
 

 

 

Abecední rejstřík nejdůležitějších místopisných názvů Enqaindoru a Hardazinu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aâtyrr –  „Posvátný ostrov“, nejjižnější část Prstencového soustroví  
Agaefar — „Mrtvá poušť“ pouštní oblast na východ od Velkých pustin 
Allôrion –  „Jezeří“, jinak též východní léna 
Arrain —  jedno ze dvou skrytých jezer v pahorkatině Egez Tarhan 
Arigdar –  „Královnino útočiště“, významný přístav v Azrazinu 
Aringlern –  „Běžící led“, řeka, přítok Rhîdunu 
Arî –  řeka tvořící novou hranici Lônardu 
Azrazin –  „Přímoří“, území mezi Myrglernem a Haiwadurnem 
Ciârazar –  „Krvavé moře“ 
Ciârgrod –  „Krvavý brod“, sídlo pelerinů z Dúnârdu 
Dairana –  mytická, v dávných časech potopená země 
Dardún –  „Velká řeka“ 
Dar Nîagor –  „Velký průliv“ uprostřed Prstencových ostrovů 
Dawarin –  „Šedá řeka“ 

      Dogsin — kamenitá pustina dělící se na východní a západní 
Dôrminar –  „Královo město“, hlavní město někdy nazývané Bílé město 
Dúnârd –  „Meziříčí“, území mezi Dawarinem a Andabarinem 
Egez Tarhan — „Hory krále“ tajemná pahorkatina ukrývající ztracené město krále Bregedôra  
     Nîrtargos na břehu jezer Arrain a Lorrain 
Elshir-lôn –    Elshirovo léno, mytické pojmenování krajů na jih od Tiry 
Evrar –  město na ostrově Orizain 
Fâthtyrrin –  „Písečné ostrovy“, zbytky potopeného území Hanwazinu 
Gawar –  „Pustiny“, dělí se na Malé – Myrgawar a Velké – Dargawar 
Gawridurn –  „Pustinná“, řeka protínající Velké pustiny 
Gir Nîagorin –  „Tři průplavy“, průplavy mezi jižními Prstencovými ostrovy 
Glahîad –  vojenský tábor na horním toku Rhîdunu 
Gonnârd –  „Kameniny“, dělí se na západní a východní 
Goppar –  město u jezera Nîrtlor, proslulé svými koberci 
Gyppar –  město v ústí Gawridurnu, nejsevernější darkhârova pevnost  
Hanwazin –  „Ztracená země“, území pohlcené mořem za časů Velké vody  
Hardazin –  „Jižní království“ 
Haiwadurn –  „Ztracená řeka“, v minulosti jižní hranice Hyrnlôniru 
Hyrndalor –  „Velký jižní přístav“, sídlení město darkhada pána Hardazinu 
Hyrnlônir –  jižní královská léna, v době příběhu dávno ztracená území 
Igmilrân –  „Měsíční řeka“ řeka, tvořící západní hranici Azrazinu 
Irúazar –  „Středomoře“ 



 

 

 
Khaspir –  velké město v „Pětiměstí“ proslulé svým hedvábím 
Knidd –  ostrov, součást Prstencového souostroví 
Laityrr – „Květinový ostrov“, obrovský ostrov na západě Irúazaru 
Legdarion – „Pětiměstí“, velké království v podhůří Nebeských sloupů 
Lônard –  „Královské léno“, území pod správou dôrminarských králů 
Lorrain —  jedno ze dvou skrytých jezer v pohoří Egez Tarhan 
Merélos –  „Město hostitelů hvězd“, sídlo azrakhâra pána Azrazinu 
Minalront –  „Nebeský hrad“, pevnost v Merélosu na opačném břeku řeky 
Minal Tarkim — „Nebeské sloupy“ pohoří dělící kontinent na západ a východ, jinak Gorthalí 
Minezin Corwâs –  „Prstencové souostroví“ 
Nirtlôr –  jezero v pouštní oblasti na východ od Osttaru 
Nîar Corwas –  „Ohnivý prstenec“, sopečné pohoří na severu Velkých pustin 
Nîtar — nevelký přístav v ústí Igmilrânu 
Orizain –  „Hornatý ostrov“, obrovský ostrov, součást Azrazinu 
Osttar –  „Pevnost krále“, největší přístav známého světa 
Panta –  nevelký přístav na pobřeží Velkých pustin 
Qainnor –  „Nová země“, území pelerinů z rodu Arcatirenů 
Qarcilor –  „Střežený přístav“, sidlo qainnorského pelerina  
Rhant — „Oblouk“ pohoří na západ od Lônardu, dělí se na Východní, Severní a Západní 
Rhîdún –  „Hraniční řeka“ dělící území Lônardu a Azrazinu  
Rogdazin – „Říše démonů“, totéž co peklo 
Serndúna –  „Oblázková řeka“ 
Tira –   velká řeka tvořící jižní hranice Hardazinu a známého světa 


