
Místopis Lerdu



„Hoď kámen do rybníka a tento svět už nikdy nebude takový, jaký byl.“

    Lerd je jeden jediný z většiny prozkoumaný kontinent světa Heimalu. Rozlohou je obrovský. 
Říká  se,  že  rozloha  Lerdu  je  více  než  6  miliónů  čtverečných  mil.  Takovou  plochu  si  většina 
obyčejných obyvatel nedokáže ani představit a ani tomu nejsou schopni uvěřit. 
      Přesnou šířku ani délku nikdo ještě nezměřil. Brání tomu rozsáhlé horské masívy, neprostupné 
lesy a nevraživost jednotlivých států 

Podnebí

     Podnebí na Lerdu je velmi příjemné. kontinent leží v nejpříznivější poloze na Heimalu, kterou je 
možno nalézt. Na svém nejjižnějším kraji se dotýká téměř nejteplejší části Heimalu, zatímco na 
severu se několika ostrovy dotýká moře velkých ledovců. Většina kontinentu však leží v úrodném 
mírném podnebí a jižní části  v podnebí ovlivňovaném teplým proudem a stálým teplým jižním 
větrem, který však se sebou přináší i příjemné deště. Lerd je podle jeho obyvatel požehnaná země. 
     Na kontinentu se pravidelně střídají čtyři roční doby. Záleží však na místě, kde zrovna jste. Na 
jihu  je  teplo  horké  a  vlhké,  zatímco  severní  léto  je  prudké,  krátké  a  velmi  suché.  Zimu  je 
nejpříjemnější strávit ve středozemí, kde není tak mrazivá jako na severu a ani tak deštivá jako na 
jihu. Sněžení bývá časté a i na jihu občas v horách sněží. Za Havraní hory však sněhové mraky z 
jihu dojdou málokdy. Na severu v zimě sněží z mraků, které přicházejí odněkud z východu a jsou to 
bouře mohutné a dlouhé.
     Jara jsou krásná kdekoliv. Vše živé se probouzí a přichází k životu. Příchod jara je vždy prudký 
a tím silnější čím větší byla zima. Zvláštností je, že jaro první přichází od severu. V této době se 
východní vítr zcela změní a přináší teplo a vláhu. Postupně se toto rozšíří  na celý Lerd a až s 
pokročilým jarem tento vítr zmizí a začnou převládat severní chladnější a jižní teplý.
     S podzimem přichází mlhy a studené deště. Listy stromů mizí jako mávnutím a jen na jihu 
zůstává  dosud  zlatá  a  červená  barva  a  svítí  slunce.  Ostatní  části  Lerdu  se  zahalí  do  šedivého 
mlžného kabátu a všichni už netrpělivě očekávají příchod východního ledového a jižního sněhového 
větru. Toto období je temné a nejméně oblíbené.
     Lerd je zvláštní kontinent. Ačkoli je jih teplejší, zima přichází právě odtud, naopak příslib léta 
přichází od severních lesů. Vše ovlivňují jižní a východní větry. Ten jižní je spojován s prapůvodní 
zemí Symeřanů, o které nikdo neví kde leží a nikdo ji doposud nenašel. Východní vítr je naopak 
spojován s Neznámým lesem a strachem z něho, i když nikdo nechápe, proč zrovna odtud přichází 
jaro.



