De Felya - Introitus et Utilaris
Felya: förord
Något som länge har saknats är en kort introduktion till alvernas språk. Det har
funnits flera omfattande verk som behandlar felya i hela dess omfattning, men de
är snarast skrivna av experter för experter.
Det här är ett slags kompendium eller introduktion för nybörjare eller resenärer,
som dels är enkel att komma in i (eller i alla fall enklare än de stora välkända
verken) och dels liten och behändig och alltså bättre lämpad för resande - helt
enkelt ett försök att fylla den lucka i den skrivna litteratur om felya som länge har
varit ofylld.
Det har varit svårare än jag trodde att skriva detta kompendium. Som källor har jag
använt Teleius stora verk 'Lingvia Felya' i Henokras kommenterade utgåva med
tillägg från 'Grammatica Metahumanis' - dessa båda har stått för terminologi och
stavning. Själva beskrivningen av språket och dess användning har jag
huvudsakligen baserat på personliga erfarenheter.
Jag skulle särskilt vilja tacka följande personer:
Kiyona Nentari sol Dah'touin t'an Kornay, för påpekanden om skillnader mellan
felya sanari och felya alarina.
Hennes nåd Inalea av Elisari och hennes far, Morollan av Elisari, greve av
Ramesney, för deras givande samtal på felya och insikten i det allmänna
språkbruket.
Sina Alena t'an Shari, för den vulgära felyan.
Broder Carnegius av Sancta Matri orden för utlånandet av de ovan nämnda verken
samt allmänna kommentarer om översättningen.
Utan dessa hade detta verk inte varit möjligt.
-R

Felya: Om författarinnan och om verket
Detta är helt oavkortat 'De Felya - Introitus et Utilaris', det verk som hennes nåd
magister Rafali av huset Duncreigh, baronessa av Salston Tor och Hans Majestäts
hovmagus efter mäster Carpodim, har sammanställt. Den ursprungliga texten är
skriven på sabriska, men har översatts till jargiska, äldre coloni och ebhronitiska.
Den här versionen är omarbetad till svenska.
Verket har snabbt spridits runt om över världen och det finns knappt någon
akademi som inte använder verket som grundläggande lärobok i Felya. Verket är
tämligen kortfattat och utelämnar stora delar av den omfattande ordlista som ingår
i Lingvia Felya - däremot refererar magister Rafali till det större verket men
påpekar också att många ord som i Lingvia Felya står som självständiga kan
konstrueras med de regler som står här.
I själva verket verkar Rafali inta en överlägsen attityd gentemot Lingvia Felya, då
det stora verket utelämnar så gott som allt vad ordkonstruktion och grammatik
heter, annat än satsbyggnad. Hon anser därför att det är Lingvia Felyas 'fel' att
alviskan anses vara krånglig och omfattande. Dessa åsikter brukar alltid redigeras
bort i avskrifter av De Felya.
I allmänhet anses De Felya vara en utmärkt introduktion till felya, hur ord
konstrueras och framförallt logiken i språket. Man kan få en så stadig grund med
enbart denna skrift att man kan konversera relativt obehindrat med alver och
därigenom lära sig att tala som en infödd.
Den skrivna felyan, felya-nai, utelämnas dock helt i denna skrift. Rafali har istället
valt att referera till Lingvia Felya, där idiogrammen finns förklarade.

Felya: varianter & skrift
Felya är det vackra och melodiska språk som alverna i Mundana talar. Språket
utvecklas ganska långsamt i förhållande till människospråk, vilket gör att det också
är populärt bland lärda män och magiker, då dess beständighet gör det lättare att
bevara kunskaper i skriven form för framtiden.
Det finns tre olika dialekter av felya. Den vanligaste är felya sanari som närmast
kan motsvaras med 'riks-alviska' och är den mest melodiska dialekten. Den talas av
Sanari, Thism, Kiriya och en hel del Pyar.
Felya nari är den korthuggna dialekt som används av Henéa. Den känns ofta mer
'primitiv', då man har kapat bort en hel del ord som inte behövs och lagt till en del
nya. Det finns till exempel sextiotvå olika ord för 'jakt', men även om det finns ett
ord motsvarande 'är du snäll' eller 'vänligen' så används det inte. Henéa använder
sällan skrivna tecken.
Felya alarina är den näst största dialekten och används av Léaram i Alarinn.
Dialekten kännetecknas av sina rullande 'r'-ljud och att man ofta ersätter 'k'-ljud
med 'ch' som i skotska 'loch' (Rafali hänvisar här till samma ljud i sabriska, men
har här ersatts med denna referens. övers. anm.)
Skriftspråket för felya kallas felya-nai och är ett idiografiskt skrivsystem, där varje
tecken motsvarar ett ord, suffix eller prefix. Det är lite otympligt att läsa och
skriva, så därför transkriberas felya till människors skrivsystem. Här är det en stor
skillnad på felya sanari och felya alarina. Felya sanari transkriberas nästan rakt av
enligt jargiska uttalsregler, medan felya alarina normalt transkriberas enligt
tokonbarbarernas uttalsregler. Även om uttalet på de båda dialekterna är i det
närmaste identiska blir stavningen helt annorlunda. Ett exempel på detta är ordet
för snö, som på felya sanari skrivs 'cri', men på felya alarina skrivs det som
"chroÃ" och uttalas som 'chri', med 'ch' som i tyskans 'ach'.

Felya: Uttal
Eftersom skriftspråket är uppbyggt som det är, med bildsymboler och tecken för
hela ord, ger det inga som helst ledtrådar till hur felya ska uttalas. Därför måste
man antingen veta hur det ska uttalas, eller läsa en så kallad transkriberad felya.
Det finns flera system som kan användas för att transkribera felya till ljudalfabet,
men det som presenteras här nedan är ganska likt det system som används i
Consaber. Det härstammar ursprungligen från Tokon, och ett liknande system
används för att transkribera felya till Tokons runrad.
(fotnot: texten har här omarbetats för att passa svenska. övers. anm.)
Alla vokalljud i felya har samma värde. Det finns alltså inga vokalljud som kan
uttalas på två sätt som till exempel a-ljudet i svenska 'ana' (som i 'ana oråd'). Om
man skulle skriva det svenska långa a-ljudet med dubbla gemener och det korta
med versaler skulle detta ord skrivas som 'aanA'.
Det faktiska a-ljudet i felya ligger någonstans mitt emellan de båda a-ljuden i 'ana',
men något närmare det korta ljudet än det längre. Därmed ska sanari i felya sanari
uttalas med det korta ljudet i båda a-na, och inte som de flesta svenskar skulle
säga; 'sAnaari'. Försök hellre med att säga stavelserna 'sa', 'na' och 'ri' för sig och
sedan flytta ihop dem så att det inte är något mellanrum.
Ofta undertrycks vokaler som står sist i ett ord, särskilt 'e', 'i' och 'u'. De är inte
stumma, de uttalas bara väldigt tyst. Särskilt felya alarina har denna egenhet, men
även inom felya sanari förekommer det, beroende på var man befinner sig. Det är
inte fel att uttala dessa ljud, så om man gör det misstaget har man inte gjort bort
sig. Det är säkrare att uttala vokalljudet än att inte göra det om man är osäker.
Konsonantljuden är något enklare, då de uttalas exakt som våra svenska. Alla 'c'
uttalas som 'k'. K-ljudet är dock något 'tunnare' än c-ljudet. 'Th'-ljudet uttalas som i
engelskans 'thin', dock med ett lite hårdare ljud, ungefär som 't-thin'.
Normalt sett ska alla stavelser i ett ord betonas lika, utom i fallet med dubbel
konsonant som innebär att betoningen läggs på föregående stavelse plus
dubbelkonsonanten, exempelvis i delenn, det alviska ordet för 'ambassadör', som
alltså uttalas 'de-lenn', med betoning på andra stavelsen.
En 'fnutt' är det vanligaste sättet att tala om att ljuden på båda sidor om 'fnutten' ska
separeras från varandra. Annars ska ljuden flyta ihop så mycket som möjligt. Detta
är ofta en källa för missuppfattningar. Titta till exempel på halwi = grönsak,
och h'alwi= 'inkognito'. I det första exempel ska h- och a-ljudet flyta ihop, i det
andra sägs h-ljudet först, därefter kommer en distinkt gräns mellan h och a, varpå
a-ljudet uttalas.

Dubbelvokaler uttalas separat på samma sätt som om det hade varit en fnutt, bara
lite mindre. Ishi'esanaav ("det hindrade mig inte" eller "det var så lite") ska alltså
uttalas ishi-esana-av.
En 'fnutt' efter en vokal sist i ett ord används för att tala om att sista stavelsen ska
betonas, till exempel kenariy', skörda, som uttalas 'kena-rij'
Felya alarina uttalas något annorlunda. 'C'-ljudet är lite tjockare än i felya sanari,
och kombinationen 'ch' är ännu tjockare och låter nästan som om man håller på att
försöka bli av med något i halsen. 'Dh'-ljudet uttalas som i engelskans 'this'. I felya
alarina uttalas 'th' mer som 't', och 'dh' sist i ett ord uttalas ofta inte alls. Diftonger
används sällan. Istället modifierar alarialverna uttalet på den första vokalen med
den andra, så att till exempel 'ae' uttalas mer som 'ä'.

Felya: Grammatik
Det är inte möjligt att i en så här kort introduktion beskriva hela felyas grammatik.
Vad som här följer är en slags 'skiss' på grammatiken. Även om skissen inte tar upp
de finare detaljerna om grammatiken så är det möjligt att med denna och en
ordlista lista ut vad alver säger på sitt eget språk och svara förståeligt om än
primitivt. De flesta alver uppskattar att man försöker kommunicera på deras eget
språk och kommer gärna att hjälpa till om det behövs.
Kom ihåg att det enda sättet att lära sig ett språk är att använda det. Var inte så
orolig över om du gör misstag. Felya kan vara ganska förvirrande ibland, men
alver brukar vara förstående att människor inte klarar av de fina detaljerna och
brukar därför försöka tolka vad människor säger efter vad som är troligt, inte vad
de faktiskt säger. Därtill kommer att alviskan ofta tolkas efter kontext, men ibland
gör till och med alver fel.

