 
jediným oficiálním božstvem na Imerijských ostrovech. 
Tím také začal zlatý věk Imerijské filosofie.
     Církev  sv.  Seleny  tvořící  se  na  Lerdu,  pevně 
kopírovala  model,  prověřený  časem,  kdy  církev 
zastávala hlavní mravní a kulturní sílu na Imerijských 
ostrovech. V čele církve na Lerdu stojí vždy nejstarší 
velekněžka. Po její smrti se tento úřad přenáší na další v 
řadě.  Vrchní  velekněžka  není  volena,  zatímco 
představené chrámů a klášterů vždy volí koncil, složený 
s  ostatních  velekněžek,  kterých  je  vždy  osmnáct. 
Nejvyšší  hodnost  Velekněžky  mohou  zastávat  pouze 
ženy  s  prokazatelně  Imerijským  původem  a  pouze 
tehdy,  když  splňují  podmínku  stát  se  kněžkou  sv. 
Seleny.  Tato  podmínka  je  jednoduchá.  Sv.  Selena  si 
vybírá pro vykonávání kněžského úřadu jen ty dívky, 
které  splňují  podmínky  její  podoby.  Sv  Selena  je 
ztvárňována  jako  vyšší  žena  s  jasně  rudými  vlasy  a 
jantarovýma očima a tato podmínka je nutná i pro dívky 
toužící  po  titulu  Velekněžky.  Samozřejmě  jsou  do 
církevních  hodností  příjmáni  i  muži,  ale  ti  nikdy 
nemohou dosáhnout  nejvyššího postavení  v hierarchii 
církve.  Jen dívky, které přijmou svěcení na kněžku a 
plně  se  oddají  sv.  Seleně,  získají  schopnost  pomocí 
božské síly jim svěřené uzdravovat zraněné a nemocné.
    Před   rituálem vysvěcení  nové  kněžky,  se  musí 
žadatelka  svěcení  podrobit  několikadennímu  půstu  a 
modlitbám, při kterých se jí má zjevit sama sv. Selena. 
Při  tomto  očistci  Selena  určí  své  nové  kněžce  úkol, 
který ji bude provázet v celém jejím životě. Tento úkol zůstává znám jen budoucí kněžce. Po tomto 
očištění se, je žadatelka nejvyšší velekněžkou vysvěcena a přísahou věrnosti sv. Seleně pře Knihou 
Víry získává odznak kněžství zlacenou hůl, ozdobenou korunou, jakožto znakem sv. Seleny. Muži, 
kteří  vstoupí do služeb Seleny s touhou stát  se jejím knězem, nepodstupují  rituál očištění a po 
vysvěcení na kněze je jejich odznakem stříbřené žezlo s korunou. Stejnou podmínkou jak u kněžek 
tak u kněží je složení slibu chudoby a odevzdání se do rukou sv. Seleny.
     Církev zakládá své kláštery, které nejčastěji fungují jako školy a lazarety pro nemocné. V nich 
také povětšinou kněží vychovávají novice a novicky, které jsou přijaty jako vhodní kandidáti pro 
svěcení do kněžského úřadu. V čele kláštera vždy stojí velekněžka. Na celém povrchu Lerdu je jen 
málo vesnic o městech nemluvě, kde by věřící nevystavěli kostel, nebo alespoň kapli sv. Seleny. 
Pokud se jedná o kostely,  většinou je  spravují  nižší  kněží.  Jen pokud se jedná o nejdůležitější 



kostely na významných místech, zastávají tuto funkci kněžky. Stejně jako na Imerijských ostrovech 
je církev stranou politiky, i když se jí musí přizpůsobovat, jelikož většinou na šlechtických rodech 
závisí jejich finanční zdroje. Ne že by církev sv. Seleny neměla majetek, jen jeho zisk využívá ve 
většině případů pro službu potřebným. Najdou se i případy, kdy církev aktivně ovlivňuje politické 
dění, ale to pouze tehdy vyžaduje li to situace. Většinou slouží jako šiřitelka vzdělanosti a zastánce 
potřebných.

Řád rytířů Koruny 

     Po  vzniku  nového  náboženství  na  Imerijských  ostrovech  a  jeho  následné  rozšíření  mezi 
obyvatelstvem, bylo jisté, že je nutné vybudovat sílu bránící nově se rodící soubory klášterů. Touto 
silou se stal rytířský řád Koruny. Jejím zakladatelem se stali kněžky sv. Seleny a dlouhou dobu si 
také drželi vládu nad tímto řádem. Po čase však přešel řád pod ruku mužů vysvěcených na kněze, 

