Znamení temnot
napsal Delvin Mallory

otřebuješ znát cestu, co? Nechceš jednoho dne zjistit, že jsi zrovna v domě nějakého nekromanta, nebo
se chytit do další pasti městských stráží? Pak si musíš přečíst tuto knihu od začátku do konce. Vyznat se ve znameních
temnot znamená rozdíl mezi získáním bohatství a koncem s nožem v žaludku.
Tyhle malé chytré značky se vyskytují po celém Skyrimu... Většinou na dveřních rámech nebo v průčelí budov. Lze je však
najít prakticky všude. Je to způsob, jak my zloději, mezi sebou mluvíme, aniž bychom k tomu potřebovali slova. Novým
zlodějům to pomáhá k tomu, aby se nestali novými mrtvými zloději, a tak podobně. Kromě toho není zas až tolik
příležitostí zakrvácet si někde pořádně kudlu, takže nechci slyšet žádné výmluvy na nedostatek času na jejich naučení.
Ale dost už mého tlachání. Je čas nasadit si čapku učenců a provést trochu výzkumu.
Slovníček znamení temnot:

Cech
Tohle je symbol cechu. To znamená místo, které je bezpečné jako nádrž Džbánu. Jestli uvidíš tuhle značku, s největší
pravděpodobností je nablízku někdo z Cechu.

Bezpečí
Tuhle značku používáme obvykle v případě, že jsme místo prozkoumali a nalezli bezpečnou cestu kolem nějaké překážky,
chodbu bez pastí nebo možná dům, který už někdo vyčistil. Jestli takové znamení uvidíš, vydej se směrem, jakým ukazuje
šipka, a budeš v pohodě.

Nebezpečí
Když uvidíš takovou, vydej se jinou cestou, je-li ti tvůj vlastní život milý. Znamená to, že před tebou nebo za dveřmi se
skrývá něco, co ti může přinejmenším rozpárat břicho.

Úniková cesta
Teď, zřídka se přihodí (mělo by to být zřídka, pokud chceš pracovat pro cech zlodějů), že se ocitneš v žaláři. V takových
případech se poohlédni po téhle nádheře. Jestli tohle znamení najdeš, jsi jen krůček od útěku.
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Pod ochranou
Tahle znamení temnot dáváme na místa, na která nechceme, abyste chodili. Takže se od nich drž dál, nebo se dočkáš
kopance do pozadí. Tihle lidé jsou pod ochranou cechu a nikdy nesmí dojít k jejich okradení nebo napadení.

Plot
Tohle by se mělo co nejrychleji stát tvou oblíbenou značkou. Osoba, která se vyskytuje v její blízkosti, od tebe koupí...
tvrdou dřinou získané kradené zboží za dobrou cenu.

Zlodějská skrýš
Kdo říká, že jen bereme a nikdy nedáváme? Jestli tohle znamení temnot najdeš poblíž truhly nebo třeba duté klády, čeká
tě menší překvápko... dárek od cechu pro zloděje v akci. Říkal snad někdo, že členství nemá žádné výhody?

Kořist
Poblíž tohoto znamení temnot je něco, co má cenu ukrást. Uchrání tě před vloupání na místa, na kterých najdeš pouze
lidi, kteří nedokážou dát dohromady ani dva septimy.

Prázdno
Pravý opak značky Kořist. Nech tohle místo být. Není tu nic zajímavého.
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