
 

 

Abecední rejstřík nejdůležitějších místopisných názvů Anghiru 

 

Anghir –  „Země lidí“, vlast Chyrrkhanů 
Adiwanghir –  „Země krásných lidí“, území obývané kmenem Adiwanů 
Agurin –  řeka pramenící v Bôghiru, tekoucí na východ, přítok Urughinu  
Awrigrakh –  „Opevněný kámen“, sídlo sev. Erighanů u jezera Grind Ochir 
Birighin – „Červená řeka“, na jejímž horním toku sídlí jižní Erighané a na 

        dolním Harghané 
Bôghin –  „Divoká řeka“, přítok Birighinu vytékající z Modrého jezera 
Bôghir –  „Divoká země“, území na jih od Madrughinu 
Bôggur –  „Divoký potok“, říčka tekoucí kolem Dar Uru Awrakhu 
Brighin –  „Lesní řeka“ 
Chermaghin –  „Sněžná řeka“ pramenící pod Maghrinem 
Dowril Awrakh –  „Králova tvrz“, sídlo krále na návrší mezi Chermaghinem a    

   Birighinem 
Dar Uru Awrakh –  „Velká východní tvrz“, pevnost Sharianů 
Darli Grot – „Velký zlom“ oddělující Anghir a pouště Urughinu 
Dhinaá – řeka, jiný název (nogaimský) název pro Agurin 
Doghirach –  „Medvědí doupě“, osada Korlanů 
Dowghiro –  „Pavoučí soutěska“ 
Drughnor –  „Pekelná tlama“, sopka nedaleko Madrughinu, sídlo Drughára 
Erighi i Roghíril –  „Pohoří horských lvů“ 
Falghin –  „Dcera“, řeka v Bôghiru, přítok Welghinu 
Fanghir –  „Země písku“, pouštní území na východ od Darli Grotu 
Grind Ochir –  „Jelení jezero“ jezero v horách severně od Nirruchu 
Hadna – velká oáza východně od Darli Grotu 
Lost en Nurard – „Králova brada“ mys za kterým začíná území Anghiru 
Maghrin –  nejvyšší hora Anghiru, sídlo nejvyššího boha Maghúra 
Madrughin –  „Hraniční řeka“, jižní hranice mezi Anghirem a Bôghirem 
Meri Ochir –  „Modré jezero“, dlouhé jezero na území Sharianů 
Nirruch –  „ Nízko položený přístav“, hlavní město Tighanů 
Niri Eraghrin –  „ Nízké pahorky“, podhůří Erighi i Roghíril  
Nobi Eragh –  „ Cínová hora“ 
Ochighin –  „Jezerní řeka“, severní přítok Chermaghinu 
Ogghin –  „Jižní řeka“, hranice mezi Bôghirem a Schadarghirem 
Ron i Achnúril  –  „Brána slonů“ úval uprostřed Šedých hor 
Sirrach –  „Vysoko položená osada“, hlavní město Erighanů 
Shari Kar –  „Střežený průsmyk“, průsmyk mezi Urughirem a Anghirem 
Schadarghir – „Země praotců“, území mezi Ogghinem a Brighinem, 
    pravlast všech Chyrrkhanů 
Siringur –  „Měděný potok“, říčka nedaleko Waghirachu 
Zerach – „Osada řemeslníků“, sídlo jižních Erighanů na středním  
   toku Birighinu 
Urughir –  „Východní země“, kraje na východ od Pohoří horských lvů 
Urughin –  „Východní řeka“, pramení pod Maghrinem a teče na východ 
Waghirach –  „Orlí hnízdo“, osada Korlanů 
Waghi Grakh –  „Orlí kámen“, vyhlídka na pláně Urughiru 
Welghin –  „Matka“, řeka v Bôghiru protékající velkými močály 
Zarighin –  „Žlutá řeka“, řeka v Schadarghiru tekoucí na východ  

 


