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Dodatkom v popotnico
Vsaka od knjig sage Vitezi in Čarovniki ima dodatke. Dodatki so
namenjeni spoznavanju Svete dežele v času Jezusa Kristusa in pomena
specifičnih vložkov fantazijskega dela. Dodan je tudi celovit slovar, ki
se z vsako dodatno knjigo še dopolni in nadgradi z novimi besedami.
Dodatki so razdeljeni v več zaokroženih celot.

Judeja in svetopisemski kraji v rimskem času
S pomočjo Wikipedije smo zbrali pomembne kraje, ljudi in običaje
Judeje v rimskem času, ko je svet spreminjal Jezus Kristus. Kraji, kot so
Betlehem, Jeruzalem, Nazaret, Tiberija so del svetopisemske zgodbe, a
so tudi del svetovne zgodovine.

Nekatere zanimivosti tistih časov in prostorov
Pri našem popotovanju po svetopisemskem času in prostoru smo
naleteli na nekatere zanimivosti, ki jih kaže spoznati.

Nekateri zgodovinski in izmišljeni liki
V Novi zavezi se srečamo z ljudmi, kot so Saloma, Herod
Antipater, Herod Veliki, Elizabeta, Poncij Pilat, Kajfa, Janez Krstnik,
Marija Magdalena, ... Vse to so zgodovinske osebnosti, ki so pustile
pečat tudi v zgodovinopisju.

Viri in literatura:




Wikipedija (SI, HR in ENG)
Biblija.net
Zbrano in različnih virov.
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Obseg Vesoljnega carstva okoli 150 let po Padcu

Meririm in Dveri ognja
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Dodatek 1:
Judeja in svetopisemski kraji v rimskem času
7

Betlehem
Še eno mesto iz t. i. Svete dežele, ki se je globoko zarezalo v zavest
krščanskega sveta. Betlehem (hebr. Bet Lehem) je znano predvsem iz
Nove zaveze kot kraj Jezusovega rojstva. V tem kraju stoji Bazilika
Kristusovega rojstva in ga obiskujejo romarji, ki želijo videti kraj
Jezusovega rojstva. Ime mesta pomeni Hiša kruha (Bet – hiša, Lehem
– kruh). Betlehem danes leži v Palestini.
Najpomembnejša znamenitost mesta je Cerkev Kristusovega
rojstva (pred kratkim uvrščena na Unescov seznam svetovne
dediščine), kamor se pred božičem zgrinjajo množice romarjev. Cerkev
so postavili na mesto, kjer se je po izročilu rodil Jezus Kristus (gl.).

Zunanjost Cerkve Kristusovega rojstva
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Galileja
Dežela je znana predvsem zaradi svetopisemskih dogodkov.
Hebrejsko ime dežele je ha'Galil, danes je pokrajina na severu
sodobnega Izraela. V Galileji sta tudi Nazaret in Tiberija, znani so
tudi Magdala, Kana in še nekateri drugi. Galileja je bila v času Heroda
Antipe formalno samostojna, a se je to nehalo leta 39 n. št., ko je
Kaligula odstavil Heroda Antipo in Rim je še formalno prevzel oblast.

Galilejsko jezero
Galilejsko jezero se v hebrejščini imenuje Jam Kineret, v arabščini
pa Buhairet Tabariyya (Tiberijsko jezero). Imenuje se tudi
Genezareško jezero. Jezero je najnižje ležeče sladkovodno jezero na
svetu, saj leži več kot 200 m pod morsko gladino. Skozi jezero teče reka
Jordan (gl.), ki se potem izliva v Mrtvo morje. Na zahodni obali jezera
leži Tiberija, severozahodno pa se razprostira rodovitna Genezareška
ravnina. Mimo jezera je potekala pomembna trgovska pot, ki je
povezovala Egipt s severnimi deželami. Jezero je bilo pomembno tudi
zaradi ribolova in z njim je povezano tudi Jezusovo delovanje. velik del
Evangelijev se dogaja v bližini jezera, ki je omenjeno tudi v Stari
zavezi.
Štirje apostoli so bili ribiči (Andrej, Peter, Janez Evangelist,
Jakob). Z jezerom je povezanih tudi nekaj čudežev, kot je znamenita
hoja po vodi.

Jeruzalem
Jeruzalem (hebr. Jerušalajim, Jerušalem) je mesto, ki ima izreden
pomen v biblijski tradiciji. Mesto je sveto za vse tri velike
monoteistične religije (islam, judaizem, krščanstvo) in njegova zgodba
se preleta z dogodki, popisanimi v svetih knjigah (Koran, Nova in
Stara zaveza). Znano je tudi kot Davidovo mesto in Sion (Tempeljski
grič, okoli je znaten del starega mestnega jedra). Mesto leži med
Sredozemskim in Mrtvim morjem.
9

Pogled na Mošejo na skali z Oljčne gore

Jeruzalem je bil v Jezusovih časih pomembno središče takratne
rimske Judeje. V Jeruzalemu je vladal Herod Veliki (hebr. Hordes gl.)
Danes je Jeruzalem pisana zbirka ljudi in je jedro spora med
Palestinci in Izraelci, saj si mesto lastijo eni in drugi.
Mogoče je zanimiv še seznam znamenitosti, ki poudarjajo versko
pisanost in svetost mesta za vse tri monoteistične religije:
 Zid objokovanja
 Grič Sion
 Cerkev Božjega groba
 Grič Golgota
 Mošeja Kupola na skali
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Jordan, reka
Reka Jordan (hebrejsko nehar ha'Jarden) teče skozi Izrael,
Palestino in Jordanijo in velja zaradi številnih omemb v Stari in Novi
zavezi za sveto reko. Izvira na nadmorski višini 2814 m (Antilibanon
pri Hermonu v Golanskem višavju) in se po 251 km izliva v Mrtvo
morje 416 m pod gladino morja.
Jordan je bil že v biblijskih časih vir plodnosti velike ravnice
(Kikkar ha'Jarden), Gospodovega vrta (Geneza 13:10).
V Novi zavezi Jordan stopi »na sceno« kot reka, v kateri je krstil
Janez Krstnik.

Judeja
Judeja, hebrejsko Jehuda oz. jehudah, je bila rimska provinca.
Splošni podatki o Judeji v rimskem času:
 Glavno mesto: Caesarea Maritima
 Jeziki: koinska grščina, aramejščina, latinščina, hebrejščina
 Religija: rimsko mnogoboštvo, judaizem, zgodnje krščanstvo
 Vlada:
 do leta 41 prefekti, po letu 44 prokuratorji
 6–9: Koponij
 26–36: Poncij Pilat
 64-66: Gezij Flor
 117: Lusij Kvijet
 130-132: Tinej Ruf
 Judejsko kraljestvo:
 41–44: Herod Agripa I.
 48–93/100: Herod Agripa II.
 Zakonodajno telo: Judejski sinedrij
 Zgodovinsko obdobje: Rimski principat
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Judeja v 1. stoletju n. št.
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Zgodovinsko ozadje
Rimska republika je na Bližnjem vzhodu prvič intervenirala leta 63
pr. n. št. po tretji mitridatski vojni, ko je ustanovila provinco Sirijo. Za
vzdrževanje miru je bil imenovan znameniti vojskovodja Gnej Pompej
Veliki.
Regija v tistem času ni bila mirna. Judejska kraljica Saloma
Aleksandra je malo pred tem umrla in njena sinova Hirkan in
Aristobul II. sta se začela med seboj vojskovati za izpraznjeni prestol.
Ko je Aristobula leta 63 pr. n. št. v Jeruzalemu oblegala bratova
vojska, je poslal svoje odposlance k Pompejevemu zastopniku Marku
Emiliju Skavru in ga zaprosil za pomoč. Za svojo rešitev je ponudil
veliko podkupnino. Pompej je njegovo ponudbo sprejel, Aristobul pa
je Skavra zatem obtožil oderuštva. Ker je bil Skaver Pompejev svak in
varovanec, se mu je Pompej maščeval in za etnarha in velikega
duhovnika imenoval njegovega brata Hirkana, naslova kralja pa mu ni
priznal.
Ko je Julij Cezar porazil Pompeja, je Hirkana zamenjal z njegovim
dvorjanom Antipatrom Idumejcem, poznanim tudi kot Antipa, ki je
postal prvi judovski rimski prokurator.
Leta 57-55 pr. n. št. je sirski prokonzul Avl Gabinij razdelil
nekdanje hazmonejsko Izraelsko kraljestvo na pet okrožij, katerim so
načelovali okrožni sanhedrini.
Leta 44 pr. n. št. sta bila Cezar in Antipater ubita in rimski senat
je leta 40 pr. n. št. za kralja Judov razglasil Antipatrovega sina
Idumejca Heroda Velikega (gl.), ki je vojaško oblast dobil šele leta 37
pr. n. št. Med njegovim vladanjem so bili odstranjeni še zadnji
predstavniki Makabejcev in zgrajeno veliko pristanišče Caesarea
Maritima. Herodovo kraljestvo so si po njegovi smrti leta 4 pr. n. št.
razdelili njegovi štirje sinovi (Judejska tetrarhija). Ena od četrtin je
bila Judeja, ki se je približno ujemala z nekdanjim Judejskim
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kraljestvom. V njej je do leta 6 n. št. vladal Herodov sin Herod
Arhelaj, katerega je cesar Avgust zaradi pritožb podložnikov in
slabega vladanja odstavil. Njegovega brata Heroda Antipa, ki je od
leta 4 pr. n. št. vladal v Galileji in Pereji, je leta 39 n. št. odstavil cesar
Kaligula.

Judeja kot rimska provinca
Leta 6 n. št. je Judeja postala del večje rimske province Judeje
(Iudaea), ki je bila sestavljena iz prave (biblične) Judeje, Samarije in
Idumeje, bibličnega Edoma. V provinco niso bile vključene pokrajine
Galileja, Golan (Gaulanitis) in Pereja (Dekapolis). Takšna ureditev je
imela zelo majhen pomen za rimski državni proračun, dobro pa je
obvladovala ozemlje in obalne ceste do rimske žitnice Egipta. Poleg
tega je mejila s Partskim cesarstvom, ki je bilo po izgonu Judov
vmesno ozemlje med Judejo in Judi v babilonskem izgnanstvu.
Upravno središče province je bila Cezarea Maritima in ne Jeruzalem.
Legat (guverner) province je postal guverner Sirije Kvirinij, ki je
izvedel prvi popis prebivalstva v Siriji in Judeji in bil nasprotnik
zelotov. Judeja ni bila niti senatska niti prava cesarska provinca,
ampak nekakšen »satelit Sirije«. Guverner je bil vitez konjeniškega reda
(ordo equeaster), tako kot v Egiptu, in ne bivši konzul, pretor ali
senator. V letih 26-36 n. št. je bil judejski prefekt Poncij Pilat (gl.).
Eden od velikih duhovnikov Herodovega templja je bil Kajfa (gl.),
poznan zlasti po sodelovanju pri Jezusovi aretaciji in usmrtitvi. Za
velikega duhovnika ga je imenoval prefekt Valerij Grat leta 18. Leta
36 je sirski legat Lucij Vitelij oba odstavil.
Do prvega odkritega razkola med Rimom in Judi je prišlo v »krizi
pod Kaligulo« (37-41). Judeja je ponovno dobila avtonomijo v letih 4144 n. št., ko je cesar Klavdij za kralja Judov imenoval Heroda Agripo I.
in na oblast ponovno postavil Herodsko dinastijo. Provinca je, kljub
temu da ni več imela prefekta, očitno ostala rimska provinca.
Cesar Klavdij je sklenil, da bo prokuratorje, ki so bili pogosto
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cesarjevi osebni pooblaščenci in provincijalni davčni in finančni
ministri, po celem cesarstvu povišal na položaj magistratov s polnimi
pooblastili za vzdrževanje miru. Ker sirski legat za Judejce ni bil
sprejemljiv, je svojega zaupnega judejskega prokuratorja povišal na
položaj cesarskega prokuratorja.

Judeja v knjigi
Velik del zgodbe v knjigi se dogaja na legendarnih svetopisemskih
lokacijah rimske province Judeje.

Nazaret
V Nazaretu (hebr. Neazerat) je velik del otroštva preživel mladi
Jezus. Nova zaveza navaja, da sta Jožef in Marija živela v tem mestu.
To je tudi kraj Marijinega oznanjenja, ko je nadangel Gabriel Mariji
oznanil, da bo rodila Jezusa (Jašuo).

Cerkev Marijinega oznanjenja v Nazaretu
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V času Jezusovega rojstva sta bila Jožef in Marija v Betlehemu
(gl.).

Sabsko kraljestvo
V starodavnem etipskem semitskem jeziku giz se je kraljestvo
imenovalo Seba, v hebrejščini pa Šeba.
Jezik giz je skoraj izumrl, saj ga uporablja samo še etiopska
tevahedska pravoslavna cerkev in izraelska manjšina v Etiopiji. Giz je
tudi ime pisave abugido, s katero zapisujejo ta jezik. V malce
spremenjeni pisavi pišejo jezika amharščina v Etiopiji in tigrajščina v
Eritreji. Uporabljala se je tudi za zapis drugih jezikov Afriškega roga, a
so ti jeziki počasi prešli na latinični zapis. Giz je soglasniška, kot vse
pisave semitskega porekla. Samoglasnike je pisava dobila šele kasneje.
Amaharščina, tigrajščina in izumrla akadščina se berejo od leve proti
desni (hebrejščina, aramejščina od desne proti levi).
Kraljestvo je obstajalo od 1000 pr. n. št. do 400 n. št., torej dolgih
1400 let. Kraljestvo je znano, ker ga omenjata Biblija (Stara zaveza) in
Koran. Če vemo za obstoj kraljestva, pa ni čisto jasno, kje je bilo.
Znanstveniki ga postavljajo v Južni Jemen, Eritrejo ali Etiopijo.
Vsekakor meje ves čas niso bile pribite, zato lahko sklepamo, da so se
meje kraljestva skozi čas, do njegove ukinitve leta 400 spreminjale.
Sabejci so bili semitski narod iz Južne Arabije, ki so okoli leta 1000
pr. n. št. ustanovili Sabsko kraljestvo s prestolnico Marib (gl.
zemljevid). Kraljestvo je temeljilo na visoko razvitem namakanju, o
čemer priča jez Marib. Poleg kmetijstva je bila izjemnega pomena še
trgovina z začimbami, slonovino, kadilom in tudi zlatom. Zaradi svoje
lege so bili posredniki med Mezopotamijo, Egiptom in Indijo, kasneje
so imeli stike z grško-rimskim svetom, zlasti Rimskim cesarstvom.
Poleg zapisov v Stari zavezi in Koranu najdemo zapise o kraljestvu
tudi v drugih virih. Prvi znan zapis je omemba v nekem poročilu iz
Hadite (današnji Irak), ko guverner mest Sukur in Mari piše o napadu
na karavano iz Sabe.
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Burna zgodovina Sabe se zaključi ob padcu pod oblast Sasanidov in
kasneje Arabcev. Danes o obstoju pričajo tudi nekatere arheološke
najdbe.
Sabsko kraljestvo je splošno znano zaradi znamenite Sabske kraljice,
ki je obiskala kralja Salamona. V Stari zavezi so Saba ali sabejci
večkrat omenjeni.
Vsekakor obstaja velika verjetnost, da so sabski trgovci v
Jezusovem času potovali po takratni Judeji.

Sabsko kraljestvo
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Tiberija
Mesto je zgradil Herod Antipa okoli leta 20 ob Galilejskem jezeru
(gl.) in ga imenoval v čast cesarju Tiberiju. V hebrejščini se je mesto
imenovalo Teverja.
Mesto je danes v Izraelu.

Tiberija danes ...
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Dodatek 2:
Nekatere zanimivosti tistih časov in prostorov
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Betlehemska zvezda
Znamenita zvezda, oziroma, bodimo natančnejši, enkraten nebesni
pojav, ki je vodil modrece do kraja Jezusovega rojstva. Takoj lahko
odmislimo meteorje ali supernovo.
Svetel bolid ni tako redek pojav, a supernovo bi zabeležili vsaj
kitajski kronisti, ki so bili precej zanesljiv vir za preverjanje
verodostojnosti antičnih astronomskih posebnosti.
Dober kandidat za Betlehemsko zvezdo je komet, saj po vseh
lastnostih ustreza opisom. Komet ima glavo in rep, kar nakazuje smer
(kaže smer). Pojav je dovolj redek, nekateri kometi so periodični, drugi
se pojavijo vsakih nekaj 1000 let ali pa so samo enkraten pojav.
Kitajski astronomi so dejansko leta 5 pr. n. št. popisali nebesni
dogodek, ki ustreza kometu. A kometi so veljali za prinašalce nesreče.
Drugi primerni kandidat je bližnja konjunkcija dveh svetlih
planetov, konkretno Saturna in Jupitra ali Venere in Jupitra, ki se
zgodijo dovolj redko, da vzbudijo pozornost. Takrat sta planeta tako
blizu skupaj, da se nekaj dni zdita kot zelo svetla zvezda. Leta 7 pr. n.
št. se je zgodilo takšno srečanje in to celo trikrat. Kmalu zatem, leta 3
pr. n. št. se je zgodila še bolj spektakularna konjunkcija – srečanje
Jupitra in Venere. Takratni astronomi so bili tudi astrologi in so te
dogodke zagotovo opazili in ponudili ustrezne razlage in napovedi.
Zagotovo ste prebrali kakšne apokaliptične (drugega sodobni
astrologi skoraj ne znajo) napovedi ob bližnji konjunkciji Jupitra in
Saturna 21. decembra 2020.

