Dol Guldur
Eryn Galen byl největším zalesněným územím, které přetrvalo na severozápadě Středozemě do
Třetího věku. Nacházel se ve Rhovanionu, jižně od Šedých hor a východně od Mlžných hor a Anduiny.
Kdysi býval krásným místem, kde procházeli elfové a enti obrovskými plochami lesa pod hvězdnou
oblohou a později za světla slunce a měsíce. Postupem času však nejdříve jih a potom celý hvozd
potemněl.
Kolem roku 1100 tř.v. Moudří (Istari a přední Eldar) odhalují, že na pahorku Amon Lanc (nazývaném
později Dol Gulduru) se opevnila zlá moc. Soudí však, že je to jeden z nazgulů.
V této době získal les své jméno Temný Hvozd.
V roce 2060 tř.v. si moudří uvědomili, že moc Dol Gulduru roste a obávali se, že by to mohl být Sauron
opět nabývající podoby. Proto se jeden z Istari, později známý jako Gandalf, Mithrandir, Tharkun čí
Incánus vydal do Dol Gulduru (r. 2063). Sauron, který skutečně v pevnosti byl, se však stáhl a skrýval
se na východě, (Začal tzv. ostražitý mír.) aby se pak ještě posílen vrátil zpět. (r. 2460)
Nedlouho poté vzniká Bílá rada v jejímž čele stanul Istari Curumo, nazývaný ve Středozemi Saruman.
Avšak proti Sauronovi nevystoupil, ani poté co Gandalf podruhé vstoupil do Dol Gulduru (odhaluje, že
jeho pánem je skutečně Sauron, nalézá uvězněného trpasličího krále Thráina, kterému byl odňat
poslední ze Sedmi prstenů) a vybízel Sarumana k útoku na Dol Guldur.
K útoku dochází až v roce 2941. Úspěch lze připsat především Sarumanovu umění, Sauron opustil
svou pevnost a odchází do Mordoru. V průběhu Války o Prsten sídlili v Dol Gulduru 3 nazgulové a
vojska Dol Gulduru 3x neúspěšně napadla Lórien.
Když Sauron pominul, Celeborn vyšel a převezl lórienské vojsko v mnoha člunech přes Anduinu.
Dobyli Dol Guldur a Galadriel zbořila jeho zdi, odkryla podzemí a hvozd byl očištěn. Avšak hasnoucí
moc Galadriel stačila na odstranění zla, jež zde sídlilo, ale nemohla bránit jeho návratu. „To bude
úkolem lidí, jejichž panování začíná“, tak pravila a nedlouho po tom navždy opustila Středozemi.
Trosky Gulduru střežili od té doby elfové krále Thranduila a nikdo se k nim nepřibližoval.
Avšak tunely pod Guldurem byly hluboké a táhly se míle na všechny strany a právě jimi si našlo zlo
cestu zpět a podzemí bylo pomalu znovu osidlováno skřety a horšími stvůrami. Dlouho sídlilo nové zlo
v Dol Gulduru tajně, pak však byl strážný oddíl elfů napaden a rozprášen. A protože vojska lidí i elfů
byla vázána jinde, byl Dol Gulduru ponechán svému zlu…

