
česky Katbat azrabat allbat horbat
boj, bojovný malog, male,

duše manô
zabít masú

poslední meid, med
přítel mellon

pevnost hosticí hvězdy Merélos
hostitel meret
hostina merit
číslice 1 mi, ye

žlutý miâl
nebe Minal

nebeský hrad Minalront
věž, pevnost minar os

ostrovy, souostroví minezin
mlžný mizid

černý, moran
řeka, černá řeka Morandúnâ

šerý, šedý mulko
malý myr

Malá pustina Myrgawar
půlčík myrnar, myrnarian
bídný naidir

stín nalug
červený Narúrian

muž nâr, nârian
orel narâk

pole, nârd
bezzemek nardin

trpaslík narg, nargian
věc nart

červení Narúrian
čelist nâw

válečný    nazga, azga, got
válečník nazgar, nazgarian nazgrian

město válečníků Nazgrim Godar



česky Katbat azrabat allbat horbat
kraj válečníků Nazgrinard

konec neg
elf, elfka, lid z bukoviny neldo, nelda, neldrian

buk neldor
jezerní voda nev

přivlastňovací spojka nî, en
úžina, průliv nîagor

oheň, plamen nîar
ohnivá střela nîarfeng

maják nîarmir
střelec ohnivých střel nîartirion

blázen nîfar
sova nîgan

soví hrad Nîgaront
měsíc na obloze nîl

nesmrtelní nilagârian
voda nîn

děvče nithel
sněžný nlos

řeka sněžná Nlosrin
temná noc, zlá noc nôl

sníh   nôlss
bílý nôm, fein
bílí Nômrian    

země panství nor
soumrak nulu

druh něčeho nur 
brada nura
peklo Ođún

hvozd, prales og tauron
pra og, quer

hory ohrid, orid, oridin  

řeč východní orbat
den oré

směr, východ oron



česky Katbat azrabat allbat horbat
zdvíhat se oronté

povstávající démon Oronterog
pevnost, ohrazení, vězení osta

pevnost krále Osttar (Osta en tar)
břeh řeky par

ruka pâré
místo pas, on

mocný, silný pele 
ohrazený pelen 

purkrabí, správce pelenhir
kníže pelerin Erndîrl,
kníže pelerin
dcera phel, fel

půl, polovina pir, pira
půlelf pirnar

poloostrov pirtar
nový qain  

nová země, nové království Qainnor
střežený přístav Qarcilor

střežený qari
zelený qen, gwem

stoupenci qilin
starý, pravěký quero

lučištník quinkar
psohlavci Rabkhârian

pes rabô
bůh + měsíc astrologicky Rân

pouť, dlouhá cesta rân
koňská délka míra 8 stop rang

uzavřený, zapovězený rasta
tažení, pochod raune

lev râur
cizí raza

rod ren
rod, linie, cesta -ren



česky Katbat azrabat allbat horbat
oblouk rhant

záliv, oblouk země rhanzin
hranice rhî

řeka hraniční Rhîdun
koruna královská rhin

kancléř Rhinardin
král Rhinardôr

divočina rhôgdair , rânard
divoký rhôgi, askar

divocí lidé Rhôgian
sám rî

samozvanec Riestar
řeka studený, chladný tok rin

kůň rô 
království pánů koní Rodazin

příkrý rodo
lid z příkré země rodonas

démon, ďábel rog, grâg
peklo Rogdazin Grâgrin

páni koní rokhârian
pán z východu, Rômenkhâr, Oronhir

příkop ros
rovný, plochý rovai 