Enkavstika
Beseda enkavstika izvira iz grške besede enkaustikos, kar pomeni
»gori v«, ker je za izdelavo potrebna toplota.
Enkavstika je slikarska tehnika, znana tudi kot slikanje z vročim
voskom, pri čemer se uporablja ogrevan čebelji vosek, ki so mu dodani
barvni pigmenti, ki so odporni proti temperaturi. Tekočina ali pasta se
20

Giotto Di Bandone (1305): Čaščenje modrecev
Avtor je Betlehemsko zvezdo narisal kot komet, saj je bil pod vtisom
Halleyjevega kometa iz leta 1301.
nato nanese na površinsko pripravljen les, lahko pa tudi platno, papir,
zid in druge materiale. Poleg čebeljega voska se lahko uporablja
številne druge recepte, tudi druge vrste voskov, smole dreves iz
družine dipterokarpovk, laneno olje ali druge sestavine.
Za oblikovanje barve in voska, tako hladne kot segrete, se
uporablja kovinska orodja in posebne ščetke. Danes so ta orodja
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toplotne svetilke, toplotne pištole in drugi načini uporabe toplote, ki
omogočajo umetnikom, da se podaljša čas, ki ga imajo za delo z
materialom.
Ta tehnika risanja in barvanja je bila predvsem v uporabi pri
portretih mumij iz Fajuma v Egiptu okoli leta 100 - 300, pri
Blachernitissi in drugih zgodnjih ikonah, opisal jo je tudi rimski
učenjak Plinij Starejši.

Kristus Pantokrator
Gre za posebno upodobitev Jezusa Kristusa v krščanski ikonografiji.
Pentokrator je grški prevod za eno od božjih imen Jehova Sabaoth
(prevaja se kot Gospod nad vojskami) in tudi El Šadaj (vsemogočni
Bog). Beseda govori o dejanski božji moči.
Največkrat se Pantokrator prevaja kot vsemogočen ali vsemogočni.
Predstavlja Jezusa kot blagega, a vendarle strogega in vsemogočnega
sodnika človeštva. Ideja Kristusa Pantokratorja je skoraj neznana
protestantskemu svetu. Ikona Kristusa Pantokratorja je ena najbolj
razširjenih podob v pravoslavnem krščanstvu.

Kristus Pantokrator:
detajl z mozaika iz
Hagije Sofije
22

Pasha
Pasha, hebrejsko pesah, pomeni »iti mimo«, je eden
najpomembnejših židovskih praznikov. V slovenščini temu prazniku
pravimo židovska velika noč (zaradi veliko podobnosti med obema
praznikoma) ali praznik opresnikov (gl.).
Praznuje se ob pomladnem enakonočju 14. nisana (eden od
dvanajstih mesecev židovskega koledarja).
Ime praznika izhaja iz znamenite starozavezne zgodbe o angelu, ki
je pobil egiptovske prvorojence. Židovski prvorojenci so bili pred
angelovo smrtonosno žehto zavarovani z jagnjetovo krvjo na podbojih.
Angel je šel mimo teh oznak in tako zaščiteni prvorojeni so preživeli.
To je spomin na izhod iz Egipta. Dogodek je opisan v 2. Mojzesovi
knjigi in je pomemben del židovske mistike.
Izraelci so potem v Kanaanu združili večerjo pashe s sedemdnevnim
praznovanjem nekvašenega kruha (Macot).
V Jezusovem času so se verniki zbirali v Jeruzalemu zaradi
žrtvovanja in blagoslova jagnjeta. Petdeseti dan po pashi se slavi
Šavut.
Na predvcečer se iz hiše odstrani vse, kar vsebuje kvas. Obredna
večerja (seder) iam poseben jedilnik, ki obuja spomin na suženjstvo v
Egiptu, kar je podobno krščanski velikonočni hrani, ki spominja na
Jezusovo trpljenje. Pri mizi simbolično pustijo prazen stol ali kozarec,
da je prostor za preroka Elijo, ki naj bi se vrnil v tem času.

Pasha v krščanstvu
Pasha združuje krščanske in židovske vernike v skupnosti z Bogom,
ki se pojavi kot resnično Božje jagnje. Združi jih v smrti in vstajenju,
osvobojenem greha in smrti. Po Jezusu je starozavezna pashina večerja
postala pasha nove zaveze, v prvotni cerkvi je predstavljala spomin na
odrešeniško božje delo.

23

Pasha je pomembna tudi zaradi dejstva, da je bil Jezus usmrčen na
predvečer pashe, na dan po pashi pa je vstal od mrtvih. Zadnja
večerja Jezusa z apostoli je pravzaprav bila obredna večerja (seder) za
pasho.

Foto Sinagoga Maribor: Seder: tradicionalna večerja ob pashi
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Dodatek 3:
Nekateri zgodovinski in izmišljeni liki
25

V knjigi nastopa nekaj zgodovinskih osebnosti. Del knjige se
prekriva s svetopisemskimi dogodki, popisanimi v Evangelijih. Zgodba
na nobenem mestu ne spreminja svetopisemske zgodbe, nudi samo
drugačno ozadje in pripovedne vezi med svetopisemskimi odseki.
Avtor se je poigral z zanimivo idejo:

Kaj, če je vse, kar je zapisano v Evangelijih resnica tudi v
zgodovinskem smislu? Kaj, če je Jezus res v telo oblečen Bog, kot Bog
sin troedinega boga, kot uči katoliško krščanstvo?
V nadaljevanju so popisane pomembnejše osebe, ki imajo vloge v
pričujoči knjigi.

Almis For – vilinski jakil
Almis For je postal jakil najvzhodnejšega vilinskega mealkuda
Diweje. Prvič se pojavi v Vzponu Elejle kot mentor Dareju Halalu,
zadnjemu prvosvečeniku (leceohu) Tarafa in kasneje postane jakil
Diweje po smrti Galenija Ilidharja. V času Padca ni igral opazne
vloge, ponovno je stopil na prizorišče ob zatonu Vesoljnega carstva.

Amrokh Gideus – vilinski rešmeag
Amrokh Gideus iz Arimoje je že kot zelo mlad vilinec postal
pomemben v Mealkudu Arimja. Položaj rešmeaga Saranomverga je še
kot skoraj otrok (851) podedoval od tragično preminulega očeta
Yidrisa Gideusa. Zaradi svoje ambicioznosti in sposobnosti za
pogajanja je že leta 898 postal član Arbitražnega tribunala,
najpomembnejšega razsodnika Svetovnega cesarstva. V času poznega
cesarstva je igral pomembno vlogo kot član arbitraže v Sonorodski
krizi, ki se je končala z vzponom Vesoljnega carstva.
Znova se je vključil v zadnjih desetletjih Vesoljnega carstva in po
nekaterih virih je celo aktivno nastopil v Onostranstvu.
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Beltazar, Baltazar
V slovenskih virih tudi Boltežar. Ponekod tudi Baltazar. Eden od
svetih treh kraljev (gl.). Beltazar je zavetnik bolnih z epilepsijo.
Ime ima več porekel. V hebrejščini gre za dve obliki imena. V prvi,
Belšakar (grško: Baltasar), v domači govorici Baltazar si ga razlagajo iz
akadijskega Belšar-ucur, kar pomeni »Bel, varuj kralja«. Druga oblika,
Baltšakar, po domače Baltasar, ki tudi izhaja iz akadijskega, in sicer
balatsu-ucur, ki pomeni »Naj varuje tvojo ženo«.

Beltazar Eliah v knjigi
Beltazar Eliah je najstarejši od temnih (gozdnih) vilincev, ki so se
podali na ključno misijo za uničenje Vesoljnega carstva – zajetje
dragocenosti, ki omogočijo udejanjenje Mešaraha. Pred vlogo v knjigi
je bil od leta 915 z. e. član vilinskega Arbitražnega tribunala.

Elejla (Meri Sonorodska)
Vesoljni car, rojena kot Meri, je leta 923, za svoj osemnajsti rojstni
dan, od svojega očeta prejela krono Mealkuda Sonoroda. Razglasila se
je za Vesoljnega carja, da bi poudarila harmonijo moškega in ženskega
principa in mealkud Sonoroda je postal Vesoljno carstvo. Njeno
osebnost in kasneje osebnost Elejle je močno zaznamovala izguba
matere Elene v enem od neuspelih atentatov. Udejanjenje Elejle je
namreč močno odvisno od duševnosti osebe, s katero sobiva do
napolnjenega osemnajstega leta, ko Elejla popolnoma prevzame
osebnost.
V drugi polovici 10. stoletja je začrtala agresivno širjenje na zahod.
Svoj triumf je dosegla z uničenjem Svetovnega cesarstva.
Mešarah je po obredu Pemej, slabih 300 letih po Padcu, zlomil moč
zatabov in v zmedi razkroja Vesoljnega carstva je izginila iz zgodovine.
O tem kroži mnogo legend. Nihče ne pozna resnice o njenem koncu.
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Elisa
Damejah Elisa, meašika Vesoljnega carstva, je v času pred Padcem,
vladala južnemu delu, a kasneje vzhodnemu delu mogočnega Carstva.
Na Tarafu je bila svečenica Mogosa, velike srebrne lune Elem Jereda
(Drugotnosti). Njeno delovanje je temeljilo na moči in neposrednem
posegu. S svojo voljo si je popolnoma podredila kerkeše in njihove
armade.

Enej Olom
Aeral (gozdni oz. temni vilini nimajo plemstva, samo viteze) je leta
805 postal član vilinskega Arbitražnega tribunala. Ob nastopu
sonorodske krize je zastopal trdo stališče do razvoja dogodkov. Ker
drugi člani tribunala niso soglašali z radikalnejšo rešitvijo, je leta 910
odstopil.
V času razvoja Mealkuda Sonorode in kasneje Vesoljnega carstva
ni odigral pomembne vloge. Opazno vlogo je prevzel šele v času Padca,
ko je vodil obrambo obeh Aldeških mark.
Po padcu in požigu Aldeverga izginil je z maloštevilnimi
preživelimi gozdnimi vilinci. Nekateri viri Olomu pripisujejo zasluge
za to, da se Vesoljno carstvo ni razširilo dlje na zahod. V zadnjih
desetletjih Vesoljnega carstva je aktivno sodeloval pri načrtih za
njegovo uničenje. Odkril je način, kako prekiniti vezi med zatabi in
njihovimi utelešenimi nosilci.

Fazael
Izmišljeni zaupnik kralja Heroda Velikega nizkega rodu, ki je skrbel
za odstranjevanje Herodovih nasprotnikov.

Haret – Nabatejski kralj
Haret je v knjigi samo omenjen. Herod Antipa je pred poroko s
Herodiado, dotedanjo ženo svojega brata Heroda Boete izgnal svojo
prvo ženo, hčer Nabatejskega kralja.
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Herod Veliki (hebr. Hordes)
74 pr. n. št. – 4 pr. n. št.
Herod je bil vladar Judeje od 34 pr. n.
št. vse do svoje smrti 4 pr. n. št. Herod
je bil sin Antipatra, ki je leta 47 pr. n.
št. postal rimski prokurator in je sina
imenoval za guvernerja Galileje (gl.).
PO očeti smrti je želel postati kralj
Judeje, kar pa ni bilo lahko. Poročil s eje s princeso Mariamno iz
dinastije Hasmonejcev, ki so bili takrat vladarji Judeje. Med
prerivanjem za prestol je pokazal največ spretnosti, ko se je naslonil na
mogočni Rim. Rimski senat ga je imenoval za kralja Judeje. Tik pred
smrtjo je ubil prvorojenca Antipatra in v oporoki določil sina Heroda
Arhelaja za dediča celotnega kraljestva, a sinova Heroda Antipo in
Heroda Filipa za tetrarha – vladarja četrtine kraljestva.
V Novo zavezo je vstopil z ukazom za pomor prvorojenih (Mt 2, 1
– 18).

Herod Veliki v knjigi
V knjigi ima Herod Veliki precej pomembno vlogo. Dodani so
nekateri dogodki in interpretacije zgodovinsko znanih dogodkov, kot je
poboj prvorojenih, obisk svetih treh kraljev in seveda tudi Herodova
smrt.

Herod Antipa (20 pr. n. št. Judeja – 39 n. št.
Lugdunum Convenarum v današnji Franciji)
Herod Antipa je pomemben samo zaradi svoje vloge v
novozaveznih dogodkih. Bil je sin Heroda Velikega in Maltake. Del
mladosti je preživel v Rimu kot nekakšen talec, ki je garantiral dobre
odnose vladarja Judeje z Rimom. Tako je pač bilo v tistih časih.
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Herod Antipa je postal vladar Galileje in si je ob Galilejskem jezeru
(hebr. Jam Kineret – gl.) postavil prestolnico Tiberijo (hebr. Teverja
– gl.).
V svojem rimskem življenju se
je zaljubil v Herodiado, ženo
polbrata Filipa. Poročil se je z
njo in napodil svojo dotedanjo
ženo. Janez Krstnik ga je
opominjal, da ne bi smel leči z
ženo svojega brata. na koncu
je Janez Krstnik to plačal z
glavo.
Ti dogodki so opisani tudi v
Novi zavezi (napr. Mk 1, 14)).
Herod Antipa naj bi se srečal
tudi z Jezusom Kristusom.
Tudi Herod Antipa ne bi bil
posebej pomembna
zgodovinska osebnost, če ne bi
bil omenjen v Novi zavezi.
Vladavino je zaključil cesar Kaligula, ki ga je leta 39 n. št. poslal v
izgnanstvo, kjer je še istega leta umrl.

Herod Antipa v knjigi
Herod Antipa se pojavi tudi v zgodbi, ki prinaša interpretacijo v
Svetem pismu omenjenih dogodkov. Zlasti gre za opis zgodbe, ki je
privedla od usmrtitve Janeza Krstnika.

Herodiada
Herodiada ima v krščanskem izročilu izrazito negativni prizvok in v
mnogih krščanskih besedilih je o njej zapisanega veliko kritičnega. Po
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izročilu je veljala za oblastiželjno, bolestno ambiciozno in moralno
pokvarjeno osebo. Pridobila si ga je z vztrajno zahtevo po usmrtitvi
Janeza Krstnika, ki je javno poudarjal moralno spornost ločitve od
Heroda Boete in njene poroke s Herodom Antipo, svojim svakom. V
knjigi ima podobno vlogo kot v svetopisemskih besedilih.

Janez Krstnik
Janez Krstnik je bil znani verski voditelj, skoraj sodobnik Jezusa
Kristusa iz začetka 1. stol. n. št. Viri navajajo rojstvo med leti 6 in 2
pr. n. št., leto smrti pa 30 n. št., tik pred začetkom javnega dela Jezusa
Kristusa.
Njegovo delo je pustilo pomembno sled zaradi njegove
prepletenosti z zgodnjim življenjem Jezusa Kristusa, o čemer pričajo
Evangeliji.
Janez Krstnik je bil sin Zaharija in Elizabete. Elizabeta je bila
sorodnica Jezusove matere Marije, torej je bil Janez Jezusov sorodnik.
Po Lukovem evangeliju je bilo Janezovo rojstvo povezano s čudežem in
vnaprej oznanjeno po nadangelu Gabrijelu (gl. Luka 1, 5–25).
V Lukovem evangeliju je tudi opisano njegovo rojstvo (Lk 1, 5766).
Ko je bil že odrasel, je Janez začutil v sebi Božji klic. Odpravil se je
v puščavo, kjer je živel kot puščavnik: oblekel se je v kameljo kožo,
jedel pa je kobilice in med divjih čebel. Začel je oznanjevati.
Hodil je po vsej jordanski pokrajini in ljudi pozival, naj se
spreobrnejo in poboljšajo. Ostro je kritiziral tiste, ki so se samo na
zunaj delali poštene in pravične. Tiste, ki so se res sklenili poboljšati,
pa je krstil v reki Jordanu (Mt 3,1-12, Lk 3, 1-20, Mr 1, 1-8, Jn 1, 19-28).
Zapisi v vseh štirih evangelijih dokazujejo, da je to bil pomemben
moment v razvoju Jezusa Kristusa.
Krst (potapljanje v vodo) je starodavni simbol očiščevanja. Ljudje,
ki so se dali Janezu krstiti, so hoteli s tem simboličnim dejanjem
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Krst Jezusa Kristusa, Leonardo da Vinci
pokazati, da se odrekajo vsej nečistosti svojega poprejšnjega življenja in
da bodo odslej živeli drugače. Tudi Jezus se je prišel krstit k Janezu in
tako pokazal, da začenja novo poglavje v svojem življenju (Mt 3, 1317). Iz tega obreda izvira tudi krščanski krst, ki so ga pozneje opravljali
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Jezusovi učenci.
Janez Krstnik je zbral okoli
sebe večjo skupino učencev.
Verjetno je bil v njegovo
skupino nekaj časa vključen
tudi Jezus, ki pa je pozneje
začel na svoje. Pri tem je tudi
nekaj Janezovih učencev
prestopilo v Jezusovo skupino
(Andrej, Janez Evangelist in
Jakob Veliki). Sveto pismo
navaja, da so bili pozneje
Jezusovi učenci uspešnejši, saj
so krstili več ljudi kot Janez (Jn
4,1-3).
Zgodovinar Jožef Flavij poroča,
da je dal Janeza Krstnika
usmrtiti Herod Antipa, da bi tako zatrl judovski upor. Sveto pismo
podaja nekoliko drugačno zgodbo z več podrobnostmi. Kralj Herod se
je poročil s Herodiado, ki pa je bila že pred tem poročena s
Herodovim. Janez je to dejanje ostro obsodil, Herod pa je zato Janeza
vtaknil v ječo. Malo pozneje je Herod praznoval rojstni dan in priredil
veliko gostijo. Herodiadina hčerka Saloma je s svojim plesom Heroda
tako navdušila, da ji je obljubil, da ji bo dal za nagrado karkoli si zaželi.
Herodiada je to izkoristila. Pregovorila je Salome, naj zahteva glavo
Janeza Krstnika na pladnju. Herod sicer Janeza ni mislil usmrtiti, a je
ustregel tej čudaški želji in ukazal Janezu odsekati glavo. Nato so
truplo brez glave izročili Janezovim učencem, da so ga pokopali. O
Janezovi smrti so obvestili tudi Jezusa (Mt 14, 1-12).
Janezova verska skupnost je ostala aktivna tudi še po Janezovi
smrti. Po nekaterih virih so se Janezovi učenci sčasoma pridružili
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Jezusovim učencem - prvim kristjanom, po drugih virih pa lahko
sklepamo, da sta bili skupini še dolgo ločeni, v nekem smislu celo
konkurenčni.
Kakor koli vzeto, Janez Krstnik je del krščanskega čaščenja. Za
večino kristjanov gre za osebo, ki je povezala Staro in Novo zavezo.
Janez naj bi bil zadnji prerok Stare zaveze in tisti, ki je pripravil pot
Jezusu Kristusu.
Cerkev se Janezove smrti spominja 29. avgusta – Mučeništvo
Janeza Krstnika.

