Bohové mnohověrců Lesní říše
Iltar
Hlavní bůh života a smrti
Má mnoho podob, stejně jako život i smrt. Je nekorunovaným vládcem všech ostatních bohů, kteří ho
ctí.
Akron
bůh války, boje, odvahy a síly
Veliký, silný, vousatý bůh, sídlící na ostrém vrcholu západních hor, který uznává odvahu, sílu,
chrabrost a přímost.
Sáres
bůh smutku, žalu, špatného počasí, zmaru, neúrody, nezdaru
Chodí světem jako hubený hrdý muž v závoji mlhy, deště žalu a marnosti.
Frída a Dáen
bohové radosti, veselosti, hojnosti,dobrého počasí, úspěchu
Nevynechají žádnou veselici v zemi a dopřávají hojnost a úspěch těm, kteří si to dovedou náležitě
vychutnat.
Ankor
bůh šikovnosti, lstivosti, risku a hazardu
Elegantní, štíhlý a charismatický muž přející zlodějům, šikovným, rozhodným obchodníkům a všem
libujícím si v riziku, hazardu a složité technice.
Kiros
bůh bláznovství, pošetilosti a hlouposti
Buclatý muž střední postavy s postupující pleší, který přeje všem těm, kdo si libují v bláznivých
kouscích a je patronem těm pošetilým a hloupým.
Thuvie
bohyně krásy, vznešenosti a okázalosti
Krásná, štíhlá žena s černými vlasy, patronka všech, kteří si zakládají na své kráse, vznešenosti a na
okázalosti všeho druhu.
Werana
bohyně sváru, podlosti, zrady a prospěchářství
Drobná dívka s modrýma očima a kaštanovými vlasy na pohled jemná a usměvavá má ráda tvůrčí typy,
které se při spřádání intrik nezastaví absolutně před ničím.

Háta
bohyně šetrnosti, opatrnosti
Plavovlasá starší žena v jednoduchém, vesnickém oděvu s šedýma očima, která drží ochrannou ruku
nad opatrnými a šetrnými tvory.
Zardus
bůh moudrosti, důvtipu
Zjevuje se jako vousatý hubený stařec či jako baculatý usměvavý mladík s jiskrnýma očima. Stojí při
všech, kteří dovedou používat hlavu i na něco jiného než jako věšák na klobouk či nosič na oči.
Antis a Floranon
bohyně řádu a věrnosti a bůh chaosu, zmatku a vzdoru
Žena středního věku v bílé říze, vždy vážná a soustředěná a muž s dlouhými rozevlátými vlasy, věčně
rozesmátý, divoký a zarputilý oba se mezi sebou neustále dohadují.
Inis
bůh strachu
Ustrašený pobledlý mladík, neustále se ohlížející, mluvící šeptem je bohem všech strašpytlů,
nerozhodných a těch, kteří sami sobě nevěří.
Voltana
bohyně luk, strání, pastvin a polí
Zlatisté vlasy dlouhé má, jak víla lukami tančívá.
Itančan
bůh lesů a hvozdů
Jako ten starý strom je vrásčitý, velké má oči, velkou dlaň, velký a moudrý když zadumán je lesy
svými milován. Ti, kteří ho uctívají, si říkají druidé.
Alodios
bůh vody pozemní i podzemní
bystrý jak potůček, hluboký hlubinou, čirý jak prameny, chůzi má vlnivou
Walmar
bůh odplaty a pomsty
Má mnoho podob, stejně jako odplata a pomsta. Říká se, že rozdělování vlády na světem byl ostatními
bohy podveden a nyní se jim mstí. Uctívají ho všichni ti, kteří se cítí ukřivděni a nebojí se toho, že
Walmar nezná slitování a nezastaví se před ničím. V Lesní říši je obecně považován za temného boha,
protože ho zcela samozřejmě uctívají hlavně ti, kteří touží po vlastní moci, kterou jim svět nedopřává.

Počasí řídí bohové podle svého rozmaru i své povahy. Všichni tito bohové mají jako podřízené různé
šotky, skřítky a rarášky, kterých je opravdu spousta a jsou různě specializovaní ve svých činnostech,
někteří mohou využívat různá zvířata a brát na sebe jejich podobu. Jen málokdy si vyberou někoho
pod svoji ochrannou ruku, protože to musí být z jejich pohledu ten nejlepší, tedy nejvíce odpovídající
kvalitám, které sami preferují.
Rhowan an Kor

