Význačné řády Lesní říše

Řád bratří Amarejských:
Bratři modlící se k Innodovi vybavení pevnou vírou, skvělými bojovými schopnostmi a vynikajícím
vybavením. Jejich barva je bílá a symbolem Innodův palcát. Vždy se starali o ochranu říše. Ačkoliv
jejich počet po odchodu v roce 34/9 klesl, stále si udrželi svůj post a kvality.
Protože si i během úbytku členů řád zachoval všechny své klady a výtečnou pověst,
navíc podtrženou v roce 84/9, kdy za hradbami Amarea (bývalé hlavní město říše)
přijali prchající Plaveny, jejich počet i vliv nyní stoupá. Erharticům to nevadí,
protože bratři Amarejští se vždy starali výlučně o obranu vlastní země a jejich
obyvatel. Centrum řádu je opevněné město Amareo, které kdysi bývalo hlavním
městem Lesní říše. Mají přízeň svého boha při obraně své země a svého lidu.
Velmistrem řádu Amarejských bratří je vévoda Elarionský.
Barva Amarejských bratří je bílá. Varkoč je bílý se symbolem palcátu. Dříve byl symbol palcátu
umístěn na bílém plášti. Nyní pouze na varkoči.
Nilmarští panteři:
Tak si říkají členové řádu uctívajícího bohyni Venestru (podle bohosloví jednověrců
sestru Innodovu), kteří se potulují po říši, co by léčitelé velmi zdatní v boji. Nosí
zpravidla zelený oděv se znakem pantera. Jsou to nestranní dobří léčitelé a zpravidla
výborní bojovníci. Vůdce Nilmarských panterů je vévoda z rodu Mintreidů. Panter je
symbolem rodu Mintreidů a oblíbené zvíře bohyně Venestry.
Řád Severní hvězdy:
Protože tento řád vznikl z nutnosti zajistit bezpeční jak výpravám, tak místnímu obyvatelstvu, byl
tvořen výhradně mnohověrci jako bojový řád a svou úlohu plnil vždy dobře. Proto byl
po roce 34/9 považován za hlavní vojenskou sílu říše a akceptován všemi vrstvami
obyvatelstva. V roce 84/9 se účastnil na popud Erharticů odstranění Plavenů, ale svoji
pozici si podržel tím, že se jednoznačně postavil proti útoku na Amareo. V
současnosti se jedná o základ říšského vojska. Všechny mnohověrce v řádu spojuje
úcta k Severní hvězdě, která je již od nepaměti hlavním orientačním bodem noční
oblohy všech poutníků. Velmistrem řádu Severní hvězdy je vévoda z Erharticů.
Barva rytířů Severní hvězdy je černá. Symbolem je zlatá Severní hvězda, která provází poutníky
noční oblohou. Varkoč má barvu černou se znakem Severní hvězdy. Plášť rovněž černý dříve býval
označen rovněž symbolem Severní hvězdy.
Valerianské kláštery léčitelek:
Tyto léčitelky se sdružují ve Valeriánských klášterech. Přijímány jsou výhradně ženy. Plní špitální
služby, ačkoliv se proslýchá, že jsou členky řádu cvičeny v boji beze zbraně pro obranu kláštera
a řádu. Barva Valerianských léčitelek je rudá. Žádný konkrétní znak nepoužívají. Jsou jedinými
obyvateli Lesní říše, u kterých je možné zahlédnout podivnou zbraň, které se říká chakram.
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