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Tajemný Akavir 
 

kavir znamená "Dračí země". Tamriel znamená "Krása úsvitu". Atmora znamená "Starý háj". Co 
znamená Yokuda, vědí jen Redgardi. 
 
Akavir je královstvím zvěře. Nežijí tam žádní lidé ani elfové, ačkoliv tam lidé kdysi žili. Už dávno je však sežrali upíří hadí 
Tsaeskové. Nebýt toho, nakonec by se přestěhovali do Tamrielu. I nordové odešli z Atmory do Tamrielu. Před nimi kvůli 
Tamrielu opustili elfové Aldmeris. Redgardi, aby se mohli vydat na cestu, dokonce zničili Yokudu. Všichni lidé a elfové 
vědí, že Tamriel je středem stvoření, kde dojde k Poslední válce. Bohové tam zabili Lorchana a postavili svoji Věž ze 
zuboviny. Kdo ví, co si o Tamrielu myslí ti z Akaviru, ale uvažte: proč už se ho pokusili nejméně třikrát dobýt? 
 
V Akaviru žijí čtyři hlavní národy: Kamalové, Tsaeskové, Tang Moové a Ka Po' Tunové. Když se zrovna nesnaží dobýt 
Tamriel, bojují mezi sebou. 
Kamal je "Sněžné peklo". Žijí tam démoni, celé armády démonů. Každé léto rozmrznou a napadnou Tang Moy, statečný 
opičí lid je však vždy zase zažene. Král démonů Ada'Soom Dir-Kamal se kdysi pokusil dobýt Morrowind, ale Almalexie a 
Král podsvětí ho porazili u Rudé hory. 
 
Tsaesk znamená "Dům hadů" a kdysi to byla nejsilnější mocnost v Akaviru (do doby, než přišel Tygří drak). Hadí lidé kdysi 
dávno sežrali všechny akavirské lidi, přesto je vzhledem dosti připomínají. Jsou vysocí, krásní (ač děsiví), pokrytí 
zlatavými šupinami, a nesmrtelní. Na okolních ostrovech chytají gobliny, kteří pak zastávají všechnu těžkou práci a 
poskytují Tsaeskům čerstvou krev. Panství Tsaesků je veliké. Když obyvatelé Tamrielu přemýšlejí o Akaviru, přijdou jim 
na mysl především hadí lidé, protože jeden z nich v minulém věku čtyři sta let vládl Cyrodiilskému císařství. Byl to 
Versidue-Shaie, a nakonec ho zavraždil Morag Tong. 
 
Tang Mo znamená "ostrovy Tisíce opic". Žije tam mnoho plemen opičího lidu. Všichni opičí lidé jsou milí, stateční a prostí 
(a mnozí z nich také dost šílení). Když musí, dokážou svolat vojsko, ostatně v minulosti se je pokusily zotročit snad 
všechny ostatní národy Akaviru. Nedokážou se rozhodnout, koho nenávidí víc, jestli hady nebo démony, ale když se 
nějakého zeptáte, nejspíš vám řekne, že hady. S tygřím lidem z Ka Po' se sice opičí lid dlouho nemohl vystát, nyní jsou ale 
spojenci. 
 
Ka Po' tun znamená "říše Tygřího draka". Zdejšímu tygřímu lidu vládne božský Tosh Raka, Tygří drak. Nyní je to mocná 
říše, silnější než Tsaeskové (ačkoliv nikoliv na moři). Poté, co hadí lidé sežrali všechny lidi, se pokusili sežrat i draky. 
Dokázali sice zotročit červené draky, ale černí uprchli do (tehdejšího) Po Tun. Následovala strašlivá válka, která oslabila 
tygři i hadí lidi a připravila o život všechny draky. Od té doby se kočičí lidé snaží stát draky. Tosh Raka je prvním, komu se 
to podařilo. Je největším drakem na světě, má oranžovočernou barvu a spoustu neotřelých nápadů. 
 
Za prvé, říká Tosh Raka, "zabijeme všechny upíří hady." Pak chce císař říše Tygřích draků dobýt Tamriel. 
 
  


