Stručná historie Lesní říše

O Lesní říši by se dalo jistě napsat mnoho slov, nejdůležitější událostí devátého království se však
odehrály v období osmnáctého až čtyřiaosmdesátého roku tohoto království.
Na úvod je třeba ujasnit si plynutí času v Lesní říši. S každou novou dynastií či nějakou pro
království zásadní změnou, je vyhlášeno nové království. Tedy v rámci číselné řady. A roky se pak
počítají opět od prvního roku tohoto nového království. Tento zvyk způsobuje, že se v historii země
vyzná pouze osoba, která ví, jak dlouho trvala předchozí království.
Stručně si nyní povězme, co se stalo od roku 18/9 (takto vypadá obvyklý zápis letopočtu).
V roce 18/9 historikové zaznamenali první známky počínajícího stěhování národů, které vyvrcholilo
událostmi, jejichž význam byl pro Lesní říši zásadní. Paradoxně jeho význam nikdo v království
nedocenil natolik, aby se změnilo počítání času. Od onoho roku se na Wendoru mluví o přesunech
obyvatel ze severu a severozápadu. Těmito přesuny nebyla Lesní říše nijak zásadně postižena.
Zhruba v roce 25/9 se pohnuly i národy směřující na jih, překračovaly hranice Lesní říše a strhávaly
s sebou i ojedinělé skupiny místních obyvatel. Vzhledem k rozloze a poloze Lesní říše, jejíž hranice
jsou těžko dostupné, mířily hlavní vlny stěhování po jejím západním a jižním okraji. Přesto mezi
místními bujely pověsti o bohatých krajích na jihu. První větší masy obyvatel se daly do pohybu
kolem roku 28/9. Šlechta byla rozdělena na zastánce putování k jihu a jejich oponenty, přesto
však se obě strany shodovaly v tom, že případný pohyb větších skupin obyvatel po říši by měl být
kontrolován, aby nedocházelo k přílišnému rabování a nepokojům.
Z branné hotovosti shromažďující se převážně v okolí chrámu Severní hvězdy v Koru tak začal
vznikat rytířský řád, jehož hlavním posláním bylo udržování pořádku a ochrana obyvatel, jak
těch, kteří putovali k jihu, tak těch, kteří žili v Lesní říši. Co by bojový řád složený výhradně z
mnohověrců, získal si velice rychle značnou oblibu mezi obyvateli říše a rychle se rozrůstal. V
roce 31/9 se zvedla první větší vlna odchodů na jih. Kdesi ve shonu tohoto období se mezi lidem
objevila osoba, které se říká Věštec, vyprávějící o bájné zemi Akrim na Jihu. Historické záznamy
o jejím původu mlčí. Jisté je, že na jeho popud vyrazila k jihu největší výprava, jakou kdy říše
zažila. Výpravu vedly nejváženější hlavy rodu Elarionů a Mintreidů. Účastnila se jí také většina
členů rytířského řádu Bratří Amarejských a část řádu rytířů Severní hvězdy. Po jejím odchodu přišla
Lesní říše o polovinu svých obyvatel. Zbývající obyvatelstvo neslo odchod Bratří Amarejských
povětšinou nelibě a lze říci, že právě tento čin zapříčinil úpadek nejmocnějšího a nejváženějšího
řádu v říši. Mnoho obyvatel považovalo rytíře Bratří Amarejských za ochránce říše, symbol čistoty,
odvahy a víry. Odchod většiny členů řádu včetně velmistra z rodu Elarionů proto chápali jako
zradu.
Zatímco moc Elarionů a Mintreidů zvolna upadá, protože většina členů rodů odešla na jih s poslední
výpravou, rody Erharticů a Plavenů, jejichž členové povětšinou výpravu neschvalovali a tudíž se
jí ani neúčastnili, získávali velice výhodně opuštěná panství a volná místa ve vládě. Někomu by se
mohlo zdát, že v zemi propukne chaos a boje o moc. Nic takového se nestalo i díky rytířům Severní
hvězdy, kteří plnili dál své poslání a převzali po Bratřích Amarejských i obranu země a lidu. V čele
řádu Severní hvězdy stál vévoda z rodu Erharticů, jehož postavení bylo tím ještě více upevněno,
jak rostla obliba bojového řádu mezi prostým lidem. Vše vyvrcholilo v roce 84/9, kdy Erharticové
využili řádu Severní hvězdy, aby se vypořádali s Plaveny. Během několika dnů a nocí tak byli
členové rodu Plavenů zbaveni funkcí, mnohdy titulů i majetku a pokud se rozhodli odporovat,

ztratili i svůj život.
Tím byla upevněna moc Erahrticů v Lesní říši.
Nutno říci, že si tento čin nevysloužil popularitu mezi mnohými obyvateli říše a ve své podstatě
napomohl vzkříšení řádu Bratří Amarejských, kteří prchající Plaveny přijali v Amareu a rozhodli
se nevydat je Erharticům. Řád Severní hvězdy rozhodně neměl v úmyslu obléhat Amareo, čímž by
proti sobě poštval většinu obyvatel říše a zcela jistě by město Innodovo nedobil. Erharticům tak
stačilo, že měli volné ruce
v upevňování své moci v Lesní říši.
Běžné obyvatelstvo tyto mocenské praktiky šlechty příliš nepociťuje, takže v roce 154/9 je říše
stabilizována. Erharticové jsou u moci, říšskými jednotkami jsou rytíři Severní hvězdy. Ve vládě
dále zasedají Elarioni a Mintreidi, protože vážnosti těmto rodům čas rozhodně neubral. Plaveni jsou
Erhartici trpěni, pokud se nepokouší zasahovat do chodu říše. Obecně se ví, že někdo z Plavenů
stojí vždy za jakýmsi odbojem a rebeliemi vůči vládě. Nikdo to však veřejně nevyslovuje, takže
největší boj probíhá mezi tajnými službami. I dnes po sedmdesáti letech mají Plaveni v řadách
obyčejných lidí mnoho příznivců.
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