kteří  převážně  pocházeli  z  nejvlivnějších 
šlechtických  rodů.  S  tímto  vedením  také 
přišel řád na území Lerdu. Jak již bylo psáno 
v  počátcích  zastával  službu,  ke  které  byl 
původně určen. Avšak v období Války Víry 
převzal zcela jinou úlohu, ke které se ho po 
desítky let snažilo dovést vedení pocházející 
ze šlechty. Úloha řádu se zcela změnila. Na 
území Lerdu rytíři opustili úlohu ochranou a 
přejali  zcela  novou.  Pod kopyty  jejich  koní 
byla šířena víra sv. Seleny a čím více rytíři 
dobili  území tím jeho mocenská síla  rostla. 
Po  Válce  Víry  se  řád  rytířů  Koruny  zcela 
oprostil od církve a stal se hlavní silou armád 
nových  království.  Nyní  řád  rozptýlený  v 
různých  státech  a  království  podléhá  spíše 
vůli  panovníků,  než vůli  svých Mistrů a ne 
jednou se stalo,  že  rytíři  jednoho řádu stáli 
proti sobě na bitevním poli, při válkách mezi 
panovníky. Mistři řádu již nejsou schopni ho 
sjednotit, a proto již kopí netřímají rytíři řádu, 

nýbrž panovníci, kteří je využívají ve svých službách.
      Hierarchie  řádu  je  nad  míru  jednoduchá.  V čele  řádu  vždy stojí  jednotlivý  Mistři,  kteří 
dohromady tvoří Koncil. Tento koncil má rozhodovat o jednání řádu jako celku. Jednotlivý Mistři 
však spíše poslouchají žádosti panovníků a rozhodnutí Koncilu ignorují. Mistři také povětšinou stojí 
v čele opevněných klášterů, které buduje řád jako svá hlavní sídla. Zde bývají ubytovaní rytíři a 
cvičeni nový žadatelé o titul Rytíř Koruny. Pokud se chce stát novic rytířem, postupuje dlouhý 
výcvik  v  klášteře  s  tvrdou  disciplínou  a  po  složení  zkoušky  bývá  pasován  na  rytíře  Koruny. 
Samozřejmě se do výcviku přijímají jen ti nejschopnější a z těch jen pár vydrží celý výcvik. Pokud 
se rytíř chce stát mistrem, postupuje zkoušku Víry. Momentálně se jedná spíše o formalitu a spíše 
než oddanost rozhoduje politický vliv žadatele o Mistrovský titul. Dříve však rozhodovali o splnění 
této zkoušky kněžky sv. Seleny a modlitbami se tázali na čistotu duše žadatele. Z toho je patrno, jak 
dalece se řád odcizil původnímu smýšlení církve. Armádu rytířů Koruny samozřejmě netvoří jen 
rytíři, i když jsou její největší silou, nýbrž oddíly, které si vycvičil ve svých klášterech a nejvíce 
žoldáci, které si při hrozbě války vždy najímá. Řád postupně ustupuje od víry sv. Seleny a svoje cíle 
staví na vyšší příčky než oddanost víře.



Kouzla a modlitby

     Magické prameny, které Lerdský kontinent stvořily již skoro vyschly. Z původní studny magické 
divoké a nespoutané síly již zbylo jen pramálo. Mezi lidem je umění využívat těchto tenkých linek 
magických pramenů téměř vymizelo. Jen pár učenců a badatelů z původního lidu toto tajemství 
odhalilo a dokázalo ho využít ať už pro dobro okolí, nebo rozšíření svojí moci. Je známo, že je 
možno ovládnout dva druhy magických sil. 

Divoká magie

   Jednou z nich je schopnost rozpoznání tenkých 
linek  magických  potůčků  divoké  magické  síly  a 
jejich  ovládnutí  v  podobě  naučené  magické 
formule.  Toto  zaklínání  umožňuje  dát  těmto 
pramínkům tvar, který čaroděj chce a zhmotnit ho v 
podobě kouzla. Jen absolutně ti nejlépe studovaní 
magikové dokáží ovládat jednotlivé účinky těchto 
pramenů a poté se  zaměřit pouze na ně. Takovouto 
magickou sílu nejlépe ze všech národů Lerdských 
ovládají Symeřané. Jako jediný si takovéto nadání 
přinesli  se  sebou  a  dá  se  proto  předpokládat,  že 
jejich původní kontinent nebyl tak starý jako Lerd a 
byl  doposud svázán se  silným prouděním divoké 
magie.  Symeřané  se  kouzelné  formule  učí  s 
neobvyklou  lehkostí  a  proto  většina  čarodějů 
pochází  z  jejich  krve.  Lerdové  se  učí  magickým 
formulím podstatně obtížněji, avšak i mezi nimi se 
našli velmi nadaní jedinci.  Imerijci pod tíhou své 
víry   divokou  magii  odsoudili  jako  kacířskou, 
nepěstují  ji  a  bojí  se  jí.  Hlavně  její  schopnosti 
ovlivňovat  mysl  a  vyvolávat  tajemné  bytosti  a 
netvory.  Lerdové  jako  nejstarší  obyvatelé 
kontinentu mají obrovské nadání touto magickou silou vládnout. Původní magické prameny se jim 
vepsali do kostí a mají stejné nadání jako Symeřané. Ovšem jen málo z Lesovarů se tuto magii 
odváží ovládnout. Nazývají ji magií duchů a nerozlišují mezi nimi dobré a zlé. Jak již bylo napsáno 
jen málokterý z  Lesovarů se  pokusí  tyto prameny ovládnout.  Stávají  se  z  nich poté  samotářští 
šamané  a  žijí  dále  od  osad.  Nikdy  nepropadají  sklonům  páchat  zlo.  Neboť  věří  v  přírodní 
rovnováhu, používají takovýmto způsobem i svojí magii. Neučí se žádná složitá zaříkadla, nýbrž 
věří tomu, že duch, který se s ním rozhodl žít vstoupil do něj a spřátelil se s ním a tím mu dal 
znalosti  o tom jak kouzlo zhmotnit.  Jinak se Lesovarové magie bojí,  ale ke svým šamanům se 
chovají s úctou.

