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Přízraky v bouři 
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ž mnoho let cestuji po všech koutech Skyrimu a zapisuji své zkušenosti a svá dobrodružství. 
 
Spatřil jsem na svých cestách mnoho divů a mnoho zvláštních stvoření, avšak jedno setkání se pevně usídlilo v mé 
paměti, byť bych si sám přál opak. 
 
Rozhodl jsem se cestovat s jednou z khajiitských obchodních karavan, které křižují Skyrim a prodávají své zboží před 
branami velkých měst. 
 
Blížili jsme se k Větrnému Žlebu, když nás zastihla bouře. Byla to jedna z nejkrutějších a nejstrašlivějších vichřic, které 
jsem za celý svůj dlouhý život viděl. Vítr kvílel jako armáda všech daeder ze Zapomnění a oslepoval nás řezající sníh. 
 
Ri'sád zastavil karavanu a odpotáceli jsme se z cesty. Rukama jsme si zakrývali obličeje před ostrými krystalky ledu a 
nakonec jsme se schoulili v zákrytu borového mlází. Neměli jsme možnost, jak postavit stany. Jakmile bychom je 
rozbalili, odnesl by je vítr. 
 
Zaútočili na nás ve chvíli, kdy bouře řádila nejzuřivěji. Bylo jich snad půl tuctu, ale těžko to říci přesně, byli jsme ohlušeni 
větrem a oslepeni sněhem. 
 
Byli asi tak velcí jako člověk, ale shrbení a oškliví. Měli na sobě jenom hadry a kůže a ozbrojení byli všelijakými meči a 
dýkami, bezpochyby ukradenými od jejich předchozích obětí. 
 
Místo nosů měli jenom dlouhé škvíry na místě nozder a jejich špičaté uši naznačovaly vzdálenou příbuznost elfům. Jejich 
bledá kůže a mrtvolné černé oči jim dodávaly vzhled stvoření z nočí můry. 
 
Bhiša je zahlédla jako první, ale už bylo příliš pozdě, aby se zachránila. Její smrtelný výkřik ale byl tak hlasitý, že jsme ho 
slyšeli i přes řvoucí vítr, a to nás všechny zachránilo. 
 
Khajiiti si uvědomili přítomnost nepřátel, vytasili zbraně a utvořili zády k sobě kruh. Bílých přízraků nebylo dost, aby nás 
zcela obklíčili, a Khajiiti dokázali odrazit jejich útoky. Když tři sněžní ďáblové padli, zbytek se stáhl a už se nevrátil. 
 
Bouře se nakonec uklidnila a další ráno jsme dorazili do Větrného Žlebu. Ubytoval jsem se U Věčné svíce a zjišťuji, že se 
mezi pevnými hradbami cítím docela příjemně. 
 
Tedy, cítím se příjemně, alespoň dokud se neuložím ke spánku a nevrátí se mi představy těch příšerných stvoření, aby 
tížily mé sny. 
 
  


