Lexikon draků
rok 373 2. věku
sepsal bratr Mathnan
Zde je zaznamenán soupis všech známých draků, ať živých či mrtvých, včetně těch, které od dob svého založení zabila
Dračí hlídka, a těch zabitých v předchozích letech, bylo-li možné zjistit jejich totožnost.
Podle zpráv po smrti
Nahagliiv - lidové pověsti o něm mluví jako o drakovi pohřbeném v mohyle na západ od Rorikova Dvorce. Není známa
přesná doba jeho smrti, ačkoliv k ní téměř jistě došlo v období dračí války.
Odahviing - Záznamy z doby výslechů členů dračího kultu zajatých při tažení dokazují, že tento drak byl pohřben v
mohyle v jihozápadním Skyrimu poblíž Riftenu.
Sahloknir - V místních bájích se tvrdí, že tento drak je pohřben v mohyle u Kynina Hájku a byl zabit v prvním věku
nordským hrdinou Jordem Helmbolgem.
Viinturuth - Listiny získané z chrámů dračího kultu, popisující jeho pohřeb poblíž Yorgrimova jezera, dokládají, že zahynul
pravděpodobně v době dračí války.
Vuljotnaak - Listiny získané z chrámů dračího kultu, popisující jeho pohřeb do mohyly poblíž Žulového kopce, dokládají,
že zahynul pravděpodobně v době dračí války či těsně po ní.
Zabiti Dračí hlídkou
Grahkrindrog - Zabit v roce 184 druhého věku poté, co se v Ledohradu a Východní marce dopustil mnoha vražd. Jméno
bylo potvrzeno díky pomoci univerzitních mágů.
Krahjotdaan - Zabit v roce 2871 prvního věku na jihu Jerallských vrchů. Jméno bylo potvrzeno drakem samotným.
Neznámí draci - Celkem 12, zaznamenáni letopisy od dob založení chrámu Nebeského útočiště.
Stále naživu
Ahbiilok - První zprávy o výskytu tohoto draka na severu Jerallských vrchů pochází z doby těsně po založení Dračí hlídky.
Opakované pokusy o jeho zabití se nezdařily a v současnosti pravděpodobně sídlí v nějaké části Morrowindu.
Mirmulnir - Naposledy spatřen na Pláních v roce 212 druhého věku.
Nahfahlaar - Jeho likvidaci zabránila jeho opakovaná spojení se smrtelnými ochránci. Posledním z nich byl král Kasimir II.
z Mezicestí, ale toto spojenectví Dračí hlídka úspěšně ukončila v roce 369 druhého věku. Nahfahlaar následně uprchl a v
tuto chvíli není známo, kde se skrývá.
Paarthurnax - Bájný Alduinův poručík v dračí válce. V této době sídlí v Jícnu světa pod ochranou Šedovousých z Vyšného
Hrothgaru. Mistr Araidh stále uplatňuje zaběhnutý postup vyhýbání se přímému střetu s Šedovousými a čekání na
správný okamžik, kdy bude možné učinit spravedlnosti zadost.
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