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Francký věstník středověké Evropy

Čtěte nás!!!
Nejnovější drby ze
společnosti, politiky a
podsvětí.

Léta Páně by voko 8. století n. l.

Vykupitel a dobrodinec

Je šlechetnost dědičná?

Víc takových, jako jsi ty!

Vycházející hvězda temného středověku – Karel Veliký.
Nejobdivovanější a nejmilovanější král naší doby. Už jeho
dědeček, majordomus, přezdívaný Karel Kladivo (Karel Martel) byl
známý jako skvělý a šlechetný člověk, hrdina, který ubránil Evropu
proti nájezdům arabských okupantů z jihu. Sjednotil mnoho zemí,
které původně patřily Římské říši. Když zemřel, byla vláda nad
Evropou rozdělena mezi jeho dva syny – Charlemagna a Karlomana.
Když Karloman zemřel v bitvě, kterou vedl, aby bránil katolickou
církev, stal se z Karla Velikého jediný panovník nad Franckou říší. Je
možné, že Karel zdědil kvality svého opěvovaného děda?

Možnost volby

Nositel vzdělanosti

Karel Veliký je velmi zbožný
muž a neváhá v krajních
případech použít i násilí, aby to
dokázal. Věří, že je jeho
křesťanskou povinností
znovuvzkříšení Římského
impéria. Už jednou byla Římská
říše božím královstvím a tak to
má být znovu. Mnoho
nevěřících barbarů obsadilo
Evropu a Charlemagne chce,
aby zmizeli. Buduje velkou
armádu a začíná je
pronásledovat jednoho za
druhým. Dává jim ale šanci,
mohou se obrátit na křesťanství,
přestat válčit a připojit se k jeho
říši. Pokud by však pokračovali
ve své rebelii proti Bohu a říši,
nemá Karel na výběr a musí je
zbavit moci. Když to nejde jinak,
tak i násilím. Tato taktika se
ukazuje jako velmi účinná
a věříme, že velmi brzy se
Evropa spojí pod novým
názvem – Svatá říše římská.

Důvtipný Karel však přemýšlí
ještě dále. Uvědomuje si, že
pouhé sjednocení lidí nestačí.
Musí znovu vybudovat kulturu
a infrastrukturu, které byly
ztraceny pádem Říma. Po celé
říši chce budovat veřejné školy.
Do nich budou moci chodit
všichni, jak bohatí, tak chudí.
Karel věří, že díky vzdělanosti
bude římské impérium
obnoveno. Karel je dokonce tak
zbožný, že se naučil číst, aby si
mohl číst v Bibli. Skvělý to
muž, čtení je tak namáhavé
a kdo z nás to v dnešní
středověké době umí? Prý snad
jeden člověk ze 100.

Podpis Karla Velikého – grafolog
by byl šťastný!!! Vidíte ty vznešené
křivky? Takové písmo může mít
pouze hrdina!

Jiskra naděje
Temný středověk je hrozným
obdobím. Je zapotřebí opravdu
velkého muže, aby zažehl alespoň
jiskřičku naděje. A přesně tohle
Charlemagne dělá! Dává naději
lidem, kteří žádnou už po staletí
nemají. Upevňuje křesťanství jako
hlavní sjednocující sílu Evropy. Jeho
dědeček by byl pyšný.
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Jdi do toho, Karle! Fandíme ti!!!

