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ovídá se, že "občané Říše, kteří dělají stejné chyby jako jejich předchůdci, si zaslouží trpět stejným
osudem". A i když je to možná pravda, tak nelze popřít, že je historie Císařství už příliš dlouhá a že naši předci udělali až
příliš chyb, takže je občas těžké se v tom vyznat.
Tato práce má sloužit jako zhuštěný seznam nedávných událostí, jež se týkají Říše. Soustředí se na naši současnou dobu,
tedy tu, kterou nazýváme třetím věkem. Je to časový úsek, který se zatím sestává z méně než pěti set let. Ale je to
alespoň začátek pro ty, kteří se chtějí zaobírat studiem dlouhé a pestré historie Říše. A možná, ale jen možná, to zabrání
opakování předchozí pohromy.
Všimněte si i toho, že teprve při pohledu na podobně ucelený soupis si jeden uvědomí, jak často naše slavná Říše měnila
své vůdce. A vskutku ano - její historie se v těchto posledních pěti stech letech opravdu točila hlavně okolo změny vládců
Říše samotné.

rvní století
- 0 3V - Začátek třetího věku, kdy byly všechny provincie Tamrielu sjednoceny
- 38 3V - Smrt císaře Tibera Septima a korunovace císaře Pelagia
- 41 3V - Vražda císaře Pelagia a korunovace císařovny Kintyry
- 48 3V - Smrt císařovny Kintyry a korunovace císaře Uriela I.
- 64 3V - Smrt císaře Uriela I. a korunovace císaře Uriela II.
- 82 3V - Smrt císaře Uriela II. a korunovace císaře Pelagia II.
- 99 3V - Smrt císaře Pelagia II. a korunovace císaře Antiocha
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ruhé století
- 110 3V - Ostrovní válka
- 111 3V - Sir Amiel Lannus zakládá Rytíře Devítky
- 114 3V - Ohlášena smrt císařovny Kintyry II.
- 119 3V - Narození Pelagia III.
- 121 3V - Císařem prohlášen Uriel III.
- 121 3V - Válka červeného diamantu
- 123 3V, 23.Mrazivec - Skutečná smrt císařovny Kintyry II., v zajetí a v utajení
- 127 3V - Smrt císaře Uriela III. a korunovace císaře Cefora I.
- 137 3V - Smrt Potemy, královny Samoty
- 140 3V - Smrt císaře Cefora I. a korunovace císaře Magna
- 145 3V - Smrt císaře Magna a korunovace císaře Pelagia III.
- 153 3V - Smrt císaře Pelagia III.
- 153 3V - Katarie přejímá trůn po manželu Pelagiovi a stává se císařovnou

řetí století
- 200 3V - Smrt císařovny Katarie a korunovace císaře Cassyndera
- 202 3V - Smrt císaře Cassyndera a korunovace císaře Uriela IV.
- 247 3V - Smrt císaře Uriela IV. a korunovace císaře Cefora II.
- 249 3V - Říši napadá Camoran Uchvatitel
- 253 3V - Camoran Uchvatitel si se svou "Armádou hrůz" podmaňuje dwynnenskou oblast
- 267 3V - Porážka lišaje Camorana Uchvatitele
- 268 3V - Korunovace císaře Uriela V.
- 271 3V - 284 3V - Různá tažení císaře Uriela Septima IV.
- 288 3V - Vpád sil císaře Uriela Septima IV. do Akaviru
- 290 3V - Smrt císaře Uriela V. a korunovace císaře Uriela VI.
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tvrté století
- 307 3V - Uriel VI. získává plnou moc jako císař
- 320 3V - Smrt Uriela VI. a korunovace císařovny Morihaty
- 331 3V - Vydání druhé edice "Kapesního průvodce říší"
- 339 3V - Vražda císařovny Morihaty a korunovace císaře Pelagia IV.
- 389 3V - Jagar Tharn zrazuje císaře Uriela Septima VII.
- 396 3V - Územní války po celém Tamrielu
- 396 3V - Arnesijská válka
- 399 3V - Porážka Jagara Tharna
- 399 3V - Založení Orsinia

áté století
- 403 3V - Vražda Lysanda, krále Daggerfallu
- 414 3V - Území Vvardenfellu se otevírá novým obyvatelům
- 417 3V - Dochází ke "zlomu na západě"
- 421 3V - Šedovín zakládá Karmínové jizvy
- 427 3V - Začátek Sněti na Vvardenfellu a příjezd Nerevara
- 427 3V - Na ostrově Solstheim dochází k naplnění proroctví krvavého měsíce
- 432 3V - Vychází třetí edice "Kapesního průvodce říší"
- 433 3V - Vražda císaře Uriela Septima VII.
- 433 3V - "Vpád Zapomnění"
- 433 3V - Řád Rytířů Devítky je znovu obnoven
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