Janez Krstnik v knjigi
Janez Krstnik ima v knjigi izredno pomembno vlogo. Njegovo
čudežno spočetje je razloženo kot poseg vilinske magije, ki je božji duh
odela v živo telo. Janez Krstnik je bil prvi Čuvaj, Tesea Emenim (gl.),
utelešen etir (angel) v zemeljskem telesu. Elejla je vedela, da uboj
Janeza Krstnika pomeni porušenje vilinskih načrtov in vnaša v čas
zloma zatabov nove spremenljivke.

Jezus Kristus
O Jezusu lahko napišemo za celo knjigo, pa zajamemo samo manjši
del. V nekaterih virih se uporablja tudi ime Joshua Ben Miriam (Jošua
(Jezus), sin Marije).
Torej samo na kratko.
Jezus iz Nazareta oziroma Jezus Nazarečan je v krščanstvu osrednja
figura, mesija in prerok (v Islamu). Zgodovinarji so soglasni, da je
Jezus dejansko živel in je bil judovski rabin v Galileji, kjer je vladal
Herod Antipa. Rodila ga je Marija, krstil ga je Janez Krstnik, križan je
bil po ukazu rimskega upravitelja Poncija Pilata. V tistem času je bil
družbeni reformator, voditelj apokaliptičnega gibanja (teh je bilo
takrat veliko), čudodelec, karizmatični verski voditelj in zdravilec in še
bi lahko naštevali.
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Kristjani verujejo, da je Jezus edinstvenega pomena, edinstvena
osebnost. Krščanska doktrina vključuje verovanje, da je bil Jezus
spočet od Svetega Duha, rojen Devici, delal čudeže in ustanovil
krščansko Cerkev. Umrl je na križu, da bi dosegel spravo za grehe,
zatem je vstal od mrtvih, odšel v Nebesa, od koder se bo vrnil ob
koncu časov. za večino krščanstva je utelešenje Boga, pravzaprav
Božjega sina, ki je drugo ime Svete Trojice (Bog Oče, Bog Sin in Sveti
Duh).
Rojstvo Jezusa je začetek našega štetja, koledarske dobe, ki se
označuje tudi z AD (Anno Domini – Leto Gospodovo).

Njegov življenjepis gre nekako tako:
»Jezusa je rodila Marija, žena tesarja Jožefa iz Nazareta. Rodila ga
je kot devica, saj pred rojstvom Jezusa še ni spoznala moškega (v
hebrejščini sta besedi spoznati in seksati isti). Tradicionalni, versko
uveljavljeni datum rojstva je 25. december (božič) leta 1.
Jožef in Marija sta sicer stanovala v Nazaretu (gl.) v Galileji (gl.), a
Sveto pismo navaja, da sta morala zaradi popisa prebivalstva v
Betlehem (gl.) in tam se je rodil Jezus (gl. Sveti trije kralji). Pozneje se
je družina vrnila v Nazaret - Jezusa so sodobniki imenovali Jezus iz
Nazareta.
O Jezusovem otroštvu je malo znanega. Ker je odraščal v judovski
družini, pa lahko sklepamo na nekaj dejstev. Osmi dan po rojstvu je bil

Na naslednji strani:
Najstarejša znana ikona Kristusa Pantokratorja, enkavstična (gl.)
ikona iz 6. stoletja iz samostana svete Katarine, gora Sinaj
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Jezus zagotovo obrezan, saj je ta dogodek za judovskega dečka zelo
pomemben. Dogodek je opisan tudi v Svetem pismu (Lk 2,21). Spomin
na ta dogodek praznuje Cerkev 1. januarja kot praznik Jezusovega
obrezovanja.
Pozneje je bil Jezus gotovo deležen normalne judovske verske
vzgoje, torej se je naučil brati, pisati in govoriti v hebrejščini, ki je bila
uradni jezik judaizma (Jezusov materni jezik je bila aramejščina). Sveto
pismo navaja, da je imel Jezus štiri brate (Jakoba, Jozeja (Jožefa), Juda
in Simona) in nedoločeno število sester (glej Mr 6,3). Mnenja
različnih krščanskih skupnosti so glede tega deljena.
Rimskokatoliška cerkev pravi, da so bili to bratranci in sestrične
(uporaba izrazov »brat« in »sestra« v širšem smislu), vendar je to v tem
kontekstu nepomembno.
Pravoslavna Cerkev trdi, da so bili to Jožefovi otroci iz prejšnjega
zakona (Jožef naj bi bil ob poroki z Marijo vdovec). Protestantske
Cerkve navadno razumejo Sveto pismo dobesedno in zato trdijo, da so
bili to dejansko otroci Marije in Jožefa in torej Jezusovi pravi mlajši
bratje in sestre.
V času med svojim 20 in 30 letom je Jezus verjetno preživel nekaj
časa v asketski verski skupnosti, vendar so zgodovinski viri tudi v tem
primeru skopi. (Sveto pismo navaja, da ga je Duh odvedel v puščavo Mt 4,1). Nekateri zgodovinarji trdijo, da se je Jezus pridružil esenom,
saj se v njegovem nauku pozna močan esenski vpliv. Tudi če je to res,
je Jezus pozneje zapustil esensko skupnost in izoblikoval svoj nauk, ki
se v nekaterih točkah močno razlikuje od esenskega. Morda pa se je
pridružil skupini, ki jo je vodil Janez Krstnik (srečanje Jezusa z
Janezom Krstnikom je opisano v Svetem pismu, Janez je Jezusa tudi
krstil - Mt 3,13), verjetno je po Janezovi smrti prevzel vodenje
njegovega gibanja, ki se je razvilo v začetek krščanstva. Vsekakor je v
starosti okoli 30 let začel javno delovati. Zbral (ali razširil) je skupino
učencev, z njimi potoval od kraja do kraja in razlagal svoj nauk vsem,
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ki so bili pripravljeni prisluhniti.
Ozdravljal je bolnike in delal čudeže.
Njegovi govori so bili preprosti in lahko
razumljivi navadnim ljudem. Pogosto je
govoril v prispodobah (prilikah).
Njegov nauk pa ni bil po volji oblastem in
premožnejšemu sloju prebivalstva, zato so
se ga sklenili znebiti. Tik pred praznikom
pashe, po zadnji večerji, je izdajalec Juda
Iškarijot odpeljal k Jezusu vojake, ki so ga
aretirali. Potem sta ga zasliševala Herod
Antipa in Poncij Pilat. Pilat je dal Jezusa
najprej bičati, potem pa ga je v soglasju z judovskimi voditelji obsodil
na smrt s križanjem, češ da je pripravljal upor proti rimskim oblastem
in da se je imel za judovskega kralja. Jezusa so odvedli na Golgoto, kjer
so ga križali. Še isti dan je tudi umrl na križu - to je bilo v petek pred
judovsko pasho, na 14. dan meseca nisana po judovskem koledarju.
(Danes ne moremo več stoodstotno zanesljivo rekonstruirati
ustreznega datuma po našem koledarju, kot eden od najverjetnejših
datumov pa se pojavlja 7. april leta 30.)
Po pričevanju učencev je Jezus tretji dan po smrti (v nedeljo) vstal
od mrtvih, še 40 dni poučeval učence in potem pa odšel v nebesa.«
Zgodovinski Jezus:
Del stroke Jezusovo rojstvo postavlja med letoma 7 in 2 pr. n. št.
Čeprav naše štetje začnemo z letom 1, se je zgodovinski Jezus rodil
prej, kar dokazujejo zgodovinske navedbe (napr. lunin mrk malo pred
Herodovo smrtjo ipd.). Glede njegovega dela in življenja se mešata mit
in dokazana dejstva. Vsekakor velja:
Velika večina učenjakov se strinja, da je Jezus zares obstajal in
poučeval v Galileji, kjer je bil krščen in križan, a o njegovem celotnem
življenjepisu še vedno ni konsenza in ga verjetno tudi nikoli ne bo, če
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ne bomo naleteli na kakšne revolucionarne arheološke najdbe.

Nauk krščanske cerkve o Jezusu:

Srebrna zvezda v Betlehemu, kjer naj bi se rodil Jezus Kristus
Jezus je Božji Maziljenec (hebrejsko Mesija).
Njegov prihod so napovedovali starozavezni preroki. Grška oblika
tega naziva je Hristos, Christos, latinizirano Christus, poslovenjeno
Kristus. Ta naziv se je Jezusa tako prijel, da ga velikokrat štejejo za
Jezusov priimek.
Jezus je Božji sin.
To pomeni, da obstaja že od začetka časa in da ga Bog Oče ni
ustvaril tako, kot je ustvaril materialni svet. Jezus je najprej eksistiral
samo v duhovni obliki, potem pa se je utelesil v brezmadežno
spočetem Marijinem telesu in postal telesno človek. rekli bi, da je božji
duh oblekel meso, da je lahko vstopil v naš svet.
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Jezus je pravi Bog in pravi človek.
Jezus ima dvojno naravo: človeško in božjo. Kot človek je enak
ostalim ljudem v vsem, razen v grehu, kajti rodila ga je ženska,
osvobojena izvirnega greha in kot Bog se imenuje tudi Bog Sin in je v
bistvu eno z Bogom Očetom in z Bogom Svetim Duhom, ki skupaj
sestavljajo Sveto Trojico – troedinega Boga - enega Boga v treh
osebah.
Jezus je postavil zakramente, po katerih Bog deli ljudem svojo
milost.
Za najpomembnejši zakrament šteje evharistija, ki jo je Jezus
ustanovil pri zadnji večerji, preden je bil izdan. Pomen tega
zakramenta si v različnih Cerkvah nekoliko različno razlagajo.
Jezus je s svojim trpljenjem in smrtjo na križu odrešil svet.
Po njem imamo tudi mi (navadni ljudje) možnost, da po smrti
dosežemo vstajenje in novo življenje.

Jezus Kristus v knjigi
Jezus Kristus je v knjigi predstavljen kot prvi zgodovinski Mešarah
(Mešeahašim), odrešenik in njegova narava se popolnoma sklada z
naukom krščanske Cerkve. Zapis Jezusa in Mešeahašima je
pentagramski – zapis petih črk, tudi simbolika zapisa je identična.
Mešarah je:
Utelešenje Elahale – živega Boga, ki je izvršna sila emanacije.
Je del skrivnostnega Trojstva, temelja našega para vesolj.
Njegovo samožrtvovanje prekine vez med zatabi in manifestacijami
Megšelema (sveta lupin), s čimer manifestacija Megšelema izgubi vir
moči.

Kaspar
Kaspar je bil eden od t. i. Svetih treh kraljev (gl.). Pri nas je to
Gašper. Ime izhaja iz latinske oblike Caspar, Gaspar, Gasparus ipd.
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Preko aramejske besede ghizbar (zakladnik) pridemo do perzijske
besede gaz-bor, ki pomeni »ki nosi zaklad«.

Kaspar Elšeg v knjigi
Kaspar je bil najmlajši od treh vilincev, ki jih zgodovina pozna kot
Svete tri kralje (gl.). Igral je pomembno vlogo pri pripravi zaključnih
dogodkov, ki so pripeljali do Mešaraha in padca Vesoljnega carstva.
V skladu s pomenom besede (ghizbar) je Kaspar pridobil zadnji
tehagac s sibetom, dovršitev zaklada. V Onostranstvo je nesel
najpomembnejše dele dragocenosti.

Klavdija Procula
Klavdija Procula je omenjena v knjigi, kot zgodovinska oseba je
znana kot žena Poncija Pilata.

Marija (Devica Marija)
O Mariji, materi Jezusa, ženi tesarja Jožefa iz Nazareta, je znanega
presenetljivo malo. V Svetem pismu o njej skoraj ni podatkov.
Pomembnejšo vlogo ima le v dveh dogodkih, Marijino oznanjenje in
obiskovanje Elizabete (matere Janeza Krstnika). Marijino oznanjenje je
za kristjane dogodek, ko je angel Gabrijel Mariji napovedal, da bo
čudežno rodila sina Jezusa.
Elizabeta jo je pozdravila z besedami:
»Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa!«
Večina podatkov o njej izvira iz apokrifnih virov (napr. Jakobov
protoevangelij iz 2. stol.) in krščanskih virov, ki so se ohranili. Iz teh
virov vemo, da je bila hči Ane in Joahima. Verjetno je rodila zelo
mlada, okoli 14 let stara. PO križanju viri govorijo različne pripovedi.
Po enem od virov je ostala v Jeruzalemu, a po drugem jo je apostol
Janez odpeljal v Efez (današnja Turčija, kjer celo stoji Hiša Device
Marije).
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Zanjo se uporablja več
imen, kot so Mati božja,
Blažena Devica Marija ali
Sveta Marija.
Marija je bila
brezmadežno spočeta, torej
od spočetja obvarovana
pred izvirnim grehom. Po
katoliškem nauku to
pomeni, da je bila Marije v
telesu svoje matere spočeta
kot zarodek brez moškega
posredovanja, kar se
obeležuje kot Marijino
brezmadežno spočetje (lat.:

Immaculata Conceptio
Beatae Mariae Virginis).
Ponekod to interpretirajo
kot Jezusovo spočetje,
vendar temu ni tako. Jezus
po izročilu sploh ni bil
spočet v pravem pomenu besede, saj je obstajal že od začetka vesolja v
duhovni podobi. V Mariji, njenem telesu brez izvirnega greha, se je ta
duh zgolj utelesil.
Po katoliškem nauku se izvirni greh prenese po očetu in materi, in
so torej že ob rojstvu omadeževani z grehom in prikrajšani za
posvečujočo Božjo mislost. Tega jih reši zakrament krsta. Po tem
nauku je bila Marija edina oseba, ki je bila obvarovana pred tem
grehom.
V pravoslavnem in protestantskem svetu se na otroke ne prenese
izvirni greh, temveč samo njegove posledice. Otroci se torej rodijo brez

Bartolomé Esteban Murillo (sredi 17.
stoletja): Brezmadežna kot kraljica
vesolja.
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Aldo Locatelli: Marijino vnebovzetje, stolnica Svete Marije v glavnem
mestu Brazilije Braziliji.
43

greha, zato je Marijina brezmadežnost nepotrebna.
Marija je središče krščanskega čaščenja kot Jezusove matere. V
krščanskem koledarju je zapisana kar petnajstkrat, na njen kult sta
vezana pomembna praznika – veliki šmaren (15. avgusta – Marijino
vnebovzetje) in mali šmaren (8. septembra – Marijino rojstvo).
Krščanstvo njeno spočetje, 8. decembra, praznuje kot praznik
Marijinega brezmadežnega spočetja. Zlasti veliki šmaren je eden
najpomembnejših krščanskih praznikov in se danes množično praznuje.
Mali šmaren, tudi mala maša, je tudi zelo star praznik, a praznovanje
ni tako razširjeno.
Ime Marija je starodavno in izhaja iz več virov. Hebrejsko Mariam
oz. Miriam, grško Mariam, arabsko Mariam, latinsko Maria (od naša
Marija)

Marija v knjigi
Marija tudi v knjigi predstavlja brezmadežno spočeto žensko, torej
žensko, ki ni bila spočeta s spolnim odnosom, temveč udejanjena z
duhovno silo in je zato v telesnem in duhovnem smislu drugačna od
ljudi. Glede na krščansko izročilo v knjigi ni opisa Marijine smrti in
zlasti ne vnebovzetja, ki je pomemben del Marijinega kulta.

Marisa
Damejah Marisa, meašika carstva, svečenica s Tarafa, vladarica
Lebenoha, znana po nenasilnem delovanju, izkoriščanju vplivanja na
občutke in zlasti slabosti. V obdobju pred Padcem je vladala severu
Vesoljnega carstva, kasneje pa zahodnemu delu Carstva.

Melkion
V slovenskih virih tudi Miha ali Melhior. Eden do svetih treh
kraljev (gl.) in je zavetnik popotnikov. Ime izhaja iz imena nadangela
Mihaela.

44

Leopold Layer: Marija pomagaj – osrednji predmet čaščenja v znanem
romarskem središču Baziliki Marije Pomagaj v Brezjah. Naslikano
okoli leta 1800.
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Melikon Tanavrah v knjigi
Melikon je severni vilinec, ki so ga izgnali iz Timeje zaradi
nasprotovanju opustitve boja z vesoljnim carstvom. Melikon je bil
pomemben član odprave, ki je iz Kandarja ukradla nekatere
pomembne artefakte, ključne za uničenje Vesoljnega carstva.

Onrad Targhar
Jakil Arimoe v času Vesoljnega carstva. V kronikah o njem ni
omembe vrednih zapisov.