Hory a vrchoviny

     Hory jsou místa, kde mají lidé k bohům nejblíže, a tak je na ně na Lerdu nahlíženo. Majestátní 
masívy a špice hor bývají často posvátné. Stalo se tak povětšinou ještě před příchodem sv. Seleny 
vznešené, ale lidem už tak zůstaly v paměti, jen bůh kterému jsou zasvěceny se změnil. Hory tvoří 
nepřehlédnutelnou část Lerdu.
     Začněme od severu. Zde se nachází nejvyšší, nejdelší a nejposvátnější ze všech masívů, které na 
kontinentu jsou. Vraní hory, jak se jmenují, jsou nedostižné. Nejvyšší vrcholky se zvedají do výše 
několika mil a jen díky nim zůstal způsob života Lesovarů zachován. Jak jinak se může jmenovat 
nejvyšší ze všech hor Lerdu než Medvědí špičák. Tak ho pradávno pojmenovali předci dnešních 
Lesovarů  a  je  tak  nazýván  dodnes.  Mýtů  okolo  této  hory  je  možno  slyšet  bezpočet.  Tím 
nejčastějším je, že jeho vrchol slouží za místo pobytu Grolga. Vrchol je stále ukryt v mracích a 
mohutné bouře, které okolo vrcholu stále zuří dávají tomuto mýtu zapravdu. Vždyť kdo by dokázal 
rozpoutat takovouto bouři kromě boha? Havraní hory slouží jako bariéra a ochrana Lesovarů, ti je 
mají také náležitě v úctě a považují je za posvátné.
    Dalším severským masívem jsou Sněžné hory. Minimálně obydlené, minimálně prozkoumané a 
stále  bílé.  Jejich  vrcholky  ani  v  nejteplejších  letech  neztrácejí  svojí  sněhovou  bílou  zář.  Děti 
Lesovarů jsou často strašeni pohádkou a obřích lidech, kteří v nich žijí a chodí do dětských snů.
    Směrem na východ najdeme další dva horské masívy, které oddělují Lerd od Neznámého lesa. 
Jsou to masívy Pevných a Věčných hor. Názvy obou pocházejí z původního jazyka Lerdů. V těchto 
místech pravděpodobně vznikala Lerdská civilizace, kterou je možno spatřit v hlubokých a širokých 
údolí, v nalezených troskách bývalých měst, dnes již jen nepatrně rozeznatelných v porostech.
   Střední část Lerdu nemá zdaleka tak mohutné a vysoké hory jako sever. Střed je tvořen především 
zvlněnými rovinami a jen dvě horstva porušují toto vlnobití. Severnějším je Středohoří. Samotné 
srdce kontinentu je prokláno těmito skalami věčně zahalenými v mlhách z bažin, které je obklopují. 
Středohoří volně přechází ve vrchovinu se stejným jménem a po několika desítkách mil mizí ve 
zvlněných planinách středního Lerdu. Je to jediná rozsáhlejší vrchovina na celém kontinentu. Ač 
její vrcholky nedosahují majestátnosti severních hor ani výšky jakýchkoliv jiných horských masívů, 
její existence je pro Lerd životně důležitá. Jedině zde je možno nalézt nejkvalitnější železnou rudu, 
která se jmenuje „horečná“. Je podstatně kvalitnější než normální železná ruda a ten kdo ji těží je 
také podstatně bohatší.
   O několik set mil jižněji leží Předělové hory. Předělové se jim říká již dvě stě let. Od rozdělení 
Lurie  na  Jižní  a  Severní.  Dnes  prochází  přes  jeho  vrcholky  nestálá  hranice  mezi  těmito 
znesvářenými státy. Severní Lurie se nikdy nesmířila s odtržením mnohem bohatšího jihu. Nikdy 
také nepřestane toužit po tom, získat ho zpět. Hory jsou jí v tom mocnou překážkou a nestálé počasí 
které v nich vládne, jakoby hatilo každý plán o válečném tažení a dobytí jihu.
    Zbývají ještě horstva v jižní části kontinentu. Jsou jen dvě, od sebe vzdálená přes celý kontinent. 
Na západě jsou to Zlaté hory, kterým dal jméno jejich vápenec, ze kterého jsou. Jeho barva je 
barvou včelího medu a při západu slunce září do dálky jako kopce zlata. Tyto hory jsou téměř 
neobydlené a  jen na několika  místech žijí  pastevci  se  svými hubenými stády.  Na druhé straně 
kontinentu, ve východní části, se tyčí Deštné hory se svými vrcholky porostlými hustými lesy. Celé 
hory jsou zelené a deště, které k nim přicházejí jako první je bohatě zásobují vláhou.



