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Rodící se hrozba, svazek III. 
 
napsal Lathenil ze Sluneční tvrze 
 
Následující řádky zachycují vyprávění Lathenila ze Sluneční tvrze, altmerského uprchlíka z Letních ostrovů, který přišel do 
Cyrodiilu v prvních letech čtvrtého věku. Lathenil tvrdil, že neutekl z Letních ostrovů v důsledku vpádu Zapomnění. Podle 
jeho vlastních slov "utekl před stínem Thalmoru, který postupně zakrýval jeho milovanou vlast". 
 
Velice mírně řečeno, Lathenil byl svou osobností. Některá z obvinění, která vyslovil na adresu Thalmoru, hraničí s 
šílenstvím. To může být důvodem, proč nikdo nehleděl jeho vášnivých varování a plamenné kritiky Thalmoru a 
Aldmerského spolku, historie mu však alespoň částečně dala za pravdu. 
 
Praxis Erratuim, císařský historik 
 

elice opatrně jsem kolem sebe shromáždil skupinu dalších, kteří nevěřili motivům a způsobům 
Thalmoru. V průběhu několika měsíců jsem prodal pozemky svých předků a shromáždil veškeré bohatství, které se mi 
povedlo získat. Byl jsem rozhodnutý následovat Rynandora a pomoci mu získat zpět jeho pověst a postavení. Pak se 
vrátíme a porazíme Thalmor v jeho vlastní hře. Znovu získáme důvěru a obnovíme morálku altmerů! Mí ostatní druhové 
měli zůstat na Letních ostrovech a získat důvěru Thalmoru v oblastech, které každému z nich nejlépe vyhovovaly. Měli 
mě tajně informovat, když to bude možné. 
 
Po týdnech důkladného vyšetřování a obrovských úplatků se mi povedlo zjistit, že byl Rynandor naložen na loď do 
Anvilu. Také jsem se vypravil lodí do Anvilu. Moje hledání tam téměř skončilo. Rynandor nikdy nedorazil do přístavu v 
Anvilu. Moje podezření, že byl Rynandor zákeřně zavražděn, se potvrdilo, když jsem vyhledal několik lodníků, kteří prý 
byli na palubě lodi, která vezla Rynandora. Všichni zemřeli za tajemných a násilných okolností. 
 
Nedlouho poté došlo k prvnímu z mnoha pokusů o můj život. Je zbytečné říkat, že se mi povedlo přežít. Můj velký plán 
na zmaření plánů Thlamoru se však rozpadl bez váženého vůdce, který by sjednotil lid. Začal jsem se ukrývat a úzkostlivě 
jsem čekal na zprávy o aktivitách Thalmoru na Letních ostrovech. 
 
V průběhu následujících let jsem zkoušel různými způsoby odeslat zprávu císařské vládě a upozornit ji na činnost 
Thalmoru. Císařství však mělo dost potíží s následky vpádu Zapomnění na svém území a nemělo zájem vyhledávat potíže 
na vzdálených Letních ostrovech. Po vraždě císaře Uriela Septima VII. a jeho dědiců a obětování se Martina Septima 
(skutečného zachránce Letních ostrovů a zbytku Tamrielu) byla císařská vláda téměř nefunkční. 
 
Nejvyšší kancléř Ocato svolal celou Radu starších a neúspěšně se pokusil iniciovat zvolení nového císaře. Bez císaře se 
začalo Císařství za hranicemi Cyrodiilu rozpadat. Ocato neochotně souhlasil, že se stane potentátem jmenovaným Radou 
starších, než se povede obnovit císařskou vládu, ale neochotný vládce bývá málokdy silným vládcem. 
 
Potentát Ocato se skutečně snažil ovládnout chaos, který hrozil roztržením Císařství, a dokonce dosáhl částečných 
úspěchů, když vybuchla Rudá hora a zničila většinu Vvardenfellu (došlo k tomu nejspíš v důsledku zásahu Thalmoru, 
dosud se mi však nepovedlo najít důkazy, že za tím stáli). Ve zbytku Morrowindu zavládl úplný chaos. Důsledky erupce 
pocítili dokonce i v Černém močálu, kde došlo ke zničení cest a odříznutí císařských posádek, které se tam nacházely. 
 
Nikdo však nebyl připraven na to, co přišlo pak. 
 
  


