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Dunmerové ze Skyrimu 
 
napsal Athal Sarys 
 

unmerové. 
 
Tak se jmenujeme. Vy, bílé žlutovlasé opice z téhle bohy zapomenuté mrazivé divočiny to však zjevně nejste s to 
pochopit. Pro vás nordy jsme ti šedí, ti popelaví, "temní elfové" z Morrowindu, kteří mají ve vaší zemi asi tolik místa jako 
sněť v otevřené ráně. 
 
Ale ano, četli jsme vaši velkolepou práci "Nordové ze Skyrimu", v níž velebíte mnohé ctnosti vašeho lidu a provincie a 
zvete každého, aby přišel osobně poznat vaši domovinu. Tak jsme tedy přišli, a přijetí nebylo vůbec takové, jaké jste 
slibovali - zato přesně takové, jaké jsme očekávali. 
 
A tak jsem se já, Atal Sarys, dunmer a skyrimský přistěhovalec, rozhodl odpovědět na vaši milovanou knihu svou vlastní. 
A dát každému, kdo si ji přečte, vědět, že nordové nejsou jedinou rasou, která v tomto chladném a nehostinném 
království žije. Protože jsme přišli my, temní elfové, a kousek po kousku Skyrim obsadíme. 
 
Ale kde, ptáte se snad, jsme se usídlili? Nikde jinde než v prastarém městě Větrný Žleb, kdysi hlavním městě První říše. 
Ano, nordové, ve stínu vašeho vlastního paláce králů, kde kdysi sídlil dvůr nordského hrdiny Ysgramora, nyní přebýváme 
my. Ano, přesně tak. Vašich drahých Pět set Družiníků sice možná kdysi dunmery ze Skyrimu vyhnalo, jenže to bylo 
tehdy. A teď je teď. 
 
Vskutku, někoho by mohlo překvapit, jak dobře už jsme se ve Větrném Žlebu usadili. Sněžná čtvrť už neexistuje, nyní se jí 
říká Šedá, neboť taková je realita dunmerské přítomnosti. Dnes tuto čtvrť obývají výhradně moji bratři a sestry, což je 
vítězství, kterého jsou si její obyvatelé dobře vědomi. 
 
Ale to není zdaleka vše. Máte žízeň? V Šedé čtvrti žádnou nordskou hospodu s medovinou nenajdete. Zato v klubu Nová 
Gnisis teče pití proudem. Hledáte nějakou váženou rodinu? Uvnitř těchto hradeb žádné Šedovlasé nepotkáte. Ale možná 
byste mohli navštívit sídlo Belyna Hlaalu, potomka jednoho z nejvznešenějších rodů v celém Morrowindu. Ale ne. Vy 
nordové do Šedé čtvrti příliš nechodíte, že? Bojíte se našich ulic stejně, jako se bojíte naší tmavé kůže. 
 
Tak tedy, "děti Skyrimu", teď znáte pravdu. Možná téhle provincii říkáte domov, ale nemůžete se honosit jejím 
vlastnictvím o nic víc, než se kráva může prohlašovat za vlastníka louky svého pána. Jste jen další plemeno domácích 
zvířat, přihlouple si nacpávající břich, zatímco vyšší bytosti chystají vaši porážku. 
 
  