Modlitby

    Druhou magií, na Lerdu převládající a dominantní, je magie propůjčená sv. Selenou „vznešenou“ 
jejím kněžkám a kněžím. Tato magická moc pochází z upřímných modliteb k Seleně a znázorňují 
její vlastní dobro a moc. Pomocí této magie však nejde páchat žádné zlo a je určena jen k ochraně a 
léčení. Modlitbou přednesou kněžky své bohyni prosbu o pomoc a ona jim poté předá část své moci 
v podobě kouzla. Víra kněží však musí být upřímná a jejich touha o dobro nesmírná. Pokud by jen 
jednou zapochybovali o moci a laskavosti bohyně, nebo se nějak vzepřeli dobru a sv. Seleně o tuto 
výjimečnou schopnost by přišli. Selena je převládající božstvo na Lerdu a v myslích většiny lidí je i 
jediné. Uctívači původních bohů Lerdu téměř vymizeli a ztratili se v dějinách. Kolují však příběhy 



o tajemných spolcích uctívající v tajemných rituálech staré temné bohy. A ve stejných příbězích se 
praví, že těmto uctívačům je také propůjčena moc sesílat kouzla pomocí modliteb a rituálů. 
     
Třetí magie

     Na Lerdu však nejsou jen dvě magické moci, jak si mnozí myslí. Třetí a nejtajemnější je moc 
Nadaných, jak si říkají. Jsou všech ras co Lerd obývají a již o mala jsou zvláštní a od ostatních se 
odlišující. Neovládají ani prameny původní divoké magie, ani neprosí božstva v modlitbách. Jejich 
magická moc pochází z jejich mysli a pomocí ní, dokáží měnit realitu tohoto světa. Ti kdo o nich 
vědí je pronásledují a snaží se je vyhubit jako netvory a nečisté lidi. První v řadě je v tomto případě 
odnož řádu rytířů Růže, která si říká Svatí štítonoši. 
Učenci se domnívají, že původně vznikli Nadaní zkřížením magických bytostí původně obývající 
části  Lerdu  v  okolí  Neznámého  lesa  s  původním  obyvatelstvem  a  během  věků  jejich  krev 
nezeslábla.  Jakým  způsobem  nadaní  soustředí  svojí  mysl,  nedokázal  doposud  nikdo  odhalit  a 
zůstává to tak až doposud.
     
     Magie na Lerdu je na ústupu. Poslední slaboulinké pramínky divoké magie protékající Lerdem 
již slábnou a nebude trvat dlouho a magické prameny zmizí nadobro. Divoká magie zmizí a s ní i 
kouzelníci, šamani a čarodějové. Přečká jen víra a modlitby. Selena bude propůjčovat magickou 
moc svým následovníkům a až i ten poslední pramínek divoké magické síly zmizí, zůstane tu jen 
magie ducha a víry. Nadaní zůstanou ukryti i nadále a je možné, že i ti budou jednou vyhubeni 
rytíři, nebo jejich krev zeslábne a zmizí stejně potichu jako se objevili.

    Závěrem je možno pouze napsat, 
že  toto  pojednání  je  převážně  o 
obyvatelích  Lerdu,  o  jejich 
zvyklostech,  jejich  víře  a  vztahu  k 
magii.  Nenajdete  zde  to  jak  Lerd 
vypadá,  jaké  země  se  na  něm 
rozkládají  ani  jaké  podnebí  na 
Lerdském kontinentu je. tyto otázky 
budou  zodpovězeny  v  následujících 
popisech této země. To, že v tomto 
popisu  nenajdete  všechny  detaily  a 
většina  věcí  je  zde  popsána  pouze 
povrchně je úmyslem. Tento popis je 
určen  hlavně  hráčům  -  obyvatelům 
Lerdu  a  nikdo  přece  neví  všechno. 
Ani pro vypravěče není dobré, pokud 
mu  není  ponechána  volnost  a 
možnost  doplňovat  svět  novými 
myšlenkami.  Ponechávám  proto 
značné  mezery  v  popisech  všech 
činnosti obyvatel Lerdu, aby je bylo 
možno  libovolně  doplňovat  a 
obměňovat.  Nemám již nic co bych 
dodal.  Další  popis  bude  dokončen 
někdy v době příští.
S pozdravem

KUBA
         


