Slavíci
Díl I.:
Kdo jsme
napsal Gallus Desidenius

ako slavík se cítím povinován chopit se brku, a zaznamenat mé poznatky, týkající se našeho řádu. Pokud by
jednoho dne Slavíci zmizeli z povrchu Tamrielu, pak takto kniha poslouží jako připomínka toho, čím jsme kdysi byli a
rozptýlí drby a pohádky o našich pohnutkách a cílech.
Naše trojice slouží paní Nocturnal, císařovně temnoty a Dceři soumraku. Věříme, že je naší ochránkyní, pokud ne přímo
ochránkyní všech zlodějů na celém světě. Sloužíme jí bez modliteb, bez dobročinnosti a bez obřadů. Naším poutem s
Nocturnal je obchodní dohoda, kterou známe jako Přísahu. Její podmínky jsou jednoduché a závazné. Jako Slavíci
musíme chránit Soumračnou hrobku, Nocturnalin chrám, proti těm, kdo představují hrozbu. Na oplátku můžeme
využívat své schopnosti Slavíků k podpoře svých vlastních cílů a cílů cechu zlodějů.
Po smrti budeme, jako strážné přízraky, spojeni se Soumračnou hrobkou až do okamžiku, kdy Nocturnal uzná naši
dohodu za naplněnou. Náš konečný osud leží v Nocturnalině říši Všetmění. Tam se naše duše spojí s našimi stíny a
staneme se pláštěm, který halí všechny zloděje a poskytuje jim klid pro jejich práci. V tom spočívá původ fráze používané
v cechu zlodějů: "kráčet se stíny."
Soumračná hrobka není jen pouhým chrámem, je zároveň i spojením našeho světa se Všetměním, a to za pomoci vířící
tůně zkapalněné půlnoci, které říkáme Ebenový předěl. Jedná se o srdce Soumraku a zdroj Nocturnalina vlivu po celém
světě. Ebenový předěl lze zapečetit pouze tím, že se odstraní jedinečný klíč z jeho zámku. Tento klíč, který se občas
objeví i mimo zdi Soumraku, je obecně znám jako Nocturnalin univerzální klíč.
Univerzální klíč představuje často nedoceněný artefakt. Ti, kteří se stávají jeho vlastníky, jen zřídka využívají více než jen
pouhého fragmentu jeho potenciálu. Většina jej považuje pouze za unikátní nezničitelný paklíč. To je sice pravda, ale
skutečný zázrak tohoto nástroje spočívá v něčem jiném. Lze jej využít pouze v případě, že jeho vlastník otevře svou mysl
a termín "odemykání " povýší do abstraktní formy. Tato činnost se vztahuje i k jiným věcem než jen ke dveřím a
portálům. Ve správných rukou dokáže Univerzální klíč zpřístupnit skryté možnosti a netušené schopnosti. Plná šíře jeho
moci musí být ještě prozkoumána, což zároveň nahání hrůzu. Co všechno by se mohlo stát, kdyby se dostal do
nesprávných rukou.
Jako člen trojice Slavíků, mám povinnost Univerzální klíč získat zpět v případě, že se ztratí ze Soumračné hrobky. Proč
Nocturnal dovolí, aby byl tento artefakt ukraden, je záhadou. Někteří říkají, že se těší z chaosu, který dokáže způsobit,
jiní se přiklánějí k tomu, že je jí to ve skutečnosti jedno. Že jí nějaké malicherné lidské a elfské hašteření nestojí za
pozornost. Ať už je tou příčinou ale cokoli, je naší povinností zajistit, aby její ostatky zůstaly v bezpečí uvnitř Soumraku.
Prohlásit, že Slavíci jsou svatým řádem, by nám mohlo uškodit. V hloubi duše jsme zloději. Máme rádi lov a rozkoš z
podvádění. Možná jsme Nocturnal přísahali nějakou věrnost a získali za to trochu vlivu uvnitř cechu zlodějů, ale Slavíci
zůstávají věrní především sami sobě.
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