Felya: Substantiv
Enkla substantiv som till exempel avani (löfte) eller celan (barn) används rakt av.
Sammansatta substantiv är lite knepigare. Ordet 'glädjekälla' finns inte, även om
både orden för glädje och källa finns. Det sammansatta ordet 'glädjekälla' bör
därför göras om till frasen 'källa för glädje'. Samma sak gäller ordet 'bergsfäste'
som bör göras om till 'fästning i berg'.
Sammansatta substantiv skapas ofta med objekt plus lokativändelsen-'an (en
ändelse av klass 5) följt av lokationen. Detta kallas 'lokativkonstruktion'.
emori'an kiri

källa för glädje (emori = källa, kiri =
glädje)

Ofta utelämnas lokativ och ibland kan lokativ inte alls förekomma. Då används
något som i alvisk grammatik kallas 'snabb substantivföljd'. Vår svenska ordning
S1s S2, det vill säga S1 äger S2, görs på felya och i snabb ordföljd om till S2 S1.
En typisk sådan 'snabb substantivföljd' är 'stålets hemlighet'.
tenev'la derani

stålets hemlighet (tenev =
kunskap,tenev'la = hemlighet,derani =
stål)

Man kan naturligtvis bygga samma konstruktion med lokativ, men med en annan
ordföljd:
derani'an tenev'la

hemligheten i stålet

Ett annat sätt att skapa substantiv är med ett verb plus substantivändelse. Det finns
tre sådana ändelser, -shen i betydelsen 'något som gör', -i i betydelsen 'resultatet av
verbets handling' och -iri i betydelsen 'utsatt för handlingen'. Skillnaden mellan
dessa tre är mycket stor.
renia

leda, befalla

reniashen

någon som leder, befälhavare, general

reniai

ledning, befallning, order

reniairi

underlydande

Se även 'Adjektiv' i avsnittet om Verb.
Ändelser

Alla substantiv, även sammansatta, kan följas av ett antal ändelser. Om det
kommer två eller flera ändelser måste dessa följa en viss ordning. Ändelserna
klassificeras i alvisk grammatik efter vilken inbördes ordning de kommer. Det
finns sex klasser av substantivändelser som för enkelhetens skull numreras 1-6. Ju
lägre nummer, desto närmare substantivet ska de komma.
substantiv

[klass 1]

[klass 2]

[klass 3]

[klass 4]

[klass 5]

[klass 6]

Man behöver inte ha alla föregående ändelseklasser för att ha en senare klass. Om
ett substantiv ska få en ändelse av klass 3 behöver man inte haka på ändelser av
klass 1 och 2 bara för att få ändelsen på rätt plats, det är bara att haka på klass-3ändelsen efter substantivet.
Endast en ändelse av varje klass får förekomma. Man får alltså inte haka på två
eller fler ändelser av klass 4. Det här är dock en konvention som ofta bryts mot i
alvisk sång och diktning, då man hellre ser korrekt rytmik än korrekt grammatik.
Det är inte en dödssynd att göra samma fel även i talspråk eller prosa, men det är
ett 'typiskt nybörjarfel', så om man gör det kommer alver som hör det att le och
språklärare ger bakläxa.
Klass 1: Värderande

Den första klassen av suffix sätter ett värde på ett substantiv, som till exempel
bättre, sämre, kär eller hedervärd.
-naé

augmentativ

Ändelsen används för att förstärka ett substantiv. Substantivet blir större, viktigare
och mer kraftfullt än om suffixet inte hade använts.
sani

trollkarl

saninaé

mäktig trollkarl

-si'in

diminutiv

Diminutiv är augmentativets motsats: substantivet blir svagare och mindre viktigt
med detta suffix.

kiy'na

vinter

kiy'nasi'in

mild vinter

-scéa

vänskapssuffix

För att uttrycka stark vänskap eller kärleksmässig relation används
vänskapssuffixet -scéa. En hel rad med användbara ord kan konstrueras med detta
suffix och alver använder dem ofta och många av dem står i vanliga ordlistor.
miri

kvinna

miriscéa

flickvän

mira

fru, fröken

mirascéa

moder

-léa

hederssuffix

Ändelsen -léa har förmodligen samma ursprung som substantivetléara 'heder'. Det
är inte så ofta ändelsen används annat än på namn och titlar.
delennléa
-vali

ärade ambassadör
lärare

Ändelsen används för att markera att den tilltalade ses på som en lärare. Även
denna ändelse används oftast på namn och titlar.
nevrivaliye
-vé

husfurst och lärare
ointelligens

Ändelsen är raka motsatsen till -léa - den används ofta i rent förolämpande syfte.
Ändelsen kan översättas med 'korkad', 'idiotisk', 'dum' med flera nedvärderande
uttryck.
heavé

dumdrake

Klass 2: Antal

De flesta substantiv i felya anses vara singular. Till exempel menar man
med halwi 'grönsak' en enda grönsak av vilken sort som helst. Till skillnad från
svenskan behöver avsaknaden av pluraländelsen inte betyda att substantivet

automatiskt är singular. En hel del av plural/singular kommer fram i meningens
sammanhang.
sani ti'neh

jag är en trollkarl

sani firi'neheda

vi är (flera) trollkarlar

I den första meningen är det ett pronomenprefix, ti- 'jag-det', som anger
att sani 'trollkarl' är singular. I den andra är det pronomenprefixer firi'- 'vi-det' som
anger att 'trollkarlar' är plural.
Som tur är är det aldrig fel att lägga till en pluraländelse om substantivet refererar
till mer än en entitet. Däremot är det fel att lägga till pluraländelser på substantiv
som refererar till en enda entitet. Meningen sanieda ti'neh 'jag är trollkarlar' är lika
fel på felya som på svenska.
-eda

plural

Ändelsen -eda är avsedd för att markera att det finns fler än en entitet.
sani

trollkarl

sanieda

trollkarlar

Ändelsen -eda används för att skapa pronomen i plural. Detta användande är så
vanligt att man faktiskt skriver pluralformen som ett eget ord.
neh

jag

ran

du

sen

han/hon

se

den/det

neheda

vi

raneda

ni

seneda

de (om personer)

sieneda

de (om saker)

Lägg märke till att si 'den/det' i plural har blivit sineda 'de'. Detta är en
inkonsekvens som har uppstått i språket för väldigt länge sedan, omkring 4500 år
sedan enligt lingvistiker.

-néa

singular

I vissa fall vill man särskilt markera att det rör sig om singular. I så fall används
ändelsen -néa. Ändelsen används huvudsakligen om abstrakta begrepp.
vi behöver lyckas (ha en framgång)
[med uppgiften]

neheda faraninéa myali

Klass 3: Kvalitet

Ändelser av den här klassen talar om talarens attityd till substantivet eller hur säker
han är på att det används korrekt.
-ami

'så kallad'

Ändelsen markerar att substantivet används felaktigt med avsikt eller med ironi.
Om man säjer hen'aiyami 'så kallad frihet' istället för bara hen'aiy betyder det att
man anser att det rör sig om en skenbar frihet eller att den inte kommer att vara
särskilt länge. Det kan också översättas med livegenskap.
-'loi

tveksamhet

Används denna ändelse betyder det att man är ganska säker på att det objekt som
refereras till med substantivet blir korrekt beskrivet med substantivet men att man
fortfarande är tveksam.
herennéa'loi ti'viriili

jag tyckte att jag såg en rörelse (jag såg
en möjlig rörelse)

sirana'loi se'in

det är kanske en stråtrövare (det är en
eventuell stråtrövare)

-ica

säkerhet

Detta är motsatsen till -'loi. Det betyder att det inte råder någon som helst
tveksamhet om exaktheten i ens ordval.
siranaica se'in

det är tveklöst en stråtrövare

Man kan i vissa fall få en mening med liknande konstruktion med bestämd form på
verb.

sirana se'inye

det ÄR en stråtrövare

-se

negation

-la'

motsats

Dessa båda ändelser är tätt sammanlänkade. De beskriver ett negativt respektive
motsatsförhållande för de substantiv som används. Negationsändelsen -se anses
inte vara lika kraftfullt som motsatsändelsen -la', vilket belyses i exemplet nedan.
sina

vänskap

sinase

ovänskap

sinala'

fiendskap

Klass 4: Ägande och bestämd form

Klass 4 är den största gruppen av substantivändelser. Den omfattar alla possesiva
pronomen och dessutom bestämd form.
-vin

min

-man

vår

-lin

din

-lan

er

-yse

hans, hennes

-ysin

deras (personernas)

-sese

dess

-sesin

deras (sakernas)

yonimvin

mitt hem

yonimman

vårt hem

När det ägda refererar till en talande, intelligent varelse ska man dock använda en
annan uppsättning possesiva pronomen i första och andra person.
-vi'

min

-ma'

vår

-li'

din

-ra'

er

Dessa ändelser förekommer i till exempel celenma' 'ditt barn' ellernevrivi' 'min
herre'. Det är grammatiskt korrekt att använda de vanliga ändelserna till substantiv
som refererar till en intelligent varelse, men det anses inte vara gott språkbruk. Till
exempel ansescelenman vara nedsättande och översätts bäst med 'din unge' istället
för 'ditt barn'. Ordspråket 'mitt barn och andras ungar' går alldeles utmärkt att
översätta. Det skulle bli celenvi' 's celenysin.
Att använda nevrivin som 'min herre' istället för nevrivi' anses vara en
förolämpning då det antas att herren ifråga inte är intelligent då man inte använt
ändelsen för intelligenta varelser - broder Carnegius i Sancta Matres orden valde
att översätta denna förolämpande ordlek med 'ers apighet'. Särskilt léaram och
thism är mycket känsliga för denna felsägning och använder den ofta för att
förolämpa varandra.
-ye

bestämd form

Ändelsen -ye används för att få ett substantiv i bestämd form. Alver utelämnar ofta
denna ändelse av bekvämlighetsskäl.
nar'aiye

kaninen

Vissa ord måste dock innehålla -ye för att klart och tydligt markera skillnaden
mellan ordets stam och dess slutliga betydelse. Ett exempel på detta är
användandet av ordet nevri 'herre'.
nevri

herre

nevriye

husfurst (egentligen 'herren')

-tam

den här

-tes

den där

Dessa två ändelser används för att skapa felyas motsvarighet till 'den här'
respektive 'den där', båda i bestämd form. Om pluraländelse används i samband
med dessa ändelser får man betydelserna 'de här' respektive 'de där'.
nar'ai

kanin

nar'aitam

den här kaninen

nar'aiedatam

de här kaninerna

Klass 5: Syntax
-'an

lokativ

Ändelsen indikerar att något händer i närheten av det substantiv till vilket det hakas
på. Ändelsen -'an ersätter många av svenskans prepositioner som 'i', 'vid', 'på' och
'till'. Exakt översättning beror på hela meningens betydelse. Exempelvis
bestårkininaé'an av substantivet kini 'högsäte' plus ändelserna -naé'augmentativ'
(vilket blir mäktigt högsäte eller fästning) och -'an. Exakt översättning beror på
sammanhanget.
kininaéye'an ti'avo

jag är i fästningen

kininaéye'an rak'mala gå till fästningen

I den första meningen används ti'neh 'jag är' med 'den' som objekt, så -'an bör bäst
översättas med 'i'. I den andra är verbetrak'mala 'du går' i imperativ form (dvs
'gå!'), så där är 'till' en bättre översättning av -'an.
Lägg också märke till ändelsen -ye (bestämd form, klass 4), som i båda meningarna
tillkommer före -'an. Den första meningen skulle också kunna
skrivas kininaéye'an'iv neh utan verbet avo (seSyntax: Att Vara). Det är heller
inget fel att utelämna bestämd form och bara säga kininaé'an'iv neh vilket ses som
ett typiskt exempel på felya nari eller den avkortade felyan.
Det är värt att notera att ord som adverb som 'här', 'där', 'överallt' och 'ingenstans'
anses vara substantiv i felya. Dessa ska aldrig följas av lokativ. Detta är en skillnad
jämfört med vissa prepositioner som 'ovanför' och 'nedanför' som också anses vara
substantiv, men där lokativ kan användas utan problem.
-vo'

från

Ändelsen används på samma sätt som -'an men i betydelsen att händelsen sker i
riktning från substantivet som ändas med -vo'.
kininaéyevo' rak'mala

lämna fästningen

En mer korrekt översättning är 'gå från fästningen'. Notera att bestämd form
används. I talspråk överges ofta bestämd form vid direkta uppmaningar, så om man
hade velat lägga kraft bakom uppmaningen hade man förmodligen struntat i den
bestämda formen:

kininaévo' rak'mala

lämna fästningen!

Se även avsnittet om felya nari
-ne

på grund av

Denna ändelse förekommer i meningar som
lathiye yenetaiyene oran

fanan fladdrar i vinden

Här följs substantivet yenetai av två ändelser, -ye bestämd form och -ne 'på grund
av'. Meningen bör alltså översättas ungefär 'på grund av vinden fladdrar fanan'.
-shon

för, avsedd för

Ändelsen används för att indikera att substantivet ifråga är till fördel för
handlingen eller den person eller sak för vilken handlingen utförs.
cerani ru'cha saileishon torian

dvärgakol är användbart i smide

I meningen ovan betyder sailenishon 'i smide' eller 'för smide', och i meningen
markerar -shon att det är för smidet som dvärgakolet är användbart.
-'e'

betoning eller tyngdpunkt

Suffixet betonar att det är det substantivet som är ämnet med hela meningen. På
svenska fås motsvarande konstruktion genom att kraftigt betona ordet eller genom
vissa meningsbyggnader. I felya räcker det med denna ändelse.
neh'e' na'faranila'shiri

jag, och endast jag, har misslyckats.
Det är jag som har misslyckats.

tenevye'e' ti'myali

jag måste få KUNSKAPEN. Det är
kunskapen jag behöver och ingenting
annat.

