
česky Katbat azrabat allbat horbat
moře oceán aâron

mořeplavec, pán moří Aâronhir Aâronbar

hrabě aendîrl
smrt agâr

zabiják agâzir
leknín ailwinné

hrot kopí ais
lid alai, li, was, nas

planeta Jupiter Alcarin
řeč jezerštína allbat

jezero allôr, ellon allôn
bůh - otec, jupiter Amânhir

chodit, chodec amar 
bůh, pán - osoudů, saturn Amarthir

cesta ambatî  
cestovatel, poutník ambaton

matka amî
drak amlog

na an
železo anag

železný jezdec anaghtar
dar anar

dlouhý andâ
slon andâfarn

řetěz anqid
východ slunce anraun

slunce anuré anar
královna arahîré

labuť arca
loď, labutí loď arcabal

královský  -ard,  Dôr-
druh ardin

osamělý areb
sláva aréla



česky Katbat azrabat allbat horbat
osamělá řeka Arî

útočiště královny Arigdar
běžící sníh Aringlern

rychlý arint
pozdrav - slav bohy arlé avalim

pozdravovat, oslavovat arlú
hrad aront

královský hrad Arontard
směr, západ arún

západní aruná, aduná
páni západu Arúnarian Arúnbar, Arúnhirim

západní lid Arúnas, Arúnar Liaratun
otec atun

chrám avadan
kněz avagil

bohyně Avalé
bohové Avalim

pozdrav - Avalim jsou mocní Avalim nar tauri
velekněz Avardin

bohyně  matka, venuše Avrahíré
moře azar
válka azgar

umění války azgarkarim
bitva azgaut

bůh mars, ochránce vítězství Azghir, Túrevarno
umění boje azgkwar

válečné pole Azgrinârd
mořský azra

řeč pomořanská azrabat
páni moře azrahirim azrabarim

mořský král azrakhâr
námořník azravit

soudce bahiard
vrchní sudí Bahiard

loď bal, koglar



česky Katbat azrabat allbat horbat
pole beznaděje Balcnârd

hrozný balcruda
loď , vlčí loď baldrog

admiral Balkardin
rychlý bara

pozdrav - jít s bohem barlé ni avalim
jít ve stopách barlú

řeč bata, bat
řečník batton

tyran, utlačovatel baughir
nezkrotný brega

vítr bwâg
větrov, větrný hrad Bwâront

chrabrý câno
chrabrý cantar
číslice 4 cas

mince 1/1 castar
mince 1/2 celebir

zrcadlo cenril
suchý ceren

rudý, krvavý ciâr
rudý brod Ciârgrod

horní cibe
hora cibir

přístav cilor, lor
luk cin 

lučištník cinwit
prstenec corwâs

probuzení cuivré
země daru Dairana Dairanaré

země dairé
svět, stvořená země Dairlúré

velký dar, dari
řeka, Velká řeka Dardún

Velká pustina Dargawar



česky Katbat azrabat allbat horbat
velkokrál darkhâr

mistr, velmistr darserdan
vévoda dartegin

bojovník  se štítem darthanar
šero, bez záře dâur, dawar

bůh, šerý spasitel, pluto Dâuronsar Dâurkhôr Dâurglir
Uran Dawarhir

truchlivý , smutný dîm
velitel -din, - dan dan

temná noc dolgun 
řeka temná Dolguna

král Dôr
král východu, povstávající král Dôr Oronté

řeč královská dôrbat
králova věž Dôrminar Dôrminar

království Dôrzain, Dazin
králův přívrženec dôrzir tarkil

vlk drog
temný dulg

temný, černý člověk Dulgin
černá řeka Dulgisôlh   

řeka dún, dúna durn, dvin

Meziříčí, pole mezi řekami Dúnârd, Dúndaré


