
 

 

 
Hlavní postavy 5. knihy ZVOL SI ŽIVOT a jejich vzájemné vztahy 

 
Tento jednoduchý seznam postav je určen pro rychlou orientaci, především na začátku četby, než se čtenáři 
jednotlivé postavy dostanou tak říkajíc "pod kůži". Měl by pomoci přiřadit ke konkrétnímu jménu správnou 
osobu a její roli v příběhu. Jména nejsou řazena abecedně, ale podle vztahů k hlavním postavám. 

 

Abarhilovi příbuzní, přátelé a pomocníci 
 

Abarhil – jeden z hlavních hrdinů s nejasným původem, hledá své skutečné rodiče,  
Tharnizir - kupec původem z Merélosu,  Abarhilův pěstoun, v tomto čase již po smrti 
Serniphel - Thranizirova manželka,  Abarhilova nevlastní matka 
Prain – Abarhilův druh z dětství, nyní druh v Segestirově družině 
Unger – hostinský z hostince „U Kvítku“ z Bílého města=Dôrminaru 
Iarwain – tajemná postava, kterou potká Abarhil v Truchlivém lese cestou do Nazgrim Godaru 
 

Postavy původem z Dôrminaru 
Rod Algatirenů 
Arehil Algatiren – královský maršálek – tegardin, nejstarší ze tří bratrů zemřel před pádem Dôrminaru 
Belahir Algatiren – pelenhir – správce Dôrminaru, prostřední ze tří bratrů zemřel při obraně Dôrminaru  
Beregir Algatiren – pelenhir - správce Dôrminaru, současná hlava vládnoucí šlechtické strany Nômrim v 
bývalém královském městě, nejmladší ze tří bratrů 
Iarlor Algatiren – Beregirův legitimní syn a dědic  
Yermek – nayersan z Corie, najatý k výcviku Iarlorových nájemných zabijáků 
Celinor Algatiren – Beregirův levoboček vychovávaný až do své dospělosti daleko na jihu v oáze Ghodria. 
Jeho skutečný původ je nejasný. 
Calemir Algatiren – Beregirův synovec (syn Arehila) Iarlorův bratranec a soupeř o místo v čele rodu 
Algatirenů 
 
Rod Taurenů 
Garlindo Tauren –  zmizel za nejasných okolností z Dôrminaru před jeho pádem. Dnes velmistr řádu 
nazgrian a vládce Nazgrim Godaru. 
Segestir Rodonas – poslední mužský potomek vyvražděné šlechtické strany Gwenrim v Dôrminaru, 
pocházející z vedlejší šlechtické větve Rodonasů, z matčiny strany synovec Garlinda Taurena.  
Gwinel Rodonas – matka knížete Segestira, jediná přeživší z vyvražděného rodu Taurenů, která žije 
v Dôrminaru 
Galahir Querrtaren – Segestirův pobočník kapitán jeho družiny,  
Gellain Norca – správce Severního podhradí, Segestirův vzdálený bratranec pocházející z rodu Norců 
původem z Merélosu 
Lewyan Norca – Gellainova matka a současně sestřenice kněžny Gwinel, původem z rodu Melarocců, 
spřízněných s Taureny 
Arian Kazir – jeden z kumpánů knížete Segestira, původem ze svobodných měst 
 
Hirmor – Pán temnoty, démonická neviditelná bytost kterou v Dôrminaru uctívají morzirim - černí 
 

Elfové a Ghitrosové původem z Nibrilartu 
 

Saitirno – mág, hlava klanu Avartan, používající i tituly Hérukano, Učitel Avartan, Pán draků, Gherkhan 
Lavidan – harvon (princ) velitel severní armády se sídlem v Dôrminaru, nositel titulu Rômenkhôr 
Lenwe – arator a pobočník desátého prince Lavidana, jeho blízký přítel 
Surnihan – arator a pobočník desátého prince Lavidana, vojenský velitel jeho alathosu 
Adhal – arator a pobočník desátého prince Lavidana plnící roli jeho kancléře 
Arnevin – arator správce Lavidanova hradu Hîsrontu 
Taleisan – arator starající se o Lavidanovi draky 
Yarslan Khan– nelkano, velitel Lavidanovy posádky ve Starém městě v Dôrminaru 
Nirantano – harvon (princ) s titulem prvního prince velitel jižní armády se sídlem v Mehanu 
Avranno – harvon (princ) velitel části jižní armády se sídlem v Khaspiru 
Toraino – harvon (princ) velitel severní armády se sídlem ve Forminartu 
Ghilnerin – mytický první Saitirnův žák, který zmizel při pokusu o ovládnutí krále démonů (další jména 
Ghilnogan, Gholram, Gilharno…) 