Poncij Pilat
O Ponciju Pilatu je slišal skoraj vsakdo v Evropi. V zgodbo knjige
vstopi, ko prevzame položaj v Judeji.
Izhajal je iz premožnejše rimske družine. Rojen naj bi bil leta 12 pr.
n. št. v Abruci. Poročen je bil z Klavdijo Proculo (gl.). O njegovem
delu pred imenovanjem v Judeji ne vemo skoraj nič. Leta 26 n. št. je
bil imenovan za upravitelja Judeje. Kot rimski upravitelj dežele je imel
široka pooblastila v vojaških in finančnih zadevah. Poleg tega je tudi
postavljal velikega duhovnika v jeruzalemskem templju in imel nadzor
nad tempeljskim premoženjem.
Zgodovinarji ga opisujejo kot surovega človeka, ki je bil precej
sovražen do Judov in ni pokazal dosti posluha za njihove verske
potrebe. Filon opisuje, da so se mu Judje upirali in se celo pritožili
cesarju Tiberiju zaradi zlatih ščitov, ki jih je dal izobesiti po svoji
palači v Jeruzalemu. Na Tiberijevo posredovanje je Pilat ščite
prestavil v Cezarejo.
Jožef Flavij, znani kronist Judeje, je poročal, da je dal Pilat zgraditi
akvedukt za oskrbo Jeruzalema z vodo, stroške pa je pokril kar iz
tempeljske zakladnice. Množične proteste je ukrotil z vojaško silo.
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Antonio Ciseri: Ecce Homo (Glejte, človek!) - Poncij Pilat pokaže
Jezusa množici in vzklikne »Ecco Homo!«
Slika iz leta 1871.
Zanimivost:
Leta 1961 so v Cezareji odkrili kamen z vklesanim napisom (PON)
TIVS PILATV(S). To je eden od redkih materialnih virov o
življenju Poncija Pilata.
Pilatova vloga v Svetem pismu
Pilat je ostal znan zaradi procesa proti Jezusu. Judovski veljaki s
Kajfo na čelu so Pilatu pripeljali Jezusa in zahtevali, da ga usmrti. Pilat
se najprej ni hotel vmešavati v judovske notranje zadeve in je Jezusa
poslal k Herodu. Ta je Jezusa sicer zasliševal, potem pa ga je vrnil
Pilatu. Pilatu se Jezus ni zdel nevaren in morda bi ga celo izpustil, a
judovski duhovniki so nahujskali ljudi, da so zahtevali Jezusovo
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križanje. Pilat je množici ponudil, da (zaradi praznika pashe) enega od
zapornikov izpusti, a ljudje so izbrali drugega zapornika - Barabo.
Ko je Pilat videl, da množica le še bolj zahteva Jezusovo smrt, si je
simbolično umil roke in izjavil, da ne bo on kriv Jezusove smrti. Po
tem so Jezusa mučili in odvedli na Golgoto, kjer so ga križali.
Od te prilike imamo znameniti rek – Si je po pilatovsko umil roke.

Salome
Salome je bila hči Herodiade (gl.) iz njenega zakona s Herodom
Boeto. V knjigi ima drobno vlogo kot plesalka, ki je prisilila Heroda
Antipo, da ugodi prošnji Herodiade – usmrtitev Janeza Krstnika.

Salome v knjigi
Salome je v knjigi predstavljena kot začasna nosilka Elejle. Njena
vloga je kratka, vendar pomembna, saj napelje Heroda, da ubije Janeza
Krstnika.

Sveta Helena
Sveta Helena, izvirno Flavia Julia Helena Augusta, je znana tudi
kot Helena Konstantinopelska. Bila je žena cesarja Konstancija Klora
in mati pomembnega cesarja Konstantina I. Velikega, ki je znan po
tem, da je prenehal preganjanje kristjanov in z Milanskim ediktom
krščanstvo priznal kot enakopravno religijo.
Po precej burni epizodi s svojim možem jo je k sebi vzel takrat že
cesar Konstantin in jo dal leta 312 krstiti. Po krstu je širila krščanstvo
in pomagala z dobrodelnostjo.
Rodila se je med 248 in 250 v Drepanumu v Bitiniji, najverjetneje
je umrla 18. avgusta 330 v Nikomediji.
T. i. Cesarica Helena je zavetnica več mest in zavetnica brvarjev,
iglarjev, rudnikov, zakladnikov, proti streli in ognju, razkrivanju tatvin
in celo iskanju izgubljen ih predmetov. Posredno je pomembna v
knjigi , ker je odkrila relikvije svetih treh kraljev.
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Sveti trije kralji
Sveti trije kralji, modreci (Beltazar (Boltežar), Melkion (Miha) in
Kaspar (Gašper)) so po krščanskem nauku prišli od daleč (iz vzhoda),
da bi se poklonili novorojenemu Jezusu. Na poti jih je vodila in
spremljala zvezda repatica, t. i. Betlehemska zvezda. V Jeruzalemu jih
je sprejel kralj Herod Veliki (Horodes) in hotel od njih izvedeti, kje se
je rodil Jezus, saj ga je želel ubiti.
Jezusa so našli v pastirskem stanu (jaslih) in so mu darovali sveto
kadilo, zlato in miro. S tem so simbolno poudarili Jezusovo naravo, kot
Boga (sveto kadilo), kralja (zlato) in navadnega človeka (mira).
Po daritvi jim je Bog ukazal, naj se ne vračajo h kralju v Jeruzalem
in naj se v svojo deželo vrnejo po drugi poti, da se izognejo
morebitnim kraljevim slednikom.
Trije kralji so simbol poganskih kraljestev, ki jih je Bog poklical v
svoje Kraljestvo, da jim sporoči rojstvo Odrešenika.
Po njihovi smrti so njihove relikvije odkrila sv. Helena (gl.) in
odnesli so jih v Konstantinopel. Relikvije so kasneje prenesli v Milano
in na koncu v najlepšo stolnico v Kölnu, kjer so še danes.
Sv. tri kralje krščanski svet slavi 6. januarja in je zapovedan
krščanski praznik, Gospodovo razglašenje ali epifanija, tudi teofanija,
ki zaključuje božični čas.
Melkion (Miha) je zavetnik popotnikov in Svetega dneva mladih,
a Beltazar (Boltežar) bolnih za epilepsijo.
Po izročilu so bili ti trije možje v treh starostnih obdobjih:
Melkion naj bi bil sivolas, torej starejši mož.
Beltazar je bil mož v zrelih letih.
Kaspar pa mladenič dvajsetih let.
Tradicionalno jih upodabljajo v treh različnih rasah (Evropejec,
Azijec, Temnopolti), a je to novejšega datuma.
V Sloveniji je z njimi povezanih precej ljudskih rekov.
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Sveti trije kralji v knjigi
V knjigi so Sveti trije kralji vilinski modreci, ki so pripravili pot
Mešarahu – Jezusu Kristusu.
Najprej so posredovali Kaspar, Beltazar in Melkion, (gl.) njihova
imena so se ohranila v zgodovini. Njihova naloga je bila pripraviti
Mešaraha in sedem Čuvajev. Ta del je tesno povezan s svetopisemsko
zgodbo.
V zgodovini pa ni sledov o drugem obisku v našem svetu
(Onostranstvu). Jezusa Kristusa so ves čas spremljali in občasno
varovali vilinci Kaspar, Melkion in Amrokh.

Tarid Taranis
Vloga Tarida je bil glasnik (jašubeg) rešgeje na Jadagetu, sklicanem
po prvem vilinskem posredovanju v našem gostem svetu. V kronikah
je zabeležen kot zagovornik svetovne vilinske vladavine.

Tiberius Iulius Caesar Augustus 16. 11. 42 pr. n. št.
– 16. 3. 37 AD
Rimski cesar Tiberij je vladal v letih 14 do 37. Lahko rečemo, da je
bil Jezusov cesar, saj je vladal v času Jezusovega delovanja. Na
prestolu je nasledil svojega očima Avgusta (Gaius Iulius Caesar
Octavianus Augustus), znanega kot Gaj Avgust Oktavijan in je znana
zgodovinska osebnost.
Tiberij je bil eden največjih rimskih generalov, a je bil značajsko
hladen in zadržan. V knjigi je samo omenjen in nima pomembne vloge.
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Bazilika Sant'Apollinare Nuovo v Raveni, Italija: »Trije modri
možje« (Balthasar, Melchior, and Gaspar). Izrez iz večjega mozaika,
končanega do 526 AD: »Marija in Otrok, obkroženi z angeli«, gre za
izdelek Ravenska italo-bizantinske šole, avtorji t. i. »Mojstri
Sant'Apollinare«.

Valerij Grat
Rimski prefekt Judeje, ki je leta 18 za
velikega duhovnika imenoval Kajfo, ki je
bil udeležen v dogodkih pri Jezusovem
križanju. V knjigi je le bežno omenjen in
nima pomembne vloge.

51

Dodatek 4:
Priročni slovar
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V slovar sem vključil tudi znaten del množice anglizmov, ki so v
knjigi. Mnogi anglizmi so postali del slenga komunikacije mladih.
Dodal sem tudi besede, ki so koristne zaradi izobraževalne vloge in
jasne pomenske definicije. Večina pomenov je preverjenih tudi s
pomočjo Slovarja slovenskega knjižnega jezika s portala www.fran.si,
zanj skrb Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.
Vilinske besede so prevedene na osnovi standardnega slovarja dr.
Mary Smith: The strange laguages with the Hidden history (Oxford
University 2105, 3rd revision).

A
Abadon – Brezno duš, nebeški vrtinec, ki požre nečiste ali
neočiščene duše.
Abraham – praznovanje petdesetega rojstnega dne.
Adani – prihaja.
Aganeal – udejanjen etir, nesmrtni del izbranega človeka v gostem
vesolju. V zadnjih dnevih jim pravijo Čuvaji.
Aladali – pozdravljen, uporablja se pri svečanem pozdravljanju,
izrekanju dobrodošlice ipd.
Aldeverg – spec. – V času Svetovnega cesarstva duhovno središče
cesarstva z mnogimi templji. Mesto je bilo opustošeno, oplenjeno,
požgano in opuščeno v času Padca leta 998 z. e. Kasneje je nastalo
manjše avtonomno mesto istega imena, ki ni imelo zgodovinskega
pomena.
Aledah – božanski gospod, še ena oznaka za svečenika – vladarja,
ta je formalna in izhaja iz vilinskih kraljestev iz predeonskih časov.
Boris je dobil ta naziv, ko mu je Aecij predal legije.
Alissa – Rajska reka, ki ločuje Kadešah od brezna Abadona. Na
nebu se tako imenuje trak galaktičnega rokava, ki objema celotno nebo
kot megličast trak.
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Alko-norija – sleng, skoraj tradicionalno pijančevanje dela dijaške
in študentske populacije ob petkih po zaključku delovnega tedna.
Ameah – mati v duhovnem smislu. Pomemben element vilinske
okultne teologije. Ameah simbolizira posodo kreativnih sil, matrico
razodevanja dejavnega sveta.
Anomalija – motnja.
Asod en'izetoc – vil. – brlog zarotnikov – igra besed.
Aspirin – zdravilo proti bolečinam podjetja BASF.
Auril – zelo redka kovina – izjemno lahka, trdna in prožna. Njena
posebnost je podvrženost magiji, saj se lahko »prepoji« z urokom. Za
pridobivanje je potrebna precejšnja veščina. Bistvo priprave je v
natančnih recepturah. Pridelavo obvladajo vilini in škratje. Edini
dosegljivi rudniki so v deželah škratov in v Dilualu. Na vzhodu sta
dva velika rudnika, ki sta pod nadzorom Božanskega carstva.

B
Bahejir – božji izbranec, božje utelešenje – eden od nazivov basilea
Basilea – brezspolni samostalnik, oznaka za vladarja (carja) vzhoda,
predstavlja utelešenje Elejle.
Be or not to be – sleng, anglizem – biti ali ne biti.
Begunstvo – beg mladoletnega Timeusa IV Simidala v spremstvu
Georja Simidala in še nekaj pogumnih mož in žena v času Padca, ko je
armada Vesoljnega carstva zasedla Wendenburg in končala tisočletno
svetovno vladavino človeškega cesarja in vilinske kraljice.
Bekal – vil. - uvid, videnje, uvideti, dojemljivost, dojeti, dojemanje.
Bemej – zemljiški vladar v Medalarju (hesed malahid)
Berek oezed et'šaeviz – Klic k orožju in bojnem duhu lahko
prevedemo ta zeolski bojni klic.
Bič – sleng, anglizem, vulgarizem, prostitutka, predvsem pa tudi
nepopularno dekle, nedostopno ipd.
Birič – preganjalec, priganjalec, običajno nekdo, ki priganja k
nečemu.
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Bordel – javna hiša, stavba, kjer se ponujajo seksualne usluge, v
slengu pomeni tudi prostor razvrata.
Bozon – fizika; eden od osnovnih gradnikov, ki definirajo naravo
materije vesolja.
Brezkrvni – ljudje in pripadniki drugih ras, rojeni brez
svobodnjaškega statusa. Poniževalna oznaka za vse, ki nimajo
plemenitega porekla.
Brifing – sleng, anglizem, sestanek, dogovarjanje, usklajevanje.
Brzinsko – sleng, hitro, pospešeno.
Bulšitanje – slengovski anglizem – govorjenje neumnosti,
nakladanje. Beseda izhaja iz fraze bull shit, ki pomeni bikov drek in na
angleškem govornem področju pomeni govorjenje neumnosti in
nakladanje.

C
Cahatok – poveljniški oziroma stražarski odred. Običajno šteje med
700 in 1000 posebej vzgojenih orkov in vsaj 100 Set'Arusov.
Cajtengi, cajt'ngi – narečna beseda za časopis, izhaja iz nemščine.
Centurij – zgod. – vojaški čin v rimski vojski. Centurij je poveljeval
taktični enoti stotniji, ki je sprva imela 100 mož, kasneje pa 60 – 80.
Cesarstvo Shedanija – dedič nekdanjega Svetovnega cesarstva. PO
padcu nekdanjega Vesoljnega carstva se Svetovno cesarstvo ni nikoli
več obnovilo.
Civitas Celeia – zgod. – rimsko mesto, osnovano na keltski Keleji,
ki postane Claudia Celeia, ko je leta 45 n. št. od cesarja Klavdija dobila
mestne pravice. Mesto so imenovali tudi mala Troja – Troia secunda,
kar vse pove o izrednem pomenu mesta v rimskem času. Konec antične
dobe se je zgodil v 5. in 6. stoletju, ko je bilo mesto porušeno in je
utonilo v pozabo vse do vzpona celjskih grofov. Na mestu antičnega
mesta je danes Celje.
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Coprnija – negativni izraz za čarovnijo - coprnica – slabšalni,
poniževalni naziv za dekle ali žensko.
Cosplay – oblačenje v kostum priljubljenega domišljijskega lika.
Gre za kreativni in zahteven konjiček ljudi vseh starosti. V svetu
obstaja veliko konvencij, namenjenih tudi ali samo cosplajerjem.

Č
Češplja – nagajiv izraz za ženski spolni izraz.
Črnuharski – sleng – poniževalni, rasistični izraz za temnopoltega.
Čuvaj – udejanjen aganeal v človeškem telesu. Aganeal se spoji z
izvirno osebnostjo in živi v simbiozi. Ko človek biološko umre, aganeal
najde drugo telo.
Čuza – slengovski izraz za ječo, zapor.

D
Daleron – zdravilo proti bolečinam v prosti prodaji.
Damejah – strašna temeljna sila Megšelema. Vedno sta dva
damejaha, eden za aktivno, drugi za pasivno manifestacijo
neskončnosti. Teologija damejaha je silno zapletena. Gre za izjemno
močni entiteti, ki sta sposobni neodvisnega in samostojnega delovanja
še pred udejanjenjem Elejle.
Dasa – frajer, pomembnež, mogočnež
Debil – oznaka za umsko zaostalega človeka, vulgarni izraz za
nekoga, kis e mu želi pripisati umska zaostalost; debilnost – stanje
duha, uporabljeno v vulgarnem izražanju; debilček – žaljivka, večkrat v
kontekstu »pridnega«, oziroma takšnega, ki ni podvržen delanju težav,
ipd.
Det'lajns – sleng, anglizem, rok izvedbe, zadnji rok izvedbe
Devocija – privrženost v verskem pomenu besede.
Dilitati – sleng, anglizem, izbrisati, odstraniti.
Djuk – (anglizem) slengovski izraz za frajerja.
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Domina – posebna spolna praksa, ženska igra gospodarico, moški
pa njenega služabnika, večkrat so prisotni elementi sadomazohistične
prakse. V tem primeru ženska biča, moški igra vlogo trpečega sužnja.
Drek – vulgarizem – iztrebek, blato.
Drinknil – sleng, anglizem – spil, popil; drink – pijača
Drkanje – vulgarizem, samozadovoljevanje moških
Drugotnost – Popularno ime za Elem Jered, splošno pa gre za redko
vesolje drugačnih vibracij, kot je naše. Eksperimentalno je obstoj tega
sveta dokazal jordanski fizik dr. Mohamed Selimi.
Duhovitnost, duhovitniško – zbadljivka za modno in potrošniško
duhovnost. Tovrstne duhovne smeri so običajno brez praktičnega
učinka in bolj sodijo v sfero iluzionizma.
Dvojka, dati dvojko – sleng, nekoga zavrniti, običajno v kontekstu
osvajanja, oziroma dvorjenja. Beseda se občasno uporablja tudi v
kontekstu zavrnitve prijateljstva, druženja ipd.
Dvorni knez – majordom dvora, položajni naziv, se ne deduje in ga
lahko zaseda tudi liberos (napr. Artus Orwen v času Leona Simidala v
zadnjih letih Cesarstva Shedanije).

