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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.
Budu se snažit využít svých mizivých znalostí naší historie, jak nejlépe dovedu. Jen doufám, že se v budoucnu najde
někdo, kdo tento list objeví, a upraví jej tak, aby rozšířil záznamy o naší existenci.
Naše historie se začala odehrávat dobře známým příběhem. Kniha "Pravé Barenzie IX" říká, že bard jménem "Slavík"
obelstil královnu Barenzii a přinutil ji prozradit, kde se ukrývá artefakt zvaný Hůl chaosu, který později prohlásil za svůj
majetek. Příběh pokračuje odhalením, že "Slavík" byl ve skutečnosti přestrojený mocný císařský bojový mág Jagar Tharn
a že onu hůl použil k uvěznění císaře Uriela Septima VIII. Jeho cílem bylo předstírat roli uvězněného císaře a zaujmout
jeho místo na trůně.
Ve skutečnosti však osoba popsaná jako "bard Slavík" nebyl vůbec Jagar Tharn. Tento mistr převleků byl slavičí zloděj
jménem Drayven Indoril. Jagar Tharn tohoto muže, který byl jedním z největších zlodějských mistrů v celém Skyrimu,
najal, aby svedl Barenzii a vymámil z ní místo uložení Hole chaosu. Poté, co Jagar Tharn hůl získal, se pokusil Drayvena
zbavit. Zlodějovy slavičí schopnosti mu však dopomohly k útěku. Jagar Tharn Drayvena dlouho hledal, ale nakonec to
vzdal, aby se mohl věnovat svému plánu ohledně císaře.
Je zajímavé, že dějiny zmiňují Jagara jako "Slavíka" až poté, co se z příběhu vytratil Drayven. Překroucení skutečných
událostí je typické pro Barenziinu manipulaci. Pod tlakem viny, za uvěznění Uriela Septima VII., překroutila pravdu a
vytvořila verzi o tom, že oním "bardem" jménem Slavík byl ve skutečnosti sám Jagar Tharn. Měla dojem, že nechat se
očarovat mistrem magie, ji staví do shovívavějšího, ne-li dokonce romantického světla, než kdyby ji svedl mistr zločinu.
Někteří také spekulují o tom, že odstraněním Drayvena z historie se snažila ochránit pověst Jagara Tharna, ke kterému
údajně měla chovat značné sympatie.
Před pronásledováním Jagarem Tharnem, utekl Drayven do Morrowindu a spojil se s rodinou Indorilů, která vlastnila
usedlost nedaleko skyrimských hranic. To mu v případě nutnosti umožňovalo plnit jeho slavičí povinnosti v Horbce.
Zůstal tam po mnoho let, dokud Indorilova rodina nezačala přicházet o svou moc, a mezi jejími větvemi propukla válka.
Drayven na nic nečekal a vzhledem k tomu, že pro něj již Jagar Tharn nepředstavoval žádnou hrozbu, nechal svůj domov
za sebou a usadil se v Riftenu, kde se vydával za horníka.
V souladu s Drayvenovým příběhem, ve kterém svedl Barenzii, nakonec dunmerská královna porodila dítě. Tohle dítě,
které Barenzie, ve snaze potvrdit pravdivost své verze, opustila a ponechala v péči porodní báby, nakonec dospělo a
začalo pátrat po svém otci. Říkala si Dralsi a ve Skyrimu nenechala kámen na kameni, aby našla nějaké stopy k
Drayvenovi. Není známo, kolik let jí to zabralo, ale nakonec jej nalezla v malé hornické vesničce zvané Shorův Kámen. V
tu dobu už byl celkem starý - žádný šikovný zloděj, který svedl Barenzii. Ale bez ohledu na to, stále byl Dralsiným otcem
a staral se o ni dobře. Po zbytek svého života předával Dralsi tradice Slavíků, dokud nepodlehl svému věku.
Dralsi s nadšením složila slavičí Přísahu a svých povinností vůči Nocturnal se zhostila dobře. Nakonec se vdala a porodila
dceru, kterou s manželem pojmenovali Karlia. Stejně jako to pro Dralsi udělal její otec, i ona učila Karliu umění
zlodějského řemesla a to, jak ve Skyrimu přežít mimo zákon. Měla v úmyslu Karliu zasvětit do řádu, ale musela počkat na
správný okamžik. Když Karlia dospěla, vydala se svůj osud hledat do většího města. Nakonec si našla cestu do Riftenu a
přidala se k cechu zlodějů, kterému jsem tehdy velel já.
Jak se Karlia pomalu vypracovávala v hierarchii cechu, sledoval jsem její postup a v jejích metodách viděl mnohé z toho,
k čemu tíhla její matka. Po několika letech se mi doneslo, že Dralsi byla zabita bandou žoldáků, při obraně Soumračné
hrobky. Nastal čas předat její odkaz Karlie. S Mercerem Freyem jsme odjeli do Slavičí síně a společně jsme Karliu přijali
mezi Slavíky.
V dalším pokračování navážu svou vlastní historií a možná také odhalím více informací z minulosti Mercera Freye.
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