     Hory Lerdu jsou nádherné. Od zasněžených vrcholků na severu až po zelené baldachýny lesů na 
jihu. Lidé je obdivují,  avšak vyhýbají  se jim. Hory jsou neznámé a budí v lidech bázeň a úctu 
zároveň.

Oceán, řeky a jezera

     Jediný oceán obklopuje celý Lerd. Velký oceán tak mu říkají Lerdové. Vody šedých očí, tak zní 
jeho název v nářečí Lesovarů. Symerijští mořeplavci pro něj jméno vybrali z vlastních zkušeností – 
Nekonečný.  Ani  Imerijští  učenci  se  společně  neshodnou  na  jeho  jméně.  Oceán,  který  omývá 
Lerdské břehy má mnoho jmen a ještě více tajemství. Jeho proudy jsou nevypočitatelné a nejednou 
se stalo, že se zcela obrátily oproti svému původnímu směru. Nikdo to doposud nedokázal vysvětlit. 
Symerijští mořeplavci to velmi potichu přisuzují Hroldurovi, který se na ně zlobí. 
    Doposud nikdo neměl zapotřebí rozdělovat tento oceán na menší části. Okolo pobřeží Lerdu 
proto nenajdeme žádná jiná moře. Nikdo je doposud nepojmenoval. Na pobřeží dostávají místní 
jména pouze zálivy, poloostrovy a ostrůvky. Tyto jména jsou většinou místní a o sto mil dále je 
nikdo již nezná.
    Oceán je pouze jeden, řek které ho napájí je bezpočet. Celý Lerd je protkán potoky, říčkami a 
řekami. Časté deště bohatě zásobují zem vodou a ta je poté odváděna řekami do oceánu. Všechna 
jména řek, které protékají Lerdem, není možné vyjmenovat. Jen několik velkých toků je známo 
všem lidem, kteří na Lerdu žijí.
    Největší ze všech řek na kontinentu je Velká řeka pramenící ve Věčných horách. Svým pomalým 
širokým tokem směřuje směrem k jihu podél Věčných hor, až se v klidném zálivu rozlije do široké 
delty. Cestou se do ní vlévá Hřmící řeka s pramenem v Pevných horách a druhá nejdelší řeka Lerdu 
– Merava. Merava tvoří přirozenou hranici mezi Severní říší a Severní Lurií. všechny tři řeky jsou 
důležitými obchodními spojnicemi. Merava je splavná v obou směrech a jelikož po celé délce jejího 
toku se podařilo z důvodu její šíře vybudovat jen jediný most, je pro Severní říši nejdůležitější 
spojnicí s jihem.
    Dalším důležitým tokem jsou Křišťálové řeky. Jejich přítoků je nepočítaně. Hlavní pramen je ve 
Středohoří, ale cestou k sobě přiváže spoustu malých říček a potoků, že tvoří obrovskou pavučinu. 
Vždy po jarním tání přináší záplavy do Trojměstí a Grölondu. Při těchto záplavách, je těžké uvěřit 
názvu řeky, neboť se z ní stává hnědočerný netvor rvoucí vše, co mu přijde do cesty. Po opadnutí 
vod však na zemi zůstávají  naplaveniny a  země se stává úrodnější.  Po té  se  řeka vrátí  ke své 
průzračnosti získané z horských pramenů.
     Dalším z velkých toků je Tmavá řeka s pramenem v Havraních horách. Její okolí je jedno z 
nejúrodnějších území na Lerdu.  Protéká Severní říší  směrem k jihu okolo Středohoří  a protéká 
takzvaným Sporným územím. Její pouť končí velkým vodopádem na západním pobřeží oceánu.
     Poslední z velkých řek je Hraniční. Jak už její jméno napovídá tvoří hranice mezi Jižní Lurií a 
Helmingurem. Nepatří mezi široké řeky, ale o to je její tok prudší. Lze ji překonat po několika 
mostech, které navazují na obchodní stezky ze severu na jih.