E
Ekonomika diferenciacije – Ekonomska teorija, ki je nastala med leti
2030 in 2035 in dobila svojo politično uveljavitev po letu 2045. Bistvo
te teorije je, da se ljudje ne rodijo z enakimi možnostmi in da mora
sistem na osnovi diferenciacije pomagati tistim, ki izkazujejo več
sposobnosti. Znamenit Langrov aksiom pravi: »Država mora

sposobnim pripraviti oprimke napredka in istočasno nesposobnežem
preprečiti zlorabo.« Politiki, ki sledijo tej ekonomski teoriji, radi
ponavljajo ta aksiom in ga implementirajo v zakonodajo. Slovenski
pripspevek k tej ekonomski misli je t.i. sistem socialnih uteži. V praksi
gre za sistem progresivne socialne subvencije. Več, kot vložiš v
socialne pravice, več primakne še javna blagajna. Če se zavaruješ 10 €
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na mesec, država primakne 5 €. Če pa je tvoj vložek 100 €, država
primakne 200 €. Poseben dodatek so t.i. oprimki. Če imaš z 10 €
mesečno pravico do 2000 € zdravstvenega stroška, imaš s 100 € skoraj
100.000 €. Temu je finančni minister leta 2062 rekel 'progresivno
nagrajevanje odgovornih'.
Eksport – tujka pomeni izvoz.
El – ime za boga, stvarnika, nedoumljivo silo ustvarjanja vsega.
Elahjakil – bog-kraj, bogokralj, torej vladar, ki je hkrati tudi bog.
Basilea je bogokralj in prvosvećenik samemu sebi. Kot takšen ima
absolutno oblast, je predmet čaščenja in odreja religijo, ki ga časti.
Elejla vet Damejah nandi, Elejla at jakil Edanim - Elejla in Damejahi
prihajajo, Elejla je kralj svetov – tako se je Sandri predstavila podoba,
ki je prekinila njihov obred iniciacije.
Eleh tasak – Elov edini, eden od nazivov za Mešaraha.
Elem en šaeviz - svet duhov v vilinski okultni mitologiji. To je
podsvet duhovnih vplivov, ponekod ustreza kopreni med
Megšelemom in Abadonom. Teologija tega pojma ni čisto jasno
razložena.
Elem Jered,Hadeš ošak, mades en Elem Jeder - Svet Drugotnosti,
Sveti dar, Mogočniki Drugotnosti.
Elemental – okultizem, nižja elementarna sila ognja, vode, zraka ali
zemlje. V vilinski magiji gre za fazni fragment, identificirane kot
energija elementa.
Elešej – elitni plemeniti gardist. Posebna dedna kasta bojevniškega
plemstva. Elešeji izvirajo iz Svetovnega cesarstva kot osebna cesarjeva
straža. V novem eonu je to straža cesarja Shedanije in ob nastopu
Mešaraha še posebna stotnija za njegovo varovanje v času bivanja na
Zahodu.
Eliša – rajsko mesto za bogu zveste ljudi. To posebno mesto je nad
Neskončnim drevesom.
El en'jabavun – božja sodba.
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En'gebmon mahgeja – vil. – poverilnica člana (pripadnika).
Običajno je janimak (gl.) simbol članstva z glasovalno pravico v
jadagetu ali sorodnem svetu.
En'helašet neš – vil. – vilinska duša.
En'helašet šemetoc – vil – vilinska razsodnost.
En'lahcoi iglakea - vil. – Trgovinski patent, pravzaprav pogodba o
trgovski izmenjavi. Ena najbolj znanih pogodb je pogodba med
Arimojo in Škratjim kraljestvom, podpisana v času Vesoljnega
carstva.
En'mabomet rakmabith – vil. – peklenske grobnice.
En'rešgematok – vil. Duh modrosti.
En'sehi Helašet edanim jobogea – vil. – zgodba o svetovni vilinski
vladavini.
En'tašot ševiz - vil. – magijski prenos duhovnega bistva v drugo
telo.
Enigma – uganka.
Eretz Israel – hebr. – zemlja Izraelova, eno od imen tradicionalne
Svete dežele.
Etir – sile božjega (Elovega) vpliva – etirjev je deset. Etirji imajo
dvojno naravo kot vse emanirane stvari pojavnega vesolja. Ena od
oblik je aganeal – udejanjen etir, torej etir, ki se spoji z živim telesom
in živo dušo.
Eon – dolgo časovno obdobje, v Drugotnosti označuje zaključen
časovni okvir.
Esesovka – sleng, disciplina in predanost cilju, beseda izhaja iz
nacističnega vojaškega reda, imenovanega Eses, za simbol je uporabljal
dvojni runski S. Esesovci so bili strogo arijskega porekla in njihova
temeljna naloga je bila iztrebljenje vsega nearijskega. To je bila
zločinska organizacija v okviru Tretjega rajha (Nemčija 1993 – 1945),
vodil jo je Heinrich Himmler. Vojaški red se je proslavil z milijoni
pobitih civilistov in fanatično disciplino.
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F
Fafanje – vulgarni izraz za oralni seks, fafačica – vulgarni izraz za
žensko udeleženko v oralnem seksu; fafaška šoba – vulgarni izraz za
objekt oralnega seksa.
Fajt – sleng, anglizem – pretep, tepež
Faking – slengovski izraz za presneto.
Falanga – osnovna vojaška enota človeških dežel, izjema je Zeolija.
Vsaka vsebuje 10 stotnij s po 100 lemiki. Falange so lahko konjeniške,
lokostrelske, suličarske ali mečevalske, nikoli niso mešane. Ideja izhaja
iz starogrške vojaške enote, sestavljene iz ravnih vrst z dolgim, naprej
usmerjenimi sulicami. Falanga je bila skoraj nepremagljiva do soočenja
z rimsko vojsko, ki jo je spravila v zgodovino, a staro Grčijo priključila
takrat še Republiki.
Fan, fen – sleng, anglizem, ljubitelj.
Fasati – dobi.
Fearig Edanim – vil., spec. – Naš svet, imenujejo ga tudi
Onostranstvo. V primerjavi z Drugotnosti (Elem Jeredom) je precej
gostejši in snov iz Drugotnosti v našem svetu potrebuje ogromno
energije, da ohrani svojo strukturo. Zaradi te lastnosti je pri nas
psihična magija silno omejena.
Fedajin – borec, ki se žrtvuje, brezpogojno predan svojemu cilju,
izhaja iz muslimanskega sveta – NE ZAMENJEVATI ZA
SAMOMORILLSKE NAPADALCE.
Fedajin nenaui elešeh – smrtna straža, osebna garda Mešaraha,
vzgojena in izurjena za brezpogojno izvrševanje poslanstva – služenje
in varovanje Mešaraha.
Fekalije – odpadek, večinoma iz iztrebkov.
Fensi – sleng, anglizem, fino, dobro, odlično ...
Feol en'hajakit – neprekinjeno razodevanje, tok neprekinjenega
procesa v večnem trenutku zdaj. Pomemben del vilinske okultne
teologije.
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Fiksanje – drogiranje, jemanje psihoaktivnih snovi, mišljene so
predvsem prepovedane snovi.
Filing – sleng, anglizem – občutek; bed filing – slab občutek
(takisto anglizem)
Flikniti – večinoma narečno, pomeni umreti, steči, udariti, pasti,
prevrniti se ipd.
Fortuna – sreča, v Antičnem Rimu je bila Fortuna boginja sreče.
Foter – narečna beseda iz nemščine, pomeni oče.
Frača – sleng – poniževalni izraz za dekle, običajno v kontekstu
spolnosti in lahkoživosti.
Frajla – narečno beseda iz nemščine, pomeni ženska, dama, dekle.
Frend – sleng, anglizem, prijatelj
Frižider – sleng, hladilnik
Fufla – narečno - žensko spolno območje telesa. Ponekod rečejo, da
so fuflaste ženske tiste, ki »rade dajo«.
Fuk, fukanje – vulgarni izraz za spolni odnos.
Fukotožje, fukotrebnost – vulgarni izrazi za željo po spolnih
odnosih.
Ful – sleng, anglizem, polno, veliko
Furati – narečno – peljati, voditi; fura – pelje; odfura - odpelje

G
Galadari – vil. - prevzvišeni, vilinski plemič, vilinska veličina
Game over – sleng, konec igre, zaključek, konec je.
Gandža – sleng, indijska konoplja, joint (gl.) indijske konoplje.
Gebmon – vil. – poverilnica, pooblastilo.
Gej – homoseksualni moški.
Gelaji – dvorezen kratki meč, izdelan iz znamenitega lahkega, a
trdnega zeolskega jekla, večinoma ga nosijo ženske.
Gladimis – od Gelaja za tretjino daljši meč, dvorezen, izjemno
lahek, izdelan iz zeolskega jekla ali aurila.
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Gobcanje – vulgaren izraz za govorjenje, pripovedovanje,
največkrat v kontekstu nekoristnega nizanja besed.
Goblin – popolnoma neporaščeni dvonogi humanoidi, visoki do 150
cm, težki do 50 kg, v ustih imajo kot britev ostre zobe, ki se sami
obnavljajo. So izjemno vitki s trdimi, a tankimi kostmi. Veljajo za zelo
inteligentne, vendar so brez empatije. Živijo v plemenih, so izjemno
spretni pri ročnih delih in okretni v boju. Imajo dar za nabiralništvo.
Gohesi – posebna kasta visokoraslih temnopoltih hendvejskih
bojevnikov. Udinjajo se kot najemniki. Oboroženi so z veliko sekiro in
dvema ukrivljenima mečema. Na čelu imajo zarisan simbol sonca, ki
predstavlja luč bojevniškega razsvetljenja.
Gozdarji (Severnjaki izven Zeolije) – maloštevilna človeška rasa,
živijo v severnem mejnem pasu pri vilinskem Zidu Po legendi naj bi
bili Gozdarji v človeška smrtna telesa ujete vilinske duše.
Gozdni vilini (temni vilini) – temnopolti vilini, živijo južneje od
Mealkuda, njihova magija je bolj usmerjena v sobivanje z naravo.
Grdavž – omalovažujoča oznaka za človeka.
Guleth – mehanski mož, umetno ustvarjen vilinski služabnik. Vilini
so popolnoma odvisni od teh izdelkov svoje magije. V času Vesoljnega
carstva so začeli izdelovati tudi bojne gulethe.

H
Hadima – eno od imen svetega vilinskega drevesa. Drevo na jesen
požene bele liste, ki odpadejo na začetku pomladi. Po legendi drevo
obrodi desetkrat, zatem nikoli več.
Ha'Galila – hebr. – Galileja (gl.)
Halaj vet nasig en'halaj – živi in pusti živeti, eno od načel vilinske
magije.
Harebo – kratek zastrupljen meč, temeljno orožje elešejev v
drugem tisočletju cesarstva Shedanije.
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Herot – vil., spec. – guverner, upravitelj v Svetovnem cesarstvu,
Vesoljnem carstvu in moderni dobi. V vilinskih kraljestvih je
uveljavljen izraz tesakogout (gl.)
Hašenah – obod Megšelema, vrata v središče Megšelema, tako se
imenuje tudi preddverje templja Emen Mabemot na Tarahu.
Hedšot (headshot) – anglizem; žargonska beseda izhaja iz igračarske
scene in pomeni kritični zadetek v glavo, ki prinese največ točk.
Hendveji – ljudstvo izhaja iz Južnega Norogha, kasneje se razširilo
še na Severni Norogh in še nekatere bližnje dežele. Gre za vojaški
narod, zato so odlični vojščaki, hrbtenica vojske Božanskega carstva.
Hesed malahid – zemljiški vladar, drugi nazivi – bemej (Zeolija,
Centralna marka v Shedaniji), mahdi (Dilual), mešel (Cesarstvo
Shedanija, kjer je malce več od bemeja centralne marke). Hesed
malahidi imajo lastno vojsko, sodstvo in pravni sistem. S cesarsko ali
kraljevo oblastjo imajo podpisane patente z jasnimi določili o
obveznostih in pravicah ter načinu urejanja odnosov.
Hepi end – sleng, anglizem – srečni konec
Holi – sleng, anglizem, sveto, sveti, ipd.
Holozaslon – 2 mm debela aktivna plast, ki je predvajala globinsko
sliko s sposobnostjo globinske zaznave dotika. Standardni namizni
zasloni so imeli premer med 24 in 35" in aktivno globino med 3 in 8".
Obstajali so tudi variabilni hišni medijski zasloni.
Horus – mitologija - Hor se je prvič dokumentirano pojavil kot bog
zaščitnik Nehena v Gornjem Egiptu. Bil je prvi nacionalni bog,
povezan predvsem s kraljem, na katerega so takrat začeli gledati kot na
manifestacijo Hora v življenju in Ozirisa po smrti. Hora so imeli za
sina Ozirisa in Izide in je igral ključno vlogo v Ozirisovem mitu kot
Ozirisov naslednik in rival njegovega morilca, boga Seta. V drugem
izročilu je njegova mati in včasih žena boginja Hator. V egipčanski
mitologiji je imel več vlog, med katerimi so bile najpomembnejše vloge
boga neba, vojne in lova. Obstaja precej analogij med Izido in
Horusom otrokom ter Marijo in Jezusom.
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Najpogosteje je upodobljen kot sokol selec.
Hospi'tl – sleng, anglizem - bolnišnica

I
Iber – tujka nemškega izvora – glavni, najvišji, nad; napr. iber šef,
iber strokovnjak, iber revež ...
Iblepei – vez med ravnmi emanacije, vez med svetovi, vesolji, gre
za posebno obliko podprostora, kjer sta čas in prostor 0.
Idokob – vil. – svetišče.
Igmot – temni portal.
Ihelot – duh lažnega boga, razodetje lažnega boga, običajno ime za
damejaha ali kerkeša.
Ilejet – nočna mora, nočna smrt, zli duh
Imepei li healalea en medrian - Danes bodo blagoslovili legijo.
Infinito Deus Lux – (latinsko) – neskončna božja luč, pojem
okultnega misticizma. Bog je vsepovsod, je v vsem in vse je del boga
(približni pomen).
Inu – starinsko, veznik in.
Insertati – sleng, anglizem – podtakniti, vstaviti, dodati
Ipua – beda, nizkotnost.
Ipuea – vil. zdravilna magija, čudež, sveto znamenje.
Ipuea halaja – vil. – magija življenja, magija, ki omogoča duhu, da
se utelesi. Ena od najsvetejših veščin, ki še vedno ni dokumentirana ali
raziskana.
Ismag lemikom – veteran poklicne vojske (preko 15 let službe).
Itaq – sleng, itak, tako
Ithos – zbor, tudi pevski zbor, pevski zbor - poniževalno za
nasprotno vojsko.
Ivadeak – vil. - kodeks, pravilo obnašanja, nenapisano pravilo.
Izi – sleng, preprosto, sproščeno, neprizadeto.
Izogoh – vil. - zastrašujoča sila, strašna sila, temna sila, temni plašč
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J
Jablet – hiša, tudi rodbina (obredna vilinščina).
Jadaget – vil. – zbor zemljiških vladarjev glasovalne narave.
Jedegal – vil. – splošna beseda za zbor, svet, odbor z močjo
odločanja (gl. Kasad).
Jedegal en'Vakomak – vil., spec. – vilinski arbitražni tribunal, ki je
imel sedež v Aldevergu.
Jagorok – posebej izurjeni izvidniški poveljniki Sagrasa, po poreklu
vsaj liberosi.
Jekib – vil., spec. – kronski vladar, vladar carske dežele pod
vladavino basilea. Gre za pogodbenega vladarja konstitutivne dežele z
veliko samostojnosti.
Jakil – kralj, lahko je vladar samostojnega kraljestva ali pa vlada v
imenu basilea oz. cesarja. V vilinskih kraljestvih je kralj, ki samostojno
vlada, vendar del oblasti tradicionalno preda osrednjemu rešgeju(-ji) –
kralju ali kraljici.
Jakil en'megeša – vil. – veliki, močni kralj.
Jaktalem – vil. – kapitan ladje, položajni naziv za poveljnika
skupine ladij.
Jamit – častnik plemiškega porekla (pleidik), poveljnik stotnije,
falange, šeledine ali taraga. Nosijo ga tudi zemljiški plemiči v vojni
službi.
Jamska mačkonka – posebna vrsta mačke, ki živi pod zemljo, lovi
druge podzemne živali.
Janimak – posebna palica za vodenje plemiških zborovanj
(jadagetov). Ceremonial (običajno dvorni knez) s palico daje besedo in
oznanja posamezne dele zborovanja. Janimak je tudi simbol En'gebmon
mahgeja – članstva v zboru z glasovalno pravico.
Japadok – učitelj, modri prinašalec znanja, v Dilualu so tako
imenovali Čuvaje. Gre za častno titulo brez izvršne oblasti. Čuvaji so
imeli neformalno avtoriteto.
65

Jašubeg – vil. – glasnik, uradni govorec v imenu vladarja oz.
vladarke.
Jategeš – vil. – zaseda.
Jeah – vil. – duša življenja, življenjski dah, ne sme se mešati s
ševizom (gl.). Gre za nekakšno energijo življenja. En'jeah
Jeba – spolno, lahko tudi nespolno občevanje v vulgarnem pomenu.
Jebačica – vulgaren izraz za žensko, ki velja za »lahko«.
Jedro – policijski informacijski sistem, dokončno vzpostavljen leta
2055. gre za sistem, ki je popolnoma ločen od ostalih omrežnih
povezav. Evropsko notranje ministrstvo ga je zgradilo v letih 2048 –
2055. Sistem je varen, ker je vsak priklop nanj izveden s posebej
zasnovanim varnostnim protokolom. Sistem izvede ob poskusu vdora
v infrastrukturo poseben protokol hibernacije. Za dostop je potrebna
UNCC identifikacija, mrežnični sken, poseben vmesnik z
generatorjem, ki ustreza UNCC čipu in posebnim identifikatorjem
pooblaščene naprave. Od operativnega zagona do 2065 ni bil zabeležen
niti en uspešen vdor, kibernetični oddelek je identificiral in predal
tožilstvom vse osumljene takšnega vdora.
Jefezakah – prapor premirja. Madei muzuk jefezakah – plemeniti
prinašalec praporja premirja – posebni mirovni kurirji. Vedno so
nedotakljivi, najbolj zavrženo dejanje v vojni je uboj tega pogajalca.
Jefezakah lahko prinaša ali sprejema najmanj pleidik, saj gre za častno
vojno funkcijo. Izmenjava pogajalcev je poseben obred z natančno
določeno proceduro.
Jemurak – vil. - posmrtni, posmrtno, posmrtna pot, obred
posmrtnosti.
Jepazak – Osnovna vojna enota orkov, kačjeglavcev in goblinov.
Uporablja se tudi ime horda ali krdelo. Šteje običajno med 6000 in
13.000 vojakov.
Jes – sleng, anglizem – da, seveda, vsekakor
Jezusov prt – znameniti Torinski prt, v katerega so domnevno
zavili Jezusa, ko so ga sneli s križa.
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Joint – sleng, anglizem, zvitek indijske konoplje, gandže (gl.)
namenjen omami.
Joške, joški – sleng – ženske dojke.
Jubeac halaja – pitje energije, duhovni vampirizem.
Junec – narečno, neumnež; SSKJ – mlad skopljen goveji samec,
mlad bik, tudi močan moški ...
Junfer – žargonsko – spolno nedolžen, nedolžnost.

