Bylinkářův průvodce Skyrimem
Agneta Falia
Ti z vás, kdož se této severní provincii vyhýbají kvůli pověstem o divoších nebo starostem o počasí, sami sobě rozhodně
neprokazují žádnou službu. Skyrim ve skutečnosti oplývá surovinami, kterých by měl každý alchymista využít. Já sama
mám tuto zem důkladně procestovanou a toto je jen pár z mých objevů.
Krvavá korunka
Klobouky těchto hub skutečně vypadají jako pomazané krví, ačkoliv na tmavých vlhkých místech, kde rostou, není lehké
si toho všimnout. Ve Skyrimu jsou vcelku obvyklé, ale jejich množství lehko vyrovnají obtíže při získávání. Jak každý
zkušený bylinkář ví, v temných jeskyních se často ukrývá mnohem víc než jen houby.
Při smíchání této mocné houby s jistými rozdrcenými parohy ale vznikne látka, která výrazně snižuje odolnost vůči
jedům. Užitečná může být i při smíchání s levandulí, kdy vytvoří směs, jež je nadmíru odolná vůči magii.

Smrtnička
Lidové pověsti jsou této květiny rostoucí v bažinách Hjaalmarky plné. V některých se povídá, že roste na místech
nešťastných úmrtí, v jiných zas že nejprve vyroste a pak naláká důvěřivé lidi a zvířata na smrt. Nenašla jsem ale žádné
důkazy, které by tyto příběhy doložily, naopak, bylo těžké najít samotné květiny. Ačkoliv jsou součástí velmi účinných
jedů, je dobré nezapomínat, že květy smrtničky také dokážou silně vylepšit alchymistické dovednosti.

Vážka
I ve skyrimském podnebí přežije mnoho druhů hmyzu, z nichž největšímu počtu se daří v jižní části provincie. Vážky se
vyskytují na mnoha místech, a ačkoliv jejich odchyt se může zdát náročným, výsledek za tuto námahu rozhodně stojí.
Nebyla jsem schopna vyzkoumat, zda jsou modré a oranžové vážky každá jiného druhu, nebo se liší pouze barvou, ale
díky pokusům se mi podařilo zjistit, že smíšení oranžové vážky s odolnými svijonožci, vyskytujícími se podél celého
pobřeží, přinese bylinkáři značnou hbitost a obratné ruce.
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Spár vranice
Spáry vranice je lepší nakoupit v obchodech. Rozhodně se nedoporučuje pokoušet se je sbírat vlastními silami. Tato
stvoření zaprodala svou duši za ovládnutí mocné magie a jejich přeměny naplňují celé jejich tělo jistou částí této moci.
Požití rozdrcených pařátů zvyšuje odolnost vůči magii, ale jejich nejzajímavější vlastnosti odhalí až smíchání se
sněhulkami, které často rostou na vyvýšených místech Skyrimu. Já sama jsem po požití této směsi byla schopna
porozumět kouzlům, která jsem do té doby považovala za nepochopitelná, a předání této vědomosti mi vyneslo vděk
několika dvorních čarodějů.

Jazbule
Svého času bylo utrhnutí tohoto hroznu bez výslovného povolení samotného císaře považováno za velezradu. Podle
toho, co jsem pochopila, sice byli skyrimští pěstitelé schopni zvýšit odolnost těchto plodů, ale bohužel pouze na úkor
chuti, takže již nejsou tak ceněné jako dříve. A přesto jsou díky sopečné půdě Východní marky nesmírně užitečné při
výrobě lektvarů. Mágové si jich velmi cení, neboť i při smíchání s pouhým česnekem značně zvyšují regeneraci many.
Sklízení většího množství těchto hroznů ale je lepší si nechat pro sebe, ačkoliv to již není protizákonné.

Křídlo měsíční můry
Podobně jako u vážek mě zaujalo i množství motýlů, můr a jiného hmyzu, kterému se ve Skyrimu velmi dobře daří.
Obzvláště měsíční můra je překrásná, díky tenkým, téměř průhledným křídlům, která vypadají příliš křehce, aby dokázala
něco vynést do vzduchu, a dodávají jí téměř čarovný vzhled. Čarovné jsou ale i vlastnosti, kterých je možné dosáhnout
při rozdrcení a destilaci těchto křídel (k čemuž bylo velmi těžké se přinutit i přes mé odhodlání objevit všechno, co je ve
Skyrimu k nalezení. Ta stvoření jsou prostě nádherná!). Ačkoliv je možné vytvořit z nich jedy poškozující manu, já to
považuji za plýtvání jejich potenciálem. Nelekejte se, pokud se křídla rozmělní téměř dokonale a vypadá to, že pod údery
vaší paličky skoro mizí. Přesně tato vlastnost je totiž dělá velmi účinnou složkou lektvarů neviditelnosti.
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Tundrová bavlna
Ne všichni nordové jsou divoši zabalení ve zvířecích kůžích, kteří v noci vyjí na měsíc. V zemi je oblíbená řada různých
látek, za což z velké části vděčíme houževnaté tundrové bavlně. Na pláních za Bílým Průsmykem do sebe natahuje
všechnu vodu, kterou může, a velmi často vykvétá. Ačkoliv nemá nijak úžasné alchymistické vlastnosti, tvoří základ nejen
lektvarů posilujících manu ale i odolnosti proti kouzlům. Zajímalo by mě, jestli právě díky tomuto byla schopna tak dobře
vydržet v tomto podnebí.

Rulík
Jméno i podobu této rostliny zná každý. Díky jejich dlouhotrvající pověsti jakožto mocné součásti mnoha jedů, se od
těchto jasně fialových květin s tmavozelenými listy většina nordů drží dál. Je velmi účinná jako čistý jed, ale je možné ji
také smíchat s jinými součástmi, aby sloužila ke ztuhnutí kloubů. Je tudíž oblíbená mezi těmi, kteří chtějí rychle vyřadit
své soupeře v bojích, a mnoho nedůvěryhodných osob si s ní ve Skyrimu potahuje čepele.
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