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Vítejte v Shennray, vysněném světě, který se rozprostírá přes hranice prostoru a času. Je 

to  svět plný změn, vyvíjející se a dynamický. Je to svět plný kouzel, zázraků a zvratů. Je to 
svět, ve kterém je zapotřebí hrdinů stejně jako obyčejných lidí. A mnohdy nezáleží na 
slavných hrdinech, kterým směrem se nakloní váhy Osudu, ale právě na obyčejných lidech, 
kteří se teprve hrdiny stanou. 

Zde může své jméno vepsat do dějin každý. Protože i ten nejmenší čin se může změnit ve 
velikou událost. 

Vstupte do pěti světů Shennray a nechejte se unést svojí fantazií… 

Světy Shennray Pět světů Shennray 
Arkánním středem celé soustavy je Marol, 

nekonečný prostor vyplněný vzduchem, v němž se 
vznášejí a krouží různě veliké planetky a meteory 
od velikosti nehtu až po giganty které zakryjí půl 
obzoru a jejichž průměr se pohybuje v desítkách 
tisíc kilometrů. Marol byla kdysi hustě osídlena 
vzkvétající civilizací dnes již vyhynulé rasy sinista, 
z níž pocházeli prapředkové trpaslíků a obrů. 
Schopnosti této civilizace však překročily možnosti 
samotného Stvoření a při katastrofě nesmírných 
rozsahů byl jejich svět doslova roztrhán na kusy 
vzpínajícími se tlaky přírodních sil. Některé kusy 
skal a planetky dodnes nesou zbytky jejich staveb a 
pátrání po ztracených siniských znalostech se stalo 
životním posláním nejednoho dobrodruha, který 
strávil svůj život blouděním v nekonečných 
liduprázdných prostorách aniž by jedinkrát narazil 
na stopy bývalé civilizace. 
Marol je světem chaosu, který se stal jeho určujícím 
elementem. V magii tohoto světa je výrazná škola 
Transmutation. 

Shennray je tvořena skupinou pěti sousedících 
světů. Každému z těchto světů dominuje některý 
základní element, ať už je to voda, vzduch, země 
nebo jiné.  

Všech pět světů se nachází v materiální pláni 
nebo na jejím pomezí a jsou spolu spojeny 
nepřirozeným fenoménem - branami, které 
procházejí přes etereální a stínové pláně a vrací se 
zpět do materiálního světa. Tyto brány jsou vázány 
na konkrétní místa, ačkoliv je možné nalézt menší, 
vedlejší vstupy na různých místech nebo je dokonce 
pomocí magického rituálu otevírat. 

 
Po zkáze Maroly se stal pravděpodobně 

nejvýznamnějším světem Merian. Merian je 
domovem největšího počtu civilizovaných ras. Za 
prvního věku který je také nazýván Dobou obrů 
vládli tomuto světu démoni, bytosti nadlidských 
schopností a nekonečné zloby. Jejich úhlavním 
nepřítelem bývali odedávna Waarští draci, ale pak 
našli protivníka mnohem nebezpečnějšího. Tím se 
stali lidé. Po mnoha staletích bojů, vítězství i 
porážek nakonec lidé uprchli ze své staré vlasti na 
východní kontinent. Démoni je ovšem 
pronásledovali i tam a jejich boje vyústily v 
neslavnou Bitvu na Fôn Ghytanar, v kráteru sopky 
která se díky magickým bouřím zuřícím v jejím 
srdci probudila a ve své poslední explozi pohřbila i 
celou vítěznou armádu lidí a jejich spojenců. 
Ačkoliv utrpěli děsivé ztráty, nezlomný duch lidské 
rasy opět povznesl lidský rod na pozici dominantní 
rasy Merianu. 

Jednotlivé světy jsou místem původu různých 
bytostí, od nemyslících uzgů, amébovitých 
predátorů z Maroly až po dlouhověké moudré draky 
jejichž domovským světem je  Waar. 

 

Kříž světů 
Kosmologické zobrazení Shennray ukazuje 

čtyřramenný kříž, v němž čtyři světy tvoří konce 
ramen a pátý jejich styčný bod. Merian je světem ve kterém se vyskytují všechny 

známé podnebné pásy, od zmrzlých oblastí 
polárního ledu až po vyschlé pouštní oblasti. 

Brány směřují ke středu celé soustavy nebo jej 
míjejí a pokračují na opačný konec. Proto lze 
poměrně snadno cestovat mezi protilehlými světy, 
ale přímá cesta mezi dvěma sousedními světy je za 
běžných okolností nemožná. 

V kosmologii prvků je určujícím prvkem Merianu 
voda, která zabírá větší část jeho povrchu, a 
v kosmologii arkán je Merian nejvíce ovlivňován 
magickou školou Evocation.  



 

Kromě lidí se stal Merian jedním z domovů 
dalších ras - trpaslíků, prapotomků legendárního 
lidu Dhiuda, který pocházel z pradávných Sinista, a 
elfů jež přišli na Merian ze svého domovského 
světa Arlanu. 

 
Arlan nese jméno po někdejším elfím arcimágovi 

který přivedl svůj lid na tento svět z jiných plání a 
zachránil je tak před zničující válkou jež je hrozila 
úplně vyhubit. Prošli do Shennray a osídlili Arlan, 
svět pokrytý hustými vznešenými lesy a 
průzračnými moři. Arlan je zdaleka nejkrásnější 
svět z celé Shennray. Jeho krása je bezčasová, 
neměnná a bez vývoje, což dlouhověkým elfům 
kteří nemají rádi změny zcela vyhovuje, ale většině 
ostatních ras působí nemalé potíže. 

Ani Arlan však není tak dokonalý jak by se na 
první pohled mohlo zdát. Jednou za sto let se jeho 
sedm měsíců ocitne v konjunkci. V této době se 
mezi obyvateli Arlanu rozpoutá krvavé šílenství 
které vynese na povrch všechny skrývané emoce, 
náklonnosti i nenávisti. Elfové tyto vlivy jsou 
z větší části schopni překonat, přesto však je tato 
skutečnost jejich přísně střeženým tajemstvím za 
které se hluboce stydí. 

Arlanští elfové jsou silně kastovně založená 
společnost a velmi dbají o tradice. Tím hůř nesly 
staré rody liberální smýšlení svých mladých, kteří 
ochotně vyměnili nejistou existenci na jiných 
světech za strnulou pompéznost starých domovů. 
Elfové z největší části přešli na Merian, kde našli 
dobré uplatnění díky svým znalostem magie a 
jemného kovotepectví. Postupem času na Merianu 
založili nové rody. Z pohledu lidského života jsou 
tyto nové rody staré jako většina lidských říší, ale 
pro rigidní arlanské elfy jsou jejich emigrantští 
příbuzní víc než podřadnou třídou. Mezi těmito 
větvemi tedy vládne tisíciletí stará nevraživost 
kterou nelze přehlédnout. 

Podnebí Arlanu je mírné až tropické, bez výrazné 
změny v jednotlivých ročních obdobích. Největší 
změnou je snad jen příchod krátkého období dešťů 
které trvá asi třicet dní. 

Kosmologii Arlanu určuje prvek země a převládá 
na něm magická škola Conjuration. 

 
Na rozdíl od úrodného a nádherně zeleného 

Arlanu je další svět pustou plání pokrytou věčným 
ledem a sněhem. 

Jméno Waar vzbuzuje u všech ras obdiv a úctu, 
ale také strach. Waar je totiž domovem draků, jedné 
z nejstarších ras vůbec. Teploty na tomto světě jen 
výjimečně vyšplhají nad dvacet stupňů pod nulou. 
Jak se zdá, drakům tyto extrémní podmínky nevadí. 
Před mnoha a mnoha dračími generacemi vystavěli 
své sídlo Mecwakitawaitimun, hrad uprostřed hory. 
Během staletí ho přistavovali a rozšiřovali až 
vzniklo opevněné město gigantických rozměrů 
s hradem v jeho středu.  Mecwakitawaitimun je 
z podzemí ohříván vulkanickými proudy a jeho 

vnitřní teplota kolísá od snesitelných pěti stupňů až 
po pekelných osmdesát. 

Waar ale nevzbuzuje respekt jen drsnými 
podmínkami které na něm vládnou. Většina strachu 
plyne z jeho obyvatel, draků. Legendy o dracích se 
velmi různí. V některých hrají roli moudrých rádců 
a učitelů, v jiných vystupují jako ďábelské bestie 
lačnící po krvi. Obě verze jsou pravdivé. Draci žijí 
příliš dlouho na jakéhokoliv tvora a během celého 
svého života shromažďují vědomosti a snaží se 
zvětšit svou moc. Nakonec přestanou vnímat 
cokoliv jiného než své osobní zájmy a ztratí pojem 
o dění okolo, až se z nich stanou bezohledné bestie 
které jsou schopné v jeden okamžik dávat hrdinům 
dobrou radu a v následující chvíli je brutálním 
způsobem roztrhají na kousky. 

Nikdo neví co vlastně draci jsou. Ví se jen co 
nejsou. Předvídatelní. 

Waar je v  Shennrayské kosmologii 
reprezentován prvkem vzduchu a v jeho magii silně 
převažuje škola Enchantment. 

 
Posledním světem Shennray je Deneb, rozpálený 

kraj jehož povrch je tvořen žhavou lávou a tavícím 
se kamením. I na Waaru jsou lepší podmínky pro 
přežití než zde, v samotném srdci pekla. Deneb je 
také osídlen jen nepřirozenými bytostmi, které  jsou 
schopné snášet tyto podmínky. Deneb není běžnými 
rasami Shennray vůbec navštěvován a kontakty 
mezi jeho obyvateli a ostatními světy jsou prakticky 
nulové, proto o něm nejsou známy žádné 
podrobnosti. 

