Významné rody Lesní říše:

Erharticové:
Vládnoucí rod v Lesní říši. Vévoda je hlavou řádu rytířů Severní hvězdy.
Oficiálně se Erharticové dělí o moc s Elariony a Mintreidy. K moci se dostali po
té, co nechali odstranit členy rodu Plavenů z významných funkcí a lokalit říše v
roce 84/9.
Jejich barva je fialová a symbolem je koruna před svislým mečem.

Elarioni:
Rod, který se kdysi těšil velké vážnosti. Tato utrpěla v roce 34/9 odchodem velké
části členů rodu v čele s hlavou rodu na jih. Vévoda je hlavou řádu Bratří
Amarejských, jejichž vzestup po úpadku způsobeném rovněž v roce 34/9 započal v
roce 84/9, když se postavili za prchající Plaveny. Elarioni se oficiálně podílejí na
vládě v říši spolu s Erhartici a Mintreidy.
Jejich barva je modrá a symbolem je: věž s branou..

Mintreidé:
Rod, který dopadl podobně jako Elarioni. Jejich váženost však stoupala daleko
rychleji díky řádu Nilmarských panterů jejichž hlavou řádu je vévoda z rodu
Mintreidů. Mintreidé se oficiálně podílejí na vládě v říši spolu s Erhartici a Elariony.
Jejich barva je zelená a symbolem je černá hlava pantera.
Rody Elarionů a Mintreidů se navzájem podporují a jsou spolu sňatkově provázány. Je možné, že
by společnými silami dokázaly sesadit Erhartice z trůnu vlády, ale i po všech těch letech dávají
členové obou rodů přednost spojenectví rodů v případě obrany země a jejích obyvatel. Je to
dozajista dáno silným vlivem Amarejských bratří a rodovou provázaností.

Plaveni:
Šlechtický rod během mocenského boje odříznutý od vlády akcí Erharticů v roce 84/
9.
V současnosti nezastávají žádné politické funkce a říká se o nich, že jsou hlavou
odboje vůči Erharticům. Nic nemají proti Elarionům a Mintreidům, kteří si
zachovávají statut neutrálnosti a hlavně velí poměrně silným a oblíbeným řádům říše.
Navíc Amarejští bratři poskytli v roce 84/9 a letech následujících útočiště mnohým
prchajícím Plavenům.
Jejich barva je žlutá a symbolem je orel.
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