Utan den betonande stavelsen finns det inget ord som är särskilt viktigt.
na'faranila'shiri

jag har misslyckats

tenevye ti'myali

jag behöver kunskapen

Observera att i den första meningen finns pronomenet neh 'jag' med endast för att
hänga ändelsen -'e' på den. Tar man bort ändelsen behövs inte neh längre.
-nin

med

Ändelsen används enbart i samband med indirekta objekt.
na'sunai conornin

jag fäktas med svärd

Klass 6: Konstruktionssuffix

Den sista klassen av suffix används för att bygga om ett substantiv till något annat.
Felya har två möjligheter; att skapa ett så kallat frågande substantiv och att skapa
ett agerande substantiv.
-yi

interrogativ

Ändelsen används för att markera att det rör sig om en fråga och även vad i frågan
som man är särskilt intresserad av att veta. Samma ändelse finns även på verb (där
av klass 9), så användandet av denna frågeändelse kan bli mycket förvirrande för
nybörjare. Den svenska frågan "var är matsalen" är ett ganska bra exempel.
Beroende på var man lägger ändelsen -yi kan innebörden i frågan ändras. När
meningen översätts till felya kan man få dessa betydelser beroende på var ändelsen
hamnar:
solan'anyeyi avo?

var är matsalen?

solan'anye avoyi?

var är matsalen

I det första fallet är man mer intresserad av positionen av en matsal än dess
existens - antingen vet man att det finns en matsal eller så tar man den för given. I
vilket fall vill man veta var den är. I det andra fallet är man mer intresserad av
existensen av en matsal, i stil med "finns det en matsal?". Det är alltså fullt möjligt
att man som svar på den första frågeställningen får en bra vägvisning till matsalen,
medan man på den andra frågan får ett enkelt "ja".
-shi

agerande

Att skapa ett agerande substantiv är det samma som att ta ett substantiv och göra
om det till ett verb med liknande innebörd. Många verb finns bara som
'verbifierade' substantiv.

avani - löfte

avanishi - att lova

yana'i - resa

yana'ishi - att resa

celeri - värde

celerishi - att vara värd något

Metoden används i två fall. Det ena är när det inte finns något verb som passar. De
tre fallen ovan är utmärkta exempel. Det andra är när det inte finns ett verb som har
precis rätt innebörd - även om det kan finnas ett motsvarande verb så är det ibland
bättre att ta ett substantiv, hänga på ändelser så att det får rätt betydelse och
därefter göra om det till ett verb.
Om man inte kommer på det rätta verbet ska man inte vara rädd för att göra ett
substantiv agerande. Ta heller inte illa upp om vissa alver ler åt detta - en stor del
verbifierade substantiv är kännetecknande för alvernas motsvarighet till barnspråk.
Så här skulle en alv uppfatta följande konstruktioner:
sani

trollkarl

sanishi

"att göra som en trollkarl", dvs att väva
en besvärjelse

coroni

att väva en besvärjelse

-'iv

objekt

Ibland är det nödvändigt att veta vilka substantiv som är objekt och vilka som är
subjekt. Det är då som denna ändelse används.
rakaye sodoriilisav

vargen som dödade honom, vargen
som han dödade

Meningen ovan är ett typiskt exempel på denna osäkerhet. Då den alviska
ordföljden är subjekt-objekt-predikat (se Syntax) är det omöjligt att se vilken
översättning som är den korrekta. Antingen har vi ett subjekt (rakaye), inget objekt
(0) och ett predikat (sodoriilisav), eller så har vi inget subjekt (0), ett objekt
(rakaye) och ett predikat. Dessa två översättningar är så radikalt skilda från
varandra att lösryckt ur sitt sammanhang går meningen inte att översätta. Därför
kan man sätta ändelsen -'iv på substantivet om man använder det som objekt för att
skilja det från subjekt.
rakaye sodoriilisav

vargen som dödade honom

rakaye'iv sodoriilisav

vargen som han dödade

Alver är ofta lata på den här punkten och struntar ofta i ändelsen och låter
sammanhanget avgöra istället. Om man inte tänker på detta kan alviska vara
mycket förbryllande.
Suffixens inbördes ordning

Så som det har illustrerats i olika exempel kommer suffixen i en särskild inbördes
ordning om det är fler än ett suffix kopplat till ett substantiv. Det är ganska sällsynt
att alla sex suffixklasserna ingår i en konstruktion, men det händer.
faranisi'inedala'linne

på grund av dina mindre misslyckanden

farani

(substantiv) framgång

-si'in

(1) diminutiv

-eda

(2) plural

-la'

(3) motsats

-lin

(4) din

-ne

(5) på grund av

delennedaamiysin

deras så kallade ambassadörer

delenn

(substantiv) ambassadör

-eda

(2) plural

-ami

(3) så kallad

-ysin

(4) deras

Sammansatta substantiv fungerar på precis samma sätt, med möjlighet att även
modifiera varje del av det sammansatta substantivet för sig.
tenev'la deraniamites

den där så kallade "stålets hemlighet"

tenev

(substantiv) kunskap

-la'

(3) motsats

derani

(substantiv) stål

ami

(3) kunskap

-tes

(4) den där

Som synes kan ord bli ganska långa i felya.
Substantiv-substantiv

Om flera substantiv kombineras, antingen med lokativkonstruktion eller snabb
konstruktion, måste man veta var man kan sätta ändelser. Det andra ordet får aldrig
följas av ändelser av klass 5. Klass 5 är alltså reserverade för det första ordet. På
samma sätt är ändelser av klass 6 reserverade för det sista ordet. Ändelseklass 1 till
och med 4 får däremot användas var som helst.
Prepositionskonstruktioner skapas också med substantivkonstruktioner, då felyas
prepositioner i flera fall klassas som substantiv. 'Ovanför' och 'nedanför' bör
översättas som 'området ovanför' respektive 'området nedanför'. Lokativ används
då på det substantiv som används tillsammas med prepositionsorden.
ovanför källan (vid området ovanför
källan)

emori'an sarami

Pronomen och namn

Pronomen (dock ej possesiva pronomen) och namn fungerar precis som vilka
substantiv som helst. Egentligen finns det bara fyra pronomen samt dessas fyra
pluralformer, men just pluralformerna används så ofta att de har smält ihop till ett
eget ord där pluralformen ingår.
neh

jag

ran

du

sen

han/hon

se

den/det

neheda

vi

raneda

ni

seneda

de (om personer)

sieneda

de (om saker)

Rent syntaktiskt är det korrekt att haka på en klass 1 och en klass 2-ändelse på ett
pluralt pronomen, trots att det redan finns en pluraländelse på den, men det ser
oerhört fånigt ut och med stor säkerhet betyder det inte någonting vettigt. Det går
alltså att sätta ihop:

sineda

(pronomen) de (om personer)

-si'in

(1) diminutiv

-néa

(2) singular

-'an

(5) lokativ

...till:
sinedasi'innéa'an
...men vad det betyder vete fåglarna. Förmodligen refererar man till 'platsen vid
den mindre viktiga gruppen', då man refererar till 'de' med singular vilket skulle
kunna översättas med en grupp människor

Felya: Verb
Verb kan, liksom substantiv, följas av ett stort antal affix. Liksom substantiv
används ett antal suffix som placeras i en ordning beroende på vilken kategori
suffixen tillhör. Det finns nio olika klasser av suffix, men till skillnad från
substantiv finns det också prefix. Felyas verbstruktur kan alltså skrivas:
[prefix]

verb

[klass1]

[klass
2]

[klass
3]

[klass
4]

[klass
5]

[klass
6]

[klass
7]

[klass
8]

[klass 9]

Prefix

Hittills har vi inte använd andra pronomen än de absolut enklaste, det vill säga de
enskilda ord som fungerar som pronomen (se Andra Sorters Ord).
Ett verb i felya kan föregås av ett prefix som talar om vem eller vad som genomför
en handling samt vem eller vad som står som mål för handlingen. Prefixen kan
alltså användas som pronomen för både subjekt och objekt.
Det finns två klasser av pronomenprefix, dels vanliga och dels imperativa. De
imperativa används som verbens imperativform, oftast för att ge order av olika
slag. Vi börjar dock med de vanliga prefixen.
Grundläggande pronomenprefix

Prefixen ställs enklast upp i en tabell.
Objekt
inget

mig

dig

han/hon/den/det

oss

er

dem

jag

na'-

-

la'-

ti'-

-

sa'-

ti'-

du

ye'-

se'-

-

ra'-

yi'-

-

ra'-

han/hon/den/det

0

ishi'-

cani'-

0

uni'-

li'-

0

vi

fi'-

-

feri'-

firi'-

-

feni'-

firi'-

ni

su'-

yeli'-

-

sari'-

il'-

-

sari'-

de

0

ishi'-

cani'-

nu'-

uni'-

li'-

0

Subjekt

Lägg märke till att subjekt och objekt bakas ihop i ett enda prefix. En nolla ('0') i
tabellen anger att just den subjekt-objekt-kombinationen anges av frånvaron av ett

prefix. Ett streck ('-') betyder en kombination av subjekt och objekt som inte kan
skapas av felyas prefixsystem. I så fall måste suffix och pronomen användas.
Tabellens första kolumn används när det inte finns något objekt, det vill säga när
verbet bara används på den som gör något. Verbet suni 'sova' används som
exempel.
na'suni

jag sover

ye'suni

du sover

suni

han/hon/den/det sover, de sover

fi'suni

vi sover

su'suni

ni sover

I fallet suni 'han/hon/den/det sover, de sover' framgår subjektet av resten av
meningen eller genom sammanhanget.
Prefixen för 'inget objekt' används också när det är möjligt att det finns ett objekt,
men då objektet är okänt eller vagt. Till exempel kan man sägana'tevan 'jag förstår'
när man förstår någonting rent generellt eller förstår vad det är som händer. Man
kan dock inte använda frasen för att meddela att man förstår ett språk, en person
eller en nyss uttalad mening. På samma sätt kan man säga fi'yoshi 'vi äter' för att
tala om att man utför ätande utan att specificera maträtten.
Vi bör i det här sammanhanget nämna att felya inte använder pluralis majestasis
eller plural av artighetsskäl. Där vi på svenska använder 'ni' om en person ska man
i felya fortfarande använda 'du', men med hederssuffix så ofta det går.
delennléa ye'sinanaéshi

ärade ambassadör, ni är allt för vänlig

Notera att substantivet sina 'vänskap' förstärks och görs agerande med ändelserna naé 'augmentativ' respektive -shi 'agerande'. På detta sätt görs 'vänskap' om till 'stor
vänskap' och sedan att 'att vara stor vänlighet' eller 'att vara allt för vänlig'. Prefixet
för 'du' sätts sedan framför det nykonstruerade verbet.
De övriga suffixen kombinerar subjekt och objekt. Några av dem illustreras nedan,
med verbet viri 'att se'.
la'viri

jag ser dig

se'viri

du ser mig

ti'viri

jag ser den

ishi'viri

han ser mig

sa'viri

jag ser er

yeli'viri

ni ser mig

ra'viri

du ser honom/henne/den/det/dem

Imperativa pronomenprefix

En särskild uppsättning prefix används i imperativ. Dessa kan endast användas
med subjektet 'du' eller 'ni'.
Objekt
inget

mig

han/hon/den/det oss dem

du

tan'-

pen'-

rak'-

san'- tas'-

ni

fek'-

pen'-

rak'-

san'- tas'-

Subjekt

Lägg märke till att prefixen är identiska oavsett om imperativ används om en eller
flera personer, med ett undantag. Det enda undantaget är om det inte finns något
objekt. En alvisk mor skulle beordra sitt eller sina barn att sova på följande sätt:
tan'suni

sov! (till ett barn)

fek'suni

sov! (till flera barn)