 

Stvoření Shennray 
Vzhledem k drsným podmínkám a neustálému 

zápasu o vlastní existenci nemá většina obyvatel 
Shennray čas ani zájem rozvíjet mýty o stvoření 
světa. Přesto je zde jeden více či méně uznávaný. 
Tento mýtus pochází z neznámých zdrojů, ale 
poprvé jej zapsal bard a sběratel legend Cwmlach 
ve své sbírce, známé jako Kniha z Céan Síare. 

 
 

Na počátku stvořil Cotlûdd svět a hvězdy. 
Stvo il je z naděje, samoty, síly, slabosti a ze 
snů. Nebo  Cotlûdd byl Velký Spáč a jeho síla 
byla silou snů v nichž tvo il. 

ř
ť

ř
r

a s ř
ř

ř

r

Vysnil svět veliké k ásy a míru, svět ve 
kterém by n lezl klid a u mí ení. Tento svět 
a jeho hvězdy, jeho slunce i jeho t i měsíce 
nazval jménem Merian. Dal mu podobu 
svých snů a procházel se po něm. Chodil po 
pláních, chodil v chladném stínu mohutných 
stromů, chodil kolem širokých a čistých ek a 
usadil se na břehu jezera, ale stále cítil ve 
svém světě p ázdnotu. 



 

Stvo il ryby a rozmlouval s nimi od mělčin 
na pob eží až po nejtemnější hlubiny mo í. 
Naučil je znát tajemství vodní íše a dal jim 
moudrost a dlouhý život. 
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Když ale Spáč vyšel z mo e, ryby zůstaly ve 
vodě. 

-Proč jste zůstaly pozadu?- tázal se jich 
Spáč. 

-Pane, naučil jsi nás tajemství hlubin, 
naučil jsi nás znát mo ské proudy, dal jsi nám 
moudrost, ale stvo il jsi nás jako ryby a nedal 
jsi nám následovat tě na pevninu.-
odpověděly ryby a Spáč posmutněl. 

Vešel do lesů, usedl do mechu ve stínu 
košatého stromu a cítil ve svém světě 
prázdnotu. 

Stvo il zvířata; vlky, jeleny, lišky, jezevce, 
medvědy, koně a mnoho dalších a 
rozmlouval s nimi. 

Dal jim sílu, vytrvalost a obratnost, učinil 
je bratry navzájem a dal jim žít v celém širém 
svě ě. Chodil s nimi a oni ho následovali. 
Když ale vystoupal p íli  vysoko do hor, 
zůstala zví ata pozadu. 

-Proč jste zaostali?- tázal se jich Spáč. 
-Pane, dal jsi nám sílu, vytrvalost a 

obratnost, naučil jsi nás žít v tom o svě ě, 
učinil jsi nás bratry, ale stvo il jsi nás jako 
zví ata a my za tebou do výšin stoupat 
nemůžeme.- odpověděla zví ata a Spáč 
posmutněl. 

ř

Vystoupal na vrchol nejvyšší hory, hřál si 
tvář ve slunci ale cítil ve svém světě 
prázdnotu. 

Stvo il ptáky a rozmlouval s nimi. Dal jim 
rychlost a hbitost, skvělý zrak a naučil je znát 
vzduch a rozmary počasí. Létal s nimi pod 
oblohou a ptáci ho následovali. 

Když ale vystoupal oblohou vzhůru ke 
hvězdám, zůstali ptáci v mracích. 

-Proč jste zaostali?- tázal se jich Spáč. 
-Pane, dal jsi nám rychlos , hbitost a dobrý 

zrak, naučil jsi nás létat a znát rozmary 
počasí, ale stvořil jsi nás jako ptáky a my tě 
ke hvězdám následovat nemůžeme.- 
odpověděli ptáci a Spáč posmutněl. 

-Třikrát jsem se pokusil zaplnit tento svět 
živo em který by přinášel potěšení mému 

zraku i mysli,- zaplaka  -a třikrát jsem 
obelhal sám sebe, t ikrát jsem selhal.- 

Shlédl na svůj svět a odešel mezi hvězdy do 
samoty, kde přemýšlel a dál snil svůj Velký 
Sen. 

 
 

Další čtyři světy 
Po svém prvním selhání se Cotlûdd ještě čtyřikrát 

pokusil stvořit svůj vysněný svět. Žádný z nich jej 
neuspokojil, ale přesto se rozhodl dát jim, i jejich 
obyvatelům šanci. 

Ze svého těla a své krve vytvořil šest bytostí, 
které učinil svými dětmi, a poslal je strážit jeho pět 
světů. 

Jména Ezhdar-Dírin byla: 
 
Hekmat, Stvořitelův duch, zvaný Moudrý, Pán 

Ezhdar-Dírin, Vládce nad osudem. 
Tamaashi, Stvořitelův zrak, zvaný Dalekozraký, 

Vládce vizí, pán proroků. 
Shenidar, Stvořitelův sluch, zvaná Soucitná, 

Vládkyně smrti, Smířlivá Paní. 
Ehsar, Stvořitelův dotek, zvaný Procítěný, 

Vládce živých, Pán magie. 
Kardaor, Stvořitelův čich, zvaný Utěšitel, 

Vládce srdcí, Pán uzdravení. 
Kashidis, Stvořitelův dech, zvaná Strašlivá, 

Vládkyně nenávisti, Paní války. 
 
Ezhdar-Dírin se stali jeho smysly, aby i ve své 

dálce měl stále svůj sen nablízku. Pak se Cotlûdd 
uložil k dlouhému spánku. 

 

Ālam-araq 
Nejstarší a nejmocnější z Ezhdar-Dírin nebyl 

spokojený s posláním, kterého se mu dostalo. 
Toužil být mocnější. Toužil být jediným vládcem 
nad světy Shennray, a napadl své bratry a sestry. 

Po dlouhé a zuřivé bitvě, která roztrhala oblohu 
nad světy, jej Ezhdar-Dírin porazili, zahnali do 
temnoty mezi světy a uzavřeli jej tam. Když bitva 
skončila, stal se rozkvetlý Deneb rozeklanou 
pustinou, jeho modré chladivé řeky se změnily ve 
žhavé proudy lávy, a z chladivého a stinného 
Waaru se stalo věčné království ledu a sněhu. 
Ostatní tři světy zůstaly ušetřeny tohoto osudu, ale i 
na těch se Hekmat pokusil před svým vyhnáním 
pomstít. 

Hekmat Vládce osudů v poslední chvíli proklel 
každý svět Shennray jednou strašlivou kletbou. 

Bratři a sestry Ezhdar-Dírin poznali jeho zlý čin a 
věděli, že jediný způsob jak zastavit Hekmatovu 
kletbu, je darovat světům svou božskou moc a 
chránit je svým tělem a duchem. 

Stvořili své vlastní potomky, Ulád azEzhdar, na 
které přenesli své břímě strážcovství, a uložili jim 



 

obtížný úkol - učit se o světech a jejich obyvatelích, 
být jim poradci a učiteli, strážci a pomocníky. Postavy 

Shennray je domovem mnoha odlišných národů a 
ras. Pro účely herních pravidel existuje i v rámci 
jedné rasy několik národů které se od sebe liší 
dostatečně aby si každý mohl vybrat svého favorita. 

Pak Ezhdar-Dírin uvolnili svá těla, která se snesla 
na povrch pěti světů a spojila se s nimi. 

Jejich duše pak následovaly jejich těla, propojily 
se s pěti světy Shennray a staly se jejich strážnými 
dušemi, a životní síla Ezhdar-Dírin se stala silou 
jejich světů. 

Můžete být hbitým alminórejským šermířem 
z Velkých říší, zemí s dlouhou a bohatou historií; 
můžete se stát aristokratickým fírgolským mágem 
z vévodství novoleského. Jestliže máte rádi 
přímočaré ale čestné jednání podporované 
dostatečnou dávkou destruktivní síly, najdete své 
druhé já v některém ze sylvaenských ohňomágů. 
Pokud vás lákají podvratné aktivity, zaujmou vás 
feirirští elfové, proslulí jako nejlepší zloději a 
bezcitní zabijáci. Oddáváte-li se rádi studiu 
vysokých arkán, role školeného čaroděje 
z některého Ceiliského kláštera je pro vás jako 
stvořená. Tvrdohlaví milovníci trpaslíků zde najdou 
tři odlišné národy - podsadité a drsné Darakh, 
štíhlejší a méně bojovné Akhorn kteří prosluli jako 
nejlepší kováři a vynálezci, nebo obávané Azrakh, 
pragmatické a kruté válečníky. Můžete se stát i 
moudrým gnómem nebo Faerijským elfím 
bojovníkem. 

Tak se Ezhdar-Dírin stali Ālam-araq, duší světa, a 
od těch dob chrání svěřené světy svou mocí. 

Hekmat ale měl nakonec poslední slovo. Ze své 
hmotné existence, než jej o ni připravila moc 
ostatních Cotlûddových dětí, stvořil svého jediného 
potomka. 

Jeho jméno bylo Delgiir a stal se Pánem Ulád 
azEzhdar, dětí Ezhdar-Dírin, které o mnoho věků 
později nazvaly lidské rasy draky. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Shennray je svět prakticky neomezených 
možností a je jen na vás abyste je objevili. 