K
Kačjeglavci – dvonožni inteligentni plenilski plazilci, živijo v
osrednjem in južnem delu vzhoda v kolonijah, imenovanih panji.
Izjemno so hitri, močni, vzdržljivi, vendar nedisciplinirani. V
organizirano vojsko jih prisili samo posebna psihična magija. Imajo
nenavadno fiziološko posebnost - v toplejših letnih časih so
hladnokrvni, a v hladnejših toplokrvni.
Kadešah – posebno posmrtno mesto, razni viri ga različno
opisujejo. Največkrat gre za posmrtni kraj z večno zeleno pokrajino,
čez katero tečejo potoki vina iz Južnih kleti in na junake čakajo voljne
device.
Kajebid – posebej svet prostor. Osrednji del templja čarovniških
redov. Tudi posebej sveti del nebes, precej nejasen pojem iz vilinske
okultne teologije.
Kandelaber – drog oz. stojalo ulične svetilke.
Kaprofilija – pornografija – pohotno požiranje s človeškimi iztrebki
(blatom oz. drekom), skrajno vulgarna oblika pornografije, ki se ji
običajno predajajo že malce ostarele porno zvezde. Takšne obscene
scene običajno povzročajo gnus.
Kasad – volilni zbor hesed malahidov in pomembnejših malahidov.
Sestane se na osnovi sklica majordoma dvora, vdove kraljice ali na
osnovi patenta vsaj polovice hesed malahidov. V letih 570 – 610 je
imel pomembno vlogo v nemirnem obdobju Shedanijske zgodovine. V
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sodobnem času je samo še formalno telo, saj se ni sestal že preko 200
let. Znova ga je uveljavil Mešarah ob svojem nastopu na Zahodu.
Kašamoug – portalni del templja, vanj imajo vstop samo najvišji
svečeniki.
Kavsanje, kavs – vulgarni izraz za spolni odnos.
Keč – sleng, bistvo
Kerkeš – spec. – entiteta oživele energije zataba. Obstaja šest
kerkešev in skrivnosti t. i. skriti kerkeš. Kerkeši naj ne bi imeli lastne
volje, temveč so prenašalci volje damejahov. Kerkeš udejanji
damejahovo voljo in jo razodene v vojskah, ki jih vodi. Zaradi tesne
povezave z zatabi imajo izredne moči. Znani so kot:
 Apofis Sekhemet, Astaroth - Propad
 Asmodel – podboji smrti
 Behemoth – Svet uketih
 Mammon - Brezno
 Meririm – Vodnjaki brezna
 Seth Ureus, Abadon dna – Jama zavrženih
 Skriti kerkeš, Satan - Čarovnik obsedenosti
Keš – sleng, gotovina, denar
Kezarah Healareš – dobesedno – Prepovedana vilinska dežela.
Healareš je ime za vilinska kraljestva kot zemljepisni pojem.
Klobasanje – beseda ima več pomenov, v romanu je največkrat v
kontekstu spolnih odnosov; pomeni tudi govorjenje neumnosti;
klobasožer – v vulgarnem smislu tisti, ki se sodeluje v oralnem spolnem
odnosu s penisom v ustih.
Klošar – brezdomec, revež brez doma.
Kola –sleng, Coca Cola, lahko tudi kakšna druga gazirana pijača z
znatnim deležem sladkorjem in z besedo Kola ali Cola v imenu.
Kold – sleng, anglizem, hladno, ledeno mrzlo, mrzlo, tudi mrzko – v
knjigi kold bič, vulgarno imenovanje dekleta, ki ohranja visoko stopnjo
spolnega dostojanstva, oziroma visoko stopnjo spolne nedosegljivosti
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Komiranje – slengovsko, se predozirati do nezavesti.
Komp – sleng – računalnik, običajno je mišljen namizni model
Korpulenten – debel, zavaljen, obilen
Kreker, krekerski – sleng, anglizem, oseba, ki znanje programiranja
uporabi za odstranjevanje programske zaščite. Večinoma so krekerski
podvigi namenjeni kriminalu ali delu na meji zakonitosti.
Kričavka – spec. – virusna bolezen, ki napade možgane in oboleli v
zadnjem stadiju kričijo. Bolezen se širi preko okužene vode, kapljično
in z dotiki.
Krota –krastača, v slengu pomeni pomilovanja vredno bitje,
ostudno bitje, ubogo bitje; napr.: Ti si neumna krota.
Kugla – sleng, krogla (beseda izhaja iz srbščine oz. hrvaščine in je
ostalina davno preminule SFRJ)
Kuhanček – kuhano vino, sestavine vilinskega kuhančka so
neznane. Nihče ne ve, od kod vilincem vino. Naše kuhano vino
običajno vsebuje cimet, klinčke, sladkor, vino in do 1/3 vode (odvisno
od okusa). Ponekod dajo tudi vanilin, ingver in še kakšno začimbo.
Bistvo priprave kuhanega vina, kot že ime pove, je, da zmes zavre.
Včasih se nad vretjem prižge ogenj, da zgori izhlapevajoč alkohol.
Običajno se kuhano vino pije v mrzlih mesecih, značilno je za božičnonovoletne sejme na prostem.
Kul, kulskost – anglizem, ki pomeni biti v redu, dobro, moderen
ipd., skuliranost – sleng, anglizem – biti hladnokrven, razpoložen,
Ravnodušen, dajanje vtisa neprizadetosti, takšen, kot pričakujejo
vrstniki in vrstnice ...
Kurec – narečno, vulgarizem – moški spolni ud, penis; iz nemščine
kratek, v slengu se uporablja še oblika, razširjena na območju srbskega
oz. hrvaškega jezika – kurčina, kurac, pomeni moški spolni ud; kurčev
– poudarjanje žaljivke, napr. Kurčev idiot, kurčeva neumnost ipd.
Kurba – vulgarni izraz za prostitutko (ženska, ki nudi seksualne
usluge za denar)
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Kurbišče – vulgarna beseda za prostor, kjer se nudijo seksualne
usluge za denar
Kus – veliki sabljezobi medved, ki prebiva v odmaknjenem
visokogorju. Kus je samotarska žival, ki nadzoruje izredno veliko
območje.

L
Lajf – sleng, anglizem – življenje, bivanje; lajfat – živeti, natančneje
pomeni živeti svobodno in tako, kot hošeč, brez oziranja na druge,
zlasti odrasle.
Lagamej primus – najvišji svečenik. Lagamej je vilinska beseda za
svečenika, posvečenega častilca duhovnih modrosti.
Lakat – vil. zadržati, preprečiti. Znameniti vzklik Meririma med
lovom na Beltazarja.
Lakoš – psu podobna udomačena zver, križanec med dvema
vrstama zelo inteligentnih kuščarjev, poraščenih z dolgo sivo dlako.
Zelo se naveže na gospodarja in je z njim v nekakšni telepatski
povezavi.
Lasim en'sahapae Resah – vil. – Prostor skrite magije, legendarno
središče v Kašamougu Mebeaba (gl.),
Lauf, laufanje, laufajo – narečni izraz za potek, tek stvari.
Leaš en'Keaba – vil., spec. – Skrivnostna vilinska sveta knjiga
Listina prvobitne Volje. Gre za nenavadno zaporedje urokov, molitev
in priklicev nejasne »Božje volje«, oziroma emanacije božanskih
vplivov.
Lebenoh – manjša luna Elem Jereda, od sveta oddaljena povprečno
750.000 km (med 710.000 in 790.000 km), ima premer 800 km. Sveti
malce močneje od Venere, njen sij je rahlo rdečkast.
Ledenica – sleng, hladno, neobčutljivo.
Leig – vil. – svečenik, v drugačni transkripciji pa oblegovalni oven.
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Lejif tek en Kedašah, lalec tek en Megšelem, Lejif tjeg elah, lalec
tales Elejla. - Kakor v Nebesih, tako v Peklu, Kakor reče Bog,
tako nasprotuje Elejla.
Lemik – poklicni vojak. Čas služenja med 10 in 25 let (odvisno od
dežele). Služijo lahko samo liberosi (svobodnjaki). Napreduje lahko do
jamita in pridobi plemiški naziv pleidik.
Lemikah – ženske poklicne vojakinje (samo Zeolija).
Lezbijka, – homoseksualna ženska; lezbično - homoseksualni odnos
med ženskama; lezbača – poniževalno za ženske, ki jim očitajo preveč,
največkrat neupravičeno, feministično držo.
Liberos – svobodnjak z vsemi državljanskimi pravicami in pravico
do svobodnega gibanja in bivanja. Liberosi so večinoma obrtniki,
trgovci, pisarji, ponekod sodniki, vojaki, tajniki, komorniki in tudi
majordomi ali dvorni knezi.
Lilejet – nočni zli duh, nočna smrt, zli duh.
Limok – prapor medreje, falange ali taraga
Lipen – vrsta drevesa, lipenovi listi so simbol bemejske rodbine v
grbu in pečatnem prstanu Medalarja.
Lord – LVRD gospodar vojne v sonorodski pogovorščini. Prvič se
pojavi v času Vesoljnega carstva pred Padcem.
Luftar – narečno – lenuh, brezdelnež, lahkomiseln, neresen.
Lutkica – sleng, lepo urejeno in vljudno dekle vzornega obnašanja.

M
Mabeja – zemljiška posest, uporablja se predvsem v Cesarstvu
Shedanija. Vlada ji mešel.
Mabez – osvoboditev, mišljena legendarna osvoboditev izpod
Vesoljnega carstva.
Maca – hebr. – sploščen nekvašen kruh, v slovenski svetopisemski
literaturi opresnik. V času pashe judje ne jedo ali pijejo ničesar, kar
vsebuje kvas (gl. seder).
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Madei – plemeniti rod, uporablja se za splošni naziv za zemljiškega
vladarja.
Madei muzuk jefezakah – plemeniti prinašalec (prinašalka)
premirja, del obreda pred vsako bitko, ko tisti, ki misli, da je močnejši,
šibkejšemu ponudi premirje v zameno za določeno koncesijo. Zgodilo
se je, in to ne enkrat, srečanje prinašalcev premirja obeh strani.
Mades – vil. – obči izraz za močnega, mogočnika.
Magicanus pontifex maximus – Naziv vodje starodavnega tajnega
okultno- verskega reda Marijin red iz Magdale.
Magidski kodeks časti – poseben kodeks plemstva. Obvezen je za
vse plemstvo.
Mahdi – Dilualski (pravzaprav edamitski) zemljiški plemič.
Maher – sleng – strokovnjak, znalec, pozvalaec, moster
Mahib – poveljnik medreje (legije v Dilualu), včasih taraga
(kohorte v Dilualu) ali pomemben vojni položaj, pripada samo
pripadnikom malahidskih ali hesed malahidskih družin
Mahib tekagot – vojni guverner, vojni poveljnik območja,
razglašenega za vojno območje.
Majti – sleng, anglizem, pomemben, mogočen, vsemogočen ...
Malahid – plemski naziv, vazalni vladar, ki mu vlada hesed
malahid. Ima samo svojo vojsko, s katero se mora odzvati na hesed
malahidovo zahtevo. Malahid ima v posesti zemljo, mesto in
pripadajoče vasi.
Manipula – vojaška enota Diluala, šteje 5 – 7 stotnij, poveljuje ji
jamit. Ime je podedovano iz rimskih časov prvih čuvajev, saj izhaja iz
rimske vojaške enote maniplus, sestavljene iz 120 legionarjev.
Manira – navada, obnašanje; ima lepe manire, v maniri finega
gospoda ...
Marijin red iz Magdale – Marijin red iz Magdale je nastal ob smrti
Jezusa Kristusa. Red je častil resnično božanstvo ravnotežja pravice in
veselja Elejlo, ki naj bi se utelesil v novem rojstvu Marije Magdalene.
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Po njihovi legendi naj bi bila Marija Magdalena utelešenje Elejle,
razodetja veselja, radosti in sprejemanja vernih.
Mašag (ponekod mašeg) – sklicni vojak, rezervist, služijo od
malahida ali hesed malahida določeni podaniki posamezne zemljiške
posesti. Izvzeti so samo liberosi.
Mašon – vil. – vilinski popotni kruh. Izredno dolgo časa ostane
svež, je izredno hraljiv in zadosti vse telesne potrebe po hrani že v zelo
majhni količini, zato je standardna vilinska hrana na daljših
potovanjih.
Mazak – častni legijski prapor v Dilualu. Takšen prapor ima samo
bojna legija, vadbena legija ima samo dva limoka; nosilec je muzuk
(gl.).
Mealkud – Kraljestva, ime za vilinska kraljestva.
Meašika – naziv za kronsko princeso vzhoda. Gre za t.i. svetokrvno
plemstvo, saj je pripadnicam priznano božansko poreklo. Zanimivo je,
da ni zabeležen noben meašik – moški. Po hierarhiji so meašike takoj
za basileo. Tradicionalno sta samo dve meašiki.
Meb – središče zemljiške posesti, sedež malahidske ali hesed
malahidske rodbine
Mebanej – vojni štab, plemiško vojno poveljstvo.
Medreja – vojna enota na vzhodu. Vsaka medreja je sestavljena iz
4 - 6 falang (4000 – 6000 lemikov). Samo v Zeoliji je sestavljena iz 3 ali
4 taragov (4500 – 10.000 lemikov, odvisno od vrste medreje). Če je
sestavljena iz sklicnih vojakov (nekakšni naborniki), ima 3 falange ali 3
tarage (3000 – 4500 masagov)
Megeš – vil. - veličasten – častni naziv.
Megijekeal – vil. – cesar, nekako v smislu zastopnik božanskih
vplivov.
Megšelem – svet lupin, podsvet, zanikanje obstoja. Središče je za
stebroma Mogosa in Lebenoha. Puščava, obrnjena navzdol, je
osvetljena s črnim soncem, esenco kaotične sile Elejle. To sonce je
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vedno v zenitu. Od zahoda proti vzhodu pluje rdeči kristal Lebenoh, a
od juga proti severu moder kristal Mogos. Vsakih 2342 let se vsi trije
pokrijejo in to je čas, kose lahko Elejla s pomočjo posebnega obreda
udejanji v dejavnem svetu.
Megošes – velik, velika.
Mejbi – sleng, anglizem - mogoče
Mejej Fendei – veličastna vilinska stolpa na vhodu v
Wendenburgu. Simbolizirata moč vilinskega razuma.
Melad salajeh – skleni krog, posebna vilinska gesta zaključevanja
magijskega dela.
Mel'Arud – legendarni hrib sredi Wendenburga, kjer na umetni
izravnavi stoji pravljična cesarska palača.
Mem – sleng, anglizem, spomin; tehnologija: internetni fenomen.
Mesija – hebr. mešiah – maziljenec, v judovski kulturi za kralja v
prihodnosti, ki bo združil razpršen judovski narod. v hebrejski bibliji je
Mesija oznaka za svečenike, preroke in kralje, ki so bili posvečeni s
svetim oljem (maziljenje). Tudi v verovanju ima mesija eno od
ključnih vlog.
Judovska folklora navaja, da bo Mesija strl zle sile in ob pomoči
preroka Elije sprožil zbiranje judovskih izgnancev. Med vladavino
odrešenika se bo zgodilo vstajanje mrtvih, čemur bo sledil sodni dan
človeštvu. Pokazala se bo pot na Edenski vrt. Pravični se bodo
pridružili Mesiji v novem svetovnem redu, kjer bo zlo uničeno. Gostili
se bodo z mesom ter pili vino, shranjeno od šestega dne stvarjenja.
Med tem banketom naj bi Mojzes učil mesijansko Toro, kralj David
bo pel, Mirjam bo plesala, Aron bo molil zahvalo. Tempelj v
Jeruzalemu se bo sezidan spustil na svoj prostor, kjer je stal pred
porušenjem.
Mešarah, Mešahašim en elahala – razodet skozi živega boga.
Mešeah – sveti duh, koprena nad udejanjenim vesoljem
Méšel (1) – zemljiški vazal, najvišje plemstvo Cesarstva Shedanija.