Ändelser

Det finns nio klasser av ändelser.
Klass 1: själv, varandra
-vet

själv

Suffixet används när handlingen beskriven av verbet påverkar den som utför den,
det vill säga objektet är samma person eller föremål som subjektet. När ändelsen
används får inte prefix referera till något objekt. Ändelsen kan även användas med
imperativprefixen, men även dessa måste referera till 'inget objekt'.
na'scéaltavet

jag älskar mig själv

Just detta exempel är intressant då scéaltavet 'älska sig själv' även kan tolkas som
'vara egoistisk' och kan göras om till substantivet scéaltavetshen'person som älskar
sig själv', eller 'egoist'. Liknande ordkonstruktioner är mycket vanliga i felya.
-set

varandra

Detta suffix används endast med subjekt i plural. Prefix som refererar till "inget
objekt" måste användas med detta suffix.
fi'tevanset

vi förstår varandra

sodoriset

de dödar varandra

su'myaliset

ni behöver varandra

Klass 2: Val/tillgänglighet

Suffixen av denna klass uttrycker hur mycket val subjektet har angående
handlingen som beskrivs eller hur förberedd subjektet är att göra något.
-mya

måste
jag måste träffa honom/henne (boroni träffa,
möta)

ti'boronimya
-tal

vilja

ti'boronital
-urm

jag vill träffa honom/henne
beredd, redo (om personer)

ti'boroniurm
-say

jag är beredd att möta honom/henne
redo, förberett (om saker)

conorvin yalenisay

mitt svärd är redo att dras

-sada

våga

-vip

vara rätt

la'boronisada

jag vågar möta dig

se'sodorivip

du är rädd för att döda mig/du vågar inte döda
mig

Ändelsen -vip används sällan av léaram och thism tillsammans med ett prefix som
betyder 'jag' eller 'vi'. Det är grammatiskt korrekt, men kulturellt sett tabu.

Klass 3: Förändring

Ändelser av den här klassen används för att markera att handlingen omfattar någon
form av förändring från ett tillstånd som har rått innan handlingen inträffade.
-yon

tillståndsförändring, riktningsförändring

fi'yar'etyon

vi håller på att få tur, vi börjar få tur

malayon

han/hon har börjat gå (någonstans)

Den andra frasen indikerar att han eller hon inte var på väg någonstans eller var på
väg till någon annanstans innan meningen sades.
-'iys

återuppta

Om detta suffix används förutsätts det att handlingen har skett, därefter avbrutits
och nu har återupptagits.
jag återupptar sökandet, jag letar återigen
(lori söka, leta)

na'lori'iys

Klass 4: Orsak
-ro

orsaka

Ändelsen läggs till ett verb för att indikera att subjektet orsakar en förändring av
omständigheterna eller skapar en ny omständighet.
nodisi'in na'berenro

jag samlar ihop ett uppbåd (nodisi'in 'uppbåd',
liten armé, beren bli till, ta form)

Ordagrant skulle meningen kunna översättas med "jag orsakar ett uppbåd att ta
form".
tan'viriro

låt mig se (någonting)

Meningen kan också översättas "orsaka att jag ser (någonting)". Det rör sig inte om
en begäran att få se något - det är en direkt order.
Normalt sett innehåller den bästa översättningen av ett ord med ändelsen-ro inte
ordet orsaka. Till exempel kan berenro 'han/hon skapar/gör' översättas till 'han/hon
orsakar (något) att ta form eller bli till' men det är ganska jobbigt att säga på
svenska.

Klass 5: Obestämt subjekt/förmåga

De två ändelserna av klass 5 har inte så mycket med varandra att göra än att de är
klass 5. Ett verb har aldrig dessa båda suffix samtidigt.
-'in

obestämt subjekt

Ändelsen används för att markera att subjektet är okänt, obestämt eller generellt.
Eftersom subjektet alltid är samma (det vill säga ej nämnt) används
pronomenprefixen annorlunda. De prefix som normalt används för första och andra
person subjekt och tredje person objekt (ti'-, ra'-, firi'- och sari'-) blir istället första
och andra person objekt. ti- som normalt betyder 'jag gör något med honom/henne'
blir i ett verb som har ändelsen -'in 'någonting gör något mot mig'.
firi'viri'in

någon ser oss (viri se)

ra'neda'in

någon kommer ihåg dig (nedakomma ihåg,
minnas)

Verb med ändelsen -'in översätts ofta med passiv form.
firi'viri'in

vi är betraktade

ra'neda'in

du är ihågkommen

Om ändelsen -'in används med verbet myele 'upptäcka, observera' och tredje person
singularpronomen på subjektet (0) översätts resultatet myele'in 'någon/något
upptäcker det' med svenskans 'det finns'.
det finns barn här, någon/något upptäcket barn
vid området häromkring (celan barn, eda plural, nadev 'häromkring'

celaneda nadev myele'in

Observera att lokativ inte behövs, då nadev 'häromkring' används och i sig är ett
lokativ.
-sar

kan, har förmåga

la'virisar

jag kan se dig

uni'rowansar

han/hon kan förgöra oss

Klass 6: Kvalitet

Liksom substantivändelser av klass 3 visar dessa ändelser hur säker talaren är om
vad han har sagt.
-tala
ra'veni'ytala
ta'in
su'inta'in
-tiyn
su'intiyn

perfekt, utan anmärkning
du högg honom perfekt
utan tvekan, tveklöst
den är utan tvekan tom
uppenbarligen, troligen
den är förmodligen tom

Detta suffix uttrycker osäkerhet från talarens sida och kan översättas med 'jag tror'
eller 'jag misstänker'. Således kan det sista exempel också översättas med 'jag tror
att den är tom' eller 'jag misstänker att den är tom'.
Klass 7: Aspekt

Felya har inga tempus (imperfekt, present eller futurum). I mycket gamla skrifter
har man funnit ändelser som mest kan liknas vid tempus, men dessa används inte
längre och försvann omkring Andra Stora Kriget mellan alver och dvärgar, troligen
som en direkt följd av Förbannelsen och den tidsmässiga 'defokusering' som har
drabbat hela alvsläktet. Vilket tempus det rör sig om framkommer numera av
diskussionen eller av andra ord i meningen. Språket har dock något som kallas
aspekt som uttrycker huruvida en handling är eller ännu inte är slutförd eller om en
handling är en enskild händelse eller en pågående händelse.
Frånvaron av ändelser av klass 7 brukar indikera att en handling inte är slutförd
och inte är en kontinuerlig sådan. Verb utan ändelser klass 7 översätts ofta till
presens, vilket är fallet i denna text.
la'viri

jag ser dig

När sammanhanget så säger kan verb utan klass 7-ändelser översättas med
futurum, men det är mer korrekt att översätta sådana verb med presens och en
referens till framtiden. Notera att tidpunkter betraktas som ett subtstantiv och
används precis som vilken preposition som helst - ordet legenaöversätts med
'tidpunkten omkring i morgon'.

vi reser i morgon vid gryningen (terena gryning, an lokativ,legena tidpunkten vid i morgon, ye bestämd form, fi'- 'vi' utan objekt, yana'i resa)

terena'an legenaye fi'yana'i

-ili

perfektiv

Ändelsen markerar att en handling är slutförd. Den översätts ofta med svenskans
perfektiv (har gjort någonting).
ti'viriili

jag har sett honom (viri se)

ti'myaliili

jag behövde dem (myali ha behov av)

la'ne'ariili

jag berättade för dig (ne'ariberätta, tala)

-oiyn

avsiktlig perfektiv

Ändelsen är mycket lik -ili men används då en handling utförs avsiktligt, vilket
implicerar att någon gav sig ut för att göra någonting och faktiskt genomförde det.
Det är sällan detta märks i översättningar.
ti'sodorioiyn

jag dödade honom med avsikt (sodori döda), jag
mördade honom

Denna mening implicerar att handlingen var avsiktlig - det rör sig med andra ord
om mord eller blodshämnd. Meningen ska inte användas om det rörde sig om en
olycka eller dråp. I sådana fall ska -ili användas.
ti'sodoriili

jag dödade honom av misstag eller genom dråp

Samma innebörd som -oiyn kan även skapas med en särskild verbkonstruktion.
Istället för ändelsen -oiyn används verbet rin 'vara avslutad, vara utförd' med tredje
persons pronomenprefix (0) och ändelsen -hean 'kontinuerlig' (se nedan).
Verbkonstruktionen rinhean betyder ungefär 'det fortsätter att vara avslutat' och
används för att markera att det som är gjort är gjort och kan inte göras ogjort.
ti'sodori rinhean

jag dödade honom och det kan inte göras ogjort.

Ã–versättningar av konstruktionen rinhean och konstruktioner med -oiyn är ofta
likadana. Markeringen om slutgiltighet i rinhean följer sällan med. Konstruktioner
med rinhean används ibland med dramatiska avsikter, även om handlingen kan
göras ogjord.

-hean

kontinuerlig

Ändelsen betyder att en handling är pågående.
uni'creneyahean

de kommer närmare oss

Meningen indikerar en pågående handling. Innebörden av -hean syns ganska
tydligt i nedanstående exempel.

tan'dov

skydd!

tan'dovhean

håll dig i skydd!

I den första meningen behöver den undvikande handlingen bara utföras en gång. I
den andra impliceras att en lång serie av undvikande handlingar ska utföras - det är
en kontinuerlig handling.
-eta

under utförande

Liksom -hean betyder -eta att en handling är kontinuerlig. -eta innebär dock att
handlingen har ett syfte eller ett mål - en definitiv slutpunkt mot vilken handlingen
siktar.
loraeta

han söker

Med den ovanstående meningen impliceras det att personen som letar har ett
specifikt mål med sitt letande och kommer att sluta att leta då han upptäcker detta.
Om det som söks är okänt är det dock mer korrekt att användalorahean (med hean 'kontinuerlig').
na'naieta

jag skriver

Ordet betyder att en mängd text håller på att skrivas ner, men att det bara finns en
ändlig mängd text som innebär ett definitivt slut på skrivandet.
Ändelsen -hean 'kontinuerlig' kan alltid användas, oavsett om det finns ett känt mål
eller inte. -eta kan dock endast användas när det finns ett definierat mål. Man kan
se på -hean som en kontinuerlig motsvarighet till -ili och -etasom en kontinuerlig
motsvarighet till -oiyn.

Klass 8: Hederssuffix
-lea

hederssuffix

Denna ändelse används enbart för att uttrycka artighet eller underdånighet mot en
överordnad eller högre rang i samhällstegen. Thism använder den aldrig mot andra
än sanari eller andra thism och förutsätter att kiriya ska använda ändelsen gentemot
thism. Léaram använder den aldrig mot thism men väldigt ofta annars. Pyar
använder ändelsen när artighet krävs och henéa tycker det är slöseri med tid att
använda den.
la'boronilea

jag är hedrad att få träffa er

Klass 9: Syntax

Verb som följs av dessa ändelser, utom interrogativändelserna -yi och -'a', de
ändelser som skapar substantiv (-shen, -i och -iri) samt -es, uppträder tillsammans
med andra verb. Därför står de alltid i underordnade bisatser.
-di'

så snart som, när

la'ne'aridi'
-cen

när jag talar till dig
om

ye'loracen
-tan

om du letar
före, innan

se'ne'aritan
-mel

innan du berättar det för mig
under tiden

Denna ändelse används alltid med klass 7-ändelsen -hean "kontinuerlig"
ye'suniheanmel
sav

medan du sover
vilken, som

Detta är markeringen för relativa bisatser. Se Syntax.
-'ev

för

Detta är markeringen för orsakande bisatser. Se Syntax.