 
 

  
  
  
  
  

Rasy Shennray  
 

Shennray je obydlená mnoha rasami; pro 
zjednodušení a snadnější pochopení v rámci 
pravidel D&D jsou zařazeny pod známé skupiny 
ras - lidi, elfy, trpaslíky a další. Ve skutečnosti ale 
v Shennray neexistuje například pojem „trpaslík“. 
Rasy používají svá rasová jména aniž by patřily do 
nějakého většího celku. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Zvláštní vyjímky tvoří, stejně jako jejich 
uživatelé, jazyky Sylvaan (Sylvánci), Llengua 
Dímara (oblast Vameru a Dímaranu) a Cíltafod 
(Ceilis). 

 

Lidé 
 
Ther v’laa soid mish’er kay  

lesh my braaraghyn immeeit harrish 
blaarhyn bane dy sniaghtey Menneshi diunhyn moors gorrym 

Menneshi, (j.č. Maenx). dorrinagh ghoo. 
Menneshi jsou nejrozšířenějším rodem lidské 

rasy. Přesto, že v různých částech Kergeiricu 
existují různé národy, pro účely pravidel je lze 
zařadit do jedné rasy. 

Cho leah as gubhran mish voish’niau, 
mish dy valley. 

 
 

Jsou typickými představiteli obyvatelstva 
Velkých říší. 

I přišel den, kdy jsem usedl na oblak 
a se svými bratry překročil 

Menneshi mohou vykonávat jakéholiv povolání; 
jsou to prostí rolníci, obchodníci, válečníci, potulní 
kočovníci, ale i šlechtici a králové. 

bílé pláně ledu 
modré hlubiny moří 

černé bouře. 
Jako kdekoliv jinde, i zde najdete lidi dobré a zlé, 

mudrce a hrdiny ale i zloděje a nájemné vrahy. 
Když jsem sestoupil z oblohy, 

byl jsem opět doma. 
  

  (útržek ze Ztracených kronik1, Životní styl 
  Kniha z Ceán Síare) Menneshi žijí většinou v rodinách o dvou až 

deseti členech. Lidé jsou společenská rasa, a 
v drtivé většině případů svá obydlí staví ve větších 
seskupeních - vesnicích, městečkách a městech. 

 
Kde a kdy Merian spatřil prvního člověka, 

zůstává neznámé. Nejstarší současné záznamy 
obsahují náznaky odkazů na ještě starší díla, 
v nichž se odkazoval skutečný původ lidské rasy na 
kontinent daleko na západ od Kergeiricu. 

 

Menneshi v pravidlech D&D 
Lidé patří mezi starší rasy Shennray, ale jejich 

krátká paměť, stejně jako bouřlivá povaha a historie 
plná bojů a ničení, je odsoudily ke ztrátě jejich 
prvotního dědictví - tajemství počátku jejich 
existence. 

• Jako rasa střední velikosti (medium), 
nedostávají žádné bonusy či postihy za 
velikost. 

• Jejich základní rychlost je 30 stop/kolo 
• 1 bonusová schopnost (feat) na první úrovni - 

viz. kapitola Rasové schopnosti. 
Občasné narážky ze strany ostatních ras naznačují 

že lidé přišli na Kergeiric před překvapivě krátkou 
dobou. Tím zvláštnější je, že lidská kultura mluví o 
příbězích z daleko starší doby. 

• Bonusy k dovednostem (skills): +2 Ocenění 
(Appraise),  +2 Profese (Profession: [any]) 

• Menneshi mluví jazykem Maenxi, případně 
dalšími lidskými jazyky, podle místa jejich 
původu. 

 

Lidský jazyk 
• Oblíbené povolání: Bojovník, klerik, hraničář, 

tulák, specialista (obchod, kamenictví, stavba, 
zemědělství, výroba atd.). 

Díky velké rozmanitosti jednotlivých kultur a 
komunit lidské rasy existuje celá řada různých 
jazyků. 

• Nová povolání: - Nejrozšířenějším jazykem takzvaného „prostého 
lidu“ je Maenxi, mennesština, kterou mluví téměř 
celá třetina lidské rasy.  

 
Tabulka 1: Menneshi, rasové vlastnosti 
STR DEX CON INT WIS CHA 
+0 +0 +0 +0 +0 +0 

Úředním jazykem v oblasti Velkých říší je ale 
vznešená alminórejština, pocházející z východní 
části Kergeiricu. Alminórejština se používá 
obzvláště ve vyšších kruzích, mezi šlechtou, a tvoří 
také oficiální diplomatický jazyk. 

 
 
[TBA]

Další jazyky jsou Fistasprak, rozšířená v západní 
části Kergeiricu; Yéthmarka obyvatel Markhaldiru, 
nebo Yocanbashai pouštního kalifátu Yocandis. 

                                                           
1 Na tomto útržku se nachází marginálie, připsaná rukopisem: 

„Mîsoger ewbű tu, diręjbűnos. Thérone“. Její význam zatím nebyl 
zjištěn, ale přikládá se jí význam jako klíči k odhalení původu 
Ztracených kronik. 



 

Všechny současné elfí jazyky jsou odvozené od 
Staré elfštiny, kterou se učí mágové. Stará elfština 
je také úřední jazyk Arlanu. Jednotlivá nářečí se liší 
spíše ve výslovnosti a zápisu některých slov, než v 
gramatice a větné stavbě. Na Merianu vzniklo i 
nářečí, zde populárně nazývané jako Elfská obecná 
řeč, elfové jí říkají Merianoskkielli – Merianská 
elfština. Jedná se o mix  všech elfích nářečí 
s mnoha slovy přejatými z alminórejštiny, 
standardní mluvy Borimejského království a 
z gnómštiny.  Jazyk elfů se tedy v průběhu let 
vyvinul v tyto nezávislé větve: 

 

Elfové 
 
Siimes haihtuar heinässä 
peppu päivä lähteärd 
ilta tulo. 
 
Stín se tříští na stéblech trávy, 
den nám stojí za zády, 
přichází temná noc. 
 

(ze sbírky Vihiveisu, Zpěv větru) Fornaskkielli – Stará elfština 
 Emhyrskkielli – Emhyrská elfština 
Elfové se na Merian dostali trojím 

způsobem. Jako první skrze uzavírající se portál 
arcimága Arlana přišli Emhrys, lesní elfové. Kdysi 
stejně mocní a sliční jako Faeria, se generace a  
generace začaly přizpůsobovat životu v barbarském 
a řídce osídleném světě Merianu. Jejich postavy se 
staly silnějšímy, jejich dovednosti se 
přizpůsobovaly prostředí ve kterém žili; naučili se 
porozumět a přizpůsobit přírodě a svému okolí. 

Feirirskkielli – Feirirská elfština 
Faeriaskkielli – Faerijská elfština 
 
Hráči musí  jako rodný jazyk užít své nářečí, na 

posouzení DM pak je zda umí alminórejštinu, řeč 
Borimejského království, Merianskou elfštinu, nebo 
Starou elfštinu. Postavy přicházející přímo z Arlanu 
pak musejí mít své nářečí a Starou elfštinu jako 
základní jazyky. 

Druzí elfové, kteří přibyli na Merian, byla 
část Feirir. Jejich útes se oddělil od obrovské hory, 
ve které cestovali díky mocné magii ze svého 
rozpadajícího se světa, hledajíc nový domov. Při 
průchodu atmosférou Arlanu se hora rozpadala a 
Dóm severu, oddělený od mateřské hory, prošel 
zrovna otevřenou branou. Nejmocnější mágové 
Feirir zpomalili sestup, ale i přesto byl náraz na 
Merian strašný. Více než dvě populace Feirirů ze 
severního domu zemřelo a spolu s nimi většina 
mágů schopných seslat vyšší magii. Říkali si Feirir 
Norde, neboť pocházeli z ledových jeskyní a tundry 
Arvandoru. Po příchodu si ale začali říkat Iksin – 
opuštění, nebo Tristi –smutní. Nový domov nalezli 
v okolí dopadu Severního dómu. V horách a 
tundrách Merianu pak žijí jejich příbuzní, kteří 
stejně jako Faeria přišli portály.. 

 

Použité výrazy 
Norde    Sever 
Norde-Kuppieli   Dóm severu 
Isin     opuštěný 
Tristi     smutný 
Fornaskkielli    Stará elfština 
Emhyrskkielli    Emhyrská elfština 
Feirirskkielli    Feirirská elfština 
Faeriaskkielli    Faerijská elfština 
Forne    Prastarý, starý, odvěký  
Skkielli    jazyk, řeč 
Finnalin    nalezený 
Finnale    nalézt 
 

 
Poslední kdož přišli na Merian byli sliční Faeria. 

Obchodníci, mudrci a mágové, našli svět lačný po 
jejich dovednostech, znalostech  a svém zboží. 
Založili zde nová sídliště v údolích hor, kde žijí ve 
svých rodových sídlech. Jsou jediní, kteří dokáží 
plně ovládat Elfí magii – Taikalu. Spolu s Faeria 
přišli z Arlanu skrze portály i množství Feirir, které  
jejich soukmenovci na Merianu zvou Feirir 
Finnalin – Nalezení. Ti žijí většinou hluboko 
v horách, daleko za sídlišti Faeria. 

 
 

Faeria 
Říká se jim krásný lid, nebo moudří. Faeria 

[férja] jsou přesně to, co si běžně představíte pod 
pojmem „elf“. Jsou nejznámější, ačkoliv ne 
nejpočetnější z elfích národů. V Merianu obývají 
jen několik míst, většinou těžce přístupných a 
chráněných horskými hřbety. V údolích mezi 
horami si vytvořili svá malá sídla, která jsou 
postavena ve stylu jejich domovského světa Arlan. 
Žijí ve větších rodinách, které někdy připomínají 
klany. 