74

Mešel je neposredni vladar svojemu ozemlju, cesar ima samo
posredno, silno omejeno pogodbeno oblast.
Mešél (2) – splošna oznaka za glavarja rodbine.
Mešiah – sestavljen in odposlan, enkratna emanacija živega boga
Elahale, imenovana tudi Mešarah.
Milfa, Milf – žargonska, pravzaprav malce vulgarna oznaka za
zrelo žensko, običajno poročeno in z otroki, ki je voljna za spolni odnos
s praviloma mlajšim moškim. Beseda izhaja iz angleščine in pomeni
Mother I Like Fuck You. Običajno gre za fantazije okoli 18 – 20 let
starih fantov glede ženske z baročnimi oblinami, ki se lahko večinoma
udejanjijo samo v filmih. Verjetno najbolj znana milfa nastopa v
znamenitih komedijah Ameriška pita 1, 2 in 3.
Mistik – skrivnostna, skrivnost
Modrokrvno plemstvo – hesed malahidi, malahidi in pleidiki.
Plemenito poreklo, višje je samo pripadnik cesarske rodbine, ki se
imenuje svetokrvni.
Mogos – ime največje lune in časovna enota od enega do drugega
polnega mogosa, ki traja 29 dni. Mogos je malce večji od naše Lune
(premer 3900 km), a tudi malce dlje (med 378.000 – 420.000 km).
Sveti slabo petino močneje od naše Lune.
Mogosina – svetloba Mogosa, skoraj enako naši mesečini, le za
četrtino intenzivneje, saj je Mogos za dobro četrtino svetlejši od naše
Lune zaradi večjega odbojnega količnika.
Moloh – mistična tema, odsotnost bivanja.
Mrha – sleng, običajno ženska, puca, največkrat v žaljivem
kontekstu (ničvredna, zanemarjena ipd.)
Mulc, mulec –objesten, nedorasel, razposajen fant.
Mulen – vlečna žival, izjemno vzdržljiva in ima glede na telesno
težo veliko nosilnost. Pogoj za to je, da ima na voljo ves čas dovolj
pijače in jedače. Mulen si v času obilja naredi zalogo vode in maščobe.
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Multiverzum – po nekaterih fizikalnih teorijah naj bi obstajalo več
sočasno živečih vesolj. Glede načina sobivanja teh vesolj si teorije niso
edine.
Muvati, muvanje – sleng, anglizem – premikati, hoditi, gibati,
gibanje, hoja, premikanje ...
Muvi – sleng, anglizem - film
Muzuk (mazok) – nosilec limoka ali mazoka. Medreja ima 3
muzuke, dva nosita limok, tretji pa mazak, tarag (falanga, kohorta) pa
enega.

N
Nafilan, filati, filanje – tujka, narečno – napolnjen, polnjen, polniti,
napolniti ipd.
Naklobasati – vulgarizem – imeti spolni odnos z žensko.
Nandi, nandi kea mešah, Neš mešarah nandi le'akal - Prihaja,
prihaja izvorna namera skozi razodetje, Duša Mešaraha prihaja v
bližino.
Nanomarkiranje – tehnologija implementacije nanočipov, ki
vsebujejo podatke o markirani snovi. Lepota sistema je v tem, da
onemogoča preprosto goljufanje. Sistem je v veljavi v Evropski zvezi
od leta 2046.
Naspidiranost – slengovski izraz za hiperaktivnost, nestrpno
pričakovanje, ipd.
Našalit – izdajalec, najpodlejša vrsta izdajalca.
Narkoblodnje – nezavedni umski procesi, kot so prividi, prisluhi in
podobne motnje zaznavanja osebe pod vplivom psihoaktivnih snovi.
Nemrtvi lord – kerkeš v Drugotnosti. To je bitje, ki živi v mrtvem
telesu, pravzaprav balzamiranem telesu. Običajno sta dva nemrtva
lorda, ki sta posrednika med meašiko in velikansko armado
nadzorovanih bitij.
Nerazdevičene device – vulgarni izraz za ženske, ki še niso imele
spolnih odnosov.
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Nešezea saehir – talismani luči, ki jih upravlja nosilec tehagacev in
sibetov.
Nevroparalizator – palica, ki ob dotiku sproži popolno blokado
motoričnih funkcij
Nimfomanka – ženska, ki je bolezensko odvisna od spolnih
odnosov. S tem izrazom se okarakterizirajo tudi ženske, za katere
predvsem moška okolica smatra, da imajo zaradi užitka veliko spolnih
odnosov z različnimi moškimi.
Nisan – hebr. – eden od židovskih mesecev, ki pokriva zadnji del
marca in začetek aprila
No vej – sleng, anglizem – ni možnosti, ni možno, nikakor
Nucati, nucu – potreboval, potrebovati, rabiti.

O
Odbitost – sleng – nenavadnost, neobičajnost; odbito – nenavadno,
neobičajno
Ogajec kerkeš – dobesedno zametek kerkeša. Gre za udejanjenje
entitete Megšelema v dejavnem svetu s pomočjo posebnega rituala,
zapisanega v Sehir Jeredu, knjigi magije, ki jo je posedoval Marijin red
iz Magdale.
Ojr, Ojrov – sleng, izpeljano iz nemške izgovarjave evro
Oklar – Okoli 1,5 metra visoka in do 1 tone težka žival. Namesto
spodnjih sekalcev ima dva velika okla.
Olam Ashia – hebr. Dejavni svet. Označuje udejanjenje
zemeljskega principa, v tetragramatonu (četveroslovju – IHVH)
ustreza zadnji Hei (H). Pomemben element kabalistične okultne
teologije in mistike.
Onostranci – spec. - tako ljudje in drugi v Drugotnosti imenujejo
ljudi našega gostega vesolja.
Orki – obstajata dve vrsti orkov. Eni so umetno vzgojeni, a drugi
naravna bitja, živeča v plemenskih skupnostih. Orčji poglavar
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telepatsko usmerja svoje pleme, vendar je tudi sam dovzeten za vplive
magije. Naravni orki živijo na vzhodu Svetovne celine Elem Jereda.
Zaradi slabo razvitih glasilk govorijo popačeno obredno vilinščino.
Veliko večino suženjske delovne sile v človeških deželah predstavljajo
orčji sužnji. Orčje samice služijo kot spolne sužnje. Telesno so podobni
neandertalcem, le da so visoki okoli 2 m in imajo krepkejše kosti.
Njihova posebnost je občutljivost na sončno svetlobo, saj v koži
nimajo varovanja pred UV sevanjem. Že kratka izpostavljenost gole
kože prinese opekline. Tudi oči so razvite za temnejša področja in ne
prenesejo direktne sončne svetlobe.
Ošeapak – vzvišeno bivališče, božji prestol, običajno v kontekstu
položaja med najbolj svetimi božanstvi.
Ošeik – prevzvišeni, tako plemeniti ogovarjajo vladarja-svečenika.
Gre za star vilinski izraz še iz legendarnih predzgodovinskih časov.
Otz Roh Kadeš – (starohebrejsko) Drevo svetega duha.
Out – nekaj zunaj, slengovski izraz za nekaj ali nekoga, ki je izven
(trenda).
Out of memori – sleng, anglizem, izguba spomina
Overdoziranje – predoziranje, največkrat v kontekstu zaužitja
prevelikega odmerka mamil.
Ozadna vojska – V Zeoliji nekakšna teritorialna obramba,
sestavljena iz moških nad 45 letom starosti. Največja enota ozadne
vojske je tarag, večinoma je organizirana v desetine in stotnije.

P
Padec – tragično uničenje Svetovnega cesarstva. V času Padca se je
odvijal izjemno pomemben dogodek – Begunstvo (gl.)
Padel v of – sleng, padel v nezavest, izguba zavesti.
Pahad – redar, mestna policija, namenjena vzdrževanja miru in
reda v mestih in večjih naseljih.
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Pajci – sleng – policisti; uporablja se tudi beseda pigi, pigiji –
slengovski anglizem, ki izhaja iz ameriškega poniževalnega imenovanja
policista.
Panem et circenses – lat. – kruha in iger.
Pankrt – žaljiva beseda za nezakonskega otroka in tudi obča
žaljivka.
Parazitenje – življenje na tuj račun.
Patrea – plemenita gospa, plemenita gospodična.
Pax Augusta – Pax romana – rimski mir. Vzpostavil ga je cesar
Avgust, zato se imenuje tudi Pax augusta. Ta mir se je začel leta 27
pr. n. št. z ustoličenjem Oktavijana Avgusta in seje končal s smrtjo
Marka Avrelija leta 180 n. št.
PCD – psihoaktivna snov, ki temelji na organofosforni spojini, ki je
tudi osnova izdelave živčnega strupa VX. Eden od nevarnih učinkov
je selektivno blokiranje acetholinske kisline v sinapsah.
Peder – poniževalni izraz za geja (gl.).
Pemej – obred, ki ga izvede Mešarah, ko ima vse tri tehagace s
sibeti. S pemejem zlomi moč zatabov in podre ravnotežje udejanjenih
sil Megšelema. Ključna komponenta obreda je samožrtvovanje.
Persona – oseba, osebnost
Picajzelj – sramna uš, narečno nadležen kot picajzelj - izredno
nadležen, tečen
Pička – vulgarni izraz za ženski spčolni organ.
Pigi, pigiji – poniževalni anglizem za policiste.
Pionirstvo – začetek, v SFRJ so bili pionirji vsi otroci od 7. do 13.
leta starosti. Imeli s(m)o modre titovke (vrsta kape, značilna za
obdobje NOB in SFRJ) z rdečo zvezdo in rumene rutice. Vstop med
pionirje je bil svečanost za 1. razrede osnovnih šol ob Dnevu republike
pred 29. 11., ko s(m)o v času SFRJ praznovali obletnico znamenitega 2.
zasedanja AVNOJ-a. 25. maja v sedmem razredu OŠ s(m)o bili skoraj
vsi sprejeti med mladince (Zveza socialistične mladine Slovenije
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(ZSMS), ki je bila del ZSM Jugoslavije), ko je SFRJ praznovala Titov
rojstni dan z veličastno proslavo v Beogradu, glavnem mestu SFRJ.
Pipi fantek – žargonsko pocukrano priden fant.
Pir – sleng, pivo.
Plava trava zaborava – legendarna rock skupina iz časov rajnke
Socialistične federativne republike Jugoslavije. Njeno ime aludira na
vlogo gandže v rock subkulturi v zlati dobi SFRJ.
Plead – izjemno močan in vzdržljiv vilinski konj, za okoli tretjino
večji od običajnega konja. Največja hitrost, ki jo ta konj razvije, je 150
km/h, a s posebno vilinsko hrano lahko v 10 urah premaga 500 km.
Nobeno bitje na nogah ni bolj vzdržljivo in hitrejše.
Pleidik – vojni plemiški naziv, lahko je deden ali položajni, kamor
napreduje posebej zaslužen svobodnjak (liberos). Pleidik izjemoma
poseduje zemljo, običajno opravlja upravne, sodne in podobne naloge v
službi malahida ali hesed malahida.
Pocukran – sleng, priliznjeno prijazen, hinavsko prijazen
Podlasnik – drobna gozdna zver z dolgim repom, ki vedno lovi iz
zasede, krade večjim plenilcem kose plena in je vedno prikrita. V
manjši meri lahko spreminja barvo kožuha.
Podriznica – mrhovinarski glodavec.
Pokveka – iznakažen, izmaličena.
Poniglavost – lastnost potuhnjenega, hinavskega človeka, ki proti
soljudem deluje zahrbtno in pokvarjeno.
Porivač – vulgarni izraz za partnerja, ljubimca.
Potrebnica – vulgarni izraz za žensko z željo po spolnem odnosu.
Prasavec – prašičevniku podobna žival s kratko dlako, brez oklov in
težo med 100 in 130 kg. Divje vrste živijo samo v odročni divjini, saj so
običajen cilj lovskih odprav plemstva.
Prašičevnik – žival z dolgo dlako in z okli, pri odraslih samcih so
dolgi do 50 cm, obstaja udomačena in divja vrsta. Odrasla žival lahko
tehta do 350 kg. Mladič se zlahka udomači, v divjini živijo v krdelih, ki
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jih vodi alfa samec. Gorski prašičevnik pozimi dobi belo dolgo dlako, je
lahko z do 80 cm velikimi dvojnimi okli težak do 750 kg in vsako
pomlad odvrže dlako, ki jo ponekod uporabljajo kot volno.
Preseravanje – sleng, kazati svoj pomen, moč, oblast in imetje.
Prfoks – sleng, profesor.
Prostaško – grdo, nemarno, neokusno, vulgarno; prostaško
govorjenje, prostaško obnašanje.
Prstanov stolp – najpomembnejši stolp v gradu zeolskega grofa,
kjer je v posebej zastraženi sobi znamenit zeolski vladarski prstan, ki
ima po legendi magijske moči. Prstanov stolp in samo Prstanovo sobo
varuje šeledina Prstanove straže.
Prstanova straža – posebna elitna šeledina, izurjena za varovanje
skrivnostnega grofovskega prstana Zeolije. Šeledina je tudi osebna
grofova garda. Kamor gresta prstan in grof, tam gre Prstanova straža.

R
Rabutanje – krasti, odtujiti, vzeti brez dovoljenja
Raeg – tujec
Radag –vojna enota.
Rašmaob – kristal portala duš, ki s pomočjo uroka prevede
vibracije našega vesolja v vesolje Drugotnosti (in obratno na drugi
strani)
Razrajcati, rajcati – razdražiti, vzburiti, razgreti v seksualnem
smislu, spolno vzburiti.
Retro – starinsko
Rešgea – vilinska kraljica, naziv svetovne vilinske kraljice, po
padcu naziv za vladarico Mealkuda (vilinsko kraljestvo).
Rekop – oddelek. Običajno šteje 15 do 25 ljudi (pahadov, lemikov
ali mašagov).
Rakrokafea – vil. - vzdigniti prapor, pokazati prapor slave, prapor.
Remek – sleng, delo, izvirno delo, izdelek, beseda izhaja iz zagorske
hrvaščine.
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Resah en'halaja – vil. – Magija za vzdrževanje življenja v gostem
vesolju (temelji na transformaciji kristalne magije).
Resetirati – sleng, anglizem, izraz izhaja iz računalništva in pomeni
povrnitev v začetno stanje, ponovni zagon, uveljavitev privzetih
nastavitev.
Rešgeo – kralj, konkretno vilinski kralj
Rešmeag – vilinski zemljiški vladar in čarovnik. Vlada iz osrednjega
mesta svoje grofije.
Rili – sleng, anglizem, resničen, resnično
Rimember – sleng, anglizem – pomni, zapomni.
Roh ha'Kodeš – hebr. – Duh Sveti – ustreznica krščanskemu
Svetemu Duhu.
Rufniti – sleng, klicati, priklicati
Rukniti, ruknu – zliti vase, stresti

S
Safer – sleng, anglizem – trpljenje, trpeče, žalkostno, žalost, boleče,
tudi razočaranje ipd.; furaš safr – tvoje življenje je ena sama žalost in
trpljenje, trpiš, kažeš trpljenje ipd.
Sagenuš – čarovniški gospodar, mojster reda. Arcus je edini živi
mojster reda. Sagenuši so izginili ob padcu Svetovnega cesarstva zaradi
oportunistične poklonitve vladarju vzhoda.
Sahameit – eden od nazivov basilea.
Sajaleh – vil. – pozdrav.
Sajetz – vil. - žar sonca, vročina, jeza, srd, strup, peklenska vročina.
Saog – plemič, pomembnež, imenitnik, tudi vilinski mestni plemič.
Seder – hebr. – tradicionalna večerja, ki je uvod v praznovanje
pashe, judovske velike noči, ko se judje spominjajo izhoda iz Egipta (gl.
maca).
Sejbea – vil. – pet, davek, kraljevi davek, plačilo petine.
Scat – vulgarizem, iti na malo potrebo, lulati
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Seadin meacim – čast veličastja (v smislu duhovne kvalitete)
Seadir et'Malawad – čast in čistost, znamenito geslo legije Unukh,
ki ga je za svojega vzel tudi Mešarah.
Segvuc – sramotenje, zaničevanje, zaničevan, preklet. Segvec Ithos poniževalni izraz za nasprotnega poveljnika.
Sehir en'Tagae Pemej – vil., spec. – Knjiga zbirke urokov za
udejanjenje Mešaraha v Onostranstvu in opis prekinitve povezave
med zatabi in t. i. megšelemskim trojstvom (Elejla + 2 damejaha).
Sehir Jered – knjiga magija, posebna knjiga z navodili mešanice
zahodnega, krščansko obarvanega okultnega hermetizma, magijskih
praks Egipta, Asirije in starega Babilona. Sama knjiga ima posebno
moč samo pod vplivom posebnega talismana.
Semánji dan – SSKJ – sejemski dan, dan sejma.
Seronja – sleng – ničvrednež, nesposobnež ipd.
Set'Arus – z magijo zatabov ustvarjeni izjemno močni, izurjeni in
vzdržljivi vojaki, ki ne čutijo bolečine, nimajo čustev, morale in vesti.
Upravljajo jih z magijo. V južni orkovščini beseda pomeni ljubka
nemoč.
Sfaliran, faliran – narečno pokvarjeno, skvarjeno, ponesrečeno, tudi
zgrešeno.
Sfižilo – pokvarilo, ni uspelo
Sibet – prstan moči, prevodnik energij med nosilcem in kristalom
tehagac (gl.).
Simpl – sleng, anglizem, preprosto, enostavno.
Sinedrij – zgod. – zasedanje, najvišje organ judovske verske oblasti
v rimski provinci Judeji. Beseda je grškega porekla, izhaja iz korena
hedra, ki pomeni sedišče. Uporabljala se je hebreizirana verzija

sanhedrin.
Skenslati – sleng, anglizem – odstraniti, ukiniti
Skeri – slengovski anglizem, strašljivo, grozno ipd.
Skoč – sleng - viski
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Slova – slengovski izraz za slovenščino; angla – angleščina; zgodla –
zgodovino; ipd.
Slum – žaljiv izraz za soseske s pretežno ljudmi s socialnega dna. Te
soseske so prikrajšane za običajne servise, kot je vzdrževanje
komunalne in energetske infrastrukture ipd. Slumi so se vzpostavili po
veliki depresiji in uveljavitvi nove 'ekonomije oprimkov za sposobne'.
Na njihovem območju delujejo vzporedni servisi, ki so nastali na
osnovi samoorganiziranja tamkajšnjih prebivalcev. Celje ima Severni
slum s preko 25.000 prebivalci, ki se skoraj stika z Zahodnim slumom s
5000 reveži.
So what – sleng, anglizem – pa kaj.
Sori –sleng, anglizem – žal, žal mi je
Spakedravščina – namenski izraz v knjigi za slengovski govorico,
polno anglizmov.
Spolznica – spec. – vrsta ribe v Drugotnosti.
Spedenano – urejeno.
Sponzoruša – ženska, običajno atzraktivnega videza, za katerega
aktivno skrbi, ki želi živeti na tuj račun, beseda je srbsko hrvaškega
izvora.
Sranje – vulgarni izraz za fekalije, nekaj negativnega, beseda se
uporabi za ilustracijo misli.
Stama – kratko metalno kopje.
Status quo – latinska tujka, pomeni nespremenljivo stanje,
ohranjanje obstoječega.
Stupidnost – sleng, anglizem – neumnost, debilnost (gl.),
neodgovornost
Suprostorska konfiguracija – vsak etir ima svojo temeljno strukturo
izven realiziranega sveta. Pravzaprav gre za skalarno mrežo štirih
gibal.
Supersimetrija – fizika; vsak osnovni delec ima svoj supersimetrični
par. Teorija supersimetrije naj bi veljala tudi na vesoljski ravni, saj je z
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njo moč opisati značilnosti parov vesolj (naše vesolje : Drugotnost).
Svetokrvni – božansko poreklo rodbine. Pripadajo ji samo bratje,
sinovi, sestre in hčerke cesarja, pripadnika rodbine Simidalov.
Svetokrvni dedujejo samo cesarjevi otroci, ne pa tudi ostali sorodniki.