   Jediným velkým jezerem je Jezero stříbroluní daleko na severu. Jen málo z lidí je mohlo spatřit. 
Leží uprostřed neprostupných severních lesů. Na jeho březích je několik Lesovarských osad, ale 
žádná z nich nebývá stálá a na zimní období bývají opuštěné. Jezero má zvláštní vlastnost. I přes 



nejprudší mrazy, nikdy úplně nezamrzá a stoupá z něj neustálý mlžný opar. Toto je nejpatrnější v 
jeho severní části. Jezero má ohromnou rozlohu a ti kdo nespatřili nekonečnost oceánu, o něm tvrdí, 
že je to největší plocha vody na celém Heimalu.

Lesy, stepi a nížiny

    Tím posledním co zbývá popsat z povrchu Lerdu jsou lesy, nekonečné pláně stepí a úrodné 
nížiny. Na Lerdu dříve pravděpodobně převládaly lesy. Po příchodu zemědělství se však krajina 
počala  měnit.  Lesy  ustupovali  polím  a   novým  městům.  Nyní  zbývá  z  lesů  jen  velmi  málo. 
Největším známým lesem je Duragský severní les, ležící za hranicemi Havraních hor. Jediní lidé 
kteří ho obývají jsou Lesovarové. Je to jejich přirozené území. Od lesů dostávají obživu a úkryt. 
Jejich sídla jsou vždy lesem obklopená a nikdy ho nekácí. Severní lesy jsou pro ostatní lidi velmi 
nepříznivým územím pro život. I proto zůstávají tyto lesy domovem pouze Lesovarů.
    Na jih od Havraních hor již z velkých lesů nezbylo prakticky nic. Poslední dva ostrůvky z jižních 
lesů,  které  zůstávají  neporušené  jsou Lesy věčného mládí  v  oblasti  jihozápadního Středohoří  a 
Šedolesí pod Předělovými horami. Název Lesů věčného mládí vznikl z obdivu k nim. Stromy tam 
stojící, ač věkovití a starší než kdokoliv na tomto světě, jsou krásné zelené a svěží. I po příchodu 
podzimu  zůstávají  listy  na  větvích,  jen  změní  barvu  z  tmavě  zelené  na  jasně  rudou,  která  z 
příchodem zimy přejde do kaštanově hnědé. Až s příchodem zimy listí opadá a vyraší nové zelené 
lupeny. Tyto stromy se jmenují Greinské duby a nerostou nikde jinde v celém Lerdu.
   Šedolesí pod Předělovými horami je ostrůvek bukových lesů a svůj název má právě od šedých 
kmenů vzrostlých buků. Neustálé spory Severní a Jižní Lurie jsou důvodem k zachování těchto 
lesů. Jinak i ty by už padli pod sekerami dřevorubců.
     Posledním velkým lesem je Neznámý les. Slovo velký ho nevystihuje zcela přesně. Nikdo nemá 
ani tušení kde vlastně tento les končí. Je plný tajemství. Přístup k němu je téměř nemožný . Nejprve 
je třeba překonat tok Velké řeky a když se to povede, stojí poutníkovi v cestě Věčné hory. Tento les 
je  posledním  bílým  místem  na  mapě  Lerdů.  Mnoho  mořeplavců  se  pokoušelo  dosáhnout 
východních  břehů  Lerdu,  ale  neustálý  protivítr,  nestálé  a  hlavně  neznámé  proudy  a  množství 
skalisek a drobných ostrůvků tomu vytrvale brání. Východním směrem dokáží lodě plout až po 
překonání dvanácti set mil směrem na východ, kde se ocitnou pod ochranou hor na Imerijských 
ostrovech. Východ Lerdu zůstává tajemným a mnoho pohádek a pověstí vypráví o tom, co je tam 
možné najít.
  