 

Elfí jazyk 
 
Ofer niht feţed min lic, Na rozdíl od běžných klanů však zde je mezi 

členy klanu blízké příbuzenství. Faerijské rodinné 
vztahy jsou pro většinu lidí příliš složité. 

ac seo ferhđ feţed innan... 
  (emhryská balada) 
 Z elfích národů jsou nejmírumilovnější a nejvíce 

otevření vůči ostatním, ne-elfím rasám. Mají  



 

Magie výjimečné nadání pro magii, obzvláště pak pro 
magii živlů vody a vzduchu. Emhrys se naučili žít v divokých lesích, proto je 

jejich doménou magie přivolávání, práce s přírodou 
a lesem.  

Jejich sídla po vzoru Arvandoru jsou ale na 
Merianu daleko více přízemní, na rozdíl od lesních 
elfů daleko více využívají při tvorbě nových 
domovů magii. 

 
Bonus: +1 caster level na kouzla z domén 

Evocation a Nature[Plants].  
New Class: Pastýř stromů, Pán šelem Životní styl  Faeria na Merianu dodržují podobný systém 

vládnutí jako jejich předkové na Arlanu, však také 
největší rody na Merianu pochází přímo z Arlanu. 
Je jich ale jen několik, většina merianských rodů 
vznikla až zde. Rody jsou koncipované na krevní 
síle, šlechtici jsou vždy přímí příslušníci rodu, čím 
blíže jsou k rodovému trůnu tím zaujímají vyšší 
postavení. 

 

Feirir 
Při pádu Temného ostrova na Arlan se jej kus 

odlomil a dopadl na Merian. Neovladatelný 
odštěpek si prorazil cestu svrchním pláštěm krajiny 
a zpola se zarazil do jeskyní, skrytých pod 
povrchem světa. 

Magie  Merianští Feirir tak žijí napůl na povrchu a napůl 
v jeskyních. Vysoko v horách a v odlehlých 
tundrách pak žijí Feirirští emigranti z Arlanu. 

Faeria jsou nejmocnější mágové ve všech 
světech. Jejich magie působí ze splynutí se svým 
okolím. Mág pak čerpá sílu z tohoto splynutí a tuto 
sílu formuje do potřebného tvaru. Jejich magie je 
komplexní, mágové Faeria dokáží okolí formovat 
absolutně dle svého přání. 

Feirir bývají často nazývání lidem stínů. Jsou 
bledí, šedovlasí, hubení a velmi mrštní. Preferují 
temná místa jako jsou jeskyně a hluboké rokliny. 
Žijí převážně v noci. Na rozdíl od ostatních elfích 
ras netrpí jejich morálními předsudky a značná část 
proslulých zlodějů a vrahů pocházela právě z tohoto 
národa.  

Bonus: Pro účely pravidel mohou mágové 
Faerijských elfů používat arkánní i divine kouzla 
jako jednu třídu.  

Nová povolání: Taiakalon, Soitila Taiakalon, 
Blaadhesangrel 

 

Životní styl  
 Feirir [fírir] se nemísí s ostatními národy a 

rasami. Výsledkem jejich vnitřního soužití jsou, 
kromě extrémně komplikovaných vztahů, také 
někteří výjimečně nadaní jedinci, ale rovněž řada 
zmrzačených. Feirir mají velmi pragmatický 
přístup k takovýmto jedincům - zkrátí jejich utrpení 
brzy po porodu. 

 
 

Emhrys 
Také utečenci, původně zlatí elfové z Arvandoru 

prošli na poslední chvíli Arlanovým portálem ve 
chvíli kdy starý arcimág již umíral a portál se 
zmítal v posledních zoufalých záchvěvech síly 
umdlévajícího mistra. 

 

Magie 
Magie Feirir je magií ledu, země, stínu a iluze.   Jejich meziprostorové putování tak skončilo na 

Merianu. Merian je daleko divočejší a barbarštější 
než svět na němž žili dříve. Emhrys byli nuceni se 
přizpůsobit  a naučili se žít ve zvláštním splynutí 
s divokou merianskou přírodou. 

Bonus: +1 caster level pro kouzla s elementem 
ledu a stínu, +1 caster level pro kouzla ze školy 
Illusion. 

Preferované povolání: Shadowdancer 
Nová povolání: Feirir Stínový mág, 

Elementalista (specialista na práce s vodou a zemí) 
a Muž stínu (Zloděj - mág) 

 

Životní styl 
 Emhrys žijí v kmenech držených nikoliv rodovou 

příslušností, ale spíše silou vůdčí osobnosti. Tyto 
kmeny jsou zvány Domy.  Hlavním pravidlem je 
Dům nade vše! Tedy i nad rodinou příslušnost. 
Emhrys velmi dbají na čest a loajalitu, ale jejich 
loajalita patří Domu, což je mnohdy nepochopitelné 
pro jiné rasy, jejichž kultura je založena na úsctě 
k rodinným svazkům. 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Trpaslíci 
 
Alda asghard mahír 

Sunna ar-diwan, 
Ibh imwilja, 

Mahts meinsjan 
 
Voda může zmrznout, 

Slunce může zemřít, 
Ale já budu žít. 

Síla je má. 
 
 Séonaid abCór-Garrad 
 
Na samotném počátku dějin stála u zrodu 

astrálních bran a jimi vzniklého Kříže světů 
prastará a mocná civilizace Sinista. 

Jejich technologie dosáhla takové úrovně, že 
dokázali ovládat proudy energií a manipulovat s 
hmotou. Toto umění se později částečně dostalo v 
podobě malých a neuspořádaných útržků pozdějším 
civilizacím, které jej nazvaly magií. Moc Sinista 
byla stejným dílem dána jejich technologií výroby, 
jako objevem, který jim umožnil ovládat proudy 
síly jejich vůlí. 

Naneštěstí byla jejich moc větší než jejich 
schopnost ji moudře využívat. Jejich vlastní 
technologie je zničila při katastrofě nesmírných 
rozměrů. Jejich svět byl rozmetán na kousky a 
uvolněná energie prolomila hranice času i prostoru. 
Největší úspěch sinista byl zároveň i jejich 
největším neúspěchem.  

Na úlomcích, putujících nekonečným prostorem, 
se místy ještě zachoval život. 
Část přeživších se uzavřela do nitra planetky, a 

několik generací se pokoušeli přizpůsobit novým 
životním podmínkám. Nakonec se rozhodli riskovat 
své životy a využili jednu z Bran, vzniklých při 
zániku Maroly. Přešli na jeden ze světů, se kterými 
se jejich pláň spojila a ke své úlevě zde našli 
příznivé podmínky pro život. Usadili se v hlubinách 
podzemí a zde si budovali nové panství a novou 
civilizaci. Do svého nového světa s sebou přinesli 
Reikstriu, žezlo moci které vládlo nad Branami. To 
se stalo symbolem nových králů jejich lidu. Začali 
si říkat Dhiuda. 

Po mnoha generacích začali Dhiuda zkoumat 
moc svých předků Sinista. Zdědili jejich nadání, ale 
díky svému dědictví byli odsouzeni opakovat chyby 
svých prapředků. 

Otevřeli portál do vzdáleného světa, plného zla, 
ohně a nenávisti. Z něj povstala bytost moci, 
arcidémon Ugdúl. Nejstarší sídlo Dhiuda, pevnost 
Týthien, padlo v plamenech. Ugdúla nakonec v 
bitvě o královské město Udhar-Dúnor porazil 
vojevůdce Naúr Skarrad, který se stal novým 
vládcem Dhiuda. O několik století později se Ugdúl 
dokázal osvobodit z pout, kterými jej spoutali 
dhiudští mágové a jeho pomsta byla krutá a 

strašlivá. Udhar-Dúnor se během jedné noci stal 
hřbitovem Dhiuda. Jen málo dúnorejců se 
zachránilo útěkem. Zamířili ke svým příbuzným v 
odlehlých městech a začali je připravovat na obranu 
před Ugdúlovou strašlivou mocí. Ugdúl ale 
nepřicházel, a generace míjely. Zapomnělo se na 
hrozbu tohoto nepřítele, zapomnělo se na dědictví 
Udhar-Dúnoru a znalosti, které mudrci opatrovali v 
Týthien, se staly jen matnou vzpomínkou, spíše 
příběhem a legendou. 

Města, která již nebyla spojena královskou mocí, 
se od sebe stále více vzdalovala. Tak vznikly dva 
nové národy - Darakh a Akhorn. Dhiudská magie, 
která přivedla Ugdúla do Týthien, však také 
otevřela průchod pro další potomky Sinista - 
Azrakh. 

Všechny tři národy jsou si vědomy svého 
společného dědictví, ačkoliv se k němu přliš 
nehlásí. Jednotný výraz pro označení příslušníků 
těchto národů je "hiwa" (příbuzný lid), případně 
"arbsmanne" (dědicové). Slovo "trpaslík", které se 
v původním jazyce Dhiuda překládá jako 
"minnismanne", je považováno všemi malými 
národy za nadávku a běda tomu, kdo jej nevědomky 
použije v přítomnosti některého z nich. 

 
 

Jazyky 
Jazyky, kterými hovoří hiwa, vycházejí 

z původního jazyka sinkis. Po zániku sinista se řeč 
rozvětvila do několika nářečí, které se vyvinuly 
v odlišné řeči s podobnou stavbou a slovním 
základem. 