Š
Šadas – pripadnik kaste vrhunskih morilcev.
Šaeleam – preddverje božje palače duha.
Šatagbešazim Jesodeg – vil., spec. – vodnjaki brezna, posebna
manifestacija energije istoimenskega zataba.
Šazeac – vil. – strah, prestrašenost.
Šea - hči
Šelaj saganuša Ešeje –Vladar Reda Ognja; vsak magijski red je imel
svojega vladarja, ki je imel pravice in moč zemljiških vazalov.
Šelgeac – naslednik dednega plemiškega naslova.
Šemita – hebr. Dolgo časovno obdobje, zgodovinska epoha.
Šerek – velika zver južnih pokrajin, glavni plenilec, visok do 2 m,
dolg 5 m, težak okoli 1 tone, lovi v krdelu.
Ševiz – vil. – duhovna esenca, duh.
Šezek – vladar dežele na Zahodu. Vsak šezek ima vazale – mahdije.
Šezek je tudi obči izraz za zemljiškega gospodarja, vazala jakila, po
položaju soroden mešelu (gl.).
Šitanje – slengovski anglizem – osvinjanje, umazanje, narediti
umazano, grdo, svinjsko ... Od tod tudi šitoar.
Špalir –nasproti si stoječi vrsti, običajno ljudi.
Špec kahla – slengovski izraz za tožljivca, tožljivko
Špricer – alkoholna pijača, mešanica vina in mineralne vode,
postreže se hladno. Poznamo slengovski izraz,
Štorija – zgodba, pripoved
Štrikanje – pletenje, v slengu pletenje niti pripovedi, dogodka ipd.
Šus – slengovsko, odmerek psihoaktivne snovi; narečno – strel
(beseda izhaja iz nemščine).
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Šušmarstvo – nestrokovno, slabo opravljeno delo; šušmar – nekdo,
ki opravlja delo, za katerega ni strokovno in praktično usposobljen.
Šutirati – srbizem, tudi narečno za izstreliti, brcniti, odriniti –
uporablja se vse redkeje.
Švic – ostanek dediščine nemškega gospostva, narečna beseda za
pot; švicanje – potenje, predvsem med ali po (fizičnem) naporu;
prešvicati – prepotiti nekoga, izmučiti nekoga.

T
Tahad – podlaga za rašmaobe v portalu za prehod. Služi kot
prevodnik med obema poloma subprostorske strukture.
Tahmeš – vil. – vhod v svetišče, običajno stebrišče, ki označuje
mejo med zunanjim in posvečenim svetom.
Tagak – vil. – vilinski fevdalni gospodar plemenite krvi.
Tajming - sleng, anglizem, časovna usklajenost.
Takpet – vil. – obči naziv za gospodarja.
Takpo Seagemin – poglavar Gozdarjev. Seagmin je starodavno ime
za skrivnostno pleme Gozdarjev.
Tanak – položiti urok tanaka je zaključek uroka utelešenja duha, saj
utrdi vez duha in telesa z energijami božjih vplivov. (gl. Ipuea halaja).
Tarafški granit – spec. – izredno trden in težko lomljiva granitna
kamnina s Tarafa. Posebnost granita je nenavaden vzorec peg, ki je po
mnenju strokovnjakov posledica delovanja kristalnega pogona.
Tarih – tradicionalno zakrivalo vzhodnih plemkinj. V praksi si ga
nadenejo samo najvišje plemenite gospe. Posebej znani primeri nošnje
tariha sta meašiki Carstva. Zakrivalo, sorodno tarihu, nosi tudi rešgea.
Običajno ga odstrani, ko mine protokolarni pozdrav.
Tašamog medopej – bitje moči – izraz v vilinski okultni teologiji
označuje entitete z magijskimi močmi.
Tašbetea – vil. – kača, vrsta zmaja, tudi kačje znamenje.
Tatil – vil. – magova palica – orodje magov za usmerjanje volje v
uroke.
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Tebham – prenos oblasti, konkretno prenos cesarske ali kraljevske
oblasti na šelgeaca, naslednika. S prenosom se novemu vladarju
omogoči avtoriteta in potrdi kontinuiteta nasledstva. Običajno sin
deduje od očeta, v izjemnih primerih pa posinovljenec.
Teceš – posebna vrsta čuvajeve pozornosti. Gre za fokus njegove
dejavne zavesti, ki jo prenaša med človekom v našem vesolju in
telesom v Drugotnosti. Vedno je lahko samo na enem mestu.
Tecešec vet jediz – pozornost in prepoznavanje. Duhovna vrlina,
nujno potrebna pri vsakršnemu duhovnemu napredovanju. Iz tega
izhaja znamenito pravilo - Lei tecešet vet jedis – bodi pozoren in
prepoznaj.
Tedaokas – posebna magijska priprava s kristali, občutljivimi na
magijo. Vsako magijsko delovanje se vtisne v strukturo kristalov in
izurjen mag lahko prebere naravo magijskih sil. Zelo pripravno za
ugotavljanje geografsko oddaljenega magijskega dela.
Tegešaz – vilinski zemljiški plemič. Pogovorno uporabljajo tudi
besedo saog, običajno za poimenovanje vilinskega mestnega plemiča.
Teh – prapor, vojna zastava.
Tehagac – trije kristal moči, nujni so vsi trije s sibeti za izvedbo
Pemeja, ko se na novo vzpostavi vesoljni red skozi žrtev nosilca.
Prenosnik moči je prstan sibet (gl.)
Tek isabašea il leiki! – ne misli na nič, pomembno pravilo vilinske
okultne teologije.
Tekstam – sleng, anglizem, pišem, napišem.
Tel tavig, le en'tavig jabean – vil. – rek iz vilinske okultne mistike –
samo prah se v prah povrne. Sorodno biblijskemu »prah si in v prah se
povrneš« (1 Mz 3,19).
Tenemija eiša – čarovnik ognja. Arcus je bil edini pripadnik tega
čarovniškega ceha.
Terminiranje – sleng, anglizem, uničiti, odstraniti. Beseda je postala
popularna po filmski seriji Terminator s konca 20. in začetka 21.
stoletja.
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Tesakogout – vil. – vilinski guverner, zlasti v časih pred Svetovnim
cesarstvom. V deželah izven vilinskega sveta se je uveljavil izraz herot
(gl.).
Tesea Emenim – vil., spec. – Prvi Čuvaj, prvi pod sedmih
udejanjenih etirjev.
Tesea rešgej – vil., spec. – Prvi vladar legendarnih dni svetovne
vilinske vladavine. Istoimenski oltar je v legendarnem Kašamougu
Mebeab, svetišču starodavnosti, kjer so shranjene vse skrivnosti
vilinske okultne mistike. V svetišču je posebno mesto, Lasim

en'sahapae Resah (gl.)
Tesgea – vil. – vilinska princesa, hči jakila.
Tet ead teneji tašbetea – kje se skrivaš kača? Čeprav na prvi pogled
ni videti, ta stavek vsebuje veliko okultne simbolike.
Tevakem – vil. – plemič vzhoda, zemljiški gospodar vzhoda, vazalni
plemič.
Tezgei –kronski princ, vazalni vladar na vzhodu, ustreznica
cesarskemu mešelu ali medalarskemu bemeju.
Tharak – vil., spec. – orčji mesojedi konj.
Tijae – protokolarni garant zvestobe. V ožje spremstvo
plemenitega gosta, ki je po rangu nad gostiteljem, se pošlje kakšnega
sorodnika gostitelja, ki je simbolni garant zvestobe in varnosti.
Tikepek – zaupni sodelavec, najtesnejši zaupnik.
Tramakoš – hendvejski vojni in zemljiški plemič
Tabapet at en'jesodeg salajeh en'sešet golateh mešit tek maebi - Čas
je neskončen krog s točko večnega zdaj v središču – pomembna ideja
vilinske okultne teologije.
Tahog – veličastni, prevzvišeni, častni naziv v Dilualu. Uporabljal
se je redko in predvsem med pogovori višjega plemstva.
Takpet – gospod, gospodar, splošni naziv za pomembnega
poveljnika ali zemljiškega gospodarja. V glavnem se beseda uporablja
na Vzhodu.
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Tarag – vojna enota v Zeoliji in še nekaterih deželah. Tarag je
običajno mešana enota, sestavljena iz 3 – 5 šeledin (manjša vpojna
enota s 5 stotnijami, torej 500 lemiki), kar skupaj znese okoli 1500 –
2500 lemikov (profesionalnih vojakov). V večini dežel imajo falange s
po 10 stotnijami.
Tarih – Posebna tančica, ki pokriva obraz plemenitih žensk v
nekaterih vzhodnih deželah. V času Vesoljnega in kasneje Božanskega
carstva je bil tarih del obleke najvišjih princes – meašik.
Tarik – bojna enota Vzhoda z okoli 1500 vojščaki. Tarik je običajno
sestavljen iz 15 stotnij. V to vrsto bojne enote so organizirane
kvalitetnejše enote (Set'Arusi, Hendveji in drugi), redkokdaj tudi orki
ali kačjeglavci.
Taveakem –vazalni plemiči Vzhoda
Tecešec vet jediz – pozornost in prepoznavanje. Duhovna vrlina,
nujno potrebna pri vsakršnemu duhovnemu napredovanju. Iz tega
izhaja znamenito pravilo - Lei tecešet vet jedis – bodi pozoren in
prepoznaj.
Tehagac – trije kristal moči, nujni so vsi trije s sibeti za izvedbo
Pemeja, ko se na novo vzpostavi vesoljni red skozi žrtev nosilca.
Vsakemu tehagacu ustreza še prstan sibet. Sibet je namenjen
udejanjenju energije tehagaca iz Onostranstva v Drugotnost, kar je
bistvo obreda Pemej.
Teh – prapor, vojna zastava.
Tegešaz – vilinski zemljiški plemič. Pogovorno uporabljajo tudi
besedo saog, običajno za poimenovanje vilinskega mestnega plemiča
(gl.).
Tekmek – ničvredni, nečastni.
Tenemija eiša – čarovnik ognja. Arcus je bil edini pripadnik tega
čarovniškega ceha.
Teor –podobna volu vlečna žival, vendar visoka 3 m in težka 5 do 6
ton.
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Tezgei –kronski princ, vazalni vladar na vzhodu, ustreznica
cesarskemu mešelu ali medalarskemu bemeju.
Tijae – protokolarni garant zvestobe. V ožje spremstvo
plemenitega gosta, ki je po rangu nad gostiteljem, se pošlje kakšnega
sorodnika gostitelja, ki je simbolni garant zvestobe in varnosti.
Tibmet – dvorni knez, majordom, dvorni upravnik. V starem
cesarstvu je lahko to vlogo prevzel najmanj malahid zaupne hiše.
Tišapaš – svet lupin, lupine Megšelema, točke požiranja energije,
jemanje življenja. Simbolna shema pozna deset tišapašev, antipodov
desetim etirjem. Tišapaši naj bi obstajali trenutek za trenutkom zdaj.
Minuli čas se prelije v tišapaše.
Tog – vil. - svečeniški trak, znamenje svečeništva.
Trahik – vojni poveljnik Božanskega carstva, ustreznica generalu
(mahibu).
Tramakoš – zemljiško – vojni plemič Hendvejev
Tzevog – zmaj, jezdna zračna, obstaja več vrst, vsi so proizvod
magije.

U
Univerzum – vesolje, obstajanje, generalna ideja za nekaj
zaključenega.
Uteš – velika, volku podobna zver, vedno živi v tropu med 15 in 35
živali. Trop vodi alfa samec.

V
Vagom – vil. – sad, plod.
Vakomak – vil. - sodnik, patentni razsodnik, arbiter (gl. Jedegal
en'Vakomak).
Vedmok – vil. – ceremonijalni uvod v zborovanje, kjer se bo
odločalo z glasovanjem.
Velika hiša – v nekdanjem Medalarju izraz za hesed malahidsko
rodbino.
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Vesoljno carstvo – Pojav Elejle pred dobrimi 2300 leti je pripeljal
do tragičnega Padca (gl.) in ukinitev Svetovnega cesarstva, ki se nikoli
več ni obnovilo. Vesoljno carstvo je v času največjega obsega zajemalo
vse človeške dežele do dežel Škratov. Vesoljni car nikoli ni poskusil
izzivati vilincev. Carstvo je padlo ob pojavu Mešaraha in izvedbi
Pemeja.
Vilini, vilinci – nesmrtni, ki postanejo smrtni, ko zaplodijo ali
rodijo otroka. Njihova telesa se fizično ne starajo, ko dosežejo spolno
zrelost (pri 20 do 22 letih).
Vlačuga – prostitutka, dekle, ki ponuja spolne usluge za denar.
Vsečasnost – eden od nazivov basileja; poudarja nesmrtnost telesa.

W
Wicca – okultna tradicija čarovništva. Novodobna wicca je
nekakšna religija in duhovnost sožitja z naravo in obredi so prilagojeni
naravnim ciklusom. Večinoma gre za duhovnost t.i. devocije
(privrženosti) in v nasprotju z mnenjem nepoznavalcev ne gre za
krvne daritve ipd.

Z
Zadet, zadetost – eden od slengovskih izrazov za stanje zmanjšane
prištevnosti kot posledica zaužitja psihoaktivne snovi.
Zadetek – eden od slengovskih izrazov za osebo, ki je zmanjšano
prištevna zaradi zaužitja psihoaktivne snovi; metek zadetek – oseba z
resnimi motnjami zaradi delovanja psihoaktivnih snovi.
Zafrčkanje – narečno – zapraviti, izgubiti
Zaglivil, zaglivil, zaglaviti, zagliviti – ostanek skoraj izumrlih
hrvatizmov in srbizmov iz pradavnih časov Kraljevine Jugoslavije in
zlasti SFR Jugoslavije. Beseda običajno pomeni zataknjene, ujetost v
nekaj.
Zariglano – narečni izraz za zadrgnjeno, zaprto.
Zaroštiljati – naredi raženj, peči na vrtečem ražnju
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Zatabi – talismani Elejline zemeljske moči.
Zatežiti, težiti – slengovsko nadlegovati, tečnariti, pritisniti za
nekaj
Zemljožerka – veliki glodavec, ki živi pod zemljo. Žival živi v
velikih kolonijah, ki si naredijo zapleten sistem rovov.
Zeolija – najzahodnejša grofija Kraljevine Medalar, ki je propadla v
t.i. Medalarski vojni.
Zeolski rjavec – izjemno vzdržljiv, zvest in močan konj. Pokrit je z
malce daljšo rjavo dlako in na nosu imajo samci 20 cm dolg rog. Samci
so za 30 cm višji od samic, ki niso dobre jezdne živali, so pa toliko
boljše vlečne.
Zeolski vladarski prstan – O njem kroži veliko legend. Gre za
vilinski prstan iz časov pred Svetovnim cesarstvom. Samo nosilec tega
prstana je lahko zeolski bemej (zemljiški vladar) in mora biti zeolske
plemiške krvi.
Zgonjena – vulgarizem – seksualno zelo aktivna oseba
Zijati – opazovati, gledati, osredotočeno gledati, neprekinjeno
opazovati ipd.
Zimnik – v Starem cesarstvu pomembno trgovsko križišče. Po
padcu Vesoljnega carstva se ne vrne v objem človeških kraljestev.
Obstane kot središče redke trgovine redko naseljenih dežel zahoda.
Zlodej – vrag, Satan, hudič.
Zombi – živi mrtvec.

Ž
Žavbe, žavba – krema, mazilo, preneseno, sposoben vsega –
namazan z vsemi žavbami.
Žehta – SSKJ - pranje velike količine perila, tukaj v kontekstu
pranja velike množice možganov.
Žigolo – običajno najet moški za žensko družbo in zabavo, neke
vrste prostituta.
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