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Saarthal má ve skyrimské historii významné místo, i když ho mnozí neznají jménem. Jde samozřejmě o místo prvních
větších nordských osad, jedno z nejranějších lidských měst ve Skyrimu a nejstarší známé hlavní město celé jejich
civilizace. Stalo se ovšem i dějištěm strašlivého krveprolití, k němuž došlo ve chvíli, kdy se elfové pokusili nordy ze
Skyrimu vyhnat. Uspěli, ale jen tím, že na sebe poštvali Ysgramorův hněv a jeho legendárních Pět set Družiníků, kteří
následně elfy ze Skyrimu doslova vymetli a prohlásili jej domovem všech nordů.
Tohle všechno se ví, ale dál už toho moc známo není. Co konkrétně se stalo oné Slzavé noci, kdy byl Saarthal srovnán se
zemí? Co elfy vyprovokovalo k tak promyšlenému a zvrácenému útoku a co nordy podnítilo k natolik kruté odplatě?
Vingalmovo pojednání o altmerských předchůdcích naznačuje, že elfové meretického věku, ještě spolu se svými
protějšky, ranými dwemery, dosáhli takového stupně osvícení, že jim v Tamrielu tehdy nebylo rovno. Vládli mocí, kterou
by v té době nikdo neočekával. Přestože tedy na tuto otázku nejsem schopen plně a jednoznačně odpovědět, věřím, že
porovnám-li tuto práci s ranými spisy Hesefa Chirirnise, vyplyne mi z toho, že té noci v Saarthalu došlo opravdu k
něčemu velikému.
Skutečné motivy, které vedly k Slzavé noci, jsou pro nás bohužel zahaleny tokem času, ale domnívám se, že rozhodně
nešlo o klasický spor o území nebo o nadvládu nad Skyrimem. Věřím, že to byla nějaká významná událost, která se týkala
něčeho velmi specifického.
Všechno ukazuje na to, že nordové při výstavbě svého prvního města narazili na cosi pohřbené hluboko pod zemí. Snažili
se to udržet pod pokličkou, ale elfové se o tom dozvěděli a dychtili po tom také. Proto přepadli Saarthal a jejich hlavním
cílem nebylo vyhnat z něj nordy, ale přivlastnit si to pro sebe. Předpokládám, že Ysgramor věděl, co elfové pod
Saarthalem najdou, a proto shromáždil své muže, aby to elfům zabránil získat. Když pak nordové znovu ovládli Skyrim,
byla už tato moc pohřbená a zapečetěná hluboko pod zemí.
Čas nám tyto znalosti odepřel, ale já stále doufám, že to bude právě čas, který má slova potvrdí. Na opětovné nalezení
Saarthalu a naší ztracené historie bude rozhodně vynaloženo veškeré úsilí.
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