Nejrozšířenější z nich je razda hiwa, kterou 
hovoří Darakh i Akhorn. Je také nejvíce odlišná od 
původního jazyka sinista, díky rozsáhlým 
kontatkům s ostatními národy Shennray, ale i díky 
historii obou národů, která je plná změn, jež 
ovlivnily i vývoj řeči. 

Dalším jazykem, který se nejvíce podobá původní 
sinkis, je swartskis, řeč temných Azrakh. 

Třetí jazyk, který se ze sinkis vyvinul, je řeč již 
vyhynulé rasy obrů fírban. 

Použité výrazy 
hiwa  lid, rodina, pokrevně příbuzní 
arbsman dědic, v přeneseném významu 
  „následník“, potomek starých 
  sinista 
minnisman „mužíček“, urážlivé označení 
callan  klan, společenství pokrevně 
  příbuzných 
callanróg náčelník klanu 
sundran „osamělý“ 
steig  hora 
reiks  vládce 
rêdan  sněm, rada 
freia  pán (zdvořilostně) 
hiwafreia klanový stařešina 



 

faúr  označení pro vládce městských 
  států 
 
 

Darakh 
Často jsou nazýváni steigereiks, vládci hor. Jsou 

nejrozšířenější rasou trpaslíků. Většinou tráví život 
v horských dolech a podzemních slujích. Obecně se 
soudí, že trpaslíci stále kopou a dolují; nikomu se 
ale zatím nepodařilo tuto povídačku potvrdit ani 
vyvrátit. Faktem je, že Darakh [dórak] mají 
vyvinutý smysl pro orientaci ve tmě a jedinečnou 
schopnost poznat kovy a drahé kameny. 

Darakh žijí ve společenstvích, které se nejvíce 
podobají klanům s dědičným vůdcovstvím.  

Callanróg, vládce klanu ale nemá pravomoci 
takového rozsahu jako například vládce lidských 
říší. Jeho rozhodnutí v době míru posuzuje a 
schvaluje shromáždění jeho rádců. Pouze v době 
ohrožení, ať už válkou nebo přírodní pohromou, 
získává callanróg na omezenou dobu absolutní 
pravomoc, a stává se spíše velitelem vojska za 
situace stanného práva. 

Životní styl 
Darakh často žijí v okolí menších lidských sídlišť 

nebo přímo v nich. Jsou ceněni jako odborníci na 
stavby, dobří bojovníci a obchodníci. 

Pokud Darakh žijí v lidských městech, nejsou 
přímou součástí klanu. Stále se ale zodpovídají 
callanrógovi svého klanu na každoročním setkání. 

Odloučení Darakh, hiwa sundran, se řídí zákony 
platnými v místě kde sídlí. Dojde-li ale ke konfliktu 
jejich klanových nařízení a jiných zákonů, má 
věrnost klanu vždy přednost. 

 

Magie 
Darakhská magie vychází z runové magie jejich 

předků. Používají ji obzvláště v souvislosti se zemí 
a vodou. 

 
 

Darakh v pravidlech D&D 
• Jako rasa střední velikosti (medium), 

nedostávají žádné bonusy či postihy za 
velikost. 

• Jejich základní rychlost je 20 stop/kolo 
• 1 bonusová schopnost (feat) na první úrovni - 

viz. kapitola Rasové schopnosti. 
• Bonusy k dovednostem (skills): +2 Ocenění 

(Appraise),  +2 Zpracování kamene (Craft: 
Stonemasonry),  +4 Odhad směru (Intuit 
Direction) v podzemí a přítomnosti 
neopracovaného kamene. 

• Darakh mluví základním jazykem všech 
potomků Dhiuda, jazykem razda hiwa. 
Bonusové jazyky mohou být: lidská 

manneština, elfí merianoskkielli, gnómská 
matsini, případně další jazyky kterými se 
v jejich okolí hovoří. 

• Oblíbené povolání: Bojovník, klerik, mág, 
specialista (obchod, kamenictví, stavba). 

• Nová povolání: Specialista - geolog, Klerik - 
geomant 

 
Tabulka 2: Darakh, rasové vlastnosti 
STR DEX CON INT WIS CHA 
+1 +0 +2 +0 -1 -2 

 
 
 
 

Akhorn 
Kdysi smrtelní nepřátelé rasy Darakh, tito 

trpaslíci jsou výjimečně nadaní technici, chemici a 
výrobci zbraní.  

Poté, co se obě rasy navzájem téměř vyhubily, 
sešli se vládci obou stran a uzavřeli mírovou 
dohodu, která se ukázala být výhodná pro obě 
strany a trvá dodnes. Říká se jim také Ocelový 
národ nebo temné meče, podle jejich legendárních 
zbraní které kdysi vyrobili. 

Jejich špičkoví zbrojmistři ovládají magické 
rituály a moc, která jim umožňuje vyrábět zbraně 
zázračné kvality, často posílené mocí některého z 
přírodních prvků. 

Životní styl 
Akhorn se již dávno dobrovolně izolovali od 

kontaktu s ostatními národy. Pro většinu ras, 
žijících na povrchu, jsou záhadnými bytostmi. Jsou 
početně nejslabším z dědických národů, obývají 
pouhá dvě sídla, jejichž umístění zná pouze několik 
vybraných. Jednotlivci se čas od času objevují 
v Darakhských městech, méně často se pak objevují 
mezi lidmi. 

 
 

Magie 
Jako druhý z dědických národů starých Dhiuda, i 

Akhorn ovládají runovou magii svých předků. 
Používají ji k  usnadnění výroby a někdy jí 
přidávají svým výrobkům vlastnosti kterých se nedá 
dosáhnout jiným způsobem. 

Jejich specialitou jsou tvořivá a vylepšovací 
kouzla, práce s ohněm a zemí. 

 
 

Akhorn v pravidlech D&D 
• Jako rasa střední velikosti (medium), 

nedostávají žádné bonusy či postihy za 
velikost. 

• Jejich základní rychlost je 20 stop/kolo 



 

Klanu vládne hiwafreia, zpravidla nejvlivnější 
nebo nejstarší člen rodu. Klany jsou zastoupeny 
v místní radě, zvané rêdan, které předsedá jeden 
z jeho členů. Jeho volba je po formální stránce 
demokratická. Ve skutečnosti však zpravidla vítězí 
ten z kandidátů, který disponuje největší mocí a 
vlivem na ostatní členy. 

• 1 bonusová schopnost (feat) na první úrovni - 
viz. kapitola Rasové schopnosti. 

• Bonusy k dovednostem (skills): +2 Ocenění 
(Appraise),  +2 Zpracování kovu (Craft: 
Metalworking),  +4 Živnost kováře 
(Profession: Blacksmith)  

• Akhorn mluví základním jazykem všech 
potomků Dhiuda, jazykem razda hiwa. 
Bonusové jazyky mohou být: lidská 
manneština, elfí merianoskkielli, gnómská 
matsini, případně další jazyky kterými se 
v jejich okolí hovoří. 

Takto zvolený faúr je prakticky neomezeným 
vládcem města a osad, které k němu náleží. 

 
 

Magie 
• Oblíbené povolání: Bojovník, klerik, mág, 

specialista (obchod, kovářství, zbrojírnictví). 
Azrakh kupodivu nedisponují schopnostmi svých 

předků natolik, jako jejich pokrevní příbuzní. Jejich 
magie se podobá spíše šamanství a jejich mágové 
jsou převážně vyvolávači (evocator), kteří se 
specializují na komunikaci a ovládání bytostí 
z astrálních a jiných sfér. 

• Nová povolání: Specialista - konstruktér 
 
Tabulka 3: Akhorn, rasové vlastnosti 
STR DEX CON INT WIS CHA 
+0 +0 +1 +2 -1 -2 Velmi zřídka se mezi nimi vyskytne zaklínač, 

který vládne magickými schopnostmi. Takový 
zaklínač ovládá magii války a smrti, ale nikdy není 
schopen ovládnou magii základních prvků, jakými 
jsou oheň, voda nebo země. 

 
 
 
 

 

Azrakh Azrakh v pravidlech D&D 
Noční běsi, říká se. Jsou jedním z 

nejobávanějších národů v celém Merianu. Smysl 
jejich života je boj, zabíjení a umírání. Azrakh 
[osrak] žijí v nejhlubších hlubinách světa, v jícnech 
sopek, hlubokých trhlinách v zemské kůře a v 
nejzazších jeskyních.  

• Jako rasa střední velikosti (medium), 
nedostávají žádné bonusy či postihy za 
velikost. 

• Jejich základní rychlost je 30 stop/kolo 
• Bonusy k dovednostem (skills): +2 Šplh 

(Climb),  +2 Vyjednávání (Intimidate),  +4 
Znalost sfér (Knowledge: Planes)  

Tvrdí se že Romhäryl, samotné srdce jejich říše, 
leží na obrovském převisu na samotném dně světa, 
a shlíží přímo dolů do propasti, která vede do Síní 
ohně, domény démonů a padlých bohů, ozářených 
nekonečným polem lávy a pulsující čirým zlem a 
absolutní nenávistí. 

• Akhorn mluví vlastním jazykem swartskis, 
který se podobá původní Siništině z níž 
vychází i razda hiwa. Bonusové jazyky mohou 
být: lidská manneština, elfí merianoskkielli, 
gnómská matsini, případně další jazyky 
kterými se v jejich okolí hovoří. 

Nicméně většina ze samotných Azrakh považuje 
toto tvrzení přinejlepším za značně přehnané, a 
nejeví žádný zájem o svou říši. Od pradávných 
válek, kdy byli poraženi spojenými silami lidu 
Darakh a Akhorn, ztratili víru ve svou moc a jen 
málokdo z nich ještě přikládá váhu mýtům, podle 
kterých kdysi vládli světu po boku démonů. 