 

 

 
Postavy původem z Nazgrim Godaru   

rada serdanů 
Garlindo Tauren – darserdan, velmistr řádu nazgrian 
Haren Melarocco – serdan velitel zvědů, Garlindův příbuzný 
Sindo Nevrin – serdan, Garlindův pobočník a příbuzný 
Algaran Pirnar – půlelf z Nilard Godaru, Garlindův pobočník 
Nira – serdan, velitelka awenasan, původem z národa Naruků 
Gren Rabo - serdan, původem z národa Daka´reenů 
Riwulm - serdan, velitel městské posádky Nazgrim Godaru 
Gwelm Kůsa - serdan, původem z národa Sada´reenů 
Tol´soar - serdan, velitel lučištníků původem z národa Vigatů 
Hamso - serdan, velitel lučištníků původem z národa Vigatů 
Turad - serdan,původem z Eniaré v Jezeří 
Braern - serdan,Arúnar původem z Cibenu v Západním království 
Kolvar - serdan,původem z Egaldairu v Jezeří 
Yazdan - serdan,původem Naruk 
Niven - serdan, původem z Nilard Godaru 
Berke – serdan, velitel lehké jízdy, původem Kharit 
Zotar – velekněz Azghirova chrámu v Nazgrim Godaru 
 
Simara – awenasana, veltelka oddílu střežícího východní břeh Egmardenu 
Darren – aweanasana, Simařina družka a dívka, kterou Abarhil kdysi vykoupil z otroctví 
Ewyn – Garlindův panoš s národa Sada´reenů 
Tagataj – darserdanův sluha, původem Yawar z východu 
 

Příbuzní a přátelé Parsy z Ghodrie 
 

Parsa – nejmladší Naramova dcera a nevlastní sestra Tamziho = Celinora 
Naram Goni – správce statku Etal Shar v oáze Ghodria, Parsin otec 
Tiamat – nejstarší Naramova dcera, provdala se za bohatého obchodníka původem z Chagaru 
Hazir Akham – obchodník z Chagaru, manžel Naramovi dcery Tiamat 
Kayneh – prostřední Naramova dcera, provdala se na jih k jezeru Kimó 
Achir Tal – owynyersan, člen velké rady Khadornu, Parsin učitel v Khadornu 
Burhan – Parsin sluha a její průvodce na cestě do Gîvy 
Gila – komorná Tiamat a poté správkyně Parsina domu v Gîvě 
Nehui – Parsina služka v novém domě v Gîvě 
Shanel – Parsina kuchařka v novém domě v Gîvě 
Thabit – Parsin zahradník v novém domě v Gîvě 
 

Přátelé a soupeři Ekrama Dhara 
 

Ekram  Dhar – púvodem z národa Ashanů, v dětství odlečen do vojenské služby ke Ghitrosům 
Rúma – Ekramova babička pocházející z královského rodu sev. Khantů 
Avran Dhar – náčelník Ashanů z horního povodí Džitmai, Ekramův otec 
Sige – mladík z Anshaaru, původně zloděj, v Gîvě majitel prosperujícího hostince 
Ilkan – Erkamův osobní sluha 
Sadi – Ekramova osobní lazebnice 
Atsak Derai – nayersan, původem z Corie 
Etibar Janwar – nayersan, původem z Corie 
Kewal Tareen – rytíř, nayersan, mnich, akyn, který strávil dlouhé roky v Nisabě,  
 

Postavy původem z Gîvy 
 
Kersam Eghyan – osobní tajemník gîvského tavora z Gî nâatu 
Setareh Eghyan – velekněžka Mia´soru, chrámu bohyně Miah v Gîvě 
Sar Ennu (Goren) – velekněz Ashu´r nadu, Khâr anova chrámu v Gîvě 
Rihat – kharesar, pravá ruka Sar Ennua 
Nabira Anit – kněžka z tajemného řádu Taira Ydit z Mirisy 