-ne

på grund av

Denna ändelse är identisk med substativändelsen -ne av klass 5 och har samma
innebörd.
sodoriiline

på grund av att han dog

celan ye'ranne

på grund av att du är barn

-es

må

Ändelsen används för att uttrycka en önskan från talarens sida att en handling ska
inträffa i framtiden. När den används ska man aldrig använda ändelser av klass 7
(aspekt). Ändelsen -es översätts ofta med 'må' eller 'låt' och är väldigt användbar
när man föreslår en skål, förbannar någon eller lyckönskar någon.
kovoraedali' ye'sodories

må du döda dina fiender

-yi

interrogativ

-'a'

enkelt interrogativ

Dessa ändelser indikerar att meningen är en fråga. Den första gäller vilken fråga
som helst och kan även förekomma på substantiv (substantivändelse klass 6,
interrogativ). Den förekommer alltid på den del av meningen som man vill få svar
på. Den andra ändelsen används enbart på frågor som ska besvaras med ja eller nej.
solan'anyeyi avo

var är matsalen?

solan'anye avoyi

var är matsalen

I det första fallet är man helt klart mer intresserad av positionen av en matsal än
dess existens - antingen vet man att det finns en matsal eller så tar man den för
given. I vilket fall vill man veta var den är. I det andra fallet är man mer intresserad
av existensen av en matsal och meningen kan alltså även översättas med 'finns det
en matsal?', men man är fortfarande till viss del intresserad av matsalens position.
Betrakta även följande mening:
solan avo'a'

finns det en matsal?

Den här frågan indikerar att man enbart vill ha ett jakande eller nekande svar. Man
är alltså inte intresserad av den eventuella matsalens position.

ra'sodoriili'a'

dödade du honom?

Frågor kan även konstrueras med särskilda frågeord (se Andra Sorters Ordnedan).
-shen

något som gör

-i

egenskap

-iri

utsatt för en handling

Ett sätt att skapa substantiv är med ett verb plus substantivändelse. Det finns tre
sådana ändelser, -shen i betydelsen 'något som gör', -i i betydelsen 'resultatet av
verbets handling' eller 'egenskap' och -iri i betydelsen 'utsatt för handlingen'.
Skillnaden mellan dessa tre är mycket stor.
scéalta

älska

scéaltashen

någon som älskar, älskare

scéaltai

kärlek, älskog

scéaltairi

en älskad person eller föremål, 'älskade' eller
'älskling'

Relativ ordning av ändelserna

I likhet med substantiv kommer verbens ändelser i en viss ordning beroende på
deras klass. Det kan aldrig finnas mer än en ändelse av varje klass.
Så vitt man vet har det aldrig konstruerats ett verb med en ändelse ur varje
kategori, men teoretiskt sett är det möjligt.
Flytande ändelser

Det finns ännu en uppsättning verbändelser i felya som kallas flytande ändelser.
Dessa kallas yana'isheneda (yana'i resa + -shen något som gör + -eda plural) i
felyas grammatik, men på svenska är frasen 'flytande ändelser' helt adekvat.
Flytande ändelser har ingen fix position i relation till andra ändelser utan kan
komma var som helst utom efter en ändelse av klass 9. Deras plats bestäms av
meningens innebörd. Dessutom kan det finnas flera flytande ändelser på ett verb.
Det finns två klasser av flytande ändelser, de negativa och de förstärkande.
-av

inte

Detta är den generella negationen av ett verb. Den följer det koncept som negeras.
ti'ne'ynasarav

jag kan inte använda dem

Ändelsen -avs flytande egenskap illustreras av följande exempel:
se'sorodivip

du är rädd för att döda mig (se'- dumig, sodori döda, -vipvara rädd, -av negation)

se'sodorivipav

du är inte rädd för att döda mig

se'sodoriavvip

du är rädd för att inte döda mig

I den andra meningen är den negerade delen 'vara rädd', det vill säga 'inte vara
rädd', då -av följer -vip. I den tredje meningen är det handlingen 'döda' som
negeras, så -av följer istället sodori.
-av kan inte användas med imperativa verb. Om imperativ används ska man istället
använda följande ändelse:
-ha'

imperativt inte

Denna ändelse används i imperativ och för att framföra vägran.
rak'ne'ariha'

säg inget till honom! tala inte till honom!

Till skillnad från -av flyter inte -ha'. Dess position är alltid fixerad som sist i verbet
men alltid före ändelser av klass 9. Ändelsen betraktas ändå som en flytande då
den är en imperativ motsvarighet till -av.
-sev

ogör

Ändelsen implicerar inte bara att något inte blir gjort (som -av) utan att det är en
förändring så att något som tidigare var gjort nu blir ogjort. För enkelhets skull
översätts -sev generellt med 'ogör', men detta är ofta felaktigt. Bättre översättningar
kan vara 'o-' som i 'ogjord', 'miss-' som i 'missförstå' eller 'des-' som i
'desinformation'. Till skillnad från -av kan -sevanvändas imperativt.
uni'berensevrosar

de kan förgöra oss (uni'- de-oss, beren skapa, ta
form, -sevogör, -ro orsaka, -sar kunna, ha
förmåga)

Den här meningen betyder egentligen något i stil med 'de kan orsaka oss att ogöra
vårt formtagande'.
ye'ne'arisevcen

om du säger fel

yar'ersev

der är olyckligt, 'så tråkigt'

Det är intressant att -sev kallas för 'flytande' trots att det alltid förekommer direkt
efter verbet. Man vet inte varför alviska grammatiker insisterar på att kalla -sev för
en flytande ändelse, men man brukar normalt inte argumentera över alviska
traditioner utan bara acceptera fakta.
-ca'

förstärkande

Denna ändelse förstärker eller bekräftar vad som än står precis före ändelsen.
la'sodorivipav

jag drar mig inte för att döda dig (jag är inte rädd
för att döda dig)

la'sodorivipavca'

jag drar mig inte för att döda dig

la'sodorivipca'av

jag drar mig inte för att döda dig

la'sodorica'vipav

jag drar mig inte för att dödadig

Dessa exempel visar -ca's flytande natur. Den första meningen är ett exempel på
hur satsen skulle se ut utan -ca'. Den andra meningen skulle kunna användas efter
att en fiende utmanat talarens mod. Den tredje skulle kunna följas av en förklaring
som 'jag kommer att ångra mig om jag tvingas döda dig, men kommer inte att
tveka om jag måste'. Den fjärde skulle kunna användas för att understryka
dödandet till exempel som alternativ till andra former av vedergällning.
Ändelsen kan också användas med adjektiv.
Adjektiv

En egenskapskonstruktion används framförallt där svenskan använder adjektiv. Då
felya inte har några adjektiv används verb istället. Resultatet blir att det som vi ser
som ett adjektiv (klar, röd) måste göras om till ett verb (vara klar, vara röd). Ett
verb som uttrycker ett tillstånd eller en viss kvalitet hos ett substantiv kan följa
detta substantiv för att modifiera det.
brecam cen

röd pläd (brecam pläd, cenvara röd)

kinyen kav

stor stad (kinyen stad, kav vara stor)

Den flytande ändelsen -ca' 'förstärkande' kan användas efter verb som används som
adjektiv. Ändelsen kan då översättas med 'väldigt', men används också för
motsvaramde komparativformen av adjektiv. Se dock 'komparativ och superlativ' i
kapitlet 'Syntax'.
kinyen kavca'

väldigt stor stad, större stad

Om substantivändelser av klass 5 används följer det alltid verbet som när det
används på det här sättet aldrig kan ha någon annan ändelse än den flytande ca' 'förstärkande'. Substantivändelsen följer efter -ca'.
kinyen kav'an

i den stora staden (-'an lokativ)

kinyen kavca''an

i den väldigt stora staden, i den större staden

Den sammansatta egenskapskonstruktionen lämpar sig bättre för finare språk och
används till exempel i namn på platser, städer et cetera och genomförs genom att
sätta ihop verbet och substantivet med mittdelen -i'se-.
comrai'serak

en å som har egenskapen att den är klar

I själva verket är detta en konstruktion där verbet får suffixet -i 'egenskap' och
substantivet får prefixet se- 'att ha en egenskap'. Detta är det enda tillfället då ett
substantiv har ett prefix. 'Fnutten' i mitten kommer av kombinationen och kan
översättas med 'och'. Således ska comrai'serak egentligen översättas med 'å som
har en egenskap och att vara klar är egenskapen', men då detta är tämligen
klumpigt att säga och intressant endast i pedagogiskt och förklarande syfte
översätts det normalt med det mycket kortare 'klar å'.

Felya: Andra sorters ord
Den stora majoriteten av ord i felya är substantiv och verb. Det finns några andra
som i felya klassas som cuvi'irieda 'överblivna'. Det är dock möjligt att
klassificera cuvi'irieda något.
Pronomen

Förutom de possesiva pronomensuffixen (se Substantiv ovan) och pronomenprefix
på verb (se Verb ovan) finns det en uppsättning pronomen som är självständiga
ord.
neh

jag

ran

du

sen

han/hon

se

den/det

neheda

vi

raneda

ni

seneda

de (om personer)

sieneda

de (om saker)

'e'

att

isi

att

De båda orden 'e' och isi används i vissa konstruktioner, se Syntax nedan.
Det finns inget grammatiskt genus i felya. Tredje person singular-pronomen kan
användas både i betydelsen 'han' och 'hon'.
Pronomen kan användas som substantiv, men endast för understrykning eller ökad
förståelse. Pronomen kan också användas som verbet 'vara', som i till exempel 'jag
är'. Se vidare i Syntax om detta.
Tal

Felya har två räknesystem. Det äldsta är baserat på talet fem, men då det är ganska
skilt från det bland människor dominerande decimala systemet har ett decimalt
räknesystem införts. Hur de olika systemen används beror på vilken stam man
tillhör. Pyar lever mitt ibland människor och använder därför enbart det decimala

systemet. Henéa har inte särskilt mycket kontakt med de övriga stammarna och
känner knappt till att det finns ett decimalt talsystem - de använder det pentala
(femställiga) talsystemet istället. Av de övriga stammarna tenderar sanari och
léaram att mestadels använda det decimala systemet medan thism och kiriya
föredrar det pentala. Normalt kan alver av dessa stammar båda talsystemen.
Det pentala systemet

Det pentala systemet kallas teaeda lamine (traditionella tal), och ser ut som nedan:
0

cav

1

ef

2

shel

3

niv

4

rem

Högre tal formas med ändelser som läggs på ett vanligt tal. Dessa ändelser
mostvarar våra 'hundra', 'tusen' och liknande ord.
5

-lev

25

-mi

125

-sad

625

-eli

3125

-sanid

Räknetalen kombineras sedan i stigande ordning; först sägs entalen, därefter
femtalen, därpå tjugofemtalen och så vidare.
nivmi

tre tjugofemmor (75)

shel nivlev

två och tre femmor (17)

Dessa tal används upp till fem upphöjt i fem (3125). Därefter kommer -tevi (fem
upphöjt i tio), -ela (fem upphöjt i femton) och -ala (fem upphöjt i tjugo) vilka
hakas på pronomenet 'e' ('e' refererar till tidigare sats). Större tal än så finns inte i
det gamla räknesystemet. De fempotenser som ligger mellan 5, 10, 15 och 20 tas
fram på nästan samma sätt som 'trehundrasjuttiofemtusen'.

shel eflev efsad 'e'tevi

132 gånger fem upphöjt i tio (132 x
9.765.625 = 1.289.062.500)

sheleli 'e'sanid shel remmi 'e'tevi

en miljard (två sexhundratjugofemmor
gånger fem upphöjt i tio plus två och
fyra tjugofemmor gånger dem upphöjt
i tio)

Talet noll (cav) används enbart för sig själv. Man säger alltså inte 'noll och två
femmor' för att uttrycka talet tio. Inte heller säger man 'två, noll tjugofemmor och
en hundratjugofemma' för att uttrycka 127, utan man nöjer sig med shel efsad ('två
och en hundratjugofemma' = 127).
Tal används som substantiv. De kan stå ensamma som subjekt eller objekt eller för
att modifiera ett annat substantiv.
shel ishi'viri

två (av dem) ser mig

ef rak'sodori

döda en (av dem)!