     Stepi a lesostepi jsou na tom podobně jako lesy. Na Lerdu zbylo jen velmi málo stepí, které by 
nebyly obdělány a využity jako polní půda. Poslední velké stepi, kde je možné najít stáda stepních 
jelenů je na severní části Severní říše a území mezi Pevnými a Havraními horami. Většina ostatních 
stepí, hlavně na jihu kontinentu dnes slouží jako pole, sady nebo pastviny. Původní krajina se mění 
podle toho jak se svět hýbe.

     Jen nížiny získaly příchodem zemědělství.  Neustálé vypalování lesů kolem řek a budování 
zavlažování  vytvořilo  nový prostor  pro  záplavy a  zúrodnění  půdy.  Původní  rozsah  nížin  se  za 
přispění  lidí  zvýšil  o  polovinu  na  úkor  lesů  a  stepí.  Zvlněné  travnaté  pláně,  jsou  rovnány  a 



rozorávány a zem protkávají strouhy zavlažovacích kanálů. Takto byla nejvíce ovlivněná jižní část 
země. Dříve porostlá lesostepí je dnes obrovskou nížinou propletenou zavlažováním a vydávající 
několikrát ročně svojí úrodu. 
    Největší  z  přírodních  nížin  je  nížina  na  západ  od  Velké  řeky  a  Meravy.  Tato  nížina  je 
rozprostřená na několik set mil směrem na západ po Severní říši a v Severní Lurii směrem k jihu.
       Nejúrodnější nížinou je však záplavová nížina v okolí Křišťálových řek v Grölondu. Není ani z 
desetiny tak velká jako nížina okolo Meravy a Velké řeky, úrodností ji však mnohokrát převyšuje. 
Je to také nejvíce obydlené území Lerdu. 
     Povrch Lerdského kontinentu je velice rozmanitý. Nelze popsat všechna údolíčka, malé řeky a 
jiné části kontinentu. Poutník zná nekonečné množství míst a většinu jich zde popsanou nenajdete.

Země, království a říše Lerdu

     „Moc není dána člověku, aby utlačoval slabého, nýbrž aby ho podporoval a pomáhal mu.“ 
z Knihy Víry

    Největší a nejseverněji položenou zemí Lerdu je Severní říše. Je to zároveň nejstarší říše, kterou 
na Lerdu známe. Říše je téměř celá obehnaná horskými masívy. Na severu jsou to Havraní hory a 
Pevné hory, na jihu Středohoří. Na východě je ohraničena Velkou řekou a na západě Oceánem. 
Sousedy  Severní  říše  jsou  Grölond,  Trojměstí  a  Severní  Lurie.  Nejlepší  vztahy  má  říše  s 
Grölondem, s kterým má velmi dobré obchodní vztahy a díky malé vzdálenosti Křišťálových řek 
odkupuje  značnou  část  obilí. Říše  se  zcela  distancovala  od  problému  Severní  a Jižní  Lurie  a 
vystupuje neutrálně,  což u takto velké říše úplně Severní Lurii nevyhovuje a podezřívá Říši  ze 
stranění  Jižní  Lurii. Vztah  k  Trojměstí  je  zcela  obchodní.  Vláda  Imerijských  knížat  nebudí  v 
Lerdské šlechtě v Říši právě důvěru. Severní říše stojí na pevných základech a je momentálním 
centrem víry sv. Seleny. Nikoliv rytířů Koruny, nýbrž jen církve sv. Seleny „vznešené“. 

    Grölond je mocný stát na východním pobřeží Oceánu. Jeho zástupci, vědomi si moci Grölondu, 
se vždy snažili  vystupovat jako míro tvůrci.  Nyní se však i  Grölond začal zmítat v mohutných 
problémech. Nejsevernější území v okolí Tmavé řeky se osamostatnilo a zamezilo tak přístupu k 
přístavištím v Severní říši a jediné rychlé cestě na sever. Armáda Grölondu se rozdělila na dvě části 
a ani jedná není schopná k získání nadvlády nad druhou. Severní území se stalo zemí bez pevné 
vlády a sporným územím. Tento stav nevyhovuje nikomu, včetně Severní říše. Sousedskými státy 
Grölondu jsou na severu za Středohořím a Křišťálovými řekami Severní říše, na východě Trojměstí 
a  Severní  Lurie.  Na jihu odděluje  Grölond od svého souseda  Malá  vrchovina.  Jediným jižním 
sousedem je Stjarnské království. 