• Oblíbené povolání: Bojovník, barbar, klerik, 
zaklínač, tulák (specializace na úkladné vraždy, 
specializace na výzvědy). 

• Nová povolání: Bojovník - zabiják (dúinvar), 
Zaklínač - Mistr sfér 

Azrakh jsou silní a zruční bojovníci, ale 
postrádají magický talent. Velmi zřídka se mezi 
nimi vyskytne přirozený mág, ale jeho magie je 
neovladatelná a destruktivní. 

 
Tabulka 4: Azrakh, rasové vlastnosti 

STR DEX CON INT WIS CHA 
+2 +1 -1 +0 -1 -2 

  
 Životní styl 

Azrakh žijí v silně vojensky organizované 
společnosti. Na Merian přišli jako poslední ze všech 
dědických ras, a pravděpodobně nejsilněji cítí své 
dědictví Sinista. Jejich vzpomínky a zbytky tradic 
se během generací zdeformovaly. 

Pro Azrakh je nejdůležitějším principem osobní 
úspěch, který se měří přínosem, který má jedinec 
pro svůj klan. 



 

 

Gnómové 
[TBA] 
 

Půlčíci 
[TBA] 



 

Dodatek A: Mapy 
 

Merian [viz externí PDF] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Dodatek B: 
Stručný přehled dějin 

 -2.946 C.A. 
neznámo Dhiuda zakládají Udhar-Dúnor který se stává 

největším městem jejich rasy. Počátek nejstarších ras - démonů, draků a 
podobných mýtických a polomýtických bytostí.  

 -2.772 C.A. 
-8.137 C.A. Fírban ovládli runovou magii. 
Zničení Maroly. Po legendární rase sinista 

zůstávají pouhé zlomky znalostí, roztroušené po 
troskách rozdrceného světa. 

 
-2.046 C.A. 
Na západním kontinentu podnikají lidé 

katastrofálně neúspěšný útok proti démonům. Toto 
selhání později vede k pádu jejich říše a nucenému 
útěku na východ. 

 
-7.632 C.A. 
Lid dhiuda zakládá své říše na Denebu. Jejich 

civilizace přímo navazuje na ztracené znalosti 
sinista, jejich předků. 

 
-1.869 C.A. 

 Démoni podnikli sérii neúspěšných atentátů na 
klíčové osoby v lidských říších. -7.583 C.A. 

Ze zbylých sinista se v troskách Maroly vyvinula 
nová rasa, adaptující se na podmínky nižší 
přitažlivosti - obři fírban. V tomto roce fírban 
vyčerpali zdroje svých planetek a využívají 
poslední zbytky znalostí sinista aby otevřeli 
průchod na Merian. 

 
-1.867 C.A. 
Lidé z posledních sil odolávají náporu 

démonických armád a staví quillins, gigantická 
vznášedla která jim mají posloužit k útěku. 

 
 -1.852 C.A. 
-6.277 C.A. Útěk lidí z Erthendád. Flotila quillins a dalších 

přepravních prostředků křižuje oceány Merianu ve 
snaze nalézt novou pevninu kde by se lidé mohli 
usadit. 

Na Erthendád, západním světadíle Merianu, 
vzniká první lidská civilizace erthenshoon. Brzy 
poté dochází k prvním střetům lidí s démony. 
Lidská civilizace se pod tlakem tohoto ohrožení 
prudce vyvíjí kupředu. 

 
-1.849. C.A. 

 Lidská flotila nalézá souostroví Orgoy. Lidé se 
zde nakrátko usazují. -5.891 C.A. 

Lidé se poprvé setkávají s draky kteří je 
podporují v bitvách proti démonům. Draci naučí 
erthenshoon jak využívat základní úrovně 
magických sil. 

 
-1.846 C.A. 
Větší část lidí pokračuje v cestě na východ, 

k novému kontinentu který nazvali Kergeiric. Zde 
plují podél pobřeží. Za léta putování si mnoho lidí 
zvyklo na tento způsob života. Proto se několik 
quillins  oddělí od přistávající flotily aby 
pokračovaly v cestě po oceánech. Zbytek flotily 
přistane na západní polovině kontinentu. Před 
samotným přistáním přepadne flotilu silná bouře 
která poškodí několik vznášedel a zažene je daleko 
na východ, až na samotný okraj Kergeiricu kde 
ztroskotají na úpatí Dimaranského pohoří. 

Drakopán Delgiir Kalantar věnoval lidem dvojici 
zbraní Chinukisaaw a Kaasikiskwaaw, které se 
dokázaly měnit podle přání svého držitele. 

 
-5844 C.A. 
Založena univerzita Caracah, kde se staří 

mágové (donneyal) učili dračí magii. 
 
-5.660 C.A. 
Objevení prinicipu levitace. Lidé poprvé staví 

létající lodě. 
 
-1.838 C.A. 

 Na západní části Kergeiricu zakládají lidé města 
Or Bannern a Genech která se stávají novými 
centry jejich civilizace. 

-3.451 C.A. 
Na Merian pronikají první průzkumníci dhiuda a 

začíná jejich migrace z Denebu. Dhiuda se usazují 
na východním světadíle Merianu kde se setkávají se 
svými vzdálenými příbuznými fírbany. 

 
-1.814 C.A. 
Lidé se setkávají s fírbany. Jejich další kontakty 

jsou bez nepřátelství i nedůvěry která převládala na 
začátku, ale díky tajuplnosti a odtažitosti obrů se 
jejich kontakty omezují jen na nejnutnější obchodní 
a diplomatická jednání. 

 
-3.439 C.A. 
Založení pevnosti Týthien, nejstaršího 

dhiudského sídla na Merianu. 
 



 

 
-1.801 C.A. 
Fírban seznámí lidi s rasou dhiuda, která se stane 

dobrým spojencem lidí a se kterými udržují lidé 
pravidelné obchodní a další vztahy. 

 
-1.769 C.A. 
Založení lidského města Kan. 
 
-1.745 C.A. 
Elfové Emhrys vstoupili do hlubokých lesů 

Merianu. Vyčerpaný arcimág Arlan již neměl sil 
odolávat energii bran a portál se posunul v čase i 
prostoru, aby skončil na Merianu. Arlana udržení 
portálu zabilo a tak poslední elfové z Arvandoru 
unikli zkáze svého světa. 

 
-1.744 C.A. 
Založení dalších lidských sídel. Města Tadelyn a 

Or Lewu jsou umístěna ve vnitrozemí a udržují 
poměrně pravidelný kontakt s fírbany a dhiuda. 

 
-1.721 C.A. 
Kan odmítá vedení Or Bannernu. Zahájení 

občanské války Kanu a Or Lewu proti Or Bannernu 
a ostatním městům. 

 
-1.689 C.A. 
Zničení města Kan. Or Lewu se dobrovolně vzdá 

a občanská válka končí založením jednotné říše 
Ishilfaran (Nížina). 

 
-1.022 C.A. 
Příchod démonů na Kergeiric, zničení Orgoy. 
 
 
-1.018 C.A. 
Hrozba ze strany démonů sjednocuje lidi, fírbany 

a dhiuda v boji. 
 
-1.006 C.A. 
Zničení Or Bannern, Genech a Kan. Lidé se 

stahují do podhůří, do Or Lewu kde se připravují na 
poslední střetnutí s démony. 

 
-1.003 C.A 
Bitva na Fôn Ghytanar, svržení démonů do hlubin 

země. Sopka Fôn Ghytanar se probouzí a ve svém 
poslední explozi pohřbí celou vítěznou armádu lidí, 
dhiuda a fírbanů. Láva zalila a vypálila i poslední 
lidské město, Or Lewu. Nastává definitivní konec 
původní lidské civilizace. 

 
-664 C.A. 
Dhiuda a fírban objevují způsob jak kontrolovat a 

řídit brány mezi světy. Zatímco fírban usilují o 
upevnění a kontrolu nad branami mezi pěti světy 
Shennray, dhiuda podnikají cesty na vzdálenější 
světy a pronikají do jiných sfér existence. 

 

-592 C.A. 
Při jedné ze svých cest branami otevřou dhiuda 

průchod do zcela neznámého světa. Chyba ve 
výpočtech se ukázala být osudnou. Dhiuda si 
uvědomili svůj omyl a bránu uzavřeli, bylo ale již 
pozdě. 

Povstává arcidémon Ugdúl, také zvaný 
Ferdhbiergan, Požírač duší, nebo Neživý, Fyorlass. 

Pád pevnosti Týthien. 
 
-591 C.A. 
Bitva o Udhar-Dúnor. Král Faorg Niemesil zabit 

v boji, vojevůdce Naúr poráží Ugdúla. 
Uvěznění Požírače v magickém krystalu. 
Naúr zakládá dynastii Skarrad a obnovuje téměř 

zničený Udhar-Dúnor. Zakládá nové sídlo klanu, 
výstavní Rudh Skarrad. 

-511 C.A. 
Založení Airaght, první lidské říše na východě 

kontinentu. 
 
-366 C.A. 
Král Naúr Skarrad umírá. Na jeho počest je 

v Galerii klanu Skarrad v Rudh Skarrad umístěna 
jeho socha v životní velikosti. Tvůrce sochy jí do 
ruky vložil skutečný Naúrův palcát Dáudhráins 
Brumaflugg, jehož šťastným vrhem legendární 
panovník porazil Ugdúla. 

