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ž příliš často návštěvníci z Cyroddilu vidí ze Skyrimu jen to, co jim nabídne pohled z jejich kočáru.
Jistě, tahle hrubá, necivilizovaná provincie má daleko k přívětivosti, je však také místem divoké, ohnivé krásy s
nádhernými vyhlídkami a přírodními divy, které potěší každého milovníka přírody. Pokud zvažuješ, že sám Skyrim
navštívíš, doporučuju začít stejně jako já. Prohlídkou kamenů osudu.
Bez pochyby jsi tím názvem překvapen, stejně jako kdysi překvapil i mě. Místní lidé by mohli vyprávět děsivé příběhy na
všechny způsoby, které se nějakým způsobem k tomuto starobylému monumentu vážou. Vyprávění o nekromantských
rituálech a děsivých přízracích, o hrozivých silách, které se zmocní každého, kdo se jej odváží dotknout.
Všechny ty příběhy jsou, jak mi kdysi řekl jarl Igrof "jen spousta mamutího hnoje". Trochu neomalené označení, ale
velmi výstižné.
Abychom to uvedli na pravou míru, měj se neustále na pozoru - lupiče a divou zvěř není nikdy radno brát na lehkou
míru. Ale ty kameny nejsou samy o sobě nijak nebezpečné. Právě naopak, jejich poloha blízko měst a cest z nich činí
ideální cíl pro začínající průzkumníky. A mnoho z nich také nabízí úchvatnou podívanou, pro kterou cesta k nim stojí za
to.
Abychom tě trochu navnadili, popíšeme čtyři oblasti:
Většina poutníků vstupuje do Skyrimu po cestě z Helgenu, "Branou na sever". Jestli se někdy do tohoto zapadákova
dostaneš, zvaž odpolední vyjížďku na sever. Drž se cesty, která se vine podél skal na východním břehu jezera Ilinatha.
Přímo na cestě na menší skále leží tři Strážné kameny, největší uskupení stojících kamenů ve Skyrimu. Pohled na jezero
při západu slunce je odsud jednoduše úchvatný.
Návštěvníci z Cheydinhalu projdou Riftenem, městem, které je od časů Tibera Septima domovem podvratných živlů a
zrádných spiknutí. Jestli v Průrvě zatoužíš po dobrodružství, vydej se z města jižní branou a upři svůj pohled na skálu,
která se tyčí na jihu. Na jejím vrcholku spočívá Temný kámen, příznačný symbol města zlodějů.
Bílý Průsmyk je srdcem Skyrimu, jeho majestátní palác konkuruje dokonce i největším hradům v Cyrodiilu. Až tě však
jarlova pohostinnost unaví, můžeš se vydat na dobrodružství, které tě čeká jen několik hodin cesty na východ od města.
Stačí se držet cesty, která stoupá nad soutěsku Bílé řeky. Rituální kámen najdeš na vrcholku osamělé hory, která se tyčí
na severní straně cesty. Nešetři časem a užij si výhled na Bílý Průsmyk, tundru a soutěsku z tohoto jedinečného místa.
Zkušenější průzkumníci by se možná chtěli podívat do Markarthu, starobylého kamenného města daleko na západě.
Současné povstání Zapřisáhlých učinilo z cesty nebezpečnou záležitost, ale ti, kteří jsou rozhodnuti jít si za
dobrodružstvím bez ohledu na následky, mohou další kámen najít na východ od města, na vrcholu hory nad
Kolskeggrským dolem. Ačkoli výstup není nijak jednoduchý, dostat se na vrchol znamená pro každého průzkumníka
úspěch, na který může být hrdý.
Ve Skyrimu jsou k vidění i další kameny osudu. Osobně vím o několika, které se nacházejí vrcholcích těch nejméně
dostupných hor, případně jsou ponořeny v mlže severních mokřadů. Nicméně opravdové uspokojení z průzkumu spočívá
v objevování, takže zbytek nechám na tobě. Nechť Osm provází tvé kroky.
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