     Dalším státem středního Lerdu je Trojměstí. Vznik tohoto státu byl krvavý a hlavní zásluhu na 
jeho vzniku mají meče a kopí rytířů Koruny. Trojměstí vzniklo nikoliv politickým uměním, nebo 
obchodní výhodou,  nýbrž pod vojenským nátlakem. Byly spojeny tři  velká města  Říční  město, 
Terevan a Podhůří. Terevan pod vládou Imerijských knížat sloužil jako bašta rytířů Koruny. Při 
válkách Víry byla všechna města spojena v jeden stát pod nadvládou Imerijských knížat a stal se 



centrem Lerdu. Z tohoto útvaru, se poté začala šířit víra sv. Seleny. Trojměstí si svoji nadvládu i 
přes  malou  rozlohu  udržuje  hlavně  těžbou  ve  Středohoří,  kde  jsou  rozsáhlá  naleziště  železa. 
Trojměstí výrazně politicky i vojensky ovlivňuje okolní státy. V Severní říši nikdy nezapomněli na 
Války Víry a udržují s Trojměstím jen nejnutnější politické a obchodní vztahy. Jinak je Trojměstí 
trnem v oku Severní říše. Imerijská knížata se nebojí veřejně podporovat Severní Lurii při snaze o 
zpětné získání jižních částí. Jelikož Trojměstí nemá přístup k Oceánu, očekává za tuto výpomoc 
ústupek od Severní Lurie v podobě úzkého pásu pevniny, který by jim takovýto přístup na pobřeží 
umožnil.  Se  svým  západním  sousedem  Grölondem  Trojměstí  udržuje  čilý  obchodní  ruch.  V 
politické stránce si však nerozumí. Trojměstí ač malé rozlohou, hýbe světem.

     Severní Lurie  je dalším ze států středu kontinentu. Dříve mocná říše vzniklá po příchodu 
Imerijců se nyní zmítá v občanské válce trvající déle než dvě stě let. Odtržení jižních částí nebylo 
nikdy odpuštěno. Dlouholetá válka mezi jihem a severem uvedla zemi před zhroucení. Nikdo už 
dnes kromě historiků neví,  proč k odtržení  jihu došlo.  Lurie  je  momentálně nejméně stabilním 
státem na kontinentu. Na severu hraničí se Severní říší a navzájem je odděluje Merava. Na západě 
hraničí s Trojměstím a na malém úseku Křišťálových řek i s Grölondem. Východní hranici tvoří 
Velká řeka a pobřeží Oceánu. Jižní hranice je nestabilní a neustále se mění podle válečných úspěchů 
jedné či druhé strany. Momentální hranice je tvořena Předělovými horami. Na malém úseku hraničí 
Severní Lurie s Laugardii. Její hranice jsou však uzavřeny.

     Jižní Lurie je poslední zemí středu na severu ohraničená Předělovými horami, na východě je 
pás území nikoho, které bylo vytvořeno Laugardií a je zakázáno v něm pobývat. Na jihu se svým 
zastáncem Pobřežní říší a na západě s Oceánem. Jižní část Lurie byla vždy bohatší než severní. 
Výhodná pozice v Dlouhém zálivu umožňovala vznik mnoha chráněných přístavů a zbavila sever 
námořní moci. Jižní část žije převážně z rybolovu. Zemědělství má menší zastoupení než jinde. 
Jižní Lurie je neustále ve válečném stavu. Nebýt Pobřežní říše, byla by už dávno vymazána z mapy. 
Tato válka značně napomáhá vyvolávat nestabilitu ve středním Lerdu a mnozí předpovídají, že se 
schyluje k válce, která změní uspořádání světa.