 
-1 C.A. 
Příchod Feirir na Merian. Severní dům z hory ve 

které cestovaly feirir se působením bran odtrhl a 
místo na Arlan dopadl na Merian. Feirirští  mágové 
sestup zpomalily, přesto byly následky opravdu 
ničivé. Feirir budují obydlí ve vyrytém kráteru a v 
pozůstatcích Severního domu. Místní barbarští 
obyvatelé je považují za bohy. 

 
0 C.A. 
Emhrys zakládají království v hustých lesech 

severně od Dírgud které jsou jejich domovem. 
Upevňují přátelství s domorodým kmenem lidí 
Sylvaen, kteří žijí poblíž jejich nové říše. 

Někteří elfové pronikají dál na planiny, kde 
naráží na další lidskou civilizaci. Od tohoto roku se 
počítá nejrozšířenější merianský kalendář (C.A., 
Consel Athaldyr, „rok příchodu“). 

 
69 C.A. 
Rozpad airaghtské říše. Nástupnické státy a 

panství vedou vleklé války, ve kterých po dlouhou 
dobu není žádný vítěz. 

 
164 C.A. 
Občanské a náboženské nepokoje v Udhar-Dúnor 

vyustily v otevřený konflikt. Část dhiuda odchází 
z říší, založit vlastní města. Takto se datuje počátek 
novodobých trpasličích ras. 

 
 



 

167 C.A. 
Na západě Kergeiricu se lidská rasa opět 

vzchopila. Založení technokratické říše Mansenar. 
Mansenarové udržují styky s Dhiuda a Fírbany. 

Velká část trpaslíků kteří opustili Udhar-Dúnor 
přišla do Mansenaru. Mansenarská civilizace se 
rychle vyvíjí, objevují složitější fyzikální principy a 
učí se je ovládat kombinací techniky a dhiudské 
magie. Zakládají velká města na rovinách pod 
Blaén bHóirne. 

 
312 C.A. 
Příchod Azrakh na Merian. Azrakh jsou přímí 

příbuzní dhiuda, ale jejich kultura během staletí 
odloučení degenerovala. 

Na Merianu osídlili nejtemnější hlubiny, nad 
místem známým jako Ohnivé síně. Zde založili své 
nejstarší osady - Romhäryl, Skadus a Landis. 

 
465 C.A. 
V oblasti na hranici dnešní Arenie a Rámenoru 

zakládá lidský náčelník Armagódar osadu 
Lámiskirghan která se stává základem nového 
panství. 

 
489 C.A. 
Založeno baronství Ostbranské s Lámiskirghanem 

coby sídelním městem vlády. 
 
501 C.A. 
Smrt posledního dhiudského krále. 
Ukování meče Bwytard Ó Énaid a uvolnění 

Ugdúla. 
Pád Udhar-Dúnoru. 
 
542 C.A. 
Ostbrangav napaden nájezdníky z jižní strany. 

Baron Luthagwd opětuje úder. Zahájení pohraniční 
války. 

 
547 C.A. 
Ostbrangav rozšiřuje své hranice. Dosud 

neorganizované klany a kmeny v jeho sousedství se 
spojily aby čelili jeho expanzivní politice. Toto 
spojení dalo základ dalším panstvím v oblasti. 

 
560 C.A. 
První velké zemětřesení. Postihlo především 

západ kontinentu a srovnalo se zemí více než 
polovinu Mansenarské civilizace.  

Následuje období anarchie a vzájemných potyček 
uvnitř bývalé Mansenarské říše. Zemětřesení je 
spojováno s pádem hvězdy,  

Tato hvězda po více jak tisíc let sloužila Feirir 
jako jejich domov a skrze Bránu světů prošla tato 
zem na Merian.  

Vyryla hlubokou brázdu východně od pohoří 
Dírgud, mezi dnešní Arenii a Novoles.  

Přeživší Feirir si brázdu zvolili za svůj domov. 
Brzo se jim začalo říkat coan-treintag mooinjer, 

„Lid Údolí padlé hvězdy“ a okolní barbarské 
kmeny je měly v úctě a bály se jich. 

 
580-610 C.A. 
V tomto období vymizela civilizace obrů Fírban 

a jejich rasa vymírá. 
 
612 C.A. 
Města Mansenaru zahajují válku pomocí 

technických vynálezů a magie. Konec Mansenarské 
civilizace. Ti kteří přežili, opouštějí bývalou říši a 
odcházejí dál na západ, do oblasti údolí Gormalath. 

 
637 C.A. 
Dobrodruh Yocan opouští Gormalath a se svými 

následovníky zakládá v oblasti jižní pouště kalifát, 
který po jeho smrti nese jeho jméno - Yocandis. 

 
 
651 C.A. 
Počáteční konflikty mezi Ostbrangavem a jeho 

sousedy se vyostřují. 
 
661 C.A. 
První otevřený střet Darakh a Akhorn. 
 
664 C.A. 
Vlna kočovných kmenů ze západu. Ostbrangav a 

elfové spojili své síly aby čelili jejich invazi.  
Mochlan, pán z Ostbranu, získává od dhiuda 

mocný meč Bwytard Ó Énaid, dává mu jméno 
Brynjaltar a s jeho pomocí obrací nájezdníky na 
útěk. 

 
672 C.A. 
Založení panství Cúlfastského, Elinyjského a 

Ragherského v blízkém sousedství Ostbranu. 
 
694 C.A. 
Darakh a Akhorn uzavírají dočasné příměří a 

sjednocují se proti hrozbě Azrakh, kteří využili 
jejich bojů a zaútočili na ně. 

 
695 C.A. 
Azrakh poraženi spojenými silami Darakh a 

Akhorn v bitvě pod Vodopádní roklí u Romhäryl. 
 
708 C.A. 
Příměří mezi Darakh a Akhorn se vytrácí, oba 

národy obnovují vzájemné spory. 
 
730 C.A. 
Azrakh pronikli na povrch Merianu a zahájili 

dlouhou a krvavou válku s ostatními rasami. Jejich 
první obětí se staly zbytky lidu Fírban. 

 
791 C.A. 
Ceredwyn Ostbranský sjednocuje lidská i 

zbývající elfí panství Emhrys a Feirir proti Azrakh. 
 



 

795 C.A. 
Ceredwyn je zradou své manželky Beliney 

poražen. Jeho oddíly pobity. Poslední posily 
zahnaly Azrakh na útěk, ale Azrakh s sebou vzali 
symbol jednoty různých národů, meč Brynjaltar. 

Ostbran padl, nastává období chaosu a 
občanských válek mezi lidmi. 

 
799 C.A. 
Akhorn vytvořili Sedm temných mečů 

(Sibunhairan). Temné meče byly určeny k porážce 
Darakh a každý z nich byl obdařen jednou zvláštní 
mocí nad myslí svého nositele. Meče byly tajně 
předány vojevůdcům sedmi největších darakhských 
armád, kteří podlehli jejich síle a obrátili se proti 
vlastním městům. 

Toto obrácení sedmi Pánů mečů, či skôelblads, 
jak se jim začalo říkat, zvrátilo celý průběh války 
ve prospěch Akhorn. 

Sedm Temných mečů a jejich Pánové:  
Friksar (Svin MohGurdjar - Stín), 
Lustar (Raherd abNarul - Hlad), 
Neibheld (Tharin abTrimúd - Blesk), 
Gaireth (Cáumor Bezejmenný - Mráz), 
Háertan (Túblan Šedá brada - Děs), 
Étjear (Ghur MohCadmon - Vítr), 
Hátörg (Wamarg abMalamiel - Oheň) 
 
808 C.A. 
Dírlag Lennwyrd z Ragheru poráží své odpůrce 

ve Válce o dědictví Ostbranské a zakládá 
Haldvestinskou říši. 

 
809 C.A. 
Po kapitulaci největších Darakhských měst se 

Páni mečů obrací proti svým původním tvůrcům. 
Akhorn uzavírají mírovou smlouvu s Darakh a 
společně vlákají Pány mečů do pasti a porazí je. 

 
813 C.A. 
Valeënsi, mocný rod Faeria z Arlanu získává 

tajemství vyhynulých Sinista a jako první po nich 
otevírají Brány světů, Část jich zmizí, ale většina 
přijde na Merian, kde zakládají ve vysokohorských 
údolích svá sídliště.  

Hlídka stopařů narazí na malou skupinku Azrakh. 
Je vybojována rychlá a krutá bitva. Valeënsi 
získávají meč Bwytard Ó Énaid, který nesl 
romhärylský vojvoda Círbhutan. Jeho cílem bylo 
spojit Azrakhské městské státy do jedné silné říše. 

 
815-845 C.A. 
Na místech někdejších bitev s Azrakh vznikají 

menší panství, která se časem spojují.  
Položen základ k Velkým říším: Haldvestinská 

říše, Cynnhyrd, Niardom, Farístan. 
 
866 C.A. 
Farístanský kníže Caduin připravil v Haldvestinu 

revoluci a okamžitě zorganizoval kontrarevoluci 

která mu zajistila připojení Haldvestinu k jeho 
knížectví. V této revoluci nechal popravit všechny 
příslušníky Lennwyrdské rodiny - většina jich byla 
popravena při revoluci, ty kteří revoluci přečkali, 
pak nechal exemplárně stít pod záminkou 
velezrady. 

Připojením Haldvestinu k Farístanu začalo 
období, zvané Fistandarské. 

V tomto období (898-1432) ovládly severozápad 
kontinentu následující říše: 

Imfarístan vznikl spojením Haldvestinu a 
Farístanu. Vládl mu rod knížat Farístanských. 

