Guder
Koncept: Guderne består i et pantheon, de har 1 tempel i Rosenlund, som de deler imellem sig. Når du
bliver præst skal du vælge, hvilken gud du vil hører under, dog skal du stadig prædike for dem samlet.

Lados: Gud for død, liv, krig og fred
Lados er guden, som sætter nyt liv på jorden, men også den gud, der fører de døde til dødsriget. Han
ønsker, at hans troede finder en balance mellem krig og fred, og derved kan værdsætte det liv, han har
givet dem.
Lados er den gud, som størstedelen af befolkningen beder til i dagligdagen.
En præst, som dedikerer sig til Lados, bærer ofte farverne sort og hvid. Deres tøjvalg er meget praktisk og
simpel, da de ofte ses på slagmarken, både for at tage sig af de døde og for at deltage i kampen.
Lados’ bud:
 Liv skal respekteres, og du skal ikke dræbe uden grund.
 De døde skal respekteres, så der må du ikke vanære dem ved gravrøveri, eller andet, der forstyrrer
deres evige søvn.
 Væsner, der ikke høre til i denne verden og skaber ubalance, skal udryddes.

Faunus: Gud af begær, kærlighed, skønhed, handel & rigdom
Faunus er en gud, der priser at have mål i livet. Mål du skal fokuserer på at få udrettet. Hvor du skal
fokuserer på at gøre sit eget liv bedre i form af velstand, kærlighed & magt.
Faunus er en gud, der sætter sine mål og begær højere end andre ting. Derfor har han og hans troende sat
regler og lov til side. Så de kan opnå ens begær og kærlighed. Dog er Faunus og hans troende snu, så de
forbliver skjult. Hvor de ikke tager og bliver opdaget af lovhåndhævere, hvis det er i deres fordel.
Begær og kærlighed er godt, da det er fremdriften for en selv og alle andre.
Faunus er en gud, du beder til, hvis du vil have god handel, kærlighed eller, hvis du har et mål, du begær
skal gå i opfyldelse.
En præst, som dedikere sig i Faunus, bærer ofte farverne røde og guld. Deres tøj er ofte lange & elegante.
Hvor de også tit bære smykker i guld, sølv & ædelsten. Der viser deres velstand, skønhed og deres arbejde
på et bedre liv.
Faunus bud:
 Kærlighed er et af de største værdier i verden. Den skal bruges og bringes videre.
 Uden kærlighed er du ikke rigtig levende, du er intet.
 Begær og kærlighed er fremdriften for alt.
 Du skal udstråle sit arbejde og skønhed, så andre kan tage ved lære til vejen af et bedre liv.

Aposta: Gudinde for kunst, håndværk, opfindelse, dygtighed og opdagelse
Aposta er gudinden, som priser det nye og fremskridtet. Hun er gudinden for de folk som specialisere sig i
deres erhverv, og som gør sig stolthed i deres arbejde. Hun er gudinde for specialister, dygtighed og
nytænkning
Aposta er gudinden, du beder til, når du har brug for god velfart med et projekt eller udforskelse af det
ukendte
Apostas farver: præsterne indenfor denne retning ses ofte i Grå, brun og kobber farver. De har praktisk tøj
på, som er til at arbejde i.
Apostas bud:
 Gør ikke noget halvt, hvis du først er påbegyndt en opgave så bringer du det til ende.
 Hellere udforske det ukendte, end at være spærret inde i det velkendte.
 Det du skaber kan aldrig være ondt eller godt, det er brugen af det, som afgøre dets skæbne.
 Vær stolt af det du har skabt.

Befolkningens syn på guderne: Alle personer har en dyb respekt for guderne, selv dem som ikke er
troende. Alle ved, at det er disse guder, som har skabt den verden, de lever i. At det er dem, som beskytter
folket. Du tror på alle guder og viser dem alle sammen respekt.

Gudernes syn på elementerne: Et sted under skabelsen af universet skete der en grufuld ulykke og
gudernes yngste søster Giu, som var gud for naturen, blev revet i 4 stykker. Disse 4 stykker blev senere
kendt som elementerne. Siden de 4 elementer er i familie med guderne, så accepterer de deres
tilstedeværelse, men anerkender dem ikke længere som en guddom.