Den sista meningen är korrekt utan ef, då prefixet rak'- indikerar att man menar ett
objekt. ef används därför för att förtydliga och förstärka.
Tal som räknar ett substantiv står alltid före substantivet som modifieras.
rem celaneda

fyra barn

rem celan

fyra barn

Observera att det i den andra meningen framgår av sammanhanget att 'barn' är
plural. Pluraländelsen -eda behöver inte användas om antalet specificeras.
När tal används för att numrera saker och ting följer det alltid substantivet. Jämför:
rem celan

fyra barn

celan rem

barn nummer fyra

-div

ordningstal

Ordningstal skapas med ändelsen -div. Ändelsen placeras på sista elementet i talet
och räkneordet följer substantivet.
efdiv

första

sheldiv

andra

rem eflevdiv

nionde

cuni sheldiv

andra regeln

-im

upprepningar

Ändelsen -im används för att indikera repetitioner. Liksom -divplaceras -im på sista
elementet i talet, men till skillnad från -divanvänds tal med -im som adverb (se
nedan).
efim

en gång

shelim

två gånger

rem eflevim

nio gånger

Det decimala systemet

Det decimala systemet, teaeda ni'emi (nytt talsystem) används precis som det
pentala systemet. Talen och dess ändelser för högre tal (motsvarigheterna till
'hundra' och 'tusen' med mera) är dock annorlunda. De decimala räkneorden är
ursprungligen låneord.
0

néa

1

ena

2

duvi

3

reia

4

via

5

véa

6

hecra

7

sepin

8

ekta

9

novi

10

-dec

100

-sen

1.000

-mi'i

1.000.000

-heri

1.000.000.000

-mi'heri

Konjunktioner

Konjunktioner finns av två sorter, de som förenar substantiv och de som förenar
satser. Innebörden av de olika konjunktionerna är dock de samma.
Förena substantiv

Förena satser

's

Betydelse
också

-'-

's

och

ni

nis

och/eller (inklusivt eller)

vin

vis

antingen eller (exklusivt eller)

'ac

men, hur som helst, trots att,
även om

Substantivkonjunktionerna kommer före det sista substantivet av de som förenas. I
fallet med -'- 'och' ska orden dras ihop, i alla andra fall är substantiven och
konjunktionerna separata ord.
nile'li'an

en arm och ett ben

nile ni li'an

en arm eller ett ben eller båda

nile vin li'an

en arm eller ett ben (men aldrig båda)

Konjunktionen 's uttalas med ett väldigt kort och nästan viskat e-ljud följt av ett
lång otonat s-ljud, ungefär som eSS. Om 's följer ett verb kan det också betyda
'också'.
la'viri 's

jag såg dig också

Liksom på svenska är denna mening ambivalent: dess innebörd kan vara 'även jag
såg dig' likaväl som 'jag såg även dig'. Sammanhanget får avgöra vilken
översättning som är den rätta.
Satskonjunktioner används mellan satser som ska läggas ihop. SeSyntax.

Adverb

Adverb tillkommer i början av en sats och beskriver hur en handling utförs.
alede

plötsligt

dok

nu

ekina

aldrig

elaye

förmodligen

inima

inte ännu

ki'it

sakta

korivi

genom en olycka, icke avsiktligt

leari

med heder, hederssamt

loni

lite grand

nitev

ensam

res

alltid

salye

snabbt

sete'in

kanske

ibi

omedelbart

sinire

ibland

surima

med avsikt, avsiktligt

tevili

kraftfullt

tul

snart

tuniv

ofta

vay

i så fall, då

yar

tursamt

yas

annorlunda

surima ti'sodoriili

jag dödade honom oavsiktligt

leari ra'neda'inhean

du kommer att bli ihågkommen med
ära

vay ra'viriila'a'

alltså har du sett den?

Adverb kan också stå ensamma och fungerar då mer eller mindre som utrop (se
Utrop nedan).
salye

snabbt!

inima

gör det inte än!

dok

gör det nu!

ekina

aldrig!

Det finns två ord som bara nästan passar in i gruppen adverb.
nev

bara, endast

nev följer alltid verbet som modifieras. Resultatet blir en trivialisering av verbet.
ti'konili nec

jag slog honom bara

lim'alan tan'laco'un nev

bara stäng porten

Användandet av nev i den sista meningen indikerar att porten ska stängas men inte
låsas, reglas eller blockeras.
nev kan också följa ett substantiv. I så fall betyder nev 'endast'.
conor nev

y'ay

bara svärdet

intensivt

Detta ord intensifierar det som är sagt och förvandlar en mening till ett
invektiv. y'ay kommer alltid sist i meningen.
enerihean liv y'ay

vad #@&*$%# är det som händer?

Utrop

Här följer ett antal utrop som står som meningar för sig själva.
'ec

redo! klara!

co'

nej! det gör jag inte! jag vägrar!

eylani

charmerande! trevligt!

keli

nej (som svar på en fråga)

l'ei

ja (som svar på en fråga)

lin

ja, okej, jag gör det

mayla'

mycket bra, bra gjort

may

bra (uttrycker att man är nöjd)

sakira

jag ber om ursäkt!

sava'

sätt fart! kom igen!

shi'

redo! klara!

sovanmo

var så snäll

tini

bra! sådär!

toviri

jag är hemskt ledsen, ni har mina sympatier

v'it

klart! utfört!

valomya

tack

yosh

bra!

shi' och 'ec används båda för att förbereda omgivningen att en order kommer att
följa. De är ungefär jämförliga med 'klara' i 'klara, färdiga, gå!'. shi', men inte 'ec,
kan användas för att indikera att man är redo att ta emot order, är klar att utföra
något eller att förberedelser för att något ska hända är utförda.
tini är felyas närmaste motsvarighet till 'aha', även om det ibland kan uttalas något
mer frågande och då snarare kan översättas med 'åh, fan!'
I denna grupp hamnar också svordomar, förbannelser och kraftuttryck. Jag (dvs
Rafali, övers. anm.) fick en mycket noggrann föreläsning i ämnet vulgär felya av
Sina Alena t'an Shari, värdinnan på värdshuset Det Brustna Hjulet i Firina, och har
under mina resor fått användning av flera av dem.

Kraftuttryck kan delas in i tre grupper.
Nedvärderande vanliga ord

Denna grupp innehåller de 'snälla' kraftuttrycken och tillnamnen. De utgörs av
vanliga substantiv eller verb omgjorda till substantiv med hjälp av ändelsen -shen.
Fördelen med dessa är att de går att översätta rakt av, även om man ibland kan
drabbas av intressanta insikter om alvers mentalitet, som till exempel att léaram
anser att 'blomsterluktare' är ett passande nedvärderande uttryck som ofta används
om kiriya.
rik'cha

pest!

Särskilda epitet

Dessa är särskilda ord som används som epitet på den man önskar förolämpa. Det
är alltså direkta förolämpningar, motsvarande 'din djävul' eller 'din idiot'. De är
alltid svåra att översätta korrekt. Det viktigaste är att finna ett ord som har samma
värde - direkt översättning är ofta underordnat.
petac
todshac
tavcec

Särskilda generella kraftuttryck

Liksom särskilda epitet är dessa ord svåra att översätta, men dessa ord har ett mer
generellt användande. Detta är helt enkelt normala kraftuttryck som 'fan' eller
'helvete' som inte är riktade mot någon särskild.
va'
crovat
baca'
cutec

Namn

Namn kan användas när man nämner någon vid namn antingen i början eller slutet
av en mening. De kan också användas som pronomen och substantiv. Andra ord
som används vid direkt tilltal kan användas på samma sätt.

Alurian pen'emani

Alurian, kom hit! (pen'emani avancera mot mig)

lin nevrivi'

Ja, ers nåd!

Utan undantag betyder alla alviska namn någonting. För att skilja ordet från dess
namn sätter man tre prickar lodrätt framför och efter ett ord som används som ett
namn; detta innebär att man plötsligt kan hitta ett verb som i namnbetydelsen
används som ett substantiv.
Ett fåtal substantiv har uppstått på det här sättet: till exempel består
substantivet ru'cha (dvärg) av en sammandragning av verben 'vara kort' och 'vara
bred'. Sådana konstruerade substantiv åtskiljs med två prickar lodrätt framför och
efter tecknen som bildar det nya ordet. I vissa fall har det bildats ett nytt tecken för
det nya sammansatta ordet; i så fall finns det inga prickar.
Felya sanari har en möjlighet att lägga till en särskild namnformande ändelse för
att skapa ett personnamn. Det finns omkring femton sådana namnändelser, varav
de flesta är en konsonant följt av -el eller -an, till
exempel Alurindel eller Morollan. Namnändelsen kan hakas på verb såväl som
substantiv. På verb kan den översättas med 'den som utför en handling'. Denna
konvention används aldrig i felya nari eller felya alarina; henéa tycker det är slöseri
med tid, och léaram anser att det är ett tecken på fåfänga.
Pyar följer ofta konventionerna i felya sanari, eller så följer de lokala
människoseder vad gäller namngivning. Det är dock vanligt att de struntar i den
namnformande ändelsen, precis som léaram.
Hos léaram är det sed att flick- och familjenamn ska sluta på ett vokalljud, medan
pojknamn oftast slutar med konsonantljud. Denna regel är inte särskilt hårt
efterlevd, men det är ett mönster att gå efter.
I översättningar av alviska texter brukar man sällan översätta namn; de får ofta stå
som de är. Undantaget är henéa, vars namn man ofta översätter i och med att de
själva översätter namnen 'av bara farten'.
Föräldrarna väljer ofta ett namn som de tycker passar med sitt barn, som låter
vackert och dessutom fyller deras förväntningar av framtiden. Ibland ändrar de sitt
namn längre fram i livet, när man kommit underfund med sig själv, men
framförallt léaram är för stolta för att göra det. Hos henéa får man ett namn när
man föds, och ett nytt namn när man inträder vuxenlivet.
Exempel på alviska personnamn
Alean

vara principfast

Alurian

alurin vara ljushårig

Alurindel

alurin vara ljushårig

Aralion

arali stjärna

Cailean

stå på egna ben

Ceranidan

cerani kol

Cinneach

smed

Denelian

denel svärdsfäste

Donnocadh

vara rutig

Elasaid

vårvind

Inalea

(egentligen ett människonamn i Consaber)

Kiyona

snöfall

Kornay

fjord

Labhruinn

jakthund

Letesse

vitsippa

Liusad

sjusovare

Lunerian

luneri vara beslutsam, vara ståndfast

Lyvani

lyva vårblomning

Morollan

morol fiskmås

Niare

ni ny

Nomarian

nomari öppen stäpp

Nyneve

nyne vaggvisa

Reamhar

vara fet

Sennira

senni vara vacker

Seskasenni

seska vara vild, senni vara vacker

Shoni

morgonregn

Shusai

skarsnö

Tearlach

trogen kamrat

Vire'an

vire härd

Namnändelser

-an, -ra, -ve, -are, -lan, -ni, -ian, -dan, -on, -del, -el, -iel, -don, -lon
Formella namn

Vill man vara formell på alviska använder man inte bara titlar i en presentation,
utan dessutom härstamning. Normalt sett är ett alviskt namn uppbyggt av ett
personnamn följt av familjens och hushållets namn. Mellan familjenamnet och
hushållets namn kommer ett litet ord som kan översättas till just det ord för hushåll
som används i alvens stam. Följande ord används för 'hushåll':
Stam

