
Când scriu aventurile din seria Portalul 
magic, includ mereu detalii despre epoca și 
locurile pe care Jack și Annie le vizitează. Dar 
vreau ca cititorii mei să afle și mai multe lu-
cruri după ce termină de citit aventurile. De 
aceea am scris aceste enciclopedii, care înso-
țesc titlurile de ficțiune. Le-am pus numele de 
Infojurnale, deoarece sunt ca niște jurnale 
care urmăresc călătoriile lui Jack și Annie, 
oferind o mulțime de informații. Fie că cer-
cetăm dinozaurii, piramidele, monștrii marini 
sau cobrele, ne minunăm întruna de cât de 
uimitoare e lumea înconjurătoare. Te poftim 
și pe tine în aventura cunoașterii, ca să te mi-
nunezi alături de noi!
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CAVALERI ȘI CASTELE

Editura Paralela 45

de Will Osborne
și Mary Pope Osborne

Ilustrații de Sal Murdocca

Însoțește volumul 2 din seria 
Portalul magic:

Cavalerul misterios
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Dragă cititorule,

Știm că ți-au plăcut aventurile noastre din 

„Cavalerul misterios“ și că ai vrea să afli mai multe 

despre cavaleri și viața la castel. De aceea am 

pregătit acest ghid special pentru tine!

Cum ne știi curioși din fire, am vrut să ne 

îmbogățim cunoștințele despre Evul Mediu. Am răsfoit 

enciclopedii și cărți de istorie la bibliotecă, am 

consultat site-uri de pe Internet și am vizitat muzee. 

(Vei găsi la finalul ghidului o listă a documentelor 

și a site-urilor pe care le-am folosit.)

Am ilustrat cercetările noastre cu multe desene 

și fotografii. Astfel, vei fi cel mai mare expert în 
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construcția castelelor și vei ști o mulțime de lucruri despre viața cavalerilor: cum trăiau, cum era armura lor, de ce se luptau etc.
Ești pregătit să faci un salt de o mie de ani în trecut? Atunci traversează podul basculant al castelului și însoțește-ne în această perioadă fascinantă!

Prietenii tăi pasionați 
de cunoaștere,

Jack
şi Annie
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1

Evul Mediu

Imaginează-ți... că ar fi nevoie de do-

uăzeci de ani pentru a-ți construi casa! Că 

la construcția ei ar lucra mii de muncitori. 

Că ți-ar trebui sute de servitori pentru a 

o întreține. Și o mică armată de bărbați în 

armură care să o apere.

Bun venit în vremea cavalerilor și a 

castelelor!
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Sigur ai citit basme și legende a căror 

acțiune se desfășoară într-un castel. Ei 

bine, asemenea fortărețe chiar au fost con-

struite în Europa în timpul Evului Mediu.

Această perioadă a început în jurul 

anului 450 și a durat peste o mie de ani. Se 

numește astfel deoarece este situată între 

Antichitate și Renaștere. Adesea e numită 

și „epocă medievală“, adjectivul medieval 

însemnând „privitor la Evul Mediu“.

A fost o epocă de mari schimbări. Tot 

mai mulți oameni au învățat să scrie și să 

citească. Au fost construite primele univer-

sități. Noi forme de artă au luat naștere în 

pictură și în poezie.

Dar Evul Mediu a fost și o perioadă a 

războaielor. Oamenii se băteau pentru că 

Ochelarii 

au fost inventați 

în Evul Mediu.

Universitatea 

este o instituție 

de învățământ 

superior.
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nu aparțineau toți aceleiași religii. Se bă-

teau pentru femeia iubită. Dar mai ales se 

băteau pentru a cuceri teritorii noi.

Aproape toată Europa aparținea pe 

atunci regilor. Teritoriul lor, numit regat, era 

adesea foarte întins. Și cum nu îl puteau apă-

ra singuri, îl împărțeau în domenii sau fie-

furi. Fiefurile erau încredințate baronilor, 

oameni aleși pentru loialitatea lor.

Bătălia de la Azincourt, 1415
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Baronul comanda oamenii care trăiau și 

munceau pe pământurile lui și putea să-și 

construiască un castel în care să locuiască 

împreună cu familia.

În schimbul domeniului, baronul jura 

credință regelui. Asta însemna că era gata 

să moară pentru a-l apăra pe rege și rega-

tul acestuia împotriva dușmanilor.

Baronul promitea să-și trimită război-

nicii să lupte în caz de atac. Acești soldați 

se numeau cavaleri.

Cavalerii jurau credință atât regelui, 

cât și baronului. Primeau în schimb pro-

priul lor domeniu.

Oamenii care lucrau pe pământurile se-

niorilor se numeau șerbi sau iobagi.

Unele fiefuri 

erau vaste. 

Cuprindeau mai 

multe sate și 

ferme.

Nu toți cavalerii 

aveau domeniul 

lor. Unii locuiau 

în castelul altui 

senior.EDITURA P
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Șerbii, dependenți de un stăpân feudal, 

nu aveau practic niciun drept. Cultivau o 

bucată mică de pământ. Păstrau o fărâmă 

din recoltă pentru a-și hrăni familia și res-

tul îl dădeau stăpânului.

Țăranii erau obligați să facă și corvezi, 

adică să muncească pe câmpurile senioru-

lui sau la castel. Unii ajutau chiar la con-

strucția castelului.

În schimbul supunerii lor, seniorul îi 

proteja. Această organizare a societății 

poartă numele de sistem feudal.

Sistem feudal
Rege

Baroni

Cavaleri

Șerbi

Când un senior 

depunea 

jurământul de 

credință față de 

un senior mai 

puternic, 

devenea vasalul 

său.
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În Evul Mediu, majoritatea oamenilor 

bogați erau nobili: aparțineau unor familii 

bogate și importante.

Femeile erau numite doamne. Și ele pu-

teau să aibă titluri, 

cum ar fi baroneasă, 

ducesă sau contesă.

Seniorii și doamnele

Bărbații purtau 

titlul de baron, duce 

sau conte.

Seniorul Jack, 
duce de Frog Creek

Doamna Annie, 
contesă de Pennsylvania
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Sistemul feudal ajuta la menținerea or-

dinii, dar nu era foarte corect.

Pentru a fi nobil, trebuia mai 

tot timpul să te naști într-o fami-

lie nobilă. În general, chiar dacă 

munceai din greu și deveneai bo-

gat, tot nu puteai fi înnobilat.

Azi, oamenii din Europa, 

America și din multe alte locuri de 

pe glob sunt liberi să fie aproape tot 

ce își doresc.
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