Naryfeld, volná aliance městských států, pod 
vedením regenta z Ponthanu. Naryfeld pokryl 
poměrně úzký, zato ale dlouhý pás podél severního 
pobřeží. 

Cynnhyrd, kterému i nadále vládli vévodové z 
Karanu, výrazně expandoval na západ. 

Fonachter, nově vzniklé panství na úbočí 
Dírgud. Její pozůstatky jsou dodnes vidět - osady 
byly často budovány na nepřístupných místech na 
skalních převisech. Nejzachovalejší osadou staré 
Fonachterské říše je Ardmaer, pevnost přilepená na 
skalní stěně Sastarî, později přestavěná na sídelní 
město. 

Šedoles, země zaslíbená dobrodruhům. Šedoles 
začal pronikat do hlubokých lesů na východní 
straně pohoří Dírgud. Tyto lesy se vyznačovaly 
stromy se světlou až šedou kůrou, odtud tedy 
pochází název této země. 

Během následujícího období se Fonachter a 
Cynnhyrd spojily pod vládu rodu Karanů (1209 
C.A.) a vytvořily první lidské království Merianu 
pod jménem Fistandar. 

 
905-1142 C.A. 
Zakládání přímořských měst podél severního 

pobřeží. Vznik nezávislých městských států. 
 
1167 C.A. 
Lidé poprvé pronikají na západ od řeky Glenran. 

Zahájena stavba několika mostů které mají spojovat 
západ a východ kontinentu. 

 
1189 C.A. 
Dokončena stavba prvního mostu. Lidé zakládají 

hraniční osady na západ od Glenran a objevují 
zbytky Mansenaru. 

 
1201 C.A. 
Azrakh obnvili své počty a vedeni vojvodou 

Agrin-Thanem opět vyšli na povrch hnáni touhou 
po zabíjení. 

 
1203 C.A. 
Arandilë objevuje vyvražděnou elfí vesnici, 

stopuje své nepřátele a odhaluje armádu Azrakh. 
Začíná válka mezou Valeënsi a Azrakh. Valeënsi 
stojí proti přesile sami. 

 



 

1209 C.A. 
Vznik království Fistandar. 
 
1226 C.A. 
Oslabení Valeënsi vedeni Arandillë a Berewydem 

poráží jako první Azrakh na hlavu při obléhání 
Nime-Heim. Vítězství vejde do historie jako Bitva 
měsíce a plamene. 

 
1227 C.A. 
Valeënsi uzavírají aliance s tvory obývajícími 

stejné oblasti jako oni, s Gryfy, Velkými orly, soby 
z plání i Ledovými tygry z vysokohorské tundry. 
Berewyd pak dokáže přemluvit nejvyšší radu 
trpaslíků ke spojenectví proti Azrakh a démonickým 
skorli. 

 
1228 C.A. 
Berewyd dostává od Arandilë meč Bwytard O 

Enaid, elfy zvaný Hjartarein „Čisté srdce“, nebo 
Nëinu „Devatero zákazů“ (podle Valeënské věštby 
která se k meči víže). 

 
1230 C.A. 
Berewyd zrazen svým bratrem Marbógarem, 

přichází o Bwytard Ó Énaid a putuje na sever přes 
pohoří Dírgud.  

Přichází do zemí severně od pohoří, do 
Fistandaru. Získává si rychle významné postavení 
vojevůdce na královském dvoře. 

 
1233 C.A. 
Král Fistandaru umírá, spiknutí proti 

Berewydovi. Berewyd uvězněn ve vězení uvnitř 
Ceredwynova mostu na řece Glenran.  

Po necelém čtvrtroce prchá z vězení a vrací se do 
hor. Cestou zjišťuje že Azrakh znovu sestavili svou 
armádu.  

Opět se shledává s Valeënsi a s jejich pomocí 
získává vládu nad Fistandarem. 

 
1235 C.A. 
Berewyd zakládá vojenskou alianci sousedících 

zemí, známou jako Železný kruh. 
Pohraniční osady na západ od Glenran jsou 

napadena Azrakh. 
Počátek spojenecké války lidí, Valeënsi a jejich 

spojenců proti silám Azrakh, kteří si na pomoc 
přivolávají démony z Ohnivých síní. 

 
1236 C.A. 
Spojenci ustupují za Glenran, později zatlačeni 

až pod Sastarî.  
Zde Berewyd zabíjí v souboji na život a na smrt 

svého bratra Marbógara Zrádce jenž bojuje na 
straně Azrakh.  

Po Marbógarově smrti znovu získává Bwytard O 
Enaid a s jeho pomocí dokáže obrátit Azrakh na 
ústup. 

 

1237 C.A 
Poslední bitva války, Bitva o Imyr Marder, je 

vybojována.  (Imyr Marder je staré jméno soutěsky 
kterou protéká Glenran, a přes níž vede 
Ceredwynův most ve kterém byl dříve Berewyd 
vězněn.) 

Azrakh jsou zdecimováni a zahnáni zpět do 
hlubin země. Vojvoda Agrin-Them a Gullukh ze 
Skorli jsou zabiti Berewydem a Arandillë. 

 
1239 C.A. 
Berewyd odchází po obnově říší pryč od lidí, 

hledat nesmrtelnost díky níž by mohl zůstat 
s Arandillë. 

 
1248 C.A. 
Průzkumníci z Yocandis pronikají na sever a 

navazují kontakt s obnovenými říšemi lidí. 
 
1273 C.A. 
Zahájena stavba Sluneční stezky. Stavba této 

dlážděné cesty pro karavany trvala šedesát let, ale 
již během své stavby zásadně usnadnila obchodní 
styk mezi Imfarístanem, Fistandarem a kalifátem 
Yocandis. 

 
1335 C.A. 
Stavba Sluneční stezky byla dokončena. Rozkvět 

obchodu v severních zemích však vedl k vysokým 
rozdílům mezi zbohatlíky a chudinou. S těmito 
problémy se musel vypořádávat obzvláště 
Imfarístan. 

Mnoho menších šlechticů se dalo na dráhu lapků 
a rebelů, což jen celý problém zhoršilo. 

 
1344 C.A. 
Hladomor v Imfarístanu podnítil revoluci, která 

svrhla vládu královského rodu. Lidový parlament 
ustanovil konstituční monarchii s bratrancem 
bývalého krále coby novou hlavou státu. 

Bývalý král je vyhnán do exilu. 
Nová vláda však nenaplnila očekávání lidu. Další 

vlna zbytečně tvrdých opatření znovu rozdmychává 
občanskou válku. 

 
1347 C.A. 
Do této občanské války se, po mnoha desetiletích 

marného pátrání po zdroji nesmrtelného života, 
vrací Berewyd. 

 
1620 C.A. 
Imfarístanský státník Edion, později zvaný Edion 

Jasný, dává podnět k uzavření smlouvy o 
vyrovnané vládě mezi největšími zeměmi. Tato 
smlouva později posloužila jako základ ke spojení 
Cynnhyrdu a Naryfeldu do císařství Borimea, 
reformě Imfarístanu do království Anmoranského a 
Samarského, a vzniku dalších Velkých říší. 
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Poděkování a kredity 
Chtěl bych poděkovat za stálou spolupráci 

naásledujícím lidem:  
Dalcorovi, za jeho neutuchající nadšení pro elfy, 

ačkoliv mu to stále kazím svými vlastními 
představami. Také za jeho čas a optimismus, se 
kterým shovívavě poslouchá mé šílené nápady. 
Dalcore, díky - ale stejně nenávidím Tracyho! ;-) 

Drizztovi, za modré elfy a jeho trpělivost, se 
kterou stále snáší naše drójování. Také za jeho 
plavecké a turistické nadšení během hry. 

Trevenorbovenovi, za jeho čtenářskou trpělivost, 
se kterou čeká na další a další pokračování povídek 
a dalších literárních patvarů ze Shennray. 

Jironovi za to, že vdechl trpaslíkům smysl pro 
umění. Long live dwarven bards! 

Jirkovi Sládkovi za spolupráci, byť 
nedokončenou, na magických řádech a za jeho 
náhled na situaci v době Dračí války. 

Warhammerovi, za to, že se dokázal smířit 
s hermafroditismem trpaslíků a nijak si tím 
nenechal zkazit svůj dojem ze hry. Rovněž za jeho 
neortodoxní přístup k vyslýchání zajatců. 

Quasitovi za jeho neocenitelnou pomoc při 
hledání logických chyb v settingu, za jeho 
rejpavost, která mě přiměla přehodnotit původní 
scénář a v důsledku vedla ke vzniku Erthenshoon a 
jejich strastiplné cesty přes oceán. Rovněž za jeho 
čas a úsilí, které věnuje tvorbě gnómů. 

Wyrmovi za jeho skvělého půlčíka, kterému pod 
drsnou a škodolibou slupkou určitě někde bije 
dobré srdce. 

Tracymu Hickmanovi patří můj obdiv a věčná, 
byť ne zcela vážně míněná nenávist. Parchante, jsi 
lepší jen v tom, že jsi se narodil o 40 let dřív! ;-) 

J.R.R. Tolkienovi, za jeho Středozem, díky které 
vůbec začal celý fenomén fantasy. Rovněž za to, že 
stvořil tak geniální dílo, že se po něm všichni začali 
opičit. Naučil mě že víc než cokoliv jiného, tvoří 
skutečného ducha fantasy rozmanitost kultur a 
jazyků. Takže díky, ale Sildarin patří jen Vám, 
Mistře. 

Všem ostatním, kteří trpělivě poslouchají a čtou 
nesouvislé útržky o Shennray na fórech 
CzechD&D, a kteří mě zatím neodstřelili. 
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