Ord

Ã–versättning

Thism

vhic

hus

Léaram

sÃ¬ol

hus, klan (uttalas shiål)

Henéa

shol

jaktlag, flock

Sanari

fin

linje

Kiriya

sholi

hushåll

Pyar

eli

ätt

Vissa nämner också sin stam och hela sin härstamning. Särskilt Léaram gör det, då
de är synnerligen stolta över sin härstamning och urpsrung - ibland kan det också
vara det enda sättet att särskilja två individer åt. Man kan lätt se att Kiyona Nentari
t'an Kornay t'an Ailean t'an Cinneach är en helt annan person änKiyona Nentari
t'an Cailean t'an Donnocadh t'an Cinneach, men de är förmodligen i alla fall släkt.
Som synes är det ordet t'an som kan översättas med 'son/dotter till'. Härstamningen
dras oftast på faderns sida; hos henéa drar man dock härstamningen på moderns
sida.
Om man är verkligt formell nämner man också vem som har varit ens mentor. Att
ha en god mentor är hedrande, och att nämna sin mentor hedrar honom eller henne.
Frasen Emrynn sarik sheldiv avo Kiyona betyder att Emrynn är mentor åt Kiyona.
Undantaget från dessa namnkonventioner är återigen pyar, som har namnseder som
är mycket lika människors. Ordet eli används ibland för 'hushåll' men betyder mer
'ätt', men det är mycket sällsynt. Oftare använder man en patronym (ett exempel
ärSeskasenni t'an Shari vilket betyder ungefär 'Seskasenni Sharis dotter') eller bara
ett familjenamn (till exempel Inalea Elisari), ungefär som människor i området gör.
Pyar använder ofta den lilla egenheten att sätta tre prickar lodrätt före och efter

namn i texter, i synnerhet då sina egna namn, även om de skrivs på lokala
människospråk. Detta har kommit att bli högsta mode på sina håll och plagieras
även av människor här och där i världen.
Titlar kräver ett särskilt omnämnande. Den viktigaste titeln placeras alltid först i
presentationen, medan alla andra titlar placeras sist, i rangordning från högst till
lägst.
Några exempel på fullständiga presentationer kommer här:
Kiyonas fullständiga namn är Kiyona Nentari sÃ¬ol Dah'toiun t'un Léarama t'an
Kornay t'an Ailean t'an Cinneach - en harang som säger att personnamnet är
Kiyona, familjenamnet är Nentari, hon tillhör huset Dah'Touin (ett av de fem
största husen i Alarinn) och stammen är léaram om det inte skulle framgå vid det
här laget. Man vet också att hennes far heter Kornay, hennes farfar heter Ailean
och hennes farfarsfar heter (hette?) Cinneach. Kiyona kan förmodligen dra sin
härstamning ännu längre bak i tiden - de flesta alari-alver kan sin ättelinje ända bak
till Alarinnska Frigörelsen för omkring niohundra år sedan...
En tämligen inflytelserik person i Rhung-Alari-området är den före detta
magikraten miraye Lytesse Visanni fin Visha saniye Pereina. Titlarna fullkomligt
haglar över henne: först hittar vi titeln miraye, vilket betyder 'husfurstinna'. Lytesse
är alltså husfurstinna över linjen/huset Visha. Vi hittar också titeln saniye Pereina;
saniye betyder 'magikrat', och det är precis vad hon är; magikrat över
utbrytarprovinsen Pereine som numera brutit sig ur magikratin Thalamur. Lägg
märke till att Lytesse anser att titeln som husfurstinna (motsvarande hertiginna) är
mer värd än titeln som magikrat i Pereine (motsvarande president eller
statsminister).

Felya: Syntax
Som alla andra språk kan en mening i felya sträcka sig från mycket enkel och rak
till mycket komplex och krånglig. Vad som här följer är grunderna till
meningsbyggnaden i felya. Denna grund lämpar sig utmärkt för de som studerar
felya att börja konversera korrekt, om än inte elegant, medan man lär sig mer om
språket genom erfarenhet.
Satskonstruktion

Den grundläggande strukturen i en mening i felya är:
subjekt

objekt

predikat

Det är en annorlunda ordning jämfört med svenska, så man bör vara försiktig när
man översätter. Subjektet är den person eller det föremål som utför handlingen som
beskrivs i predikatet. Objektet är den som utsätt för handlingen.
Vikten av rätt ordföljd kan ses i nedanstående meningar:
ru'cha felyana viri

dvärgen ser alven

felyana ru'cha viri

alven ser dvärgen

I båda meningarna är orden identiska: ru'cha 'dvärg', felyana 'alv', viri 'att se'. Det
enda sättet att se vad som menas är på ordföljden.
När subjekt och/eller objekt är första eller andra person måste pronomenprefixet
vara det rätta.
neh felyana ti'viri

jag ser alven (ti'viri jag ser honom/henne)

felyana neh ishi'viri

alven ser mig (ishi'virihan/hon ser mig)

Första och andra persons pronomen används sällan i meningar av den här typen,
även om de, som i fallet ovan, kan användas för betoning. Normalt används
meningar av nedanstående typ:
felyana ti'viri

jag ser alven

felyana ishi'viri

alven ser mig

Detta gör det svårt att se vad som menas - är man inte van vid felyas
pronomensystem kan meningarna vara så lika att det är svårt att uppfatta skillnaden
och i fallet med pronomenprefixet (0) 'han/hon-honom/henne' eller 'han/hon-dem'
går det inte att se över huvud taget. Substantivändelsen -'iv används då för att
markera objektet i meningen. Man bör göra det för tydlighetens skull, men många
alver är så lata att de hoppar över det.
felyana'iv viri

han ser alven

felyana viri

alven ser honom

Imperativa meningar följer samma regler.
Substantiv som är något annat än subjekt eller objekt placeras sist i meningen, efter
verbet. Vanligtvis rör det sig om substantiv med en ändelse av klass 5. Se Indirekta
Objekt nedan.
felyana'iv ti'viriili yorum'an

jag såg alven i hemmet (felyana'iv alven
[objekt],ti'viriili jag såg honom/henne, yorum'an i
hemmet

Komplexa meningar

Det finns flera sätt att konstruera komplexa meningar i felya. Några av de
vanligaste kommer att beskrivas nedan.
Sammansatta meningar

Två meningar kan bindas ihop av en konjunktion till en sammansatt mening. Båda
meningarna måste kunna stå för sig själva som korrekta meningar. När de sätts
ihop kommer den ena meningen efter den andra med en konjunktion emellan.
na'yoshihean 's ye'satinihean

jag äter och du dricker

na'yoshihean 'ac ye'satinihean

jag äter men du dricker

ye'yoshihean vis ye'satinihean

du äter och/eller du dricker

ye'yoshihean nis ye'satinihean

antingen äter du eller så dricker du (men aldrig
båda)

När subjekten i båda de förenade meningarna är likadana kan den svenska
översättningen ofta förkortas ('du äter och/eller dricker' respektive 'antingen äter
eller dricker du'), men felya tillåter inte en sådan förkortning när man enbart

förenar meningar skapade med verb. Pronomenprefixen måste alltså vara
närvarande på båda verben.
När ett substantiv indikerar subjekt och/eller objekt finns det möjlighet att förkorta
meningarna. Den fullständiga meningen i felya upprepar substantiven, men det är
möjligt att byta ut dessa mot pronomen. Om sammanhanget är klart kan man till
och med ersätta pronomen med pronomenprefix.
celan sarikyse viri 's celan sarikyse'an ne'ari

barnet ser sin far och barnet talar till sin far,
barnet ser sin far och talar till sin far, barnet ser
och talar till sin far

celan sarikyse viri 's sen sen'an ne'ari

barnet ser sin far och han/hon talat till honom,
barnet ser sin far och talar till honom

sarikvi''iv ti'viri 's sen'an ti'ne'ari

jag ser min far och jag talar till honom, jag ser
min far och talar till honom, jag ser och talar till
min far

Underordnade konjunktioner

Verb som slutar med ändelser av klass 9 (andra än -yi interrogativ, -'a' enkelt
interrogativ, -shen 'något som gör', -i egenskap eller -iri'utsatt för handlingen')
förekommer alltid i meningar med andra verb. De är verb i bisatser.
ovadi rak'linis la'reniadi'
eller
la'reniadi' ovadi rak'linis

släpp pilen när jag ger order!

Meningen delas in i två delar, ovadi rak'linis 'släpp pilen!' ochla'reniadi' 'när jag
befaller dig'. Då ändelsen -di' är av klass 9 måste la'reniadi' vara en del av en
större mening. Observera att de två meningarnas inbördes ordning kan variera.
Några fler exempel kommer göra underordnade konjunktioner klarare.
ye'ne'arisevcen la'sodori

om du säger fel sak kommer jag att döda dig
(ye'ne'arisevcen om du misstalar [säger fel
sak],la'sodori jag dödar dig)

Lägg märke till att även om den svenska översättningen används 'kommer att' så
finns det ingenting som markerar futurum. Verbet sodori 'döda' är neutralt i
tempus, och eftersom den tilltalade personen får en chans att tala måste han
fortfarande vara vid liv. Alltså kommer det eventuella dödandet inträffa i
framtiden.

seneda yoshiheanmel seneda'an crenidi
firi'elinaili

medan de år smög vi oss närmare
(seneda de,yoshiheanmel under tiden som de
äter, seneda'an vid dem, crenidi platsen i
närheten, firi'elinaili vi smög mot dem)

Imperfektböjningen av 'äta' i översättningen av yoshiheanmel kommer av ändelsen
-ili som sitter på verbet elina 'smyga'. En översättning som 'medan de äter smög vi
oss närmare' är felaktig i tempus och en dålig representation av vad som faktiskt
menas i felya.
Relativa satser

Relativa satser kännetecknas av den enkla frasen 'som'. Liksom adjektiv beskriver
sådana fraser ett substantiv: 'katten som springer', 'hunden som skäller' et cetera. I
felya ändas verbet i en relativ sats med ändelsen -sav som för enkelhetens skull
översätts med 'vilken' eller 'som'.
I sådana här satser är det mycket viktigt att hålla ordning på subjekt och objekt det är så gott som endast här som alver är petiga med objekt-ändelsen -'iv. Jämför
till exempel följande meningar:
celan konilisav

barnet som slog honom/henne

celan'iv konilisav

barnet som blev slaget av honom/henne

Utan objektändelsen -'iv på substantivet hade det varit helt omöjligt att skilja dessa
båda meningar åt utan att fylla i med extra pronomen.
Hela konstruktionen (verb plus huvudsubstantiv) fungerar som en enhet och
behandlas som ett substantiv. Här kan det vara knepigt att veta var man ska hänga
på objektändelsen, så är man osäker kan man använda pronomen och
pronomenprefix för att markera vad som är objekt och subjekt. Annars ska
objektändelsen -'iv hänga på det sista ordet i ett sammansatt substantiv.
neh celan konilisav ti'viri

jag ser barnet som slog honom

celan konilisav neh ishi'viri

barnet som slog honom ser mig

sen celan konilisav viri

han ser barnet som slog honom

celan konilisav sen viri

barnet som slog honom ser honom

celan konilisav'iv ti'viri

jag ser barnet som slog honom

celan konilisav ishi'viri

barnet som slog honom ser mig

celan konilisav'iv viri

han ser barnet som slog honom

celan konilisav viri

barnet som slog honom ser honom

Orsakskonjunktioner

Om en handling utförs för att åstadkomma något eller i avsikt att åstadkomma
något ändas verbet av klass 9-ändelsen -'ev 'för', 'med avsikt att'. Orsakssatsen
föregår alltid det substantiv eller verb vars orsak beskrivs.
raka ovadi'iv kav'iv finin'ev liniseta

jägaren släpper pilen för att träffa målet

Här är orsakssatsen kav'iv finin'ev 'med avsikt att träffa målet', vilken består
av kav 'målet' plus -'iv objekt, samt finin'ev 'med avsikt att träffa'. Den beskriver
orsaken med verbet liniseta 'han/hon släpper den/det'. Lägg märke till
objektändelsen -'iv på ovadi'pil', vilket markerar att pilen är objektet i satsen
'jägaren släpper pilen', bara för att förtydliga att det inte är kav'iv finin'ev 'med
avsikt att träffa målet' som är objektet. Den förvirrande punkten är att
även kav'iv 'mål' är ändat som objekt, men det objektet tas om hand
av finin'ev 'med avsikt att träffa'. Alltså måsteovadi'iv tillhöra liniseta 'släppa (pil)'.
Ändelsen -'iv måste dock finnas på båda objekten, på ovadi för att det inte ska
uppfattas som subjekt i satsen kavi'iv finin'ev, och på kav för att den satsen inte har
något subjekt.
delennye tomoni kinyenye'iv lenadi'ev avorital

kuriren vill ha en häst så att han kan rida till
staden

I det här fallet är satsen tomoni kinyenye'iv lenadi'ev 'en häst för att rida till staden'
objekt till verbet avorital 'önskar äga'. Subjektet blir delennye 'kuriren,
ambassadören'. Objektsatsen i meningen består av tomoni 'häst' som blir
subjekt, kinyenye'iv 'staden' som markeras tydligt som objekt i bisatsen, samt
verbet lenadi'ev 'för att rida' eller 'med avsikt att rida'. Eftersom satsen är uppbyggd
som 'subjekt-subjekt-objekt-predikat-predikat' måste bisatsen i mitten betraktas
som ett objekt. Meningskonstruktionen ska alltså utläsas 'subjekt-(subjekt-objektpredikat = objekt)-predikat'. Sådana 'nästlade satser' är ganska vanliga i felya.
Meningar som objekt

