
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



česky Katbat azrabat allbat horbat
smrtelní lidé edhrian

Vzdálený hrad Efalront

poušť efar

rákos egar

zvěd ehirt

z en

vítězství, engediné

číslice 6 eni

obnovený enqainé

slunovrat entuanúr

návrat entulé

řeč pouštní erfâbat, erbat

Střední lid - zapadni divočina Eriwas, Dairé en Eriwas

bůh stvořitel, počátku, slunce Erlúhir, 

knížectví Ernlôn Ernlôn
úkryt esgar

ústí esir

naděje estâr

svobodný, propuštěný far, leithi

zlato faraz

svobodný hrabě fardîrl

mince 2/3 fariz

svobodné panství farlôn

písek fât

princ fazân

princezna fazâwin

ohrazené pole Felnârd

oplocený, ohrazený felni

lov fer

lovec ferevit

Pevnost lovců Ferminar

směr sever fern

strom, stromy-les gald, galdair, algo alga
koření ganilva

mrtvý gâri



česky Katbat azrabat allbat horbat
děsivý netvor, přízrak garúan, 

pustina gawar

pustý gawri 

pustá řeka, Pustinná Gawridurn

vesnice osada gbal

město gdar, godar

vítěz, vítězný gedir, gedi

číslice 3 gi

přívrženec, stoupenec gil kil

hvězda gimel, gîal

les glan, glen

sníh - led glerni

záře glir

boj, zápas, souboj gop-kwar, 

kámen gorn

Kameniny Gornnârd

strašlivý pán, děsupán gortar

strašlivý   gorti 

strašlivý démon Gortrog, Nazrog

válečnice Gothwin

moudrý, učený gowenzir

klid gôwilb

ďáblova čelist Grâginâaw

kámen, skála gran

vrhající stín gridâ

brod grod

bůh moře neptun Guiar

údolí gul

zelení Gwenrim

setba gwirté

ztracený haiw

ztracená řeka Haiwadurn

vysoký hân

vysočina, vrchovina, kopce hânorin

ztrácející se hanwa



česky Katbat azrabat allbat horbat
země ztracená pod vodou Hanwazin

pán Hâr

komoří, pobočník Hârrdin

číslice 7 haz

řád strážců Her´n tirin

tábor, ležení hîd

chladný hîm

oko hîn

Oko západu Hîn-en-arun

pán - bůh Hir

paní -vládkyně hîré

bůh temný pán uran Hirmor  

mlha, mlžný hîs

řec, stará hôkatba

řeč stará hôrbat

starý hôrn

zima hrîwé

směr, jih hyrn, hyr

velký jižní přístav Hyrndalor

Pán Pomoří azrakhâr

velkokrál darkhâr

teď , nyní îd

hvězdicový, hvězdný igmil

řeka hvězd Igmilrân Gilrân,
hromoklín, vládce energie ilmentur Ilmentur

svět ilunat, Iluné

běžet, utíkat, ior

až ir

řeka, široká Irguldún

stvoření irlos

kruh stvoření, symbol strážců Irlúcor

stvořitel Irlúhir

stvořit irlúri

široký irô

střed irú



česky Katbat azrabat allbat horbat
tvořit irú

učený istuwit, gowe

čistý, ryzí, poctivý izi

miláček izir

veselí kali

hřebec karb

mistr karidan

umění karim

rozeklaný karnin

řeč běžná katbat

všichni kâtian

vládce, titul cizích králů khôr khâr 

meč obouruční kusa

bojovník s mečem kusadan

lar, míra 3míle lâr

pětiříčí Ledunion

číslice 5 lef

řeka, Pátá řeka Lefnir

pětiměstí, kraj pěti měst Legdarion

příběh, pověst, píseň o linré, Linré ol

křivý lôkî

večernice lomhîré

noc lomi

měsíc kalendářní lon

léno, území propůjčené na čas Lôn

země - léno, provincie lôn

mys lôst

květ loth

věk lúaré

modří Luinrim Lunrian
modrý luin