     Na jihozápadním pobřeží Oceánu, se rozkládá Stjarnské království, velká obchodní a námořní 
velmoc. Námořní silou se mu může rovnat pouze Pobřežní říše. Tichá dohoda mezi těmito státy 
rozdělila vliv na Oceánu na východ a západ. Symeřané, kteří v království mají značné zastoupení 
obchodují s ostrovními říšemi směrem k západu a severozápadu. Na jih se nepouštějí, neboť věří, že 
tam kdesi se nachází jejich původní zem a věří že již zanikla a jih je proklatý. Nikdo neví, kde je 
pravda. Obchod s ostrovy na západě však přináší velké zisky a hlavně z něj je Stjarnské království 
živo. Království má jediného souseda a to na severu Grölond, se kterým čile obchoduje.

     Pobřežní říše, je největším konkurentem Stjarnského království. Její námořní vliv se však otáčí 
směrem na východ, k Imerijským ostrovům a dalším ostrovům na jihu a jihovýchodě. Pobřežní říše 
je první, kde přišli k moci Imerijci po svém příchodu. Nyní tvoří menšinu mezi obyvatelstvem a 
jejich vliv začíná slábnout a k moci přichází původní Lerdové. Sousedy říše jsou na severu za 
Hraniční řekou Jižní Lurie, kterou v jejím boji podporuje. Na východě je sousedem Laugardie, kde 
jsou stále u moci Imerijští šlechtici. Napětí mezi těmito státy je téměř hmatatelné. Dříve spojenci, 
nyní jen sousedé.

    Laugardie je zvláštní země. Ze všech zemí pod vlivem Imerijské šlechty, tato nejvíc připomíná 
Imerijské ostrovy. Imerijci zde drží vládu opravdu tvrdě. Laugardie je jediný opravdu despotickou 
zemí na ploše Lerdu. Styky s ostatními státy jsou pouze formální a minimálně obchodní. Hranice 
jsou pevně střeženy ať už se Severní nebo Jižní Lurií,tak i s Pobřežní říší, se kterou kdysi udržovala 
více než přátelské vztahy. Nikdo nemá přesný přehled jak mocnou armádu Laugardie opravdu má a 
jakou hrozbou může být. Stát je centrem ortodoxní větve rytířů Koruny, Svatých štítonošů. Tvoří 
pravděpodobně největší  část  vojenské síly. Církev je stále oddělená od světské moci a snaží se 
umenšit nátlak na vojenské tažení a opětovnému navrácení moci do rukou Imerijských šlechticů v 
Pobřežní říši. 



  Dokončeno je  další  pojednání  o 
kontinentu  jménem Lerd,  který  leží 
ve  světě  Heimalu.  Zde  se  dovíte  o 
všem, co se nalézá na jeho povrchu. 
O  řekách,  které  jím  protékají,  o 
horách,  které  se  tyčí  vysoko  nad 
obdělávanými poli a stepi. Dozvíte se 
o tom, že jen jeden Oceán omílá jeho 
pobřeží.  Jako  v  pojednání  o  lidech 
Lerdu,  ani  zde  nenajdete 
vyčerpávající  informace  „o  všem“. 
Část  o  zemích  kontinentu  je  velmi 
obecná  a  upřesňuje  jen  kde  leží, 
výhody  jejich  polohy  a  nastiňuje 
politické  dění  v  nich.  Nedotýká  se 
historie, obyvatelstva ani podrobného 
zeměpisu,  nebo  politické  situace. 
Tyto  otázky  jsou  zodpovězeny  v 
dalších  částech,  kde  se  setkáte  s 
jednotlivými  státy  v  podrobných 
popisech.  Samozřejmě  toto 
uspořádání světa není závazné a je ho 
možno libovolně měnit a upravovat. 
Toto  je  vše,  co  se  sem  hodí  psát. 
Další  pojednání  snad  dokončím  v 
době příští.
S pozdravem

KUBA
   