Det som på svenska ofta blir en mening är i felya ofta två meningar. Felya har två
särskilda pronomen, 'e' och isi som refererar till föregående mening som helhet. De
används huvudsakligen, men inte enbart, med verb som behandlar tänkande eller
observationer ('veta', 'se'). De behandlas som objekt till predikat och predikatet
(verbet) ska i så fall ha ett pronomenprefix som indikerar objektet som tredje
person singular.

seneda'an crenidi firi'elina 'e' nu'viri

de ser att vi smyger närmare mot dem

Denna mening är egentligen två: (1) seneda'an crenidi firi'elina 'vi smyger närmare
mot dem' (seneda'an crenidi = 'platsen i närheten av dem'); (2) 'e' nu'viri 'de ser att'
('e' 'att', nu'viri 'de ser det'). Pronomenet 'e' refererar till hela den föregående
meningen.
celanye'iv konoiyn 'e' ti'viri

jag såg att han avsiktligt slog barnet

De två meningarna är: (1) celanye'iv konoiyn 'han/hon slog barnet (med avsikt)';
(2) ti'viri 'jag ser det'. Lägg märke till att verbet i den andra meningen är neutralt i
tempus. Imperfekt i översättningen kommer av ändelsen -oiyn i den första
meningens verb. I sammansatta meningar av den här typen ska den andra
meningens verb aldrig ha aspektändelser (klass 7).
Om verbet i den andra meningen har ett tredje persons subjekt (det vill säga att
verbets pronomenprefix är 0), men egentligen ska översättas 'man' (som i 'man bör
göra såhär'), då används isi istället för 'e'. Vissa sådana här konstruktioner låter
bättre om man bygger om dem på andra sätt, till exempel bör 'man vet att' göras
om till 'det är allmänt känt att'.
oroedaye cevihean isi teni

det är allmänt känt att det är kallt i bergen (man
vet att det är kallt i bergen

Den första meningen är oroedaye cevihean 'det är kallt i bergen' ('bergen är kalla').
Den andra meningen är isi teni 'det är allmänt känt att' (egentligen 'man vet att')
Om verbet i den andra meningen är feneri 'önska' eller 'vilja', då ska
varken 'e' eller isi användas. I övrigt är konstruktionerna identiska.
na'suni ti'feneri

jag vill sova (na'suni jag sover, ti'feneri jag vill
det)

ra'boroni ti'feneri

jag vill att du ska träffa honom/henne
(ra'boroni du möter honom/henne,ti'feneri jag
vill det)

Verb som har med att tala att göra (säg, berätta, fråga osv) fungerar på liknande
sätt, men meningarna ordning spelar ingen roll.
la'ne'aruoiyn pen'menaviha'
pen'menaviha' la'ne'arioiyn

jag sa åt dig att inte avbryta mig

Ordagrant betyder denna mening 'jag sade till dig, "avbryt mig inte!"'. Lägg märke
till att aspektändelsen (i det här fallet -oiyn) alltid följer det verb som har med
talande att göra, oavsett om det är första eller andra verbet.
Användandet av rinhean (se Verb, avsnittet om aspektändelser) för att markera att
en handling är avslutad är en tvåverbskonstruktion och alltså faller in i denna
kategori.
Att vara

Trots att det finns verb i felya som motsvarar svenskans 'att vara' så används de
inte så ofta. Alla pronomen kan fylla samma uppgift.
felyana neh

jag är alv

anema ran

du är människa

Pronomenet följer alltid substantivet.
På samma sätt kan pronomen användas för att skapa konstruktionen 'att vara på en
plats'. Då kan det dessutom vara aktuellt att haka på verbändelser på pronomenet.
yorumvin'an nehhean

jag är i mitt hem (yorumvin'an i mitt
hem,neh jag, -hean kontinuerligt)

I exemplen ovan är subjekten pronomen.
Om subjektet är substantiv kommer det efter ett tredje persons pronomen (sen
'han/hon', si 'den/det', seneda 'de (om personer)', sineda 'de (om saker)') och tar
ändelsen -'e' 'ämne'.
celaneda seneda anemayehean'e'

människorna är barn

yorumyse'an senhean felya'e'

alven är i sitt hem

Dessa meningar kan också översättas 'gällande människorna, de är barn' respektive
'gällande alven, han är i sitt hem'
Frågor

Det finns tre sorters frågor, de som skapas med interrogativändelsen-yi, de som
skapas med enkelt interrogativ -'a' och de som skapas med särskilda frågeord.

Enkelt interrogativ ska alltid besvaras med 'ja' eller 'nej' - 'jag vet inte' kan vara ett
acceptabelt svar men tyder på okunskap och undviks därför av léaram och thism.
Särskilt thism har därför andra värderingar på 'ja' respektive 'nej'. För dem betyder
'ja' ofta 'kanske' eller 'jag vet inte', och 'nej' betyder 'aldrig'. Denna värdering följer
ofta med även när de talar andra språk.
Vanligt interrogativ används när man vill ha mer svar än 'ja' eller 'nej'. Vad man
frågar efter med vanligt interrogativ indikeras med ändelsens placering. Hur den
används förklaras i Verb: Syntaxändelser ovan.
Ofta skapas frågor med särskilda frågeord.
kovye

hur?

tinien

när?

vic

vad?

vic'an

var?

semina

varför?

seredan

hur många?

minva

vem?

Placeringen av minva 'vem?' och vic 'vad?' bestäms av var svaret ska placeras.
felyaye vic viri

vad är det som alven ser?

minva felyaye viri

vem är det som ser alven?

I det första fallet är det objektet som frågas efter (svaret borde bli något i stil
med felyaye si viri 'alven ser honom'), så frågeordet ersätter objektet. I det andra
fallet är det subjektet som frågas, så frågeordet ersätter subjektet. Svaret borde här
bli sen felyaye viri 'han ser alven'.
Både minva och vic betraktas som substantiv (tredje person) vad gäller
pronomenprefix på verb.
Ordet vic'an 'var' är egentligen vic 'vad' följt av lokativändelsen -'an. Således kan
det hända att man blir tvungen att placera lokativfrasen sist i meningen, annars
gäller samma regler som minvaoch vic.
vic'an ran

var är du?

anemaye ne'ynahean

var gömmer sig människan? (ne'yanhean han
gömmer sig)

Tre frågeord används på liknande sätt:
ru'chaye calavyaili tinien

när flydde dvärgen? (calavyaili han/hon har flytt)

ru'chaye calavyaili semina

varför flydde dvärgen?

ru'chaye calavyaili kovye

hur flydde dvärgen

Följande fras är vanlig hos thisms och léarams trupper:
yi'renia kovye

vad ska vi göra?

Meningen består av yi'renia 'du befaller oss' och kovye 'hur'. Således blir det 'hur
befaller du oss?', men det låter lite klumpigt, därav den mer 'timida' översättningen.
kovye kan också användas för sig självt. I så fall kan ordet översättas 'vad hände?',
'hur hände det här?' eller 'va'fan...?'
seredan 'hur många?', 'hur mycket?' följer det substantiv till vilket det refererar.
Substantivet ska aldrig sluta med plural-suffix.
ru'cha seredan calavyaili

hur många dvärgar flydde? (calavyaili de flydde)

Påhängsfrågor

Den svenska konstruktionen 'eller hur' kallas för en påhängsfråga. Sådana skapas
med hjälp av verbet shor 'vara precis, vara exakt' med ändelsen -'a' enklet
interrogativ. Detta ord kommer alltid sist i meningen.
rakaye firaniye'an teni shor'a'

jägaren vet var bytet är, eller hur?
(rakaye jägaren,firaniye'an bytet +
lokativ,teni veta, shor'a' eller hur?)

Komparativ och superlativ

Komparativ, det vill säga att något har mer av en egenskap än något annat, skapas
med en konstruktion som kan skrivas med följande schema:
A la'n E B push E
I schemat står A och B för de två saker som ska jämföras. E är den egenskap som
mäts. De båda alviska orden är la'n 'vara många' och push 'vara få'. Således säger

konstruktionen 'As E är många, Bs E är få' eller 'A har mer E än B har' eller 'A är
E-igare än B'. Vilket verb som helst som uttrycker en egenskap kan sättas in i E.
felyaeda l'an felina anemaeda push felina

alver är mer långlivade än människor (felinavara
långlivad)

Superlativ skapas med substantivet vima 'alla' på plats B. Formeln blir då 'A är Eigare än alla E-iga.'
kartsimeda la'n duvri vima push duvri

tiraker är fulast av alla fula

I både komparativ och superlativ förekommer egenskapsverbet (felina 'vara
långlivad' och duvri 'vara ful' i exemplen ovan) alltid två gånger.
Komparativ kan också skapas med den flytande ändelsen -ca' på ett verb som
beskriver en egenskap. Se avsnittet om adjektiv underVerb för mer detaljer.
Kinyen Sina kinyen kav avo

Kinyen Sina är en stor stad

Calinya kinyen kavca' avo

Calnia är en större stad

Adverbens position

Adverbet placeras alltid före en subjekt-objekt-predikat-konstruktion. Det är
möjligt att andra satsdelar föregår adverbet. Adverbet kan också följa efter objektet
(men fortfarande föregå verbet) om objektet är satsens ämne med ändelsen -'e'.
nilana salye yoshiili

igår åt de snabbt
(nilanaigår, salye snabbt, yoshiilide åt)

haciyi'e' dok rak'dumayi

hitta fältskären nu!
(haciyi fältskär, dok nu,rak'dumayi hitta
honom/henne)

Indirekta objekt

Om ett objekt är det som utsätts för en handling kan det indirekta objektet ses som
förmånstagare. I felya kommer det indirekta objektet alltid sist och ändas av någon
av klass 5-ändelserna -'anlokativ, -vo' 'från', -ne 'på grund av', -nin 'med' eller shon 'avsedd för'. Ändelsen kan sättas på både substantiv och pronomen.
ru'chaye sodanyse eloriili felyashon

dvärgen gav sin yxa till alven

felyaye yoashi elori senedashon

alven ger dem mat

felaye conoryse edoili dalina'an

alven placerade sitt